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Pin resursele noastre, 
cu mâinile noastre

ț7 RAU z.le de primăvară pe 
•“-‘'meleagurile noastre cînd cetă

țenii din Tg. Mureș au văzut pen
tru intiia oară în centrul orașului 
lor dreptunghiurile mari și roșii 
ale unor terenuri de volei, baschet 
și tenis, tn vecinătatea cărora se 
înălțau două mici construcții : una 
cuprinziiid două vestiare și dușul, 
cealaltă, un club, o bibliotecă și un 
bufet. Dispăruse un vast teren, 
care putea deveni, desigur, o gră
dină cu felurite și frumoase flori, 
s-a creat însă aici o bază sportivă, 
din care vor crește nu flori, ci oa
meni cu trupul călit în focul între
cerii sportive, cu voința de neclin
tit pe care și o formează cel ce se 
deprinde să-și învingă propriile 
slăbiciuni. O realizare demnă de 
laudă, așa dar. Și lauda se cuvine 
colectivului sportiv Voința din Tg. 
Mureș. Nu numai pentru realizarea 
aceasta, a cărei importanță am a- 
mintit o, dar și pentru felul în care 
a dus-o la bun sfirșit. Tot ceea ce 
au admirat localnicii sau cei ce 
au fost în acest oraș — cele patru 
terenuri de volei, două de baschet, 
două de tenis, cele două piste 
G.M.A. și anexele respective — 
totul s-a înfăptuit folosind resur
sele interne ale cooperativelor meș
teșugărești din Tg. Mureș, s-a în
făptuit cu hărnicite miini ale celor 
ce au venit aici, în timpul liber, la 
muncă voluntară. Iată deci că spor
tivii colectivului Voința Tg. Mureș 
pot spune cu îndreptățită mîndrie : 
„Ceea ce se vede aici e făcut din 
resursele noastre, cu mîirjile noas
tre".

Am ținut să revenim asupra a- 
cestei vești, publicată mai de mult 
în ziarul nostru, tocmai pentru că 
mai există unii activiști și sportivi 
care se plîng că nu au suficiente 
posibilități să se antreneze, să facă 
sport, socotind că bazele sportive 
sau echipamentul necesar se poate 
dobîndi numai cu fondurile asocia
ției sau ale direcțiunii întreprin
derii în care lucrează. Faptele, bi
neînțeles faptele oamenilor harnici, 
cu spirit de inițiativă, pătrunși de 
chemarea partidului de a folosi re
zervele interne în orice realizare 
care sporește productivitatea muncii 
lor sau contribuie la ridicarea ni
velului lor de trai — și posibilita
tea de a face sport constituie o 
îmbunătățire a nivelului de trai — 
au dovedit că se pot face multe 
lucruri folosind diferite resurse in
terne și îndrumînd just, cu price
pere, forța creatoare a maselor.

Am prezentat un fapt, lată însă 
și altele culese din nenumăratele 
corespondențe primite de pe tot cu
prinsul patriei.

Inminarea insignei „Merite în sport” 
ceior mai buni activiști sportivi 

din regiunea Timișoara
TIMIȘOARA (de la subredacția 

noastră).
Sala de festivități a Sfatului 

Popular regional Timișoara se um
pluse cu oameni^ Se adunaseră aici 
activiști sportivi de frunte din mai 
toată regiunea. Haina de sărbătoare 
pe oare o îmbrăcase sala îți spu
nea că în curînd avea să se petrea
că un eveniment important. Și în- 
tr-adevăr peste cîteva clipe tov. 
Saliag Eramian aduce din . partea 
C.C.F.S. cuvinte de laudă și 
mulțumire celor care zi de zi n-aU 
precupețit nici un efort și au mun
cit cu rîvnă pentru dezvoltarea ac
tivității sportive. A urmat înmî- 
marea insignei ..Merite în sport"- 
dovadă a înaltei prețuiri aduse co- 
lor mai' bun; activiști sportiv,i din 
regiunea Timișoara. Iată numele 
lor :

Ludovic Marcso președinte co
lectivul sportiv Metalul Tehno-me- 
tal, Pavel Roșu președinte col.

Colectivul sportiv „Progresul — 
Direcția edituri și difuzare a căr
ții”, din București, și-a înzestrat 
sala de sport cu diferite aparate 
confecționate din materialele culese 
de la fier vechi.

Sportivii din comuna Dejan, ra
ionul Deta, regiunea Timișoara au 
vrut să-și completeze magazia cu 
inventar sportiv devenit insuficient 
în urma creșterii numărului celor 
dornici să facă sport. N-au aștep
tat o nouă repartizare de material 
sportiv. N-au cerut nici fonduri. 
Au hotărît să însămânțeze cu plante 
medicinale un loc părăsit și, odată 
cu valorificarea acestora, vor avea 
fondurile din care își vor cumpăra 
echipamentul și materialul sportiv.

Dar, de cite ori nu s-a scris în 
ziarul nostru despre țăranii munci
tori care și au făcut singuri schiuri 
sau jocuri de șah, despre colecti
vele sportive de pe lingă întreprin
deri și instituțij care și-au amena
jat terenuri și săli de sport prin 
muncă voluntară !

Bineînțeles, în această acțiune 
de a realiza baze sportive și echi
pament cu resurse locale, prin mun
că voluntară, colectivele sportive 
trebuie să acorde toată atenția și 
tot sprijinul inițiativelor venite din 
rîndul sportivilor. La sate, acolo 
unde nu există deocamdată colecti
ve sportive, această sarcină revine 
căminelor culturale.

Organizațiile de bază U.T.M. din 
întreprinderi sau instituții ca și 
cele de la sate trebuie de asemenea 
să sprijine și să îndrume pe tinerii 
care vor să-și amenajeze terenuri 
de sport sau să-și confecționeze 
material sportiv.

In dezvoltarea bazei materiale a 
activității sportive de la sate, un 
rol important au sfaturile populare 
comunale. Acestora le revine, în 
primul rînd, sarcina de a repartiza 
terenurile necesare pentru amena
jările sportive; dar ele pot sprijini 
sub diferite forme rezolvarea aces
tei probleme din sportul sătesc.

Oriunde snt oameni dornici să 
facă sport, fie în orașe, fie la sate, 
ei pot găsi mijlocul de a-și ame
naja baze sportive sau de a-și spori 
inventarul sportiv. Urmînd drumul 
arătat de aceste exemple, vor ajun
ge și ei la o bogată activitate spor
tivă. Și, cu cît cei îndemnați să 
vină pe terenurile de sport vor a- 
vea asigurate posibilități mai bu
ne — baze frumoase, îngrijite și 
echipament îndestulător, — cu atît 
putem fi mai siguri că aceștia vor 
rămîne pentru totdeauna credincioși 
sportului dătător de putere și să
nătate.

Progresul, Tiius Petrovici medic 
responsabil C.M.C.F., Gh. Oprea 
proîesor educație fizică Ortișoara, 
Mari-a Baka instructoare col. spor
tiv FI. Roșie Teba, Magdalena Ke- 
lemen prof, educație fizică comu
na Otelek, Juliu Kardos prof, edu
cație fizică T mișoara. Denia Maria- 
nuț prof, educație fizică Timișoa
ra, Andrei Bird președinte al comi
siei regionale auto-moto Timișoara. 
Viliam Tarjan, antrenor rugbi și 
instructor G.M.A. col. Locomotiva 
Timișoara, llie Baba președinte col. 
sportiv regional al asocației Lo- 

ii comotiva. Alexandru Colicue preșe- 
4 dintele comitetului executiv al sfatu

lui popular ra.orial Timișoara. Sava 
Soare responsabil sportiv C.S.R., Ște
fan Sevetlik responsabil sector 
G.M.A. comitetul orășenesc C.F.S. Ti
mișoara, Pavel Gheorghiu președinte 
comitet regional C.F.S. Timișoara 
și Teodor Cicoare președinte comi
tet raional C.F.S. Tim’șoara.

Realizările muncitorilor sportivi de la depoul 
de locomotive din Craiova

La depoul de locomotive din Cra
iova, construit în anii regimului 
democrat-popular, muncesc nume
roși sportivi care realizează însem
nate succese, în cinstea zilei de 23 
August. Astfel, mecanicul Ștefan 
Gîngu a reușit să parcurgă peste 
80.000 km. de la ultima reparație 
generală a locomotivei. Lăcătușii 
Lucian Șiefan și Nicolae Murgan, 
dau zilnic produse cu 38 la sută 
peste normă, iar Aurel Sterie cu 87 
la sută. Un alt angajament al mun
citorilor sportivi din depoul C.F.R. 
Craiova a fost acela de a construi 
în cinstea lui 23 August o pistă 
G.M.A. și de a rea menaja și împre- 
jmui terenul de fotbal. Prin sute 
de ore de muncă voluntară, ei au 
reușit să realizeze angajamentul

Ștafeta: „Cea de a X-a aniversare 
a eliberării patriei noastre”

Din cele mai îndepărtate colțuri 
ale țării, din sate și din orașe a 
pornit spre București ștafeta „Cea 
de a X-a aniversare a eliberării pa
triei noastre’’. Ăceastă uriașă ma
nifestare a sportivilor patriei noas
tre, la care participă mii și mii de 
tineri muncitori din fabrici, uzine, 
de pe ogoare și din școli, este de 
fapt simbolul bucuriei și al entu
ziasmului cu care tineretul sportiv 
din țara noastră întîmpină măreața 
sărbătoare a eliberării.

Purtat din mînă în mînă, par- 
cujrgînd cele mai importante centre 
ale țării și traversînd toate regiu
nile, mesajul sportivilor noștri va 
ajunge în București în ziua de 22 
august. Acum, pe drumuri de țară, 
alergînd, călări, pe motociclete sau 
pe biciclete, sportivii poartă mesa
jul spre București. Prin toate sa
tele sau orașele prin care trec, purtă
torii ștafetei sînt întîmpinați cu bu
curie. La Fălticeni, la Careii Mari, 
la Satu Mare, la Ilia și în alte părți 
oamenii muncii au ieșit în întîmpi- 
narea sportivilor cu flori și în fie
care localitate fie ea cît de mică 
trecerea ștafetei a însemnat o cal
dă manifestație față de sportivi, 
față de tineretul iubit al patriei 
noastre.

¥
IAȘI 18, (prin telefon de la tri

misul nostru).—Plecată la ora 9 din 
Suceava ștafeta organizată în cinstea 
celei de a X-a aniversări a eliberării 
patriei noastre a fost purtată spre 
Iași de sportivii de la colectivele 
Locomotiva P.T.T.R., Flamura roșie, 
Progresul și Voința. La plecarea 
ștafetei, în numele comitetului re
gional C.F.S. Suceava, tov. Lazăr 
Vasile a urat drittn bun sportivilor. 
In drumul spre Iași la trecerea prin 
Fălticeni, Pașcani, Bălța-ți și Tg. 
Frumos mii de oameni ai muncii au 
întâmpin.at pe sportivi oferindu-le 
flori.

La intrarea în Iași reprezentanții 
sportivilor din regiunea Suceava 
au fost primiți de sportivii colecti

Excursie in stea organizată de C.C.S.
Consiliul Central al S ndicalelor 

organizează în cinstea zilei de 23 
August o excursie In stea pentru 
oamenii muncii aflați în concediu 
de odihnă în stațiunile de pe Va
lea Prahovei Excursia va începe 
în z!ua de 20 august și va dura 
două zile. Punctul de întîlnire va 
fi la Vîrful Omul. In vederea aces
tei excursii au fost făcute din timp 
toate pregătirile. Vestea organ'zării 
ei a fost primită cu entuzăsm, 

luat, cu mult înainte de termenul 
propus, amenajînd totodată și un 
teren de volei pe un fost teren vi
ran. Tot în cinstea acestei zile, un 
număr de 44 muncitori au reușit să 
cucerească insigna G.M.A. gr. I.

De mai multe ori, jucătorii echi
pelor de fotbal și oină s-au depla
sat în satele Balș. Urzicuța, Poiana 
Mare și altele, pentru a susține în
treceri cu echipele din aceste sate 
sau pentru a face demonstrații. A- 
cestea sînt numai cîteva din reali
zările muncitorilor ceferiști din Cra
iova obținute în cinstea zilei de 23 
August. Zi. de zi, alte noi succese 
încununează munca avîntată a tine
rilor sportivi feroviari.

C. MOȚOC *- 
corespondent

vului Flamura roșie Moldova trico
taje din Iași care au purtat mai de
parte ștafeta pînă în piața Repu
blicii. Aci, tovarășul Ion Alexe se
cretarul comitetului executiv al sfa
tului popular al orașului Iași a urat 
bun sosit sportivilor din regiunea 
Suceava» Apoi, sportivul Ștefan 
Vass membru al colectivului Pro
gresul Suceava a citit mesajul spor
tivilor din regiunea Suceava.

Mîi.ne (N.R. astăzi) sportivii din 
regiunea Iași vor purta ștafeta mai 
departe spTe Bacău.

P. MIMAI
★

BAIA MARE, 17 (prin telefon). 
Astăzi a sosit în localitate ștafeta 
„Cea de a X-a aniversare a elibe
rării patriei noastre”. Lin numeros 
public a întâmpinat pe sportivii 
care au purtat mesajul de la Ora
dea și pînă în orașul nostru. In 
jurul orei 18 atunci cînd motocicliș- 
tii purtători ai ștafetei au sosit din 
Oradea pe străzile orașului Baia 
Mare oamenii muncii i-au aclamat 
și le-au oferit flori.

In cadrul unui miting sportiv, 
sportivii din regiunea Oradea au 
predat ștafeta sportivilor din regiu
nea Baia Mare, care o vor purta 
mai departe spre Cluj.

★
CLUJ, 18 (prin telefon). Astăzi 

după-amiază a sosit în localitate 
ștafeta „Cea de a X-a aniversare 
a eliberării patriei noastre".

Ștafeta, pornită dimineața din 
Baia Mare, a fost purtată spre 
Cluj de șase motocic’iști oare, la 
intrarea în orașul nostru au fost 
întîmpiniați de numeroși reprezen
tanți ai vieții sportive din locali
tate. De la intrarea în oraș și 
pînă la stadionul „Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej” un mare număr de oa
meni ai muncii au aclamat pe 
purtătorii ștafetei. Pe stadion, în 
numele sportivilor din regiunea 
Baia Mare, sportivul fruntaș Fer
dinand Moscovici a citit mesajul 
adresat sportivilor clujeni.

fapt reflectat de marele număr al 
celor înscriși pînă acum. Printre’ ei 
se află și Ion Gabor, minier din 
Valea Jiulu', Grigore Stancu. strun
gar din București, Nicolae Cons
tantin, mecanic de locomotivă din 
Iași etc.

Excursia va pleca simultan din 
patru stațiuni : Sinaia Poiata Ța
pului, Bușteni și Predea l.,.î Sosirea 
la Vîrful Omul urmează să s.e facă 
sîmbătă în jurul orei 13.

Tineri cu care
ne mindrim

• IREN GO NT HER își vede 
astăzi visul împlinit. La numai 
doi ani de cînd a început să 
joace handbal, mica elevă Iren 
Gunther a fost selecționată în 
lotul de handbal al R.P.R. și 
poartă cu îndreptățită mîndrie 
tricoul de campioană R.P.R.

• UTEMISTUL EMIL PĂUN
își depășește norma cu 100 tu 

. sută în cinstea zilei de 23 Au
gust. Este darul cel mai de 
preț pe care îl închină el aces
tei sărbători. Emil Păun, capi- 

• tanul echipei de fotbal a Uzi
nelor metalurgice Grivița, este 
acela care-i mobilizează în sport 
pe toți tovarășii lui de muncă.

9 PE NICOLAE SPANDO- 
N1DE de la Întreprinderea poli
grafică nr. 3 îl poli găsi adesea 
îndrumîndu-și tovarășii să facă 
sport. Legătorul de cărți Nico
lae Spandonide s-a angajat ca, 
în cinstea lui 23 August, să dea 
produse de bună calitate.

(După corespondențele 
primite d<? la P. Arcan 

și Dumitru Vasile)



In cinstea măreței sărbători

purtători 
insignă

Consiliul colectivului sportiv Con
structorul din Cerna-Voda a desfă
șurat în ultimele luni o bogată ac
tivitate pe linia complexului sportiv 
G.M.A. Alături de membrii comisiei 
de pregătire și examinare G.M.A. 
au fost angrenați în munca de in
struire sportivă a aspiranților, toți 
antrenorii și instructorii sportivi din 
acest colectiv, oare au muncit cu 
multă însuflețire pentru ca în cin
stea lui 23 August să se rea’izeze 
cît mai mulți purtători de insignă.

Peste 120 de sportivi și sportive 
au obținut recent insigna G.M.A. 
gr. I și 11 tineri au cucerit insigna 
G.M.Ai gr. II.

NICU BONCOTĂ 
corespondent

Pe stadionul U.M. Progresul din 
Bră la au fost organizate zilnic, în 
ultima vreme, antrenamente și în
trec ri oficiale pentru darea norme
lor G.M.A. Datorită unei largi popu- 
l-ari-'ări și prețiosului sprijin acor
da' de organizația U.T.M. din în- 
tren inderea U.M. Progresul Brăila, 
colectivul sportiv a reușit să an
greneze peste 220 de participanți 
la concursurile G.M.A. Muncind cu 
mu"3 însuflețire, instructorul spor
tiv Ludovic Stoica, cît și antrenorul 
d< box Constantin Dobrescu, au 
reu !' ca în cinstea Iui 23 August 
să dea peste angajamentele colec
tivului sportiv un număr de 98 pur
tători ai insignei G.M A. gr. I și 
20 purtător-' ai ins'gnei G.M.A. 
gr. H.

VAL. STOIU 
corespondent

Muncind cu multă seriozitate, ac- 
t'viștii sportivi din raonul Gh. 
Gheorghiu-Dej din Capitală au reu
șit să obțină în cinstea Iui 23 Au
gust însemnate realizări. Astfel, au 
fost realizate și depășite angaja
mentele la purtători ai insignei 
F.G.M.A. și G.M.A. gr. I pe întreg 
anul în majoritatea colectivelor 
sportive din acest raion. La purtă
tori' insignei F.G.M.A. s-a înregi
strat o depășire de 125 la sută iar 
la purtătorii ins'gnei G.M.A. gr. I 
120 la sută pe întreg raionul. S-au 
evidențiat prin munca de mobilizare 
și instruire a aspiranților activiștii 
sportivi : Dumitru Mihai, Dumitru 
Pîrvu. Viasile Luchian și Radu Flo- 
rea.

Șahul a devenit o pasiune pentru mulți dintre muncitorii Fabricii de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej", tbtă-i pe cei mai buni dintre ei în timpul unui simultan.

Fotografia înfățișează un grup 
de oameni care ies pe poarta ate
lierelor. In poartă, un jandarm. 
In grup, bărbați, femei, copii. Pe fața 
tuturor este întipărită oboseala cea 
mai cruntă ; de sub basmalele cer
nite ale femeilor ies 1a iveală fețe 
supte, ochi îndurerați. Sub hainele 
zdrențuite ale bărbaților ghicești 
trupuri costelive, mușchi vlăgu.ți de 
muncă de rob și de hrană de cîine. 
Iar ochii unui copil, parcă imploră 
milă...

...Explicația acestei fotografii este 
laconică : Muncitorii ieșind. de la 
lucru, d:n atelierele A.P.A.C.A. 
Și printre celelalte imagini ale fe
lului în care se lucra înaintea 
lui August 1944 în aceste adevă
rate focare de mizerie și boală, acea
sta este, poate, cea mai zgudui
toare, cea mal reprezentativă. Ima
ginea carcerei, a atelierelor în tim
pul lucrului, a cuptorului de căr
buni care furniza ..materia pri
mă" pentru fiarele călcătoreselor, 
a mesei muncitorilor, sub privirile 
batjocoritoare ale unui majur roto
fei, toate aceste scene de coșmar 
sînt parcă sintetizate în expresa 
fețelor celor ce ies de la lucru...

Cu astfel de fotografii începe ma
rele album al fabrici de confecții 
..Gheorghe Gheorghiu-Dej" din Ca
pitală. Dar iată că după o pagină 
care-i înfățișează pe eroicii ostași 
sovietici primiți sărbătorește de 
populația Bucureștiului, pe filele 
albumului prind să apară imagini I 
ale unei vieți noi : munca pe I

Răsfoind albumul fabricii
șanț erul noii fabrici, aripa ,,A“ ri
dicată în numai 90 de zile, inaugu
rarea celei mai moderne fabrici de 
confecții. Paralel cu aceste imagini, 
altele arăt-înd noile condiții de trai 
ale muncitorilor alternînd cu suc
cesele lor în munca pentru înde
plinirea planului, pentru reducerea 
prețului de cost al produselor și 
îmbunătățirea continuă a calității 
lor. Vezi pe aceste fotografii fețe
le tinere, surîzătoare, pline de via
ță pe oare Ie întîlnești în fața ma
șinilor moderne, în atelierele lu
minoase și curate, în cantina care 
poate rivaliza cu cele mai elegante 
restaurante, pe panoul fruntașilor 
în producție, pe scena clubului sau 
pe terenurile de sport.

O zi printre sportivii fabricii de 
confecții ..Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Capitală îți umple in'ma 
de bucurii. Și pentru succesele ob
ținute de ei în producț’e — electri
cianul loan Keresteș din echipa de 
fotbal, cei din brigada sportivă d n 
sectorul IV, care în cinstea zilei 
de 23 August au dat 116 procente 
peste plan, croitoreasa Georgeta 
Alexandru și croitorul Ion Alexan
dru, amîndoi buni handba’iști și 
mulți alții sînt printre cei mai buni 
la muncă — și pentru succesele lor 
sportive. Echipele de volei ale fa
bricii au cucerit cupa ,,23 August", 
echipa de handbal-fete la fel. iar 
echipa de handbal-băieți s-a clasat 
a doua în această competiție. Ci
cliștii și boxerii, gimnastele și ju
cătorii de șah, volei, handbal, 

tenis de masă, sînt cu toții buni 
muncitori și se pregătesc temein'c 
pentru cît m.ai multe succese pe te
renurile de Sport.

Iar dacă vei cerceta cum s-au ri
dicat sportivii frutjtași ai fabricii 
ca maestra sportulu Norma Klein 
și mulți alții, vei afla că, pentru 
cei mai mulți, micuța insignă pe 
care o poartă cu mîndrie pe piept, a 
fost izvorul primelor succese. In 
concursurile pentru trecerea norme
lor G.M.A. s-au evidențiat ei, în 
aceste concursuri au îndrăgit spor
tul jumătate din numărul total de 
tineri din fabrică. Iar în cinstea 
marii aniversări, alți 100 de tineri 
și tinere vor cuceri insigna G.M.A. 
gr. t, iar alți 30 se vor putea mîn- 
dri cu trecerea tuturor normelor 
gradului II al complexului. Alți 130 
de tineri și tinere vor întră în cele 
11 secții pe ramură de sport ale fa
bricii I

Activiștii sportivi ai fabricii ne-au 
vorbit multe despre condițiile de 
dezvoltare create sportului : mate
riale și echipament, noua sală de 
gimnastică, complet utilată, noul 
club cu săli speciale pentru șah și 
tenis de masă.

Muncă și cultură, odihnă și sport, 
minunate aspecte ale vieții noi 
care au transformat imaginile pri
mei file ale albumului fabrici în 
triste amintiri, din vremuri gonite 
pentru totdeauna de istoricul 23 
August 1944.

V. ARNAUTU

Acțiuni rodnice
Pentru a angrena cît mai mulți 

oameni ai muncii în trecerea nor
melor G.M.A., comitetul taional 
C.F.S. Reșița a întocmit un plan 
de acțiune în care au fost prevă
zute sarcini concrete pentru toate 
colectivele sportive din acest raion, 
în vederea organizării unor centre 
de antrenament G.M.A.

Pe lîngă comisia raională de 
control G.M.A. au fost atrași în 
munca de instruire sportivă a as
piranților un însemnat număr de 
instructori sportivi voluntari. El 
s-au îngrijit ca în localitățile Mău- 
reni. Bocșa Montană și Reșița să 
organizeze cu sprijinul consil ilor 
colectivelor sportive puternice cen
tre de antrenament G.M.A. In pre
zent zeci și zeci de tineri și tine
re care și-au trecut normele în ca
drul acestor centre se prezin'ă pe 
stadioanele din aceste localități 
unde își depun examenul de con
trol, devenind apoi purtători de in
signă. Organizarea unor astfel de 
centre de antrenament trebuie ex
tinsă și în restul raioanelor din re
giunea Timișoara, ea doved'ndu-se 
utilă creșterii numărului de purtă
tori ai ins'gnei G.M.A

RADU ZENO 
corespondent

In regiunea Bacău, în perioada 
8 iulie — 8 august a fost organi
zată ,,lun,a G.M.A.". Un număr de 
aproape 700 de tineri și-au trecut 
toate normele complexului G.M.A. 
Dintre aceștia 36 au devenit purtă
tori ai insignei G.M.A. gr. II. Din 
cele 6 raioane oare au participat la 
întrecerile din această lună s-au 
evidențiat în mod deosebit raioane
le Piatra Neamț și Bacău care 
la sfîrșitul acestei perioade au a- 
vut cei mai mulți purtători de in
signă. Dintre cadrele tehnice s-au 
evidențiat în mod deosebit profeso
rul de educație fiz'că Cornel Neam- 
țu din Bacău. Dintre colectivele 
sportive din regiunea Bacău merită 
a fi evidențiat colectivul Construc
torul Bicaz care â manifestat în 
permanență o bună preocupare 
față de complexul G.M.A. Printre 
noii purtători de insignă G.M A. din 
acest colectiv se numără și Dumi
tru Apostol, șofer, Nicolae Roșea 
electrician, precum și Maria Ma- 
teescu strungărită

(de la subredacfia noastră)

Prin împărțirea complexului 
G.M.A. în cele trei grade, (F.G.M.A., 
G.M.A. gr. I și G.M.A. gr. II) se 
asigură adaptarea normelor la par
ticularitățile de vîrstă, urmărindu- 
se în același timp dezvoltarea cali
tăților fizice, morale și de voință, în 
mod gradat. In același timp împăr
țirea pe grade constituie expresia 
concretă a unei caracteristici prin
cipale din complexul G.M.A. și a- 
nume continuitatea. Bineînțeles, 
continuitatea spre o mai bună 
pregătire, spre măiestria sportivă.

BUCURIA CELOR MAI MICI 
SPORTIVI

Fiecare tînăr 
sau tînără care 
a împlinit vîrsta 
de 14 ani este 
dornic să facă 
sub supraveghe
rea instructoru
lui sportiv sau a 
profesorului de

educație fizică antrenamente în 
vederea trecerii normelor pen
tru cucerirea insignei F.G.M.A. 
Cu această ocazie mii și mii 
de elevi din diferite școli fac 
primi pași în sport. Dar la 
realizarea unui mare număr de 
purtători ai insignei F.G.M.A. con
tribuie în mare măsură dragostea 
cu care muncesc în această direc
ție cadrele tehnice din colectivele 
sportive. Rezultate deosebit de fru
moase în munca de atragere a ti
neretului în ' cucerirea insignei 
F.G.M.A. au fost obținute de către 
c. 'rele tehnice din majoritatea 
{colilor din Bugurești, Craiova,

TREI TREPTE SPRE MĂIESTRIE
Orașul Stalin, Tg. Mureș, Timișoara,

Trebuie arătat că acolo unde s-au 
obținut astfel de rezultate îmbucu
rătoare, cadrele tehnice și în spe
cial profesorii de educație fizică au 
acordat o atenție principală calită
ții pregătirii fizice și tehnice a as
piranților. Ca urmare a acestei jus- 
te orientări, au fost scoase la ivea
lă prin gradul F.G.M.A. o serie de 
elemente tinere cu calități fizice ex
cepționale care în ultimii ani au 
împrospătat cadrele de tineri spor
tivi fruntași, la numeroase spar
turi. Printre aceștia amintim pe 
Melania Velicu, Ana Popa, Marilis 
Cuțui, Ștefan Cadar etc. Un fapt 
deosebit de îmbucurător este serio
zitatea tot mai mare care se ob
servă la cadrele noastre tehnice cît 
și la aspiranți în general, față de 
dezvoltarea pe scară cît mai largă 
a activității F.G.M.A. Putem spune 
astăzi că mai peste tot formalis
mul și superficialitatea în munca 
de instruire a aspiranților F.G.M.A. 
a dispăntt în mare măsură.
TOT MAI MULTI PURTĂTORI 

DE INSIGNA GR. I
După ce pur

tătorii insignei 
F.G.M.A. au în
ceput să prac
tice cu seriozi
tate diferite dis
cipline sportive, 
ei doresc din ce 
în ce mai mult 

să devină acum purtători ai insig

nei G.M.A. gr. 1. Ei știu, că odată 
cu pregătirea conștiincioasă pentru 
trecerea normelor insignei G.M.A. 
gr. I. realizează în același timp și 
o pregătire multilaterală fizică și 
tehnică necesară în practicarea di
feritelor ramuri de sport. Dar ală
turi de ei sînt încă mii și mii de 
oameni ai muncii din diferite ra
muri de producție care, împinși de 
aceleași dorințe pășesc cu încredere 
pe stadioane se antrenează, își dau 
normele și apoi devin purtători ai 
insignei G.M.A. gr. I. Cei mai 
buini dintre ei trec să activeze în 
secțiile pe ramură de sport ale co
lectivelor. Merită a fi date ca 
exemplu în această direcție colec
tivele sportive Flamura roșie 
U.T.A. Arad, Minerul Petrila, Pro
gresul I.T.B., Știința agronomie 
Cluj, etc. care și-au întărit conside
rabil activitatea în majoritatea sec
țiilor pe ramuri de sport. Un aport 
deosebit de valoros în pregătirea și 
examinarea aspiranților l-au dat 
comisiile de pregătire și examinare 
G.M.A. In satele și comunele pa
triei noastre, instructorii voluntari 
membri ai acestor comisii au do
vedit în ultima vreme o pricepere 
și o dragoste de muncă mult mai 
mare față de anii trecuți, luvru ce 
a adus în colectivele sportive de la 
sate îndeplinirea și depășirea an
gajamentelor G.M.A. mult înainte 
de termen. Merită a fi evidențiate 
regiunile Bacău, Constanța, Pitești, 
Timișoara, R.A.M. și regiunea

Stalin care în cinstea lui
23 August și-au realizat toa
te angajamentele luate în a-
c.eastă direcție. Trebuie să spunem 
și cîteva cuvinte despre comisiile 
raionale și orășenești de control 
G.M.A. Acestea fiind bine îndru
mate și controlate de către sectoa
rele G.M.A. din comitetele regio- 
fiale C.F.S. au reușit să imprime 
linia regulamentului G.M.A. în toa
te comisiile de pregătire și exami
nare G.M.A. Astăzi sînt rare cazu
rile cînd mai putem întîlni comisii 
de pregătire și examinare G.M.A. 
care să treacă în carnetele de as
piranți norme ce nu au fost tre
cute. Succese deosebit de frumoase 
au obținut în această direcție co
misiile de control ale orașelor Ti
mișoara, Cluj, Petroșani, Bacău, 
etc.

SPRE SPORTUL DE PER
FORMANȚĂ

Gradul II al 
complexului G. 
M. A. constituie 
treapta superioa
ră a activității 
G.M.A., drumul 
ce duce spre 
măiestria spor
tivă. Purtătorii 
insignei G.M.A. 
gr. I au nevoiei 
pentru trecerea 

tuturor normelor gr. II de o 
complexă- pregătire fizică și

tehnică. Conștiente de importan
ța acestui lucru cadrele noastre 
tehnice se străduiesc să îmbine 
munca de instruire sportivă în sec
țiile pe care le conduc cu pregăti
rea și darea normelor gr. II. Pre
gătirea și trecerea celor 11 norme 
de către aspiranții complexului 
G.M.A. gr. II constituie un ele
ment principal în obținerea de că
tre sportivii fruntași a unor rezul
tate tehnice superioare. Acest lucru 
ne este dovedit de secția de fotbal 
a colectivului Flamura roșie U.T.A. 
Arad, ai cărui jucători sînt toți pur
tători ai insignei G.M.A. gr. II 
sau de sportivi fruntași pa T. Ozon, 
Ghețu Velicu, Petre Zîmbreș- 
teanu, etc. care sînt o pildă 
vie pentru toți sportivii patriei 
noastre. Este un merit deose
bit pentru activiștii și cadrele teh
nice din regiunile Suceava, Pitești, 
București și R.A.M. care în cinstea 
lui 23 August și-au îndeplinit și de
pășit toate angajamentele luate pe 
anul acesta cu privire la realizarea 
purtătorilor de insignă G.M.A. 
gr. Ii. Cu cît va crește în colecti
vele sportive numărul de purtători 
ai insignei G.M.A. gr. II, cu atît 
mai mult vom putea spune că acti
vitatea sportivă de performanță din 
țara noastră a făcut noi pași înain
te în obținerea unor performanțe 
tot mai valoroase.

AUREL PERȚA
din serviciul G.M.A. al C.C.F.S.

TEODOR ROIBU



C
ei zece ani care au trecut de la eliberarea patriei noastre au 
fost ani de prefaceri însemnate și pentru mișcarea noastră spor
tivă. La 23 August 1944 numărul sportivilor nu trecea de 15.000. 
Astăzi, sportul a devenit o preocupare plăcută în orele de odihnă 

a sute și sute de mii de oameni ai muncii. Nimic nu mai stă acum 
în calea dorinței firești a tineretului de a merge pe terenul de sport, 
de a-și oțeli trupul în întrecerile sportive.

Atragerea de noi și noi oameni ai muncii în viața sportivă cons
tituie obiectivul principal al mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră. Zilele sărbătoririi gloriosului deceniu sînt minunat prilej pen
tru a trece în revistă ceea ce s-a înfăptuit în această privință.

I
I. In comuna însurăței, raionul 
Brăila, reg. Galați, tinerele sătence 
au îndrăgit voleiul. Iată-le în timpul 
desfășurării unui meci.
2. Tinerii sportivi ai cooperativei 

„Unirea timplarilor" au pregătit acest 
minunat dar pentru prietenii lor cei 
mai dragi: sportivii sovietici.

3. Mereu noi și noi tineri și tinere 
Iîși desăvirșesc pregătirea în apa ba

zinului acoperit de la Floreasca. In
structori pricepuți îi îndrumă cu dra
goste.

Primele competiții sportive cu caracter de mase au fost organizate 
în 1947. Atunci, la startul probelor au fost prezenți peste 200.000 de 
tineri. Un an mai tirziu, crosurile sărbătorești închinate zilelor de 1 
Mai și 7 Noiembrie au reunit 136.000 participanți, iar „Cupa Unită
ții Tineretului", 400.000. In 1949, întrecerile din cadrul „Cupei Tine
retului Muncitor" au angrenat 673.000 participanți. Noi și moderne 
instalații sportive s-au ridicat în marile centre din țară; la sate ti
neretul își dă cu plăcere întîlnire pe terenurile sportive în frumoase 
întreceri; asistența medicală a sportivilor este o preocupare de seamă 
a medicilor și antrenorilor noștri iar in timpul vacanțelor mii de mun
citori au îndrăgit sportul, acest izvor de sănătate, voioșie și optimism, 
care cucerește pe zi ce trece tot mai mulți prieteni.

4. Elevii șl elevele școlii medii teh
nice de cultură fizică din Tg. Mureș, 
beneficiază de o frumoasă și bine uti
lată sală de sport. Iată un aspect de 
la o oră de gimnastică.

5. In timpul zilelor de concediu ti
nerii muncitori și funcționari trimiși 
la odihnă își petrec multe ore plăcute 
în jurul meselor de șah.

6. Cu grijă este controlată sănăta
tea sportivilor. Aceștia se bucură de 
o deosebită atenție din partea medi
cilor care lucrează la Centrul medical 
pentru cultură fizică.



Pe podiumul învingătorilor de la J.M.U.V. de la Budapesta: pri
mele trei locuri ale concursului de floretă individual. Locul 1, Giu- 
ricza (R.P.U.), locul 2, Szocs (R P.U.), locul 3, reprezentantul nos

tru, Zoltan Uray

TINERII NOȘTRI SCRIMERI S-AU AFIRMAT LA BUDAPESTA

C. Istrate (Progresul Casa Scînteii) 
a luat conducerea in „Cursa Eliberării”

BISTRIȚA 18 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Din oauia pietri
șului de pe șosea, a urcușurilor și 
coborîșurilor repezi precum și a 
ploii torențiale care a căzut pe ul
tima parte a întrecerii, etapa a III-a 
a „Cursei Eliberării" ' desfășurată 
marți pe ruta Orașul Stalin—Sighi
șoara (119 km.) a fost cea mai grea 
de pînă acum. Fiecare concurent a 
spart de cîte 2—3 o’ji. A. Ionescu 
și Jiglău (Voința). Tra'an Chicom- 
ban (Metalul) au spart de cîte 7 
ori, iar M. Dumitrescu și alții de 
cîte 6 ori. Făcînd un bilanț, la sfîr- 
șitul etapei s-a constatat că în cei
119 km. s-au înregistrat în total
120 pane de baieu.

Pînă la Fcldioara tot plutonul s-a 
me’nținut compact. Nici o tentativă 
de evadare nu a perturbat alerga
rea. Cicliștii știau ce-i așteaptă. 
După" Feldioata un drum de tară 
presărat cu pietre de granit face 
să se înregistreze primele defec
țiuni și pane. Plutonul începe, în 
sfîrșit, să se destrame. In fruntea 
lui rămîn 7 alergători : Istrate, Moi- 
cea-nu. Sebe, Llritis și Moraru de la 
Progresul Casa Scînteii și Rosen
berg și Mihăilă de la Constructo
rul. Pedal’nd destul de tare, în 
ciuda drumului prost acești 7 aler
gători se distanțează în mod apre
ciabil de restul cicliștilor. Panele 
de baieu nu-i cruță însă nici pe 
fugari. Din plutonul fruntaș rămîn 
să repare Rosenberg și Mihăilă. Cei 
S aleigător: rămași în frunte mic
șorează din alură și asttel sînt 
prinși din urmă de Szabo, C. San
dru, Niță Eftimie și Munteanu. oare 
porniseră în urmărirea lor.

Cu toată ploaia puternică, în Si
ghișoara alergătorii au fost întîm- 
plnați de numeroși oameni ai mun
cii care le-au făcut o primire entu
ziastă. Din plutonul fruntaș țîșnesc 
spre linia de sosire Istrate și Moi
ceanu, între care se dă o luptă în- 
dîrjită, terminată cu victoria lut 
Moiceanu, doar la o jumătate de 
roată. In urma acestei victorii, .cla
samentul etapei a treia arată astfel:
1. G. Moiceanu (Progresul Casa 
Scînteii) a parcurs cei 119 km. în 
4:22,50 ; 2. C. Istrate (Progresul, 
Casa Scînteii) același timp ; 3. C. 

,jSzabo JFlamura roșie Cluj) 4:26,32 ;
4. I. Moraru (Progresul Casa Scîn
teii) 4:27,52 ; 5. D. Liritia (Progre
sul Casa Scînteii) același timp. Pe 
echipe, victoria a revenit Progresu
lui Casa Scînteii oare a totalizat 
13 h. 20:57, urmată de : 2. Metalul 
13:51,50; 3. Voința 14:17,09; 4. Di- 
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isamo 14:36,46 ; 5. Constructorul
14:36,53.

Etapa a IV-a, desfășurată astăzi, 
pe rufa Sighișoara—Bistrița (153 
km.) a avut o semietapă la Tg. 
Mureș.

Plutonul se destramă chiar de pe 
dealul S’ighișoarei. In față rămiîn 
Moraru, Moiceanu, Sebe, Liritis 
(toți de Ia Progreșuî Casa Scînteii), 
Sima (Dituamo) și Sziabo (Flamura 
roșie). In urma ' lor, Ia intervale 
mici, rămîn să pedaleze Dobrescu, 
Marin Dumitrescu. Rosenberg, Mi
hăilă și Lazăr.

Istrate- se arată ia fi într-o formă 
excelentă. Pe dealul Agățări îl gă
sim în fruntea celor evadați. De a- 
semenea, tot el este primul ca<re 
trece linia de sosire în semletapa de 
la Tg. Mureș. C. Istrate a parcurs 
cei 56 km. care despart orașul Si
ghișoara de Tg. Mureș într-o oră 
55 min. 35 sec. Pe locul 2 în se- 
mietapă s-a clasat Rosenberg cu 
1:55.37.

L.a  ora 14 s-ia dait plecarea cicli
știlor în cea de a doua parte a eta
pei : Tg. Mureș—Bistrița. Acum 
drumul este ceva mai prost. Treoînd 
prin Reghin găsim plutonul destră
mat. In frunte sînt Istrate, Moicea
nu ,și Sebe (Progresul Casa Scîn
teii). St. Ionescu, Sima și Gamer 
(Dinamo). Cu toată ploaia, de alt
fel ca pe întreg traseul, cicliștii sînt 
întâmpinați cu multă căldură de oa
menii muncii din orașe și sate. Ast
fel, în comuna Piatra, țăranii mun
citori aii făcut alergătorilor o pri
mire de-a dreptul entuziastă.

Cu puțin înainte de sosire, cicli
știi mai au de trecut un deal. Pri
mii au ajuns în vîrful Iui, Istrate 
și Moiceanu urmați de Sebe și Si
ma. Cu 1000 m. înainte de sos're 
Moiceanu sparge, C. Istrate sprin- 
tează puternic și reușește astfel să 
treacă primul linia de sosire. Iată 
acum clasamentul celei de a patra 
etape: 1. C. Istrate (Progresul
Casa Scînteii) 5:37,19 ; 2. Sima (Di
namo) 5:40,45 ; 3. St. Sebe (Pro
gresul Gasa Scînteii) 5:41,15; 4. 
Moiceanu (Progresul Casa Scînteii) 
5:43,24 ; 5. Gherman M. (D namo) 
5:44,32. Clasamentul general după 4 
etape: 1. C. Istrate 19:52,06 ; 2. St. 
Sebe 20:04,29 ; 3. G. Moiceanu
20:12,01 ; 4. B. Munteanu (Dinamo) 
20:21,13; 5. Sima 20:24,21 ; 6. A. Io
nescu 20:25,47.

In clasamentul general pe echipe, 
după 4 etape conduce Progresul eu 
59:50,38, urmat de Dinamo cu 
61:29,09 ; X Constructorul 62:05,35; 
4. Voința 62:16,09 ; 5. Metalul
62:40,52.

E. BOCOȘ

Desfășurarea concursurilor de 
scrimă din cadrul J-M.U.V. de la 
Budapesta din acest au s-a făcut 
fără întrerupere între 1—7 august, 
supuniînd trăgătorii noștri la un e- 
fort pe oare nu l-eu mai făcut șl 
la o tensiune și epuizare nervoasă 
excepțională.

In timp ce țările participante 
prezentau la fiecare armă alți oa
meni, noi ne-am urcat pe planșe 
cu aceiași trăgători la floretă, sa
bie și spadă. Meritul rezultatelor 
obținute de reprezentanții noștri 
Tapatagă, Szabo, Mustață, Zila- 
hy, Pelmuș, Baia etc., care concu
rau pentru prima dată într-o în- 
tîlnire internațională, este cu a- 
ttt mai mare cu cît performanțe
le au fost Tealizate în fața unor 
adversari consacrați pe plan 
mondial : Gyuricza, Szdcs, Pacșe- 
ry.Marossy, Riaz, Zayan, Zablov- 
szcky, Pawlovscky, Ha mori. Twar- 
dokens etc. De altfel, reprezenta
tiva noastră a fost cea mai tână
ră echipă partic’pantă și acest lu
cru a fost scos în repetate rtnduri 
în evidență cu ocazia campionate
lor.

Principalul luciu oare a entuzi
asmat sutele de spectatori ce au 
urmărit asalturile echipei noastre 
a fost spiritul de luptă șl însu
flețirea cu care s-au avîntat în fie
care asalt tinerii noștri scrimeri. 
Este demnă de subliniat atitudinea 
trăgătorului Uray oare, după ce 
obținuse un succes deosebit la flo
retă, nu a pregetat să lupte și la 
spadă, deși avea mina umflată și 
putea fi înlocuit. Dragostea față de 
scumpa noastră patrie l-a stimulat 
să nu precupețească nici un efort 
pentru a ajuta echipa să realizeze 
un rezultat cît mai bun la această 
armă, în care nu aveam suficienți 
trăgători de specialitate.

Astfel de exemple se pot da a- 
proape despre toți concurenții noștri 
oare au participat la J.M.U.V. de 
la Budapesta. Numai printr-un ast
fel de spirit superior de luptă am 
reușit să învingem echipa Austriei 
în proba de sabie. Această întilni- 
re, oare era ultima dintr-un șir de 
5 meciuri, susținute în aceeași zi 
de echipa noastră, a fost botărî- 
toare pentru obținerea locului trei.

Intr-o scrisoare trimisă anul tre
cut redacției noastre, cunoscutul 
constructor de aeromodele și re
cordman al țării la -aeromodelism, 
Ștefan Benedek din Cluj, vorbind 
despre concursul republican de ae
romodele captive pe anul 1953, 
spunea: „Deși s-au realizat două 
recorduri republicane, nivelul teh
nic al acestei probe continuă să 
înregistreze o intolerabilă răminere 
în urmă". Și trăgînd concluzii 
despre ceea ce va trebui între
prins în viitor pentru lichidarea 
acestei stări de lucruri, tov. Be
nedek a adăogat: „Este necesar să 
se treacă de urgență la conceperea 
și construirea motorașelor meca
nice, iar dacă aceasta nu este încă 
posibil la noi, ele trebuie să fie 
neîntîrziat procurate tn cantități 
mari, de peste hotare"...

Au trecut de atunci cîteva Iuții. 
Și iată că în aceste zile de vară, 
cînd oamenii muncii se pregătesc 
să întîinpine cu noi succese mă
reața zi de 23 August, din orașul 
pitit la poalele Tîmpei ne-a sosit o 
veste minunată: uzinele Steagul 
roșu din Orașul Stalin fabrică în 
serie motorașe mecanice pentru 
aeromodele.

Inițiativa aparține unui grup de 
muncitori cu o înaltă pregătire și 
calificare (Măzgăreanu și Goș- 
man) care, după un îndelungat 
studiu aJ lucrărilor sovietice de 
specialitate și după nenumărate 
zile și^ nopți de muncă încordată, 
au găsit formula cea mai justă 
pentru construirea în serie a moto
rașelor mecanice, atît de necesare 
progresului mișcării noastre de 
aeromodelism. Este drept că și 
înaintea lor diferiți constructori 
de aeromodele sau specialiști în 
tehnica aeronautică au făcut ne
numărate încercări, dar — din pă
cate — nereușite. Motorașul me
canic „M.G,“ este însă superior 
realizărilor anterioare. In urma 
experiențelor întreprinse, s-a cons
tatat că actuala realizare a har
nicilor muncitori de la uzinele 
„Steagul roșu" prezintă aceleași 
calități ca și motorașele importate 
și, în unele privințe, este chiar 
superioară acestora.

La scorul de 8—7 pentru noi, ulti
mul asalt dintre experimentatul tră
gător Lehner, care era totodată și 
cel mai bun reprezentant austriac, 
și tânărul nostru Szabo trebuia să 
desemneze echipa învingătoare. To
tul depindea la un moment dat de 
o tușe și deși dezavantajat de ar
bitraj, cu puteri deosebite și o 
voință extraordinară, reprezentan
tul nostru a realizat tușa necesară 
victoriei. Comportarea excepționa
lă a trăgătorilor romîni a prilejuit 
o manifestație entuziastă din par
tea publicului spectator, oare a 
aplaudat îndelung victoria cuce
rită de reprezentativa noastră de 
sabie.

Oficialii acestor campionate șl 
specialiștii străini cei mai compe
tent au avut numai cuvinte de 
laudă despre trăgătorii noștri. Vice
președintele federației internaționa
le de scrimă, belgianul Anspach, 
care a asistat la aceste întreceri, 
a declarat :

„De mult nu am văzut asalturi 
atât de curate și de-frumoasă scri
mă ca la romînul — Uray. Felicit 
echipa R.P.R. pentru progresul fă
cut în ultimul timp. Au trăgători 
caro au atins o clasă internațională 
și dacă vor merge pe această linie 
ascendentă sînt sigtw că vor ob
ține succese de cel mai mare ră
sunet".

Trăgătorii romîni nu au arătat 
numai dîrzenie, voință de a în
vinge și tenacitate în luptă, ei au 
fost apreciați și în ceea ce privește 
comportarea pe planșe. Toți arbitrii 
și sau arătat satisfacția față de ati
tudinea disciplinată <k>vedită de 
sportivii noștri în fazele decisive 
ale asalturilor și chiar în momen
tele în care unele greșeli de ar
bitraj îi dezavantajau. De aseme
nea-, a fost subliniată colaborarea 
rodnică, înțelegerea desăvârșită și 
sprijinul nelimitat între trăgători, 
existente în cadrul lotului R.P.R.

Alături de băieți au participat 
la aceste întreceri și două concu
rente selecționate dintre cele mai 
bune trăgătoare tinere ale țării 
noastre. Rezultatele lor nu au fost 
însă dintre cele mai bune și din 
această cauză nu am reușit să ne 
afirmăm pe plan internațional cu

„Fabricat in R. P. R.”
Motorașul „M.G.“ face parte din 

categoria motoarelor cu explozie, 
în doi timpi, cu auto-aprindere 
(Diesel) și cu cameră de ex
plozie variabilă. Datorită acestor 
caracteristici, motorașul are o 
greutate extrem de redusă față de 
tipurile vechi, care, pe lingă greu
tatea proprie, mai aveau nevoie, 
pentru a funcționa și de bujie, 
condensator, bobină, baterie și rup- 
tor, ceea ce ducea la o reparti
zare de încărcătură mai mare pe 
elementele de putere (H.P.). In timp 
ce un motoraș normal, cu aprin
dere a amestecului de carburant 
prin seînteie, la aceeași capacitate 
cilindrică, atrage valori între 500- 
600 grame sau chiar mai mult, 
motorașul mecanic „M.G." produs 
de uzinele „Steagul roșu" atinge 
valori între 230—255 grame. El
are o putere de 0,26 H.P., cu un 
regim de motor de 3000—12.000 
ture pe minut.

Vestea fabricării în serie a mo
torașelor mecanice pentru aero
modele a fost primită cu nespusă 
bucurie de masele largi ale aero- 
tnodeliștilor. Din diferite colțuri ale 
țării au pornit spre uzinele „Stea
gul roșu" din Orașul Stalin nenu
mărate scrisori prin care aeromo- 
deliștii solicitau astfel de moto
rașe. Cei mai harnici s-au dovedit 
a fi tinerii constructori de aero
modele din colectivele de aviație 

Motorașul mecanic pentru aeromodele conceput și construit de har
nicii muncitori ai uzinelor „Steagul roșu" din Orașul Stalin.

aceeași tărie ca în probele mascu
line. Insuficienta pregătire morală 
și de voință a trăgătoarelor noas
tre și în special a Eoaterinei Orb 
a împiedicat să real zăm o per
formanță tot atât de răsunătoare.

Pe lîngă faptele îmhucurătoaro 
înregistrate la Budapesta, am adu
nat cel puțin tot atâtea învățăminte 
care vor trebui să îndrumeze pașii 
scrimei noastre în viitorul ce ne 
stă în față. Am văzut acolo și 
chiar am fost sfătuiți de prietenii 
noștri maghiari și polonezi cu oare 
am stat în repetate rînduri de vor
bă (Gerevics, Karpaty, Kewey, 
Baa Bela etc) că nu trebuie să folo
sim ace ași trăgători la mai multe 
arme, pentru că lucrul acesta duca 
pe de o parte la uzura lor fizică 
Și pe de altă parte la neînsușirea 
satisfăcătoare a elementelor tehni
ce și tactice specifice unei singure 
arme. Trebuie să pregătim „omul 
și arma", trebuie să insistăm pe 
principiul individualizării antrena
mentelor și specializării trăgători
lor, trebuie să prezentăm în oon- 
cursurile internaționale un lot mai 
numeros cu trăgători specializați 
la flecare armă

Uneori, în concursurile J.M.U.V. 
de la Budapesta, trăgătorii noștri 
s-au „înecat tocmai la mal" și a- 
ceasta pentru că ei nu aveau obiș
nuința concursurilor de lungă du
rată, de zile și ore întregi fără în
trerupere, în care timp să susțină 
cu toată înverșunarea asalt după 
asalt. Trebuie să pregătim tinere
tul pentru asemenea competiții șl 
lucrul acesta rtu-1 yom reuși dectt 
organizînd în țară ooncursurf tari, 
care să oblige trăgătorii Ia un e- 
fort susținut pe un timp îndelun
gat. Iar pînă la aceste concursuri, 
trăgătorii trebuie să se pregătească 
în cadrul colectivelor lor prin an
trenamente continue, desfășurate ta 
ce« niai mare intensitate.

In orice caz, drumul pe oant aia 
pășit la Budapesta este drumul ce 
trebuie să-l urmăm cu toată per
severența. El este drumul cel ade
vărat, drumul creșterii tineretului 
și selecționării lui cu curaj în lotu
rile reprezentative, drumul af.rm&ril 
noastre interraațronale.

DR. MIHAIL LiVIAN 
membru în Biroul Cclni- 

siei Centrale de scrimă

sportivă ale regiunii Ploești, care 
au și primit primele zece moto
rașe de acest tip. Mari cerințe au 
fost înregistrate și din partea al
tor aeromodeliști, care, în mod in
dividual, au cerut să li se trimită 
noul motoraș mecanic.

Motorașul mecanic „M.G.“ este o 
realizare cu care muncitorii de la 
„Steagul roșu" se pot inîndri pe 
bună dreptate. Și această mîndrie 
este cu atît mai mare, cu cît și 
pe acest produs sînt imprim cu
vintele „Fabricat în R.P.R.', cu
vinte atît de dragi fiecărui om 
al muncii din patria noastră.

B. MARICA



Observații după an cuplaj de categorîa B
Așteptată cu un justificat inte

res reluarea campionatului catego
riei B la fotbal ne prilejuește une
le constatări, din care se pot tra
ge interesante concluzii.

Observațiile noastre se referă ta 
meciurile Locomotiva Cluj — Fla
căra Mediaș și Flamura roșie Her- 

' hak Ianoș Cluj — Avîntul Reghin, 
care s-au desfășurat duminică tn 
program cuplat pe stadionul Gh. 
Gheorghiu-Dej din Cluj.

In primul rînd vom sublinia e- 
videnta deosebire care s-a arătat 
în munca de pregătire a acestor 
echipe în perioada de întrerupere 
a campionatului.

Dacă Avîntul Reghin — și în 
oarecare măsură — Flacăra Me
diaș au dovedit interes pentru a 
se prezenta cît mai bine, străduin- 
du-se să-și îndrepte deficiențele de 
ordin tehnic și fizic semnalate în 
prima parte a camponatului, nu 
același lucru putem spune despre 
Flamura roșie și mai ales de Lo
comotiva Cluj.

Avîntul Reghin a prestat- un joc 
mult îmbunătățit, față de cel cu 
oare ne obișnuisem Echipa are o 
bună legătură între compartimente, 
execuțiile tehnice sînt efectuate mai 
corect iar pregătirea fizică supe
rioară a jucătorilor le îngăduie să 
se miște cu multă ușurință pe teren. 
Totuși echipa d n Reghin nu este 
încă perfect pusă la punct. Mai 
există serioase lipsuri în jocul 
înaintării, care combină frumos, 
construiește acțiuni spectaculoase 
însă șuturile pe poartă sînt Impre
cise și lipsite de forță. Echipa A- 
vtntul Reghin a dovedit și o bună 
pregăt re morală și de voință. Nu

SPARTACHIADA SINDICALĂ LA NATAȚIE
In aceste zile au loc în întrea- 

' ga țară întrecerile de înot din cadrul 
etapei a IV-a a Spartachiadei sindi
cale. In această etapă, asociațiile 
sportive verifică stadiul de piegă- 
tire al celor mai buni înotători 
care fac parte din asociațiile lor, 
pentru a se prezenta în faza finală 
(etapa a V-a). Astfel, cei mai va
loroși înotători ai asociațiilor Pro
gresul, Constructorul, Locomotiva, 
Știința, Flamura roșie, Flacăra 
și-au disputat întîietatea timp de 
două zile (primele în București 
iar ultimele două, respectiv, la Cluj 
și Cîmpina) oferind în timpul di
feritelor probe întreceri viu dis
putate, la capătul cărora unele re
corduri republicane u suferit mo
dificări, iar în alte probe s-au în- 

, registrat timpuri de valoare.
Micuța Maria Both (Progresul 

»Tg. Mureș) a corectat două recor- 
j duri R.P.R. în probele de 50 m. 
I și 100 m. spate. La 50 m. cronome- 
; (trele s-au oprit la 42 sec. 8/10, 
1 deci cu o secundă și 2 zee. sub 

vechiul record deținut de Mihaela 
i Popescu (Știința). La 100 m ju

nioare cat. II. obținînd o perfor
manță excelentă (1:30,1), Maria 
Both s-a clasat printre cele mai 
bane înotătoare din țară la acest 
stil. înaintea ei se află, deocam
dată, doar trei înotătoare: Ecate- 
rina Orosz (1:24,2), Margareta 
Reiser (1:27,6) și Hilde Theiss 
(1:29,6). Al treilea record apar- 

i ține echipei Progresul Orașul Stalini 
(A. Bolony, H. Kraus, E. Sch
midts, M. Bolony) care la ștafeta 
4x100 m. mixt junioare cat. 1 a 
obținut un nou record R.P.R.: 
6:25,2. Dintre celelalte rezultate rea- 

1 Uzate la concursul asociației Progre- 
l sul remarcăm: 100 m. fluture băieți:

l. C. Meder (Progresul Tg. Mureș)
1:21,3; 200 m. bras fete: 1. Anca 
Rosetti (Progresul Buc.) 3:16,8; 
100 tn. spate băieți: A. Both
(Prog. Tg. Mureș) 1:21,2; 4x100
m. mixt băieți: 1. Progresul Bucu

s-a lăsat intimidată de faptul că 
juca în deplasare și — deși condu
să de două ori — a atacat în per
manență și cu multă hotărîre.

Flacăra Mediaș, fruntașa clasa
mentului seriei a II-a a obținut nu
mai un rezultat de egalitate în fa
ța Locomotivei Cluj, rezultat to
tuși valoros, dacă ținem seama de 
faptul că din aceiastă echipă lip
sesc nu mai puțin de patru titu
lar: (iDumltnan, Saabo, Orosz și 
Langa). Dacă antrenorul Csillag a 
obținut rezultate frumoase prin 
lăudabila sa inițiativă de a promo
va cu curaj tinere elemente în prima 
echipă, nu este mai puțin adevărat 
că el a greșit atunci cînd n-a cău
tat să asigure o pregătire cores
punzătoare șl jucătorilor de rezer
vă, fapt care a dăunat omogenității 
și implicit randamentului echipei. 
Se impune deci ca întregul lot să 
fie supus aceluiași regim de pre
gătire, pentru a se evita pe viitor 
situații ca acelea survenite dumi
nică la Cluj, cînd — nevoit să 
joace cu o pregătire sumară — îna
intașul Papai n-a putut rezista rit
mului de joc și a părăsit terenul.

Flamura roșie n-a arătat lipsuri 
prea mari în ce privește pregăti
rea fizică. Deși jucătorii săi sînt 
în mare parte masivi ei S-au dove
dit destul de mobili. Portarul Să- 
băslău s-a prezentat însă insufi
cient — dacă nu chiar deloc — an
trenat. Este o atitudine inadmisi
bilă, care trebuie temeinic anali
zată de întregul colectiv. Echipa 
clujeană are însă mari lipsuri teh
nice și o concepție de joc defec
tuoasă. Apărarea trimite mingi ta 
întîmplare, iar atacul — care-ș[ ba- 

rești 5:28,4; 100 m. liber fete: 1. 
Margareta Weinreich (Prog. Tim.) 
1:22*7; 400 m. liber băieți: 1. C. 
Meder (Prog. Tg. Mureș) 5:08,6; 
100 m. bras băieți: 1. C. Retteghi 
(Prog. Tg. Mureș)' 1:22,4; 100 m. 
liber băieți: 1. A. Both (Prog. Tg. 
Mureș) 1:05,5; 200 m. liber fete': 
1. Elisabeta Bratu (Prog. Buc.) 
3:23,7; 100 m. bras fețe:. 1. H. 
Kraus (Prog. Orașul Stalin) 1:35,7; 
200 m. spate băieți: 1. A. Măndoiu 
(Prog. Buc.) 2:58,0; 200 m. liber 
băieți: 1. C. Meder (Prog. Tg. 
Mureș) 2:24,4; 200 m. bras băieți: 
1. C. Retteghi (Prog. Tg. Mureș) 
3:01.4; 100 m. fluture fete: 1. Eli
sabeta Bratu (Prog. Buc.) 1:36,5.

Tot la ștrandul Progresul. Fi
nanțe Bănci s-au disputat întrece
rile de natație ale asociației Con
structorul. Majoritatea probelor -au 
fost cîștigate de reprezentanții re
giunii București. Iată cele mai 
bune rezultate obținute în acest 
concurs: 100 tn. spate băieți:
Gh. Enache (Constructorul Bucu
rești) 1:16,8; 200 m. spate băieți' 
Gh. Enache (Constructorul Bucu
rești) 2:49,5; 100 m. bras băieți: 
Liviu Birtolom (Constructorul 
București) 1:25,2; 100 tn. liber
băieți: M. Ligner 1:10,5; 200 m. 
liber fete: Virginia Ionescu (Con
structorul București) 3:18,7.

★
La ștrandul Tineretului, asocia

ția Știința a organizat timp de 2 
•zile etapa premergătoare finalelor 
Spartachiadei sindicale. Iată cîteva 
dintre cele mai bune rezultate: 
1.500 m. liber seniori: N. Uleu 
(Știința București) 25:31,8; 100 m 
bras seniori: A. Dische (Știința 
București) 1:24,5; 400 m. liber
seniori: C. Marinescu (Știința 
București) 5:43,9; 400 m. liber
senioare: V. Dodan 7:11,2; 200 tn. 
liber seniori: G. Blajek 2:35,8.

★
Asociația Flamura roșie și-a or

ganizat etapa a IV-a a Sparta

zează acțiunile exclusiv pe experi
ența și eficacitatea lui Munteana 
— practică un joc desiînat, lipsit de 
orizont. Imbunătățindu-și jocul 
Flamura roșie va putea spera în 
comportări superioare.

Locomotiva Cluj — după cîte am 
aflat — s-a prezentat la jocul cu 
Flacăra Mediaș fără să fi făcut nici 
un antrenament la Cluj, mulțumin- 
du-se cu pregătirile efectuate în 
stațiunile unde jucători' și-au pe
trecut concediul. Considerînd mun
ca de pregătire pentru campionat 
drept un divertisment, nu e de mi
rare că jucătorii feroviari n-au a- 
vut o comportare la înălțimea po
sibilităților lor reale. Pe teren n-a 
fost o echipă, ci cîțiva jucători 
(Pipaș, Mureșan, Călbăjosu, Ki
lin) care s-au străduit să suplinea
scă lipsurile de pregătire al ce
lorlalți, dintre care Demeter, Do- 
bay, Rădulescu și Radu au fost 
cei mai slabi. Antrenorul Mtirtte»- 
nu mai are încă mult de lucru ca 
echipa, care —- repetăm — s-a pre
zentat mult sub valoarea jucăto
rilor ce o compun. In încheiere 
trebuie să arătăm că în timp ce 
Aurel Mayer (Lugoj) crînducătorui 
jocului dintre Locomotiva Cluj și 
Flacăra Mediaș a comis numeroase 
greșeli în aprecierea ofsaidurilor, 
iăsîndu-se influențat de semnali
zările eronate ale arbitrului de fa
șă Hulpe (Cluj), arbitrul celui 
de-al doilea joc N. Szego (Arad) 
a condus cu autoritate și n-a ținut 
seama decît atunci cînd a fost ca
zul de indicațiile colegilor săi de 
ta tușă, care au căutat să-I în
curce, favorizînd echipa gazdă.

S. MASSLER

chiadei sindicale în zilele de 14 și 
15 august, la Cluj. Au participat 
80 de înotători și înotătoare din 
Cluj. Sibiu, Lugoj, Arad, Timișoa
ra, Galați. Constanța, București. 
Iată cîteva din rezultatele tehnice: 
100 m. spate băieți: 1. P. Bălă- 
nescu (FI. roșie Galați) 1:28,7; 
100 m. bras fete: 1. Gabriela Puiu 
(FI. roșie Lugoj) 1:43,7; 400 m. 
liber băieți: 1. Iosif Silasi (FI. 
roșie Arad) 6:07,4; 100 m. fluture 
băieți: 1. Valeriu Holban (FI. ro
șie Sibiu) 1:27,9; 200 m. liber fete:
l. Rutrand Barth (FI. roșie Sibiu) 
3:33,9.

★
In zilele de 16—17 august au 

avut loc la ștrandul nr. 1 din Cîm
pina probele de înot în cadrul fi
nalelor asociației Flacăra. La a- 
ceste finale au luat startul nume

roși înotători ai acestei asociații, 
din întreaga țară. Iată cîteva din
tre rezultatele înregistrate; 50 m. 
spate fetițe: Liana Raicea (Fla
căra Cîmpina), 50 m bras fetițe: 
Anca Jurcă (Flacăra Ploești), 100
m. liber juniori cat. 11: Alex. Stoi- 
cescu (Flacăra Ploești), 100 tn. li
ber senioare: Hilde Theiss (Fla
căra Mediaș).

★
In zilele de 20, 21 și 22 august 

vor avea loc în Capitală finalele 
Spartachiadei sindicale la înot.

Iată programul primei zile: 20 
august 1954 orele 9,30; 1500 m. 
liber seniori, 400 m. liber senioa
re, 100 m. spate seniori, 100 m. 

fluture juniori, 100 m. spate se
nioare, 4x100 m. mixt junioare; 
orele 17: deschiderea festivă, 100 
m. bras seniori, 100 m. liber ju
niori, 100 m. bras senioare, 100 
m. bras junioare, 4x100 m. mixt 
seniori.

Concursul se va desfășura la 
ștrandul Progresul Finanțe Bănci 
din strada Dr. Staicovici.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
- DE POLO PE APĂ

Campionatul repuibLcan de polo 
este în plină desfășurare. Ieri s-a 
disputat la Cluj jocul dintre echi
pele Știința din localitate și Con
structorul Oradea, care s-a termi
nat cu scorul de 5-2 (3-1). Azi 
după-atniază la ora 17 va avea loc 
Ia ștrandul Tineretului din Capi
tală jocul dintre Progresul Bucu
rești și Progresul Cluj, tot în ca
drul etapei a II-a a returului cam
pionatului republican.

In fotografia alăturată, o fază 
din jocul C.C.A. — Știința Cluj, 
disputat duminică in Capitală.

Cu prilejul primei evoluții in Jura noastră (in anul 1950) baschet- 
baliștii chinezi, care au fost repr. zentați de selecționata studențeas
că a R. P. Chineze, au impresio nat prin perfecțiunea blocajelor 
Un început de blocaj vedem in fotografie, care reprezintă o fază din 

meciul cu Dihamo București

Azi in1 nocturnă pe
ÎNTÎLNIREA

„1 AUGUST” (R. P.
Echipa de baschet „1 august" 

din R. P. Chineză se află în țara 
noastră de două săptămîni. In 
acest titnp oaspeții noștri au între
prins un turneu în cadrul căruia 
au jucat cu cele mai bune echipe 
din restul țării. Baschetbaliștii ch'- 
nezi au susținut pînă acum cinci 
meciuri, care s-au soldat ou tot atî- 
tea victorii.

Meciul se dispută azi, cu 
începere de la ora 20,30, pe te
renul din incinta velodromului 
Dinamo.

FORMAȚIILE: ,.l august" 
(R. P. Chineză): Ju-Pang-Chi, 
Pang-Shih-Hau, Wu-Tzu-Pin,
Chou-Chun-Ling, Tang-Hing-
Seng, Lean-Wen-Chin, Wang- 
Chao-Ju, Chen-Jen^Kang, Can- 
Nuen-King, Kuo-Ju-Pei, Hua- 
■Tzur-Tung, Chia, Kun.

C.C.A. (R.P.R.): Andrei Fol- 
bert, Alexandru Fodor, Mihai 
Eordogh, Constantin Stamates- 
cu, Emil Niculescu, Ion Testi- 
ban, Petre Stoicescu, Florin Bu- 
rada, Anton Carabedian, Grigo- 
re Dorogan.

Arbitri: Sigismund Ferencz și 
Petre Spira (R.P.R.)

In deschidere, la ora 19. se 
dispută întâlnirea dintre echi
pele de juniori Tînărui dinamo- 
vist I și Tînărui dinamovist II.

In toate aceste intîlnfri oaspeții 
au dovedit o înaltă măiestrie, o a- 
devărată valoare baschetbalistică. 
Echipa „1 august" s-a dovedit o 
demnă reprezentantă a baschetului 
din R.P. Chineză, care pășește pe 
un drum nou, tinzînd către adap
tarea celor mai moderne elemente

Activitatea șahistă
Marți a avut loc deschiderea fi

nalei campionatului de șah al Ca
pitalei. Se joacă în sala colectivu
lui sportiv Progresul Finanțe Băn
ci din Cialea Victoriei 111. Tragerea 
ia sorți a dat următoarea ordine 
pe tabela de concurs : 1. Gh. Ga- 
vrilă II, 2. C. Botez, 3. L. Horvath, 4. 
E. Nacht, 5. O. Pușoașu, 6. E. Ma- 
carie, 7. Z. Naghi, 8. O. Troianes- 
cu, 9. M. Rădulescu, 10. P. Voi- 
cuiescuj II. P. Zamfirescu, 12. 
Ein. Reicher, 13. H. Kapuscinski, 
14. P. Nicoară, 15. V. Ciocîitea. 
16. N. Ciuciuc.

In prima rundă, Voiculescu a ob
ținut a rapidă victorie asupra lui 
Naghi, iar Horvath l-a învins după 
o partidă de luptă pe Nicoară. Du
pă ce avantajul a alternat în par
tida Troianescu-Răduiescu, primul 
a trebuit să cedeze înainte de între
rupere. Nacht a făcut rem ză cu 
Kapuscinski.
• In cinstea zilei de 23 August,

întîlnirea turistică in
Masivul iiiumcs Cristianul Mare 

a cunoscut zilele trecute, un eveni
ment turistic deosebit. Pentru pri
ma oară, Consiliul sindical regional 
Stalin și Biroul de turism și ex
cursii din Orașul Stalin au orga
nizat în această zi o întîlnire tu
ristică. în stea (din 5 colțuri ale 
masivului), la care au luat parte 
pionieri din regiunile Stalin și 
București.

Pionierii au așezat o placă co
memorativă în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei

velodromul Dinamo
DE BASCHET
CHINEZĂ}-C. C.A.

de tehnică și tactica. Baschetbaliș 
tii chinezi au demonstrat o exce
lentă pregătire fizică, o mare înde- 
mînare în execuțiile tehnice indivi
duale și o concepție tactică avan
sată. Caracteristicile baschetbaliș- 
tilor chinezi sînt: joc în viteză (ra
piditate în circulația mingii și a 
omului), pătrunderi în viteză, con
traatac, precizie. în aruncările de 
Ia semidistanță, apărare sigură. 
Cei mai buni jucători sint Ju-Pang- 
Chi, Pang-Shih-Hau, Wang-Chao- 
Ju, Chou-Chun-Ling, Wu-Tzu-Pu»- 
și Wan-Tan-Ju.

Debutul echipei „1 august" în 
Capitală se va face astă-seară, 
cînd oaspeții întiinesc echipa Ca
sei Centrale a Armatei. In toate 
competițiile la care a participat 
echipa C.C.A. a realizat rezultate 
bune. Ea a concurat întotdeauna ia 
lupta pentru primul loc, obținînd 
rezultate favorabile în fața oedof 
mai bune echipe. Baschetbaliștii 
militari și-au cucerit un binemeritat 
renume prin jocul spectaculos pe 
care îl practică. Avînd în formație 
elemente dotate cu o bună pregă
tire fizică și cu o mare îndeniînare 
(Andrei Folbert, Alexandru Fodor, 
Mihai Eordogh), jucători care au 
făcut parte dese ori din lotul re
prezentativ, echipa C.C.A. reușește 
un joc în viteză, în care fantezia 
și acțiunile poziționale sînt armo
nios îmbinate.

Rezultatul meciului dintre echi
pele „1 august" din R. P. Chineză 
și C.C.A. nu poate fi anticipat. In 
schimb, pot fi anticipate spectacu
lozitatea întîlnirii și valoarea teh
nică a jocului. Ambele formații vfa 
cu „cărți de vizită" frumoase, ast
fel că așteptările iubitorilor jocului 
de baschet nu vor fi înșelate.

asociația Constructorul organizează 
un turneu inter-echipe la Orașul 
Stalin, la care vor mai participa 
selecționatele Dinamo și C.C.A. Zi
lele de joc sînt 21. 22 și 23 august. 
Echipele vor fi formate din 7 ju
cători, 1 junior și 2 jucătoare. 
Este anunțată participarea șahiștilor 
fruntași. Bălănel, Reicher, Soos, Me
nas (Dinamo), Ciocîitea, Voicu
lescu, Silberman. Pușoașu (Cons
tructorul).
• La Galați, o selecționată locală 

a fost învinsă de reprezentativa re
giunii Ploești cu 7-6. Rezultatele 
la primele mese: Costea (G.)-Jic- 
man (P.) 1—0, Negrea (G.)-Opres- 
cu (P.) 1—0, Schonfeld (G.)-Diaco- 
nescu (P.) 0—1.
• Duminică, întîlnirea dintre e- 

chipeie bucureștene Constructorul
M.C.I.M.C. și Voința s-a terminat 
cu victoria primilor : 8—7 (Cioctl- 
tea-Kapuscinski '/*—*/s. Pușcașu-Ia- 
chim 1—0. Bruhis-Schlesinger 1—0).

stea pentru pionieri
noastre cu inscripția: „Prima în
tîlnire a pionierilor”.

Cu prilejul întîlnirii a avut loc 
un festival artistic la care și-au 
dat concursul cele mai bune echipe 
de dansatori și formații corale pio
nierești. La despărțire, pionierii s-au 
angajat să împărtășească la în
toarcerea în orașele și satele unde 
locuiesc și altor copii impresiile 
de la această întîlnire. (Agerpres).



Mime încep pe stad’onul Republicii campionatele 
republicane de atletism pentru juniori și junioare

Activitatea la tir

Stadionul Republicii din Capitală 
îmbracă iarăși haina de sărbătoa
re a marilor întreceri atletice. In- 
cepînd de niîine dimineață cei mai 
buni atleți juniori și' junioare din 
întreaga țară participă la cea mai 
importantă competiție a lor, finala 
campionatelor republicane de atle
tism pe 1954. In vederea acestei 
competiții tinerii noștri atleți s-au 
pregătit temeinic și sînt deciși să 
nu precupețească nici un efort pen
tru a cuceri titlul de mare cinste 
de campion de juniori al țării noa
stre.

Competiția începe mîine diminea
ță ia 7.45 cînd are loc festivitatea 
de deschidere. Mîine dimineață pro
gramul cuprinde în general serii 
și calificări la mai multe probe. 
Astfel, la ora 8: disc (f II), lun
gime (b II), înălțime (f II), 80 
m. g. (I II); ora 8.15: 80 m. (b. 
II); ora 8,30: 100 m. (f. I); ora 8.45: 
100 m. (b. I); ora 9: suliță (b. II), 
greutate (f. II); ora 10: disc (f. I), 
greutate (b. II), înălțime (b. II), 
lungime (f. II), 80 m. (f. II) semi
finală; ora 10,15: 80 m. (b. II) se- 
mifinală; ora 10.20: 100 m. (f. I) 
și 100 m. (b. I) ambele semifinale; 
ora 11: suliță (b. I); DUPA-AMIA- 
ZĂ: ora 15: disc (f. II), lungime 
(b. II), înălțime (f. II), suliță (b. 
II), greutate (f. 11) toate finale; 
ora 16,20: prăjină (b. II), finală; 
400 m. g. (b. I); ora 16,30: 80 m. 
(f II) și 80 m. (b. II) finală; ora 
16.40: 100 m. (f. 1) și 100 m. (b. I) 
finală; ora 17: disc (f. I), greutate 
(b. II), înălțime (b. II), lungime 
(f. II), toate finală; ora 16.45: 400 
tn. (f. I); ora 17: 800 m. (b. I) fi
nală; ora 17,10: 400 m. (b. I); ora 
17,20: 800 m. (I. I) finală; ora 
17.30: 5 km. marș (b. I) finală; 
ora 18: suliță (b. I) finală; ora 18.10 
4x80 m. (f. II); ora 18,20: 4x80
(b. II); ora 18,30: 4x100 m. (I. I); 
ora 18,40: 4x100 (b. I); STMBATA- 
ora 8: disc (b. II) greutate (b. I), 
înălțime (f. I); ora 8.20: 80 m g. 
(f I și II); ora 18.40: 80 m. g. (b. 
II) ora 9: ciocan (b. 1) finală; su
liță (f. II), greutate (f. I), lungi
me (b. I), înălțime (b. 1); ora 9,15: 
200 m. (f. II), 200 m. (b. II); ora 
9,30: 80 m. g. (f. II) semi-hnala; 
ora 9.40: 80 m. g. (f. I) semi-fma-

0 friiinoasă întrecere 
a iiiotători’er pe Dunăre

De curând s-a desfășurat pe .Du
năre un concurs de fond la oare au 
participat 40 de înotători și înotă
toare din șase raioane ale regiunii 
București. Pentru băieți, traseul a 
măsurat 12 km, iar pentru fete 
3 km., cursa constitu'nd un bun 
prilej de pregătire în vederea cam- 
p'onatului republican de mare fond, 
care se va desfășura în primele zile 
ale lunii septembrie.

Plecarea în cursa rezervată băr
baților s-a dat de pe malul Dunării, 
în dreptul orașului Călărași. Pe 
primii doi kilometri, sportiv i au 
mers în grup ; de aci, conducerea 
o ia un pluton, în frunte cu Iosif 
Paloni (T. Măgurele), care conduce 
pe o distanță de circa 2 km., după 
care primul grup cedează conduce
rea unui lot format din Alexandres- 
cu. Chioțea. Ionescu, Șisu, Oprea. 
Juniorul Șt. Alexandrescu (Giurg'u) 
conduce și el pe o parte din traseu, 
este depășit, dar apoi reușește să 
termine primul cursa (1 h, 14:28,8), 
urmat de 1. Ionescu (Călărași), F. 
Chioțea (T. Măgurele), M Șisu 
(Zimnicea), Iosif Paloni (T. Măgu
rele). D. Iliescu (Giurgiu), E. O- 
prea (Călărași). T Androne (Călă
rași), I. Capdefier (Zimnicea) și V. 
Munteanu (Călărași). Clasamentul 
pe raioane: 1. Zimnicea. 2. Călă
rași. 3 Giurgiu

In cursa rezervată fetelor au par- 
tic'pat 6 concurente, care a:i par
curs 3 km. pe brațul Borcea. Con
ducerea e luată ma' întîi de Ale
xandrina Petrescu (Răcari) care, 
însă, este întrecută după 800 m. de 
Teodora Dumitrescu (Giurgiu). Pe 
primul loc s-a clasat Teodora Du
mitrescu (G urgiu) cu 22:15.8. ur
mată în ordine de Alexandrina Pe
trescu (Răcari). Carmen Nicolescu 
(Giurgiu), Silvia Rădulescu (Ră
cari). Sevastița Lungu (Căiărași) 
si Aurelia Antonescu (Călărași). Pe 
raioane, clasamentul este următo
rul : 1) Giurgiu. 2) Răcari, 3) Că
lărași

Cîst gătorii întrecerii, electricia
nul Șt. Alexandrescu, în vîrstă de 
17 ani și fochistul de vanor Teo
dora Dumitrescu, eu demonstrat o 
mare putere de luptă. Ei merită să 
fie îndrumați mai departe, spre 
practicarea continuă a înotului.

m OR1AN AI.BIJ coreșpondent

Ana Roth, recordmană de junioa re (cat. 11-a) la aruncarea 
greutății

■ (Foto R. Vilara)

lă; ora 10: disc (b. I), lungime (f. 
I) 80 m. g. (b. II) semifinală; ora 
11: suliță (f. I); DUPĂ AMIAZA- 
ora 16,30: 110 m. g. (b. I.) serii 
disc (b. II), înălțime (f. I), greu
tate (b. I), prăjină (b. I) toate fi
nală; ora 16,45: 200 m. (f. I); ora 
17: 200 m. (b. I) ora 17.15: 1500 
m. (b. I) finală; ora 17,25: 80 m.
g. (b. II) finală; ora 17.35: 80 m.
g. (f. II) finală; ora 17.40: 80 m.
g. (f. I) finală; ora 17,45: 400 m.
(b. I) și suliță (f. II) ambele fi
nale; ora 17.50: lungime (b. I),
greutate (f. I), 400 m. (f. I) toate 
finală; ora 17.55: 4x80 m. (b. II) 
finală; ora 18.05: 4x80 m. (f. II) fi
nală; ora 18,15: 1000 m. (b. II) fi
nală; ora 18,25: 1+2+3+400 m. (b.
I) ; ora 18,40: 4+3+2+100 m. (b.
II) ; DUMINICA: ora 9: disc (b. 
I), triplusalt (b. II), înălțime (b. 
I), 400 m. g. (b. I) toate finale; 
ora 9,15: 200 m. (b. I și II) finală;

• C1CLIS.M. — In organizarea 
colectivului sportiv Locomotiva 
P.T.T.R. s-a desfășurat recent la 
Ploești o întrecere ciclistă pentru 
factorii poștali. Competiția, dotată 
cu „CUPA POȘTAȘULUI" s-a a- 
lergat pe o distanță de 20 km., și a 
fost cîștigată de Dumitru Nicolae, 
urmat de G. Andrei, G. Cornan, N. 
Bălănescu și N. Popa.

M. BEDROSIAN corespondent

■ TENIS DE MASA. Astăzi cu 
începere de la ora 17 vor continua 
în sala Floreasca întrecerile din 
cadrul concursului la care parti
cipă jucătorii și jucătoarele din 
tabăra de tineret.

b TENIS. Pe terenurile centru
lui de antrenament nr. 2, Știința 
Politehnica și Locomotiva C.F.R.

Înaintea finalei campionatului motociclist 
de regularitate, rezistență și turism

Peste puțin timp cei mai buni 
motocicliști din țară vor porni să 
se întreacă în finala campionatului 
de regularitate, rez stență și tu
rism. Această competiție de o am
ploare deosebită, în cadrul căreia 
alergătorii vor face înconjurul țării, 
se situează în centrul atenției 
sportivilor noștri. Pregătirile orga
nizatorice au și început. Pînă a- 
cum traseul a fost recunoscut, s-au 
stab lit etapele, orele de sosire și 
de plecare din etape precum și o 
serie întreagă de amănunte tehno- 
organizatorice menite să asigure 
succesul întrecerii.

Conform regulamentului de bază 
al acestui campionat, la startul fi
nalei se vor alinia campionii regio
nali ai curselor de regularitate pre
cum și un număr de alergători ale 
căror rezultate și performanțe sînt 
o garanție că vor pi+ea face față 
acestei competiții grele. Comitetele 

ora9.25: 200 m. (f. I și II) finală; 
ora 9,35: 3000 m. (b. I) finală; 
ora 9,50: 500 m. (f. II) finală; ora 
10: 110 m. g. (b. I) și lungime (f.
I) finale; ora 10,15: suliță (f. I) și 
1+2+3+400 m. (b. 1) finală; ora 
10.20: 1500 m. obstacole (b. I) fi
nală; ora 10,30: 3x800 m. (f. 1) fi
nală; ora 10,50: 4+3+2+100 m. (b.
II) finală; ora 11: 4x100 m. (f. I) 
finală; ora 11,10: 4x100 m. (b. I) 
finală; ora 11,20: festivitatea de în
chidere a campionatelor republica
ne de atletism pentru juniori și 
junioare.

In programul de mai înainte au 
fost trecute în paranteză următoa
rele date: b însemnează băieți; f 
însemnează fete. Cifrele romane in
dică categoria concurenților respec
tivi: I = categoria întîia (17 — 18 
ani) și II = categoria doua (15— 
16 ani).

Astă seară la ora 19 are loc la 
sediul C.C.F.S. ședința tehnică și 
validarea înscrierilor.

din Capitală se vor desfășura în 
continuare, astăzi și mîine de la 
ora 16 întîlnirile din cadrul etapei 
regionale a campionatului indivi
dual de tenis al R.P.R.

• FOTBAL.—Selecționata Bucuî- 
rești a făcut ieri antrenament pe 
stadionul Republicii. Partener în 
acest antrenament, selecționata a 
avut echipa de categorie B, Dina
mo 6 și echipa din campionatul oră
șenesc, Dinamo 4. Cu prima echipă 
selecționata a jucat 55 de minute 
învingînd-o cu 5—0 prin golurile 
marcate de Ozon (2), Nicușor (2) 
și Marian, iar cu cea de a doua a 
jucat 45 de minute întrecînd-o cu 
7—0 prin golurile înscrise de Vaczi 
(5) și Urcan (2). Poarta celor doi 
parteneri a fo6t apărată de Toma 
și respectiv, Birtașu.

regionale C.F.S. vor trebui să îna
inteze de îndată comisiei centrale de 
auto-moto listele care conțin nu
mele oampioniloi regionali precum 
și ale acelor alergători evidențiați 
pe care comitetele regionale îi con
sideră capabili să concureze cu 
succes alături de fruntașii sportului 
nostru cu motor. Pe baza acestor 
liste comisia centrală va putea tri
mite invitații participanților la fi
nala campionatului.

Pentru o cît mai bună pregătire 
a motocicliștilor, comisiile orășe
nești precum și colectivele sportive 
cu secții moto au datoria să orga
nizeze, în perioada care a mai ră
mas, curse de regularitate pe dis 
tanțe îrvtre 300—500 km. astfel ca 
alergătorii să aibă suficienți kilo
metri parcurși pe mașină, înaintea 
cursei care se va desfășura pe 

aiproape 4.000 km.

Marți s-a desfășurat ultima pro
bă din cadrul campionatului indi
vidual de tir al Capitalei pentru 
categoria a Il-a și a IlI-a, proba 
de armă sport trei poziții cîte 20 
focuri.

La această probă s-a făcut nu
mai un singur clasament, deoarece 
la startul ei nu au fost pre
zente minimum cinci fete. Din a- 
ceastă cauză, concurentele au con
tat în clasamentul masculin.

Iată rezultatele înregistrate:
1. Iuliu Mitrașcă (Dinamo) 551 

puncte, campion al Capitalei pe 
anul 1954, 2. Ioan Tomulescu (Di
namo) 532 puncte, 3. Geo Săvules- 
cu (Voința prestări servicii) 518 
puncte, 4. Vasilica Nicula (Dina
mo) 514 puncte, 5. loan Tripșa 
(Dinamo) 511 puncte, 6. Paul Lo- 
ghin (Flacăra baza 1) 508 puncte,
7. Aurel Rugină (Voința prestări 
servicii) 506 puncte, 8. Niculae Do- 
brescu (Flamura roșie comerț) 498 
puncte, 9. Arnol Leinweber (Fla
mura roșie comerț) 491 puncte, 10, 
Virgil Popescu (Voința prestări 
servicii) 488 puncte.

★
Sîmbătă și duminică s-a desfășu

rat, pe poligonul Flacăra din Plo
ești, etapa finală din cadrul Spar-

Competiție de baschet pe terenul Știința
Colectivul sportiv Voința „Pre

stări Servicii" organizează în cins
tea zilei de 23 August o interesan
tă competiție de baschet la care iau 
parte patru echipe participante la 
campionatul de calificare : Cons
tructorul „I.P.C.I.", Flamura roșie 
„M.I.U.", Voința „Prestări Ser
vicii" și Progresul „22".

Primele jocuri eliminatorii se des
fășoară mîine în nocturnă pe tere
nul Știința (strada Vasile Pîrvan).

Primele rezultate înregistrate în campionatele 
de alpinism ale R.P.R.

Intr-un cadru festiv, a avut loc, 
marți dimineața Ia cabana Padina, 
solemnitatea deschiderii celei de a 
Il-a ediții a campionatelor de al
pinism ale R.P.R.

In după amiaza aceleiași zile, 
primele echipe au început escala
darea celor două trasee care for
mează probele campionatului: 1. 
Traseul Frontal din Turnul Mare 
al Seciului și 2. Traseul Combinat 
(Fisura din Turnul Mic al Seciu
lui, coborîrea în rapel și escalada 
fisurei Șoimilor din peretele Ho- 
roabei). Numeroși spectatori, din
tre oamenii muncii aflați la odihnă 
la cabanele din Valea Ialomiței, au 
urmărit pe concurenți în întrece
rea dîrză pe care ei au angajat-o 
pentru titlul de campioni ai țării, 
apreciind curajul și măiestria cu 
care ei reușesc să învingă dificilele 
obstacole cu care sînt presărate 
cele două trasee. Iar alpîniștii s-au 
întrecut pe ei și au realizat perfor
manțe cu mult superioare celor de 
anul trecut, arătînd astfel un vă
dit progres în acest gen de între
ceri nou în țara noastră.

Intrucît clasamentul se va putea 
întocmi numai după ce toate echi
pele vor parcurge ambele trasee, 
vom da mai jos numai rezultatele 
parțiale ale echipelor pe care sor
ții le-au desemnat să concureze în 
primele două zile.

Traseul Combinat:
1. Dinamo (Cap de coardă Teo

dor Hurubeanu, secunzi Nicolae 
Jitaru și Gheorghe Pal) a reali

INFORMAȚII pronosport
Rezultatele
din 11 și

In urma trierii și omologării bu
letinelor de la concursul special din 
11 august și concursul nr. 19 din 
15 august au fost stabilite urmă
toarele rezultate:

CONCURSUL SPECIAL 
DTN 11 AUGUST

Buletine participante: 38.041.
Premiul I — 7 buletine cu cîte 

11 pronosticuri' exacte a cîte 2173,77 
lei fiecare.

Premiul II — 74 buletine cu cîte 
10 pronosticuri exacte a cîte 308,44 
lei fiecare.

In conformitate cu regulamentul 

tachiadei sindicale la tir a asocia- i 
ției Flacăra.

Cei 55 de trăgători și cele 14 tră
gătoare oare au reprezentat orașe
le București, Ploești, Moreni, Pi
tești, Moinești, Făgăraș și altele, 
s-au întrecut la proba de armă 
spoirt trei poziții cîte 10 focuri.

întrecerile s-au bucurat de o bună 
organizare.

Locul întîi pe echipe a fost câști
gat de orașul București care a pre
zentat o echipă mai omogenă (Pe
tre Rugi 225 pct., Grigore Nicolau 
222 pct., Paul Loghin 218 pct., Gh. 
Șerbănescu 213 pct., Gh. Agășanu I 

202 pct.), totialfzînd 1080 pct. Pe locu
rile doi și trei s-au clasat în ord'- r 
ne echipele Ploești I cu 1320 pct. și 
Ploești II cu 895 pct. Clasament in
dividual : masculin 1. A. Naghi 
(Ploești) 231 pct. ; 2. Petre Rugi
(București) 225 pct. ; 3. Gr gore
Nicolau (București) 222 pct. ; femi
nin : 1. Cleopatra Ionescu (Bucu
rești) 219 pot. ; 2. Ecaterina Panait i. 
(Ploești) 188 pct. : 3. Anca Mano- 
lescu (București) 184 pct.

După terminarea concursului în 
cadrul închiderii festive au fost pre
mia ți cu diplome și plachete primii 
trei clasați.

La ora 19 se întâlnesc Constructo
rul „I.P.C.I." și Voința „Prestări 
Servicii", iar la ora 20 Flamura ro
șie „M.I.U." și Progresul „22". 
Finalele vor avea loc sîmbătă sea
ra, pe acelaș teren. La ora 19 se 
vor întâlni echipele învinse, iar Ia 
ora 20 învingătoarele de vineri își 
dispută locurile 1 și 2.

Echipa clasată pe locul I va 
cuceri cupa „23 August", pusă în 
joc de colectivul organizator.

zat timpul de 47 min. 58 sec.
2. Avîntul (cap de coardă 'Tra

ian Flucuș, secunzi Ion Teleanu 
și Ion Băncilă) a realizat timpul 
de 60 min. 15 sec.

3. Flamura Roșie (cap de coardă 
Ion Pușcaș în Turnul Mic al Se
ciului și Florin Stan în Fisura Șoi
milor, secund Ion Boitoriu) a rea
lizat timpul de 80 min. 01 sec.

Traseul Frontal:
1. Metalul, 19 min. 47 sec. 2/5 

(cap de coardă Gh. Udrea, secunzi 
Al. Stătescu și D. Alexe).

2. Voința, 26 min. 22 sec. 2/5 
(cap de coardă I. Ionescu, secunzi 
Paul Fozocaș și Adalbert Kerekeș).

3. Locomotiva, 29 min. 19 sec. 
4/5 (cap de coardă Ion Balteș, se
cunzi Vasile Tarță și Ion Badea).

Dintre aceste rezultate, cele ot>- 
ținute de echipa Asociației Dina
mo, în traseul combinat, și de e- 
chipa Asociației Metalul în traseul 
Frontal, sînt deosebit de valoroase, 
și vor putea fi întrecute cu mare 
greutate.

De asemenea trebuie remarcat fap- 
tul că la timpurile echipelor Voin
ța, campioana R.P.R. de anul tre
cut și Locomotiva, se cuprind șl 
cîte 5 minute, penalizare pentru 
abandonarea cîte unei carabiniere 
pe traseu.

Miercuri, echipele participante, 
la campionat au avut o zi de pau
ză, folosită pentru consolidarea 
pitoanelor pe trasee, întrecerile ui
mind a continua astăzi și mîine.

concursurilor
15 august

concursului de pronosticuri sporti
ve „PRONOSPORT”, premiul III 
nu se atribuie nefiind 50.000 bt»-' 
letine participante în concurs.

CONCURSUL Nr. 19 
DIN ÎS AUGUST

Buletine participante: 106.304.
Premiul I — 1 buletin cu 11 re-: , 

zultate a 15.000 lei.
Premiul II — 16 buletine cu 10 . 

rezultate a 1993,20 lei fiecare.
Premiul III — 131 buletine cu 9 

rezultate exacte a 243,44 lei fiecare.
Lista oficială a premiilor apare 

duminică în programul PRONO- > 
SPORT.



înotătorii magh’ari așteaptă cu încredere campionatele 
europene de la Torino

In preajma campionat elor europene 
de canotaj academic

La bazinul de pe insula Margare la,- în zilele întrecerilor de la 
J.M.U.V. Cele fpatru proaspete recordmane europene la ștafeta de 
4x100 (4 stiluri), ztmbesc obiectivului fotografic. De la stingă la 
dreapta: Szdke Kato, Temes Ju di th. Killer man n Klara, Litiome- 

rizku Eva
Stnt cunoscute pretutindeni suc

cesele natației maghiare. Nume
roasele recorduri și performanțe 
trualte stabilite în ultimul timp de 
înotătorii din R. P. Ungară, sînt 
consecința excelentelor condiții asi
gurate sportului în această țară, 
oa și faptului că natația se bucură 
de o veche tradiție în rîndul spor
tivilor maghiari.

Acum, cînd ne mai despart pu
ține zile de campionatele europene 
de înot care se vor desfășura în 
acest an la Torino (Italia), este in
teresant de amintit că natația ma
ghiară a jucat un rol primordial în 
aotis'ă competiție și în trecut. Se 
poate spune că aceste campionate 
europene au fost chiar inițiate de 
către unguri. In 1924, Donath Leo, 
fostul secretar al Federației inter
naționale de natație. a pus pentru 
prima oară în discuție ide’a orga

Recent, la un concurs de veri
ficare al lotului de atletism al 
R. P. Ungare în vederea campio
natelor europene de la Berna, at
leta maghiară Iozsa a aruncat 
discul la 46.64 m.. performanță ce 
constituie un nou record al R.P.U. 
Vechiul record era de 46,07 m.

VARȘOVIA, 17 (Agerpres). — 
PAP transmite :

In cadrul unui concurs de atle

nizării unor asemenea întreceri. 
Ungara a primit sarcina de a or
ganiza prima ediție a campionate
lor europene de înot, care au avut 
loc în 1926 în bazinul ,,Csasz>ar“, 
reamenajat după planurile arhitec
tului Hajos Alfred. De atunci, îno
tătorii maghiari au participat la a- 
proape toate campionatele europene, 
cucerind numeroase victorii.

Dar succesele înotului maghiar 
trebuiesc căutate și mai în urmă, 
înotătorii unguri au obținut victorii 
chiar și la prime olimpiadă moder
nă de la Atena, în 1896.

Desigur, însă, cele mai valoroase 
succese iau fost obținute de natația 
maghiară în ultirr.nl deceniu, în 
perioada de după eliberare, cînd 
cultura fizică și sportul au devenit 
bunuri ale întregului popor. Miș
carea sportivă din R. P. Ungară 
este larg sprijinită de partid și gu
vern.

înrintea campionatelor europene de atletism
tism care a avut loc la Zabrze 
(voievodatul Stalinogrod), atletul' 
polonez Chromik a stabilit un 
nou record al R. P. Polone în pro
ba de 3.000 m. plat cu timpul de 
8’08”8/10.

★
VARȘOVIA (Agerpres). — PAP 

transmite :
De curind a fost selecționat lo

tul atleților polonezi care va par
ticipa la campionatele europene 
de la Berna. Printre atleții din

Rezultatele structurii noi pe care 
o are astăzi natația maghiară, n-au 
întîrz'at să se vadă. Este suficient 
să amintim că la Olimpiada do la 
Helsinki, în 1952, înotătorii ma
ghiari au cucerit 16 medalii de aur. 
Natația maghiară are o poziție do
minantă pe plan internațional.

înotătorii fruntași din R. P. Un
gară s-au pregătit cu sîrguință 
pentru campionatele de la Tor>io 
unde vor să-și confirme încăodată 
înalta clasă. Rezultatele obținute 
recent la J.M.U.V. sînt o indicație 
că ei se mențin în mare formă. Pe 
lîngă numeroasele titluri de cam
pioni mondiali universitari, repre
zentanții R. P. Ungare au înregi
strat și două noi recorduri mon
diale la 100 m. fluture prin Gyorgy 
Tumpek (1:02,3) și la ștafeta 4x100 
(4 stiluri) bărbați (4:18,1), oa și un 
record european la ștafeta 4x100 
(4 stiluri) feminin (5:07,8).

Să amintim că în cursul sezonu
lui trecut, Tumpek și-a amel'orat 
constant performanțele la această 
probă. Perspective, bune are și tî- 
nărul Ax. Jen-aur care a stabilit un 
nou record de juniori la 200 m. flu
ture cu 2:38,3. Cel mai bun înotă
tor de fond Csordas Gyorgy a rea
lizat 9:55,6 pe 800 m. și 19:47.7 pe 
1.500 m. Media viteziștilor este de 
asemenea remarcabilă. astfel că 
specialiștii așteaptă o comportare 
meritoasă de la ștafeta 4x200 m., 
în a cărei componență va intra pro
babil Nyeki Imre. Kadas Geza, Do
melor Zoltan și Ipacs Gyorgy.

La faima natației maghiare con
tribuie des gur și înotătoarele, din
tre care campioanele olimpice Szoke 
Kato și Gyenge Valeria, precum și 
Temes ludith sînt acum în cea mai 
bună fo'mă. Dar înotul maghiar 
posedă numeroase rezerve de alte 
tinere înotătoare, care s-au remar
cat cu prilejul recentelor concursuri 
iale J.M.U.V. Recordul european pe 
4x100 este o prevestire bună pentru 
Torino 1

R. P. Polonă care vor face depla
sarea se găsesc cunoscuții alergă
tori Stawczyk, Schmidt, Mach, 
Potrzebowski, Graj, Chromik, să
ritorii Adamczyk, Lewandowski, 
Weinberg, Ratajczak. aruncătorii 
Sidlo, Andrzejczik.

Din echipa feminină fac parte 
Ilwicka, Lerczak, Pestka, Dunska 
și altele.

Primul grup al atleților polonezi 
va pleca spre Berna la 20 august.

AMSIERDAM, 18 (prin telefon). 
Campionatele europene de cano
taj academic cunosc în acest an 
o largă participare. Astfel, în pro
bele de femei s-au înregistrat ur
mătoarele înscrieri: schif 4~\~1 cu 
rame: Olanda, Anglia, R. Ceho
slovacă, Danemarca, Finlanda, 
Jugoslavia, R.P.R., U.R.S.S.; sc/»f 
simplu: Olanda, Anglia, Austria, 
R. Cehoslovacă, Danemarca, Fran
ța, Germania Occidentală, R. P. 
Polonă, U.R.S.S.; schif dublu: O- 
landa, Belgia, R. Cehoslovacă, 
Franța, Germania Occidentală, R. 
P. Polonă, U.R.S.S.: schif 8-)-l : 
Olanda, Anglia, Franța, R.P.R., 
U.R.S.S.; schif 4-\-l cu visle: O- 
landa. Anglia, Austria, Germania 
Occidentală, U.R.S.S.

întrecerile se vor desfășura Ia 
Bosbaan, la 5 km. de centrul o- 
rașului Amsterdam, pe un canal 
lat de 65 m. șl lung de 2100 m 
cu apă stătătoare, pe marginea 
căruia se află tribune și instala
țiile corespunzătoare, precum și o 
șosea de pe care întrecerile pot fi 
urmărite pe bicicletă sau motoci
cletă Concursurile rezervate fe
meilor S" vor desfășura astfel:

Activitatea fotbalistică internațională
Peste 80.000 de spectatori au ur

mărit miercuri după amiază pe sta
dionul „Dinamo” din Moscova în- 
tîlnîreâ internațională de fotbal 
dintre selecționatele Moscovei și 
Varșoviei. Selecționata Moscovei a 
fost alcătuită din jucători de la e- 
chipele Dinamo și Spartak, iar se
lecționata Varșoviei avea în com
ponența sa jucători ai lotului na
țional care cu 10 zile în urmă au 
întîlnit la Varșovia echipa națio
nală a R. P. Bulgaria.

I.a finetul arbitrului bulgar I. 
Takov echipele s-au aliniat astfel: 
Selecționata Moscovei : Iașin-Tiș- 
cenko, Krijevski, Sedov-Paramonov,
N.tto-Tatușin, Isaiev (Dementiev), 
Ilin, Salnikov, Rîșkin. Selecționata 
Varșoviei: Stefaniszin-Durniok, Or
lowski Cichon-Korint Zentara (Bie- 
nek)-Sasiadek, Trampisz, Kepny, 
Cieslik, Jezierski.

Jocul a fost de un înalt nivel 
tehnic și cu faze rapide de ambele 
părți. Inițiativa o au gazdele care 
atacă cu insistență și în min. 19 
deschid scorul prin Salnikov. In 
min. 38 Cieslik egalează. După 
pauză, în min. 57 Netto execută o 
lovitură de 11 m. și ridică scorul la 
2—I. Rezultatul final este stabilit 
de Salnikov care în min. 85 înscrie 
cel de al treilea gol al echipei sale. 

în ziua de 20 august, probele e- 
Iiminatorii, în 21 recalificările, iar 
în 22 finalele. In zilele de 23—24 
august va avea loc congresul 
F.I.S.A. (Federația Internațională 
de Canotaj Academie) după care, 
în zilele de 26, 27, 28 și 29 au
gust se vor desfășura probele băr
baților. In probele de bărbați par
ticiparea va fi mult mai largă ca 
la femei.

Pînă în momentul de față au 
sosit la Amsterdam loturile 
U.R.S.S., R. Cehoslovace, R. P 
Polone, R.P.R., Austriei, Danemar 
cei, Angliei, Franței, Finlandei 
precum și un lot de sportivi egm 
teni, care participă și ei la acești 
concursuri. Canotorii sovietic 
printre rare se găs-sc campio” > 
unionali Roza Ciumakova și A 
lexandr Berkutov, campionii emo 
peni de anul trecut Igor Bi:ld 
kov și Viktor Ivanov, Exgheni 
Sirotinski, care a cîștigat anul a 
cesta primul loc în cadrul regat ’ 
de la Henley, precum și alți spor 
tivi de mare valoare, se bucură cf. 
mult interes. Echipajele noast •• 
au și făcut o serie de antrena 
mente, pe ambarcațiunile proprii

Selecționata Varșoviei va juca ia 
22 august cu echipa selecționată 
orașului Minsk la Minsk, iar la 2<> 
august la Moscova, va întîlni în al 
doilea meci selecționata orașului.

BUDAPESTA, 18 (Agerpres).— 
MTI transmite:

In luna septembrie, echipa de 
fotbal a R.P. Ungare va susține 
două întîlniri internaționale. Pri

ma va avea loc la Budapesta la 19 
septembrie cu echipa selecționată 
a R.P.R., iar opt zile mai tirziu 
fotbaliștii maghiari vor . uca la 
Moscova cu echipa selecționată a 
U.R.S.S

In vederea acestor întîlniri, a 
fost selecționat un număr de 40 
de jucători care vor începe antre
namentele la sfîrșitul acestei luni 
Din lotul R.P. Ungare fac parte 
și o serie de tineri printre care 
portarul Gulyas, fundașii Ka.rp.ati 
și Varhidi, mijlocașul Szojka și 
înaintașul Csordas

★
PARIS, 18 (Agerpres). —
La Paris s-a desfășurat marți 

întîlnirea de fotbal dintre echipa 
maghiară Vasas Izzo și combinata 
Red Star-Stade Franțais. Victoria 
a revenit fotbaFștilor maghiari 
cu scorul de 4-1.

Păsări călătoare... Așa sînt su
pranumiți fotbaliștii profesioniști 
din Apus, care voiajează din țară 
în țară, în căutarea unor angaja
mente mai rentabile, după cum su
flă vîntul... sau vorbește barome
trul ,,bursei sportive”. Nu trece 
luna ca să nu citim în presa occi
dentală despre cutare jucător sue
dez că a luat drumul țărilor mai 
oa-lde, în timp ce alt compatriot al 
său, uzat de soarele Italiei și de 
prea lungile sezoane fotbalistice, 
s-a mutat alături peste Alpi în mai 
puțin pretențiosul campionat fran
cez.

De la nord spre sud, de la sud 
spre vest, aceste păsări călătoare 
sînt în continuă migrațiune. Nu 
dt mult, una din ele a făcut un 
zbor-record, străbătînd oceanul... 
Este vorba de celebrul înaintaș al 
echipei Uruguayului, Schiaflino, 
care sezisînd latura comercială a 
recentului campionat mondial, între 
două meciuri disputate în Elveția 
a tratat cu emisarii clubului italian 
F. C. Milan și pînă la urmă s-a 
înțeles din preț (Schiaffino a pri
mit cîteva milioane de lire devalo
rizate, iar mai multe au aterizat 
în buzunarele foștilor săi patroni...) 
Uruguayanul are misiunea să dea 
o injecție de vitalitate înaintării 
Milanului, în care tripleta nordică 
(Gren, Nordahl, Liedholm) dă 
serioase semne de oboseală.

Dintr-o singură direcție nu 
zboară asemenea păsări. In plasa 
traficanților de fotbaliști din Apus 
nu există nici o pradă venită din 
spre Răsărit. Și cît ar fi dorit di
bacii negustori să achiziționeze 
măcar unul — unul singur! — din 
componenții naționalei maghiare... 
Doar toți cei 11 componenți ai re
prezentativei R. P. Ungare, de Ia 
Grosics pînă la Czibor, sînt ma
eștri în fotbal și singura lor pre
zentă în formația vreunui club pro- 
fesion t din' Apus ar face să1 
crească costul biletelor de intrare...

FOILETON
CÎND UMBLI DUPĂ... VÎNAT

Iar pe de altă parte, ce „ram-tam” 
politic s-ar putea trage în jurul 
unui asemenea subiect! Calculînd 
beneficiile ce le-ar putea aduce ra
colarea unui mternațional maghiar, 
patronii bursei occidentale au ajuns 
la concluzia că nici un sacrificiu 
n-ar fi prea mare pentru o aseme
nea afacere. De aceea, racoleuri 
specializați sînt trimiși oriunde se 
îndreaptă echipele maghiare de fot
bal în turneele lor prin țările apu
sene. Ca niște haite de rechini, 
emisarii cluburilor adulmecă urme
le lor sperînd ca măcar unul din 
acești sportivi să rămînă sensibil 
la foșnetul dolarilor. Dar zadarnic! 
Nici unul dintre fotbaliștii ma
ghiari nu se gindește să-și trădeze 
patria de dragul arginților, nu se 
gîndește să plece în iadul capita
list.

După numeroase tentative nereu 
șite, se părea că traficanții s-au 
convins de inutilitatea eforturilor 
lor. Cu atît mai surprinzătoare a 
părut deci știrea transmisă la în
ceputul luni' august de agențiile 
de presă apusene, cum că unul din 
membrii echipei de fotbal a R. P. 
Ungare ar fi „fugit" din țara sa 
căutînd în Franța „azil politic" și 
mai ales angajament. Numele dat 
era acela al mijlocașului stînga de 
la Voros Lobogo, cunoscutul inter
național Zakarias Jozsef, iar ferici
tul club care făcuse o asemenea 
grasă achiziție era Olympique 
Lille, deținătoarea Cupei Franței. 
In sfîrșit, imposibilul se produsese! 
Presa sportivă reacționară din 
Apus urla: Victorie...

Amănuntele date de agențiile 
Associated Press și D.P.A. (Germ. 
Occ.) erau într-adevăr senzaționa
le. Se relata că Ia frontiera fran- 
co-’cigiană s-ar fi prezentat un tî- 
năr, fără acte asupra lui, care in

terogat de agenții vamali a decla
rat că este fotbalistul maghiar Za
karias, că a fugit din țară, în sfîr
șit că este dispus să se oprească 
ori unde găsește azil. Urma apoi 
descrierea rapidei sale angajări de 
către Olympique Lille, unde Zaka
rias avea să debuteze într-un meci 
de încercare duminică 1 august.

Nu mai spunem că la data anun
țată, stadionul din Lille gemea de 
lume. Toți veniseră să vadă pe ce
lebrul „transfug", pe marele Za
karias sau „Monsieur Zaki" cum 
îl și botezase un ziar de seară. A- 
cesta a apărut într-adevăr pe te
ren și și-a luat liniștit postul în 
pirimire. Spectatori, gazetari și an
trenori așteptau cu sufletul la gură 
să vadă la lucru pe marea „ve
detă", să admire arta acestui fot
balist renumit. Primele mingi n-au 
fost tocmai concludente. Zakarias 
părea vădit neinspirat. In sfîrșit, 
după vreun sfert de oră de șomaj, 
vedeta avu într-adevăr prilejul să 

se remarce. La o minge înaltă, 
proaspăta achiziție a trebuit să sa
ră, — dar vai! — în loc să dega
jeze spectaculos, și-a pierdut echili
brul și a căzut ridicol în patru 
labe... De loc ambiționat de acest 
eșec, Zakarias a continuat să fie 
absent la următoarele acțiuni ale 
echipei și pînă la pauză, cum s-ar 
spune, nu s-a mai întîlnit cu min
gea. In rîndul suporterilor de la 
Lille domnea stupoare. „Ce fel de 
fotbalist mai e și ăsta? Pare un 
simplu ageamiu..." Enervat și con
trariat președintele clubului s-a 
dus drept la cel care se recoman
dase Zakarias:

— Ascultă, domnule, dumneata 
știi fotbal?

Răspunsul a fost uluitor:
— Nu!
— Cum, nu ești fotbalistul ma

ghiar Zakarias?
— Sînt maghiar, dar nu fotba

list... Să vedeți, mă numesc... Ve- 
reb Laszlo.

Și dîndu-și seama că nu mai 
avea rost să joace mai departe co
media, impostorul mărturisi totul, 
era un biet aventurier plecat de 
mult din Ungaria, fusese în Legiu
nea străină, avea la activ cîteva 
condamnări penale pentru excro- 
cherie... Văzuse într-un ziar de 
sport fotografia adevăratului Zaka
rias și constatînd că seamănă iz
bitor cu acesta, s-a gîndit să în
cerce o „lovitură" în stil mare.

Balonul în care suflaseră cu atî- 
ta rîvnă gazetarii apuseni se de- 
sumflase într-o s'ngură clipă. Pa
sărea minunată pe care o prinsese
ră cei de la Lille nu era decît o 
biată... vrabie, așa cum îi era și 
numele unguresc: vereb.

Un imens hohot de rîs a izbuc
nit în tribunele din Lille la auzul 
acestui epilog comic. A rîs apoi în
treaga Europă. Hazul pățaniei clu
bului francez a amuzat pe toată 
lumea. Dar cel mai mult a rîs în
suși Joszef Zakarias care în di
mineața zilei de 2 august a deschis 
ușa apartamentului său dintr-o 
stradă din Budapesta, pentru a pri
mi pe Louis Erdos, corespondentul 
ziarului parizian „l’Equipe”. Ga
zetarul fusese trimis de urgență să 
se convingă cu ochii lui că Zaka
rias este la Budapesta. A doua zi 
apăru în „l’Equipe" un reporta 
telefonic cu următorul titlu: „Am 
strîns mîna lui Zakarias azi dimi
neață, la el acasă..." Și mai ios: 
„Să fim serioși!"

Intr-adevăr, lecția de la Lilie :v 
trebui să insufle puțină serioz tat1 
gazetarilor sportivi din Apus. Cî‘ 
despre traficanții de jucători, aceș
tia n-au decît să se păcălească în 
acest fel și de aci înainte. Din mo
ment ce nu-i condamnă nimeni 
pentru negoțul, lor murdar, să aibă 
măcar sancțiunea acestor pagube 
întîmplătoare. Pînă vor ajunge ’a 
falimentul total...

V RADU
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: Mărite întreceri sportive intern tonale din Capitală 
organizate în cinstea zilei de 23 August

Iubitorii sportului din Capitala noastră vor avea prilejul să va
dă o serie de interesante manifestații sportive internaționale organi
zate în cinstea marei noastre sărbători, 23 August. Valoarea echipe
lor care se vor întrece cu această ocazie și diversitatea programului 
fac ca sportivii busureșteni să aștepte cu nerăbdare desfășurarea com
petițiilor.

Fotbalul va fi reprezentat în întreceri de 4 echipe străine cărora 
li se adaugă două selecționate din care fac parte cei mai buni fotba
liști ai țării noastre. De peste hotare vin, după cum se știe, echipele 
Rezervele de Muncă Leningrad — revelația campionatului de fotbal 
din acest an al U.R.S.S.— Banyk Ostrava — a doua clasată în cam
pionatul R, Cehoslovace — Motor Zwickau (R. D. Germană) — o 
echipă cu un frumos palmares internațional și Selecționata Sofiei, ad- 
cătuită în majoritate din internaționali bulgari.

La haltere vom vedea pe excelenții sportivi sovietici, deținători 
' ai atîtor recorduri mondiale iar la lupte, reprezentativa Egiptului va 

evolua în compania reprezentativei noastre.
Baschetul este programat cu două jocuri în care echipa „1 au

gust" din R.P. Chineză va înttîlni formațiile noastre fruntașe C.C.A. 
și Dinamo București, campioana țării.

In sfîrșit, la rugbi vom putea urmări renumita echipă Swansea 
(Țara Galilor), iar la box o selecționată finlandeză.

Iată jxrogffamul întrecerilor de fotbal, rugbi, baschet,
JOI 19 A GUST

Baschet: „1 august” (R. P. Chineză) — C.G.A., terenul Di
namo ora 20.

SIMBATĂ 21 AUGUST
Fotbal: Banyk Ostrava (R. Cehoslovacă) — Selecționata Ti

neretului din R.P.R., stadionul „23 August”, ora 15.30.
Rugbi: Swansea (Țara Galilor) — Selecționata Locomotiva, 

stadionul „23 August”, ora 17,15.
DUMINICĂ 22 AUGUST

Fotbal : Motor Zwickau (R. D. Germană) — Selecționata Ști
ința, stadionul „23 August”, ora 15.

— Rezervele de Muncă Leningrad (U.R.S.S.) — Selecționata 
București, stadionul „23 August”, ora 17.

Baschet: „1 august” (R. P. Ghineză) — Dinamo București, 
stadionul Dinamo, ora 20.

Biletele pentru manifestațiile sportive internaționale au fost 
puse în vînzare începînd de ieri la următoarele case: STADIONUL 
„23 AUGUST” (casele din Bd. Muncii, Șos. Tancului, Bariera Ver- 
gului), STADIONUL REPUBLICII (casele din sir. B. P. Hajdeu și 
Izvor), STADIONUL DINAMO (șos. Ștefan cel Mare) și AGENȚIA 
C.C.A. (Bd. 6 Martie). De menționat că la jocurile din ziua de 21. au
gust de pe stadionul „23 august” sînt valabile biletele cu seria F 
iar la cele din 22 august de pe același stadion biletele cu seria H—6.

Reprezentativa de lupte a Egiptului a sosit in Capitală
in cadrul marilor întreceri inter

naționale care se desfășoară zilele 
acestea în țara noastră în cinstea 
lui 23 August, meciul dintre repre
zentativele de lupte ale Republ'C'i 
Populare Romîne și Egiptului ocu
pă un loc deosebit de important. 
Este prima înlîlnire dintre echipele 
celor două țări, și ca este așteptată 
cu mult interes, avind în vedere 
performanțele înregistrate pe plan 
internațional de sportivii respec
tivi.

Sportivii egipteni au sosit ieri 
în Capitală, ve nind de la Constan
ța, unde au ajuns după o călătorie 
dificilă făcută pe mare timp de 
cinci zile.

Oaspeții au deplasat un Iot de 
12 persoane condus de secretarul 
general al federației egiptene de 
lupte, Mohamed Atta Hosmi, și al
cătuit din Ahmed Mustața, antre
nor. Mohamed Abd El Rahman și 
Hafez Ismail arbitri și următorii 
luptători: Ei'd Esaoui (cat. 52 kgr.), 
Muafi Mahmud Saleh (cat. 57 Kgr.) 
Abd El Fattah Esaoui (cat. 62 
kgr ), Mohamed Abdalah El Sak- 
kari (cat. 67 kgr.) Abd El Azy 
Badr (cat. 73 kgr.), lusef Abbas 
lusef (cat. 79 kgr.). Mohamed El 
Saiquaoui (cat. 87 kgr.), Mohamed 
Amir Helal (cat. grea).

Sportivii egipteni alcătuiesc o 
puternică reprezentativă, cei opt 
componenți fiind campioni ai Egip
tului la categoriile respective.

Reprezentanții Egiptului, sînt cu 
toții tineri, avînd între 20 și 24 
ani. Luptătorii egipteni s-au pre
gătit cu atenție în vederea acestui 
meci și, după cum ne-a declarat 
Mohamed Abd El Rahman. întîl- 
nirea cu sportivii țării noastre a 

■ Reprezentativa de lupte a Egiptului

preocupat presa egipteană care, in 
ultima vreme, a acordat o atenție 
deosebită dezvoltării acestei disci
pline sportive. De altfel, luptele 
sînt considerate în Egipt ca un 
sport național și sînt sprijinite ca 
atare.

Chiar ieri după-amiază — după 
o odihnă binevenită — cei opt 
sportivi egipteni au făcut un ușor 
antrenament în sala Dinamo, ară- 
tînd o formă deosebită, o forță re
marcabilă și o bună tehnică.

Cu această ocazie, oaspeții au vi
zitat complexul sportiv Dinamo, 
de care au rămas îneîntați. Aci ei 
au văzut la lucru lotul reprezenta
tiv al țării noastre și s-au întreți
nut prietenește cu antrenorul I. 
Toezser.

in convorbirile prietenești care 
au avut loc, oaspeții au ținut să 
mulțumească forurilor noastre spor
tive pentru călduroasa primire de 
care s-au bucurat, de grija și dra
gostea cu care sînt înconjurați. „De 
altfel, au adăugat toți membrii dele
gației, această grijă s-a manifestat 
încă departe de țărmurile țării 
dumneavoastră, cînd ne aflam pe 
vapor. Cu această ocazie, transmi
tem în mod public mulțumirile 
noastre căpitanului și întregului 
echipaj al vasului „Mangalia" pen
tru grija deosebită și atenția sj>e- 
cială j>e care ne-ău acordat-o, în 
tot timpul călătoriei cu cargobotul 
sub pavilion romînesc".

Interesul cu care au fost întîm- 
pinați sportivii egipteni de către 
publicul nostru lasă să se între
vadă o participare masivă a spec
tatorilor la întrecerea care se va 
desfășura în seara zilei de marți 
24 august, la centrul de antrena
ment no. 2.

De
înaintea campionatelor 

doua zile
europene de atletism
in Elveția •••

FAOUG Io, (p in telefon).
Marți dimineață, în zorii zilei, 

trei avioane au decolat de jre aero
dromul Băneasa din București. In 
ele se aflau atleții, atletele și con
ducătorii care compun delegația 
R. P. Romîne la cea de a V-a edi
ție a campionat, lor europene de a- 
tletism cate vor începe săntămîna 
viitoare la Berna, capitala Elveției.

După un scurt popas în Praga, 
bine venit pentru a ne putea des- 
morți după cele cîteva ore de sbor, 
ne-am continuat călătoria spre El
veția cu avionul. In jurul orei 16 
ora elvețiană, (ora 17 la Bucu
rești), am aterizat pe aerodromul 
din Zfirich. Un nou popas și apoi 
călătoria noastră a continuat cu 
autobuzele spre Berna și de aci spre 
micuța localitate Faouj, aflată la o 
distanță de 30 km. de Berna.

Locuim în condițiuni destul de 
bune la hotelul „Le Cerf” așezat 
pe malul lacului Mohat. Faoug, lo
calitatea care ne va găzdui pe tot 
timpul șederii noastre în Elveția 
este așezată într-o regiune pito
rească.

Loctpm cam departe de Berna, 
locul de desfășurare al campiona

Cupa R. P. R. la fotbal 
Progresul Sibiu a eliminat 

Metalul Hunedoara
Sibiu. Hs (prin telefon). — E- 

chipa de categorie A, Metalul Hu
nedoara, a fost eliminată din 
Cupa R.P.R., fiind învinsă miercuri 
la Sibiu. în fața a 5.000 de spec
tatori, de echipa de categorie B, 
Progresul Sibiu, cu scorul de 3-2 
(2-1). Progresul Sibiu s-a prezen
tat mai bine în acest meci și a 
luptat mai hotărît pentru victorie. 
Metalul a avut perioade cind a 
jucat bine, însă în general jucă
torii săi au luptat fără convingere. 
Scorul a fost deschis de Geamănu 
în min. 7, transformînd o lovitură 
liberă de la 25 de m. După numai 
5 min., Szilagy a mărit rezultatul, 
înscriind dintr-o poziție de ofsaid 
răm«să nesancționată de arbitru. In 
min. 26, Metalul reușește să reducă 
din scor prin golul înscris de Hu 
zum. In repriza a Il-a, Metalul 
domină mai mult, însă ratează nu
meroase ocazii de gol. Numai în 
min. 85 ei reușesc să egaleze prin 
Meghie. Insă, după un minut, 
localnicii iau din nou conducerea, 
Nagy mareînd direct din lovitură 
de corner. A arbitrat Gh. Drago- 
mirescu (Ploești).

MIRCEA IOAN ID 
CORNEL PITARU 

corespondenți

Știri externe
La Luxemburg a-a dcsiășurat 

meciul internațional de fotbal din
tre echipele Vasas Izzo Budapesta 
și F. C. Jeunesse. După u-n joc de 
bună factură tehnică victoria a re
venit fotbaliștilor maghiari cu sco
rul de 4-0 (1-0) prin punctele 
marcate de Virag (2), Varosi și 
Bârfi

★

La 17 august s-a desfășurat în 
orașul Norkopping (Suedia) me
ciul internațional dintre echipele 
Honved Budapesta și campioana 
Suediei, Norkopping, clasată în 
actualul campionat pe locul al tre
ilea. După un joc excepțional, a- 
plaudat de cei j>este 30.000 specta
tori, echipa maghiară a învins cu 
categoricul scor de 5-0 (2-0) prin 
goalurile înscrise de Puskas (2), 
Bozsik, Rocsis și Czibor. Al doilea 
meci al echipei- Honved în Suedia 
va avea loc astăzi la Malmo.

★
BRATISLAVA 18 (prin telefon). 

In primele zile ale lunii septembrie, 
le Bratislava, se va desfășura un 
mare turneu internațional de volei 
feminin. In întreceri vor participa 
echipele feminine ale orașelor Pra- 
ge, Bratislava. Varșovia, Moscova 
Sofia și altele

★
PARIS. — Federația Franceză de 

fotbal a făcut cunoscut că în cursul 
lunii octombrie o echipă soviebcă 
de fotbal va susține mai multe In- 
tîlniri amicale după următorul pro
gram : la 14 octombrie la Lille, la 
17 octombrie la Reims, hair la 21 oc
tombrie la Bordeaux. 

telor. Noi însă sîntem bucuroși 
pentrucă liniștea și aerul curat de 
aci nu ni le poate oferi capitala 
Elveției cu sgomotul caracteristic 
unui mare oraș. F.ste bine să știți 
că noi locuim totuși destul de a- 
proape de Berna în comparație cu 
alte delegații, cum este aceea a 
Franței, care se află cantonată la 
aproape 50 de km. distanță de Ca
pitală.

Preocuparea noastră principală 
de pînă acum a fost așa după cum 
ușor vă puteți imagina, aceea de a 
ne odihni după călătorie. Astăzi di
mineață însă, am făcut cu toții o 
ușoară încălzire pe malul 'lacului 
Alohat, deoarece localitatea Faoug 
nu posedă niciun stadion. Joi ne 
vom deplasa la Berna unde vom 
face primul antrenament pe pista 
unuia din stadioanele orașului. Sta
dionul Neufeld, pe care se vor dis
puta întrecerile, nu este accesibil 
atleților jaentru antrenamente. In 
continuare programul nostru cu
prinde alternativ zile de antrena
ment la Berna și repaos activ la 
F aoug.

Timpul este frumos și nu este 
prea cald. Faptul acesta ne bucură

Rugbîștii din Țara Galilor
Rugbiștii pe care-i veți vedea 

sâmbătă pentru prima dată jucînid 
pe stadionul „23 August", se aflau 
alaltăieri dimineață încă în ora
șul Swansea de pe malul canalu
lui de Bristol, prin care apa ocea
nului Atlantic pătrunde în coasta 
de apus a insulei britanice. Swan- 

W1LLIAMS

sea este port la mare, oraș comer
cial, cu numeroase fabrici alimen
tate de zăcămintele de tier și căr
bune din pămîntul muntos al Țării 
Galilor. Ar părea curios neinițiați- 
lor, dar cei 21 de rugbiști de la 
Swansea, care vorbesc o engle
zească rapidă și curgătoare, nu se 
consideră englezi... Ei, cei din 
Wales, se socotesc un popor apar
te, au tradițiile și obiceiurile lor, 
diferite de vecinii de Ia răsărit, 
englezii. Și una din caracteristi
cile care-i deosebesc de ceilalți 
locuitori ai Angliei este tocmai 
rugbiul. In Țara Galilor rugbiul 
e mai popular ca fotbalul... A- 
ceasta face tocmai mîndria băieți
lor blonzi și zdraveni, care au 
coborît ieri din avionul ce-i adu
cea în Capitala țării noastre. 
Fiindcă toți sînt intr-adevăr pa
sionați după rugbi...

In delegația aceasta de sportivi 
din- Țara Galilor nu toți sînt ti
neri și exuberanți. Am fo>st atrași 
de un om mai in vîrstă, cu părul 
albit, cu privirea calmă și bine
voitoare. Am aflat că este arbi
trul Rowe Harding, din conduce
rea clubului Swansea, vicepre
ședinte al federației de rugbi din 
Țara Galilor. De la el am putut 
afla cîteva amănunte despre oas
peții noștri.

Swansea este unul din cele mai 
vechi cluburi britanice. Recent a 
fost sărbătorit jubileul de 75 de 
ani de la înființarea sa. Nici unul 
din membrii fondatori nu mai e în 

viață, dar din perioada de acum 
50—60 de ani mai trăiește vete
ranul Ben Croft, care la vremea 
lui a fost un jucător neîntrecut și 
care a rămas suporter credincios 
al clubului. La plecarea spre Ro
mânia, bătrînul sportiv a urat 

atît pentruca vom avea o vreme 
bună la concurs, cît și pentru fap
tul că duminică vom putea face o 
excursie în împrejurimile localității 
Faoug.

Despre ceilalți participanți la 
campionate nu vă pot spune prea 
multe, deoarece încă nu am luat 
contact cu ei. Doar în avionul care 
ne-a dus de la Praga la Zurich, am 
călătorit împreună cu conducătorii 
și antrenorii delegației poloneze, 
care ne-au spus că atleții lor so
sesc în Elveția în cursul zii .i de 
vineri.

ZENO DRAGOMIR 
maestru al sportului

★
Delegația noastră la campionatele 

europene este compusă din următo
rii atleți și atlete: Ilarie Măgdaș, 
Alexandru Stoenescu, Ion Opriș, 
Ilie Save!, Gh. Stănel, Grigore Co
jocarii, Dinu Gristea, Haralainbie 
Răeescu, Ion Baboie, Ion Wiesen- 
mayer, Sorin loan, Ion Sbter, Zeno 
Dragomir, Gabriel Georgescu, An
drei Dem ter, Dumitru Constantin, 
Nicolae Rășcănescu, Petre Zîmbreș- 
teanu, Iolanda Balaș, Lia Manoliu, 
Melania Velicu, Anelise Reirnesch, 
Ana Serban și Sa-d' z~-r-su.

drum bun mai tinerilor săi urmași 
în echipă, dîndu-Je cuvînt de or
dine să apere voinicește onoarea 
clubului, acolo departe în răsărit, 
unde a auzit el că se joacă un 
rugbi bun !

Clubul Swansea este afiliat la 
Federația de rugbi din Țara Ga
lilor, una din cele patru din Marea 

; Britanie, Anglia, Scoția și Irlanda : 
I avînd federațiile lor proprii. In 
j Țara Galilor sînt multe c’uburi 
' mari de rugbi. Swansea și Cardiff 
; sînt socotite cele mai importante 

și între ele se dispută de două 
ori pe an adevărate finale pe 
țară. Anul acesta fiecare dintre ele 
a cîștigat up joc, acum doi ani 
însă Swansea a’ cîștigat amîndouă 
întîlnirile.

Valoarea rugbiștilor de la Swan
sea poate fi judecată prin prisma 
rezultatului de egalitate obținui 
recent în fața reprezentativei Noii ■ 
Zeelande (6-6). De notat că selec
ționata națională a Țării Ga'ilor 
în care au intrat șase jucători de i 
la Swansea a învins Noua Zeetoin- 
dă, cauzîndu-i singura înfrîngere, . 
in turneul pe care l-a făcut pe te- ' 
ritoriul englez. Neozeelandezii au 
învins pe rînd Anglia, Scoția și 
Irlanda. In această primăvară, re
prezentativa Țării Galilor a învins • 
echipele naționale ale Franței, ■ 
Scoției și Irlandei.

Internaționalii oare fac parte din 
lotul dep’asat la București sînt ut- 
mătorii : Petherbridge (de 15 ori E 
selecționat), Davies (4), Thomas 
(2), Johnson, Stove, Phillips (1). 1 
De remarcat sînt și tinerii James, 
Hughes și Morgan, care au făcui 
parte din reprezentativa studen
țească a Țării Galilor. Căpitanul - 
echipei este R. C. C. Thomas, un | 
jucător remarcabil care constituie 
punctul forte al liniei a IlI-a în 
echipa reprezentativă a Țării Ga
lilor.

Pe toți aceștia îi vom vedea to 
lucru, în primul lor meci, sîmbătă 
după-amiază.
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