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Un vast program de înflorire 
a agriculturii noastre

,, y IARELE
“ proiectul 

dvele Congresului al 11-lea al Parti- 
falui cu privire ia dezvoltarea agri
culturii în următorii 2—3 ani. Ma
sele muncitoare de la orașe și,sate, 
care în această perioadă întîmpină 
Șu un avînt sporit cel de al II-lea 

' Congres al partidului, convocat 
pentru ziua de 30 octombrie 1954, 
au primit cu deosebită însutlețire 
proiectul acestor directive.

Elaborarea proiectului Directive
lor Congresului al H-lea cu privire 
la dezvoltarea agriculturii în ur
mătorii 2—3 ani corespunde unui 
moment istoric bine determinat, 
cînd întregul nostru popor munci
tor își concentrează forțele pentru 
i traduce în viață llotărîrile plena
rei lărgite din august 1953 a C.C. 
al P.M.R., asigurînd astfel un noa 
avînt al agriculturii și al industriei 
turnurilor de larg consuni. In anul 
care s-a scurs de la plenara lăr
gită a C.C. al P.M.R., în urma mă
surilor luate de partid și guvern și 
datorită avintului cu care întregul 
nostru popor a trecut la înfăptuirea 
acestor măsuri, au fost obținute 
unele rezultate pozitive în dezvol
tarea agriculturii. Cu toate acestea, 
-i trebuie făcute eforturi în
muiate pentru lichidarea rămînerii 
i urmă a agriculturii. Ridicarea 

pe o treaptă superioară a agricul
turii const tuie o condiție hotărî
toare pentru dezvoltarea și întări
rea întregii economii naționale și 
creșterea nivelului de trai al po
porului muncitor.

Proiectul de Directive ale Con
gresului al II-lea al Partidului cu 
privire la dezvoltarea agriculturii 
in următorii 2—3 ani, reprezintă 

. un larg și cuprinzător program al 
jmfloririi agriculturii noastre.

fitol cu capitol, 
raf, Directivele 
rija puternică 
unăstării celor

Directivele prevăd că 
tăririi’ producției agricole globale, 

Suprafața arabilă a țării urmează 
ă crească la finele anului 1956 

pînă la 10 milioane hectare”. In
capitolul consacrat producției de
cereale, proiectil! de Directive pre
vede extinderea suprafeței însămîii- 

la
Ia 
de 
la 

2.740.090 ha. De asemenea, proiec
tul consideră că este necesară spo
rirea producției globale de cereale 
în următorii 2—3 ani pînă la 
10.500.000 t. Semnificația acestei 

' cifre o înțelegem mai bine dacă ți
nem seafra că între anii 1949 și 
1953 producția de cereale obținută 
a fost în medie de 4.530.000 tone.

Proiectul C.C. al P.M.R. de Di
rective ale Congresului al II-lea al 
Partidului cu privire la dezvoltarea 
agriculturii în următorii 2—3 ani 
prevede măsuri pentru creșterea 
jputernică a producției la culturile 
tehnice — sfeclă de zahăr, bumbac, 
tutun, cînepă, in, floarea soarelui, 
etc.,—pentru mărirea prodiic’iei de 
cartofi și legume. Directivele pre
văd măsuri pentru dezvoltarea viti

culturii și pomiculturii, astfel îneît 
recolta globală de struguri să a-

mai

to

Ca- 
paragraf cu para- 
sînt străbătute de 

pentru făurirea 
ce muncesc.

„în scopul

țață cu cereale în 1955 
■7.220.000 ha., iar în 1956
7.360.000 ha., din care cu 
toamnă să fie însămînțate

pină 
pînă 
griu 
pînă

jungă în anul 1957 pînă la 630.000 
tone și în anul 1965 pînă la 875.000 
tone, iar recolta globală de fructe 
pe țară să ajungă în anul 1956 
pînă la cca. 640.009 tone și în anul 
1965 pînă la cca. 930.000 tone.

O atenție deosebită este acordată 
dezvoltării creșterii animalelor. In 
proiectul Directivelor sînt expuse o 
serie de alte măsuri importante: 
creșterea unei baze furajere cores
punzătoare, aplicarea metodelor su
perioare de creștere, asistență și 
îndrumare zootehnică, participarea 
S.M.T.-urilor la mecanizarea mun
cilor grele din zootehnie, etc. în
făptuirea acestor măsuri va duce Ia 
sporirea numerică a șeptelului și mă
rirea producției de carne, lapte, 
lină și alte produse animale. In a- 
cest fel, se va îmbunătăți simțitor 
aprovizionarea populației munci
toare.

In capitolul „Despre aproviziona
rea tehnico-materială a agricultu
rii”, se arată : „Dotarea și apro
vizionarea agriculturii cu tractoare, 
mașini agricole, piese de schimb, 
utilaj de reparații, îngrășăminte 
minerale și alte mijloace de pro
ducție și materiale este o problemă 
hotărîtoare pentru dezvoltarea a- 
griculturii". In continuare, se pre
vede livrarea către agricultură în 
anii 1955—1956 a importante can
tități de mașini și utilaje agricole. 
Măsurile pentru îmbunătățirea 
muncii S.M.T. și lărgirea mecani
zării în producția agriccflă prevăd, 
printre altele, înzestrarea stațiuni
lor de mașini și tractoare și înca
drarea lor cu cadre bine calificate. 
Directivele prevăd creșterea supra
feței de teren arabil în gospodăriile 
agricole de stat, cel puțin pînă 
700.090 ha. pînă în anul 1956. 
ceasta reprezintă o creștere 
40.000 ha. față de anul în curs.

Sînt cuprinse de asemenea
suri privitoare Ia activarea orga- 
nizatdrico-economică a gospodării
lor colective și a întovărășirilor a- 
gricole, la cointeresarea materială 
a țărănimii muncitoare în crește
rea producției agricole, la cadrele 
și învățămîntul agricol. De aseme
nea, sînt expuse sarcinile organelor 
de partid și ale organizațiilor de 
partid.

Proiectul C.C. al P.M.R. de Di
rective ale Partidului cu privire la 
dezvoltarea agriculturii în urmă
torii 2—3 ani constituie un docu
ment de excepțională importanță. 
Acest document mobilizează mase
le largi muncitoare la luptă tot mai 
hotărîtă pentru înflorirea agricul
turii noastre, le dă un puternic im
bold pentru a întîmpina cu noi suc
cese cel de al doilea Congres al 
partidului. In lupta pentru înfăp
tuirea vastului program de măsuri 
prevăzut de proiect se va întări și 
mai mult alianța de nezdruncinat 
dintre clasa muncitoare și țărăni
mea muncitoare, temelia orându
irii noastre democrat-populare. 
Proiectul C.C. al P.M.R. — Direc
tivele Congresului al H-lea al Par
tidului cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2—3 ani 
este un luminos mesaj de luptă 
pentru ridicarea pe o treaptă mai 
înaltă a agriculturii noastre, pentru 
bunăstarea celor ce muncesc.
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întâlnirea de box dintre echipa 
orașului București și echipa boxe
rilor fimarwtezi, desfășurată joi 
seara pe stadionul Ciulești, a în
semnat o nouă și puternică afirma
re a boxului nostru. De la un ca
păt la altul ăl. întîlnirii, echipa o- 
rașului București a marcat o evi
dentă superioritate, concretizată de 
altfel prin scorul categoric de 9-1 
cu care s-a încheiat această reu
niune pugilistică internațională.

Evoluând pentru prima oară în 
capitala țării noastre, boxerii fin
landezi au lăsat o bună impresie. 
In mod deosebit trebuie remar
cată comportarea 
Pekka Kokonen. 
cel ma i
Bătrlnu 
a făcut 
calități, 
pregătire tehnică avansată și 
un deosebit simț al ringuîui, Ko
konen a cucerit încă de la început 
simpatia publicului, oare l-a răs
plătit cu vii și îndelungate aplau
ze. Aprecieri din oele mai bune se 
pot face și despre „cocoșul" Eino 
Sivonen, care, boxând corect și 
cătai, a reușit să dispună la punc
te de Ion Zlătaru. De asemenea, 
merită a fi sublimitate comportările 
'ui Ero Piekuaho, Ake Kuha și 
Paul Hirvonen, precum și curajuâ 
deosebit al lui Veiko Groenross 
care, deși rănit, l-a ținut piept cu 
muMă dîrzersie reprezentantului 
nostru Otto Bostiog.

Echipa orașului București a cu
cerit o frumoasă victorie interna
țională. Victoria aceasta obținută 
la un scor care nu mai necesită 
comentarii, a reliefat odată in plus 
posibilitățile de care dispun bo
xerii noștri fruntași. Intr-adevăr, 
echipa finlandeză a fcet alcătuită 
din boxeri de prima mână și tto 
rezultat atît de categoric arată că 
boxerii noștri pot avea un cuvîniț 
greu de spus în fața celor mai 
puternici adversari dta străinătate. 
In formă foarte bună s-a dovedit 
maestrul emerit 
Gheorghe Flat. Cu 
versarul său, Reijo 
în repetate rinduri 
ceea ce i-a adus de 
calificarea, Fiat ne-a părut Intr-o 
dispoziție excelentă. El a atacat 
energic, a lovit cu precizie și ra
piditate și nu i-a dlat adversarului 
nici un moment de răgaz. O nouă 
și rapidă victorie a cucerit maes
trul 
sale
pe 
la 
Bine 
eștrii sportului 
Francisc Ambruș, 
ca și tînărul Gh. Negrea, care 
a confirmat prin victoria asupra 
lui Alho, rezultatele obținute 
Budapesta.

Această victorie remarcabilă 
ne dă însă dreptul să trecem 
vederea unele lipsuri serioase care 
s-au vădit în pregătirea echipei 
bucureștene și îndeosebi pregăti
rea fizică cu totul insuficientă, pe 
care au dovedit-o în ansamblu bo
xerii noștri. Deopotrivă, o serie de

trebuie 
semi-greului

Intîlpinid'U-1 în 
meci zt\ serii pe 

boxerul finlandez 
umor remarcabile

disputat
Tănase,
dovada

Calm, sigur pe sine, cu o
cu

al sportului 
toate că, ad- 
Hurri,
de obstrucții, 
altfel și des-

sportului D. Ciobotaru. Seriile 
caracteristice l-au trimis 

Mauri Valkama de trei ori 
podea ta 

s-au mai
prima rgjtriză. 
comportat ma-
Otto Bostiog, 

Nicolae Lin-

la

n.u 
cu

Ake Kuha (dreapta) se pregăt este să atace, dar Francisc Am- 
de contraatac.bruș este gata 

lipsuri tehnice se 
tacă la unii 
noștri.

mai manifestă 
dintre reprezentanții

★
categoriei muscă au 

e ringului Toma I lie
In limitele 

urcat treptefi 
(București) și Ero Piekuaho (Fin
landa). In prima repriză, Toma 
lUe boxeiază de aproape, acționând 
precis și eficace cu croșeuri la 
corp. Piekuaho este de mai multe 
ori în dificultate, dar reprezentan
tul nostru nu insistă îndeajuns. 
Victoria la puncte i-a revenit lui 
Toma llie.

Ion Zlătaru (București) și Eino 
Sivonen (Finlanda) au susținut în- 
tttotrea din cadrul categoriei co
coș. Sivonen boxează, ca și Pie
kuaho. cu garda inversă. Greșit 
orienta* tactic, Zlătaru intră de la 
început în 
dieze mai 
nen, mult 
«1 succes 
Decizia Ia 
dată lui Eino Sivonen.

La categoria pană. maestrul 
sportului Otto Bostiog (București) 
și Veiko Groenross (Finlanda) au 
furnizat un meci viu . disputat. 
Bostiog & boxat în linie, contrele 
și „seriile" sale marcîndu-1 serios 
pe Groenross. Din păcate, insă, 
Bostiog se apără defectuos, astfel 
că multe din loviturile adversaru
lui, care ar putea fi blocate sau 
parate, îl nimeresc în plin. Boxerul 
finlandez, accidentat în prima re
priză, a luptat curajos, opunând o 
frumoasă rezistență. Bostiog a cîș
tigat la puncte.

In meciul de categoria semi-u- 
șoară pe care l-a susținut în tovă
rășia lui Reijo Hurri, maestrui 
emerit al sportului Gheorghe Fiat 
a intrat decis să învingă. El a 
atacat dezlănțuit și încă din prima 
repriză a manifestat o evidentă su
perioritate. Hurri a fost un adver
sar incomod' prin boxul său ob
structionist. Primind trei avertis
mente 
Hurri
IlI-a.

Un 
din limitele categoriei ușoară, în 
care maestrul sportului Francisc 
Ambruș (București) și Ake Kuha 
(Finlanda) au luptat cu multă în
verșunare pentru victorie. După o 
repriză egală, în cea de a doua 
parte a întîlnirii Ambruș își „gă-

lmptă, în loc să-și stu- 
întîi adversarul. Sivo- 
rnai calm, i-a contrat 

atacurile dezordonate, 
puncte a fost just acor-

pentru 
a fost

meci

box «reglementar, 
descalificat în repriza

echilibrat a fost cel

sește“ adversarul cu cîteva upercu
turi excelent plasate. Superior In 
ultimele două reprize, Ambruș a 
fost declarat învingător la puncte.

La categoria semi-m:jlocie, maes
trul sportului Nicolae Linca (Bucu
rești) l-a întâlnit pe campionul 
finlandez Mauri Backman. Boxind 
în stilul său caracteristic. Linca 
acumulează puncte numeroase în 
cursul primelor două m-'nute. dar 
spre sfârșitul reprizei Backman îl 
prinde de cîteva ori cu croșeuri 
de dreapta. Totuși, Linca obține o 
clară victorie la puncte. De re
marcat că în repriza IlI-a Back- 
man a fost expediat la podea in 
urma unui puternic croșeu la Beat.

Intîlnirea de- categorie mijlocie 
ușoară dintre maestrul sportului 
Ghefu Velicu (București) și Paul 
Hirvonen (Finlanda) nu a cores
puns așteptărilor. Reprezentantul 
nostru s-a comportat sub vataarea 
sa obișnuită. El a câștigat însă re
lativ ușor la puncte.

In limitele categoriei mijlocie, 
Gheorghe Negrea (București) l-a 
învins prin k. o. 
Il-a pe tînărul 
Veijo Alho. După 
ori la podea, in 
nice lovituri la plex, 
oprit să mai boxeze la 
reprizei a Il-a.

La categoria semi-grea, Bătrinu 
Tănase (București) l-a întîlnit pe 
campionul finlandez Pekka Koko
nen. Boxerul finlandez are la în
ceput inițiativa și dreapta sa, care» 
funcționează excepțional. îl sur
prinde de multe ori pe Bătrinu. In 
prima repriză, reprezentantul nos
tru cade și nu reia lupta decît 
după 8 sec. Kokonen arată și în 
repriza următoare aceeași rapidita
te în execuție. In ultima repriză, 
Bătrînu are o revenire excepționa
lă. El atacă dezlănțuit, lovind 
toate pozițiile, influențînd astfel 
riul care-i acordă victoria 
puncte.

Meciul de la „grea“, care 
opus pe maestrul sportului D. Cio- 
botaru (București), lui Mauri Val
kama (Finlanda), nu a 
ric. Trei „serii" ale lui 
au însemnat tot atîtea 
podea pentru Valkama. 
arbitrul a oprit meciul, 
du-1 pe Ciobotaru învingător prin 
k. o. tehnic în repriza I-a.

tehnic în repriza 
boxer finlandez 

ce a fost d>e două 
urma unor puier- 

Alho a fost 
mijlocul

din 
in
ia

avut isto- 
Ciobotaru 
căderi la 
astfel că 
declaring

MARIUS GODEANU

Duminică la Orașul Stalin

Halterofilii echipei U.R.S.S. se vor întrece cu
Echipa de haltere a Uniunii So

vietice va susține o nouă 
prietenească in compania 
fililor romîni.

Astfel, echipa U.R.S.S.

întiinire 
haltero-

va evo-

lua duminică 29 august la Orașul 
Stalin.

întrecerile prietenești dintre mi
nunății halterofili sovietici și re
prezentanții noștri vor constitui un

halterofilii romîni
bun mijloc de popularizare a aces
tui sport și vor fi totodată un mi
nunat prilej de învățăminte pentru 
component» echipei noastre.



Crește activitatea sportivă 
in regiunea Baia Mare

Tot mai muliți oameni ai muncii 
din fabrici și uzine, din mine și 
de pe ogoarele regiunii Baia Mare 
practică cu însuflețire sportul. As
tăzi, datorită sprijinului și condi
țiilor create de partidul și guver
ne; noștru, există în această re
giune 371 colective sportive, care 
cuprind peste 35.000 sportivi or
ganizați, dintre care 9.000 femei.

Colaborarea rodnică dintre ac
tiviștii comitetelor raionale și oră
șenești C.F.S., sfaturile populare și 
organizațiile U.T.M. a contribuit 
în mare măsură la creșterea nu
mărului de sportivi din colective 
și mai cu seamă la creșterea nive
lului tehnic al acestora. Baza ma
terială necesară dezvoltării miș
cării sportive în regiunea Baia 
Mare crește neîncetat. In prezent 
există 232 baze sportive, dintre 
care remarcăm frumosul stadion al 
minerilor, „23 August". din Baia 
Mare, care este în curs de con
strucție, cuprinzînd un minunat te
ren de fotbal gazonat, o pistă de 
atletism cu cinci culuare, tribune 
cu o capacitate de 8.000 locuri. 
Stadionul „7 Noiembrie" din Satu 
Mare, precum și stadioanele din 
Ca’»: Sighet. Vișeul de Sus, Tîrgu 
Lăpuș, etc. au fost construite re
cent.

Astăzi, în regiunea Baia Mare 
numeroși tineri muncitori și ță
rani muncitori, poartă cu mîndrie 
pe nienturile lor insigna G.M.A. Ma- 
jo-ifatea au reușit să cucerească in
signa în diferitele concursuri popu
lare organizate de către secția 
sport a consiliului sindical reg'o- 
nal.

In cei zece ani de la eliberarea 
patriei noastre. în regiunea Baia 
Mare numărul sportivilor fruntaș' 
a crescut considerabil. Dintre a- 
ceștia, amintim pe atletul Ferdi
nand Moscovici, schiorii /olanda 
Griga, de două ori campioană 
R.P.R, la proba de fond. Andrei 
Kovacs, participant la Olimpiada 
de la Helsinki, maeștrii sportului 
Franctsc și Vasile Zavoda. luptă
torii Vasile Sincular. Zoltan Abru- 
dan. I. Zentai. etc., care fac cinste 
regiunii Baia Mare prin perfor
manțele obținute în diferitele com
petiții cu caracter intern sau inter
național.

Numărul sportivilor clasificați 
este astăzi de peste 3.400, dintre 
care 686 sîrrt femei. La obținerea 
acestor rezultate deosebit de va
loroase a contribuit în mare mă
sură munca unui mare nuimăr de 
activiști sportivi. In primul rînd, 
merită a fi citat exemplul tov. Ște
fan Zvara, președintele comitetului 
regional C.F.S. Biaia Mare. De a- 
semenea, merită a fi evidențiați 
pentru munca lor neobosită tov. 
Ludovic Vigula, președintele comi
tetului orășenesc Satu Mare, loan 
Feneși, președintele comitetului • 
orășenesc Baia Mare, Ioan Mol
dovan, președintele comitetului ra
ional C.F.S. Vișeul de Sus, Eugen 
Iacobovici, responsabilul secției 
C.F.S. din consiliul sindical regio
nal.

In activitatea colectivelor sporti
ve din regiunea Baia Mare mai 
există însă și o serie de lipsuri, 
oare, fiind trecute cu vederea de 
către activiștii sportivi au frînat în 
mare măsură activitatea sportivă 
și în special pe cea competițională. 
Mai toate colectivele sportive din 
această regiune au dat o prea 
mică importanță organizării și 
desfășurării competițiilor de masă, 
cum au fost crosul „1 Mai", cro
sul „7 Noiembrie", cît și Sparta- 
chiadei sindicale și sătești. Slaba 
muncă de agitație și propagandă 
dusă în această direcție în colec
tivele sportive a contribuit în lar
gă măsură la slaba mobilizare și 
participare a oamenilor muncii la 
competițiile mai sus arătate. Pe 
viitor, este necesar ca activiștii co
mitetului regional C.F.S., în cola
borare cu consiliul sindioal regio
nal și sfatul popular regional, să 
dea o mai mare importanță muncii 
de propagandă sportivă, oît și 
creării de noi baze sportive pe 
Ungă colectivele sportive.

V. SAS AR AN U 
corespondent

Să dezvoltăm sportul trintei în
Cam cu doi ani în urmă, spec

tatorii prezenți în sala teatrului 
din Pitești, într-o obișnuită dumi
nică de vară, au fost martorii unei 
originale întreceri sportive. Pe un 
ring improvizat pe scena turnantă, 
cei mai vînjoși tineri din satele 

i regiunii Pitești își disputau întîie- 
tateia într-o interesantă și pasio
nantă întrecere de trîntă.

La începutul actualului sezon 
sportiv în aer liber, asemenea în
treceri au apărut din nou, și nu 
numai în Pitești, ci în fiecare sat, 
în fiecare comună. De data aceas
ta, era însă vorba de o acțiune 
bine organizată și de mare am
ploare, căci trînta este întîlnită 
pentru prima oară în regulamen
tul unei mari competiții sportive 
de mase — Spartachiada de vară 
a satelor.

Introducerea unei asemenea dis
cipline sportive în cadrul celei mai 
importante competiții rezervate 
sportivilor din mediul sătesc s-a 
doved’t a fi o inițiativă bine inspi
rată. Astfel, dintr-o ramură de 
sport aproape inexistentă practi
cată doar în cîteva sate din regiu
nea Pitești, trtnta a început să fie 
cunoscută și de țăranii muncitori 
din Jucul Clujului, de ciobanii din 
Poiana Bacăului, de tractoriștii 
din Obînșea Craiov'i, de un număr 
tot mai mare de oameni ai mun
cii de pe ogoare. Un mediu pro

Intensă activitate sportivă în satele raionului Murge ni
Pînă in vara anului trecut in sa

tele și comunele raionului Murgeni 
(regiunea Craiova) nu se putea 
spune că există o vie și susținută 
activitate sportivă de mase. Odată 
cu venirea tov. Nicu Rafael hi ca
litate de președinte al comitetului 
raional C.F.S. Murgeni, lucrurile 
au început să se schimbe spre 
bine. Noul președinte, folosind în 
muncă un larg activ de instructori 
sportivi în colectivele de la sate, 
a reușit în primul rînd să asigure 
în fiecare comună cîte un teren de 
sport. Astfel, au fost construite te
renuri de sport în comunele Do- 
dești, Tuțcani, Mălușteni, Fălciu, 
Murgeni, Gănești, Aldești și Stoi- 
sești unde vin zilnic zeci și zeci

Un ștrand, un gard și niște concluzii
Pe la sfîrșitul lui iunie ne-a so

sit la redacție o scrisoare in care 
corespondentul nostru din Gheor- 
ghieni tov. I. Butiurcă ne reda sta
rea în care se găsea ștrandul Pro
gresul din localitate, în plină vară, 
precum și discuția dintre instructo
rul colectivului, care-i adusese pe 
sportivi la muncă obștească pentru 
curățirea bazinului de înot și tov- 
Konrad Csergo, președintele gos
podăriei agricole colective „Petofi”, 
ale cărei terenuri se învecinează cu 
susaniintitul ștrand. Reproducem o 
parte din această discuție, căreia 
sîntem convinși că cititorii vor ști 
să-i guste savoarea:

PREȘEDINTELE: Nu se poate 
deschide ștrandul. Ce, vreți să mi 
se înece porcii și caii care pasc 
pe aci dacă umpleți bazinul cu 
apă?

INSTRUCTORUL: Dar. tovarășe 
președinte. aceasta este o bază 
sportivă, un ștrand public!

PREȘEDINTELE: Ei și? Ce dacă 
e ștrand? Oamenii serioși fac baie 
la abur, nu în văzul lumii. Ptiu, 
mai mare rușinea! Și cînd te gîn- 
dești că avem în vecini o școală 
profesională... Vreți să vă vadă co
piii aproape goi?

INSTRUCTORUL: Tovarășe, dar 
aci vrem să facem sport... să tre
cem normele G.M.A... să jucăm 
polo..

PREȘEDINTELE: Uite ce e. să 
terminăm discuția. Vorba lungă 
sărăcia omului! Bazinul nu-I um
pleți cu apă, că mi se îneacă... șep- 
telul. Cabinele nu le puteți folosi, 
că am sămînță depozitată în ele. 
Cît despre polo... jucați-1 și voi 
pc... terenul de fotbal.

Asta a fost in iunie, clnd ne-am 
adresat comitetului C.F.S. raional 
Gheorghieni, pentru lămuriri supli
mentare. Șl iată răspunsul comite

în paMei
pice a găsit acest sport și 
în satele regiunii Constanța, 
pentru că trînta se înrudește foarte 
mult cu „cureșul" tătărăsc (lupta 
liberă la curea).

In momentul de față, trînta e 
pe punctul de a deveni cu adevă
rat un sport național. Și acest lu
cru se poate înfăptui în cel mai 
scurt timp, deoarece trînta este un 
sport cu multă căutare în rîndul 
oamenilor muncii de pe ogoare, 
este, sportul preferat a mii de ță
rani de toate vîrstele.

Prima acțiune întreprinsă de 
către consiliul colectivului sportiv 
de la sate pentru popularizarea a- 
cestei discipline sportive trebuie să 
fie organizarea unei secții pe ra
mură de sport la trîntă. In cadrul 
secției respective, este necesar să 
fie cuprinși toți acei tineri și 
vîrstnici care doresc să practice a- 
ceastă disciplină sportivă. După ce 
secția a fost închegată, se impune 
luarea unei serii de măsuri orga
nizatorice și tehnice. In primul 
rînd trebuie să se treacă la alcă
tuirea lotului de luptători pe ca
tegorii de greutate și pe vîrste (ju
niori și seniori).

Actualul regulament al Sparta- 
oh iadei de vară a satelor precizea
ză și unele probleme în legătură 
cu desfășurarea întrecerilor de 
trîntă, dar face acest lucru într-o 

de țarani muncitori pentiu a prac
tica sportul.

Ducîndu-se o intensă muncă de 
agitație și propagandă în rîndurile 
țăranilor muncitori din acest raion, 
s-a reușit ca în vara anului acesta 
să se obțină o cifră record de par- 
ticipanți la majoritatea competiții
lor de masă. In comuna Stoisești 
au participat la întrecerile Sparta
chiadei satelor peste 120 de tineri 
și tinere. Colectiviștii din comuna 
Tuțcani s-au prezentat la faza in- 
tereolective a Spartachiadei satelor 
cu o echipă de oină, cu una de atle
tism și cu una la trîntă, unde au 
cîștigat majoritatea probelor. Da
torită unei bun>e pregătiri țăranii 
muncitori din comuna Aldești s-au 

tului C.F.S.. înregistrat la nr. 251 
din 1954.

...vă înștiințăm că în acel timp 
cînd s-a scris articolul, situația 
bazinului era întocmai cum acel ar
ticol o arăta. In prezent ștrandul 
funcționează, tov. de la G.A.C. nu 
se mai împotrivesc numai că și 
acum porcii și caii gospodăriei mai 
pășunează pe terenul pe oare se fa
ce plaja și murdăresc terenul. Cre
dem că toate acestea se întîmplă 
din cauză că nu s-a tras gardul 
oare să delimiteze terenul ștrandu
lui, de cel al gospodăriei” ..

Admirabilă perspicacitatea celor 
de la comitetul C.F.S. Gheorghieni! 
N-au trecut nici două luni de cînd 
au aflat că vestea despre ștrandul 
lor a ajuns la București și ei au 
și tras o concluzie: „Credem (!?!) 
că acestea se întîmplă din cauză 
că nu s-a tras gardul... Trebuie să 
recunoaștem că această concluzie

— Uite ce te-am ruga... Echipa noastră de polo este descomple
tată și am avea mare nevoie de un fundaș capabil...

satele noastre
măsură insuficientă. Pînă la apari
ția unui nou îndrumar stabil și 
definitiv colectivele noastre spor
tive din mediul sătesc pot lua din 
regulamentul respectiv numai ce e 
folositor pentru un început de ac
tivitate. In deosebi, accentul tre
buie pus pe practicarea trintei li
bere, deoarece acest gen de luptă 
dă posibilitate sportivului să folo
sească o întreagă gamă de cunoș
tințe tactice și tehnice, fapt care 
la trînta prescrisă în regulamen
tul Spartachiadei de vară a sate
lor este oarecum limitat, îngust și 
fără perspectivă. Și în acest do
meniu, trebuie să luăm exemplu 
de la „cureșul" practicat de unele 
popoare din Uniunea Sovietică, 
care este apreciat și foarte spec
taculos tocmai datorită faptului că 
luptătorilor li se permite să facă 
uz de piedică, aruncări pesie șold, 
ș. a., particularități tehnice care 
dau întrecerilor un caracter dina
mic și pasionant.

Trînta este o ramură sportivă 
care dezvoltă minunate calități 
cum sint curajul, forța, stăpînirea 
de sine, ș. a. Totodată dezvoltarea 
acestei discipline sportive în rîn- 
duT oamenilor muncii de pe ogoa
re ne va da posibilitatea să re
crutăm ooi elemente pentru atleti
ca grea.

B. MARICA

prezentai ia întrecerile dm laza ra
ională cu cele mai multe șanse 
de obținerea victoriei în diferitele 
probe. Merită a fi evidențiată mun 
ca depusă în această direcție de 
profesorul de educație fizică Mihai 
Ibănescu, care a dat multă impor
tanța pregătirii tehnice și fizice a 
sportivilor din comuna Aldești. Cu 
ocazia fazei raionale a Spartachia
dei satelor, s-au afirmat o serie de 
tineri și tinere în probele de atle
tism, unde au obținut performanțe 
îmbucurătoare. Printre aceștia a- 
mintim pe A. Ghimpu și Ion Sa- 
moilă din Aldești și pe V. Ifurfti- 
ceanu din Murgeni.

CONSTANTIN MOȚOC 
corespondent

dovedește nu numai o judecată 
promptă, dar și un spirit de orien- , 
tare demn de invidiat, precum și o i 
profundă cunoaștere a realității de 
pe teren.

Principalul este că a fost trasă 
concluzia. Cît despre gard... să-l 
tragă alții, eventual chiar necuvân
tătoarele care au uzufructul ierbii 
ce crește pe „plaja” ștrandului... 
sau vizitatorii care se bucură de 
această plăcută ambianță. In niciun 
caz na putem cere nici conducerii 
Gospodăriei agricole (mai ales că 
între timp o fi învățat herghelia 
să înoate), nici sfatului popular 
(dacă Sanepid-ul admite...) și cu 
attt mai puțin comitetului C.F.S. 
sau colectivului Progresul, să se 
ocupe de o chestiune attt de mă
runtă ca... tragerea unui gard, a- 
tunci cînd și așa au făcut un efort, 
trăgînd... concluzii!

V. A.

Muncitorii din Cluj 
învață înotul

In această vară au fost organi
zate de către consiliul sindioal re
gional o serie de școli populare 
de înot care își desfășoară activi
tatea în cele mai bune condițiuni. 
Una dintre școlile cu o bună acti
vitate funcționează la bazinul da 
înot al uzinei Ianos Herbak. 
unde antrenoarea de înot Ma- 
rica Ballo a reușit ca, numai 
într-o lună de zile, să învețe 
peste 85 de muncitori și munci
toare practicarea acestui frumos 
sport. Printre noii înotători pot fi 
văzuți salariați de la uzinele ,Ja
nos Herbak", „Carbochim", „Por
țelanul” și „Unirea”. In parcul 
sportiv Victor Babeș, Unde func
ționează o altă școală sub
îndrumarea antrenorului Vasile
Aranyosi, ;au învățat în ulti-
ma vreme să înoate peste 70
de studenți Și elevi. De ase-
menea, la ștrandul orășenesc an
trenorul Tiberiu Szeplechi a reu
șit să învețe să înoate 62 de tineri 
Toți cei ce învață înotul au astfel 
și posibilitatea să-și treacă norma 
de înot din complexul sportiv 
G.M.A. Merită a fi evidențiată ac
tivitatea colectivelor sportive Lo
comotiva și ProgresuL care au re
crutat pentru școlile de înot cei 
mai muilți participanți.

Cu această ocazie, școlile popu
lare de înot selecționează elemen
tele talentate în acest sport, pe 
care apoi le îndrumează spre sec
țiile de natație ale colectivelor de 
care aparțin, unde, sub îndruma
rea antrenorilor și instructorilor, 
încep să se pregătească în mod te
meinic.

Sînt însă unele colective sporti
ve, ca Avîntul, Constructorul și ; 
Metalul, care au manifestat o con
damnabilă nepăsare față de mobi
lizarea membrilor lor în aceste 
școli. Se cere din partea comisiei 
orășenești de natație să controleze 
îndeaproape activitatea tuturor 
școlilor de învățare a înotului din 
localitate, să ia măsuri de lichi
dare a lipsurilor din activitatea lor ' 
și să asigure în permanență o 
participare .cît mai numeroasă a 
oamenilor muncii Ia învățarea îno
tului.

R. F1SCH
E. BOCOȘ

Succesele colectivelor sportive 
Rezervele de Muncă

Colectivele sportive Rezervele da i 
Muncă din întreaga țară au des
fășurat în vara anului acesta o 
activitate deosebit de rodnică.

Iată cîteva aspecte ale muncii [’ 
de îndeplinire a angajamentelor 
luate de colectivele sportive ale! 
Rezervelor de Muncă pe anul 1954.1 
La purtători de insignă F.G.M.A. 
s-a obținut o realizare de 100,5 la 
sută, la purtători de insignă 
G.M.A. gr. I 140 la sută. La spor
tivi clasificați au fost obținute for
mele pînă în prezent pentru 90 la 
sută din cifra totală pe anul 1954. 
Trebuie să spunem că anul acesta 
a existat între colectivele sportive 
Rezervele de Alunea o continuă in- [ 
trecere, în care s-au evidențiat în f 
mod deosebit colectivele sport'va I 
școala profesională nr. 2 Sibiu și 
școala profesională „Tractorul” 
Orașul Stalin care și-au depășit t 
angajamentele cu peste 200 la sută- 
De asemenea, din Regmnea Auto
nomă Maghiară s-au evidențiat co
lectivul sportiv al școlii profesio
nale metal Păltiniș și al școlii pro
fesionale metal nr. 1 Tg. Mureș, 
care și-au depășit angajamentele 
în medie cu 180 la sută. O contri
buție însemnată la obținerea aces
tor rezultate au avut organizațiile 
de bază U.T.M. din școli, care au 
mobilizat zi de zi zeci și sute de 
elevi și eleve la practicarea dife
ritelor ramuri de sport și în spe
cial în activitatea complexului 
G.M.A.



înainte, spre
Intr-o atmosferă de nestăvilit 

entuziasm, de bucurie și încre
dere, a fost sărbătorită pe în
treg cuprinsul patriei noastre ziua 
de 23 August, cea de a zecea ani
versare a eliberării Romîniei de sub 
jugul fascist. Ziua de 23 Augusta 
însemnat o nouă și puternică de
monstrație a unității de ne
zdruncinat dintre partid, guvern 
și popor în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru apă
rarea păcii. Pe întreg cuprinsul ță
rii, milioanele de oameni liberi 
și-au manifestat în această zi sen
timentele de adîncă prietenie față 
de Uniunea Sovietică, eliberatoarea 
noastră.

Sărbătorirea zilei de 23 August 
a prilejuit trecerea în revistă a 
mărețelor biruințe pe care le-a 
dofcîndit poporul nostru, sub înțe
leaptă conducere a partidului, în 
cei zece ani de viață liberă. Și cit 
de bogat este bilanțul gloriosului 
deceniu, bilanțul muncii descătu
șate, al roadelor energiei creatoare 
puse în slujba fericirii omului! A- 
nii puterii populare au adus revo
luționare transformări în industria 
țării. Cel mai important lucru este 
acela că în industrie socialismul a 
învins în mod definitiv și irevoca
bil. Ce înseamnă aceasta o arată 
destul de grăitor faptul că volumul 
producției industriale a fost în 
1953 de 3,5 ori mai ridicat decît 
în 1948. O mai arată și miile de 
invenții, inovații, raționalizări, iz- 
vorîte din munca neobosită, de a- 
devărați cercetători âflați în slujba 
noului, a nenumărați muncitori și 
tehnicieni. Se dezvo ; cu pași re
pezi noi ramuri industriale, 1 n 
mare progres l-a realizat indus
tria construcțiilor de mașini, 
care-și îndeplinește cu succes prin
cipala sa misiune, aceea de a fur
niza utilaj cît mai mult și cît mai 
bun pentru înzestrarea agriculturii 
noastre. Față de acum zece ani, 
multe s-au schimbat și în agricul
tură. Astăzi, pămîntul este ai celor 
ce-1 muncesc. A apărut și se dez
voltă neîncetat sectorul socialist 
din agricultură, care cuprinde as
tăzi peste 20 «/o din suprafața ara
bilă a țării. O pîrghie de primă în
semnătate pentru ridicarea produc
ției agricole, pentru transformarea 
socialistă a agriculturii, o consti
tuie baza tehnico-materială, în pli
nă dezvoltare. Proiectul C. C. 
al P.M.R. — pentru Directive
le Congresului al 11-lea al Parti
dului cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2-3 ani, a- 
părut ieri în presă, prevede un an
samblu de măsuri economice, or
ganizatorice și tehnice care să 
ducă la un puternic avînt în ridi
carea producției agricole, la dezvol
tarea schimbului de mărfuri dintre 
oraș ți sat, la ridicarea nivelului 
de trai al oamenilor muncii, la în-

Echipa de baschet „1 Aligns." (R. P. 
învingătoare la Iași

Chineză)

Iași 26 (prin telefon). — Joi 
după amiază, sportivii ieșeni au 
asistat la ultima întîlnire susținută 
de echipa de baschet „1 August" 
din R. P. Chineză în țara noastră. 
Terenul Progresul din localitate, 
deși a fost special amenajat, mă- 
rindu-i-se capacitatea tribunelor, a 
fost cu totul neîncăpător față de 
numărul mare de spectatori. Me
ciul a fost vizionat de peste 2000 
de spectatori, iar alți 2000 au stat 
în jurul terenului, ascultînd desfă
șurarea meciului prin megafon.

Intilnirea dintre echipa „1 Au
gust’’ și reprezentativa de tineret 
a orașului Iași s-a terminat cu vic
toria oaspeților cu scorul de 58-52 
(26-26).

Partida a avut o desfășurare 
deosebit de spectaculoasă, oferind

„Cupa Dinamo” la tir
Timp de trei zile, (sirabătă, du. 

minică și luni) poligonul Tunari 
din Capitală va găzdui un concurs 
de tir organizat de asociația Di
namo și dotat cu „Cupa Dinamo”. 
La acest concurs participă trăgă
toare și trăgători invitați (maeștri 
ai sportului și categoria l-a) fă- 
cînd parte din asociațiile sportive 
sindicale, de la C.C.A. și de la Di
namo. In cadrul acestui concurs se 
vor face numai clasamente indivi
duale.

Cupa va reveni trăgătorului care 
va realiza cea mai bună perfor
manță.

itoî victorii I
| tărirea continuă a alianței dintre 

clasa muncitoare si țărănimea mun
citoare. Sărbătorind gloriosul de
ceniu, oamenii muncii și-au a- 
mintit tot ceea ce a adus puterea 
populară în domeniul îmbunătățirii 
nivelului de trai al maselor: lichi
darea șomajului, sumele mari chel
tuite de stat pentru asigurări so
ciale, sănătate, învățămînt, odihnă, 
sport, etc.

AAîndru de marile înfăptuiri do- 
bîndjte pe tărîmul muncii pașnlee, 
sorbind noi forțe din minunata săr
bătorire a zilei de 23 August, po
porul nostru muncitor a pornit cu 
elan sporit la muncă pentru reali
zarea sarcinilor trasate de partid.

Alături de milioane de oameni ai 
muncii, Iâ marile demonstrații care 
au avut loc cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 23 August au fost prezenți 
și sportivii patriei noastre. Coloa
nele lor impunătoare, exercițiile pli
ne de îndrăzneală și de vigoare pe 
care ei le-au executat, au însemnat 
o nouă afirmare a mișcării noastre 
sportive, au dovedit că în țara 
noastră cultura fizică și sportul 
pregătesc oameni căliți, cu trupu
rile oțelite, cu sănătatea de fier. 
23 August a încheiat o etapă glo
rioasă din istoria poporului nostru: 
primul deceniu de viață liberă. Sar
cini de cinste și de mare răspun
dere le revin sportivilor și tuturor 
organizațiilor oastre sportive a- 
cum, în noua etapă de muncă ce se 
deschide în fața poporului nostru. 
Sarcina principală a fiecărui spor, 
tiv este aceea de a lupt1; cu toate 
puterile sale, cri întreaga sa ener
gie tinerească pe.itru a înfăptui cu- 
vîntul partidului, pentru a înde
plini și depăși normele cincinalului, 
pentru a dezvolta neîncetat între
cerea socialistă. Este o datorie de 
cinste a organizațiilor sportive, tn- 
cepînd cu cercul sportiv și termi- 
nînd cu comitetele C.F.S. de a ur
mări în permanență rezultatele pe 
care le obțin Ia locul lor de mun
că sportivii, de a duce o muncă te
meinică pentru a f ce din fiecare 
sportiv un fruntaș în producție. In 
fața mișcării noastre sportive stă 
sarcina de a lărgi necontenit baza 
de mase la toate ramurile sportive. 
Folosind minunatele condiții create 
prin grija partidului și guvernu
lui, putem și trebuie să realizăm 
într-un timp scurt o cît mai in
tensă angrenare a maselor largi în 
activitatea de cultură fizică și 
sport, condiție hotărîtoare pentru 
obținerea unei ridicări calitative a 
sportului nostru.

Sportivi 1 Să nu precupețim nici 
un efort pentru a răspunde grijii și 
încrederii partidului și guvernului 
prin noi succese în muncă și în 
sport, pri î noi realizări care să 
ducă pe trepte mai înalte mișcarea 
noastră de cultură fizică și 
sport!

un joc foarte rapid și de bună va
loare tehnică.

Arbitrii Corneliu Riegler (Bucu
rești) și Grigore Bîrsan (Galați) 
au condus următoarele echipe:

„1 AUGUST”: U-Ț-Pin (18), 
Iu-Pan-Chi (13) Ciu-Ciu-Lin (15), 
Cin-Ien-Khan (4), Uan-Nuen-Pin 
(4), Fan-Ciu-Iu (2), Pan-S-Hai 
(2);

REPREZENTATIVA DE TINE
RET A ORAȘULUI IAȘI: Borbely 
(17), Nedeff (16), Todirașcu (7), 
Hațieganu (6), Mokoș (5), Zoizon 
(1). Cifrele din paranteză indică 
punctele înscrise.

S-au evidențiat Iu-Pan-Chi, U-Ț- 
Pin, Ciu-Ciu-Lin, Nedeff, Todirașcu, 
Borbely.

EUGEN URSU 
corespondent

Probele care se vor desfășura 
sînt: armă liberă, calibru redus, 
trei poziții cîte 40 focuri, armă li
beră combinată (30 focuri 50 m. + 
30 focuri 100 tn), pistol precizie 
(60 focuri) și pistol viteză 60 
focuri.

Iată programul întrecerilor: sîm- 
bătă ora 10 pistol precizie (60 
focuri), duminică ora 9,30 armă 
liberă (3x40), luni ora 9 pistol vi
teză (60 focuri), ora 11 armă li
beră combinată (30 focuri 50 m. + 
30 focuri 100 m).

Declarațiile oaspeților din străinătate după recentele întreceri sportive 
internaționale din Capitală

La manifestările sportive inter
naționale organizate în ultimele 
zile la București a participat și 
cunoscuta echipă de rugby „Swan
sea" din Țara Galilor (Marea Bri
tan ie). Rugbiștii englezi au fost 
învinși în prima întîlnire susținută 
la București de echipa Locomotiva 
cu scorul de 23-12, iar în cea de 
a doua întîlnire au învins echipa 
Constructorul cu scorul de 16-5.

Ivor Bruce Barten, președinte al 
„Rugby Football Club Swansea”, 
conducătorul delegației sportivilor 
englezi participanți la competițiile 
internaționale de la București, a 
făcut următoarea declarație unui 
corespondent al Agenției „AGER
PRES":

Ca să vă vorbesc despre impre
siile mele de la competițiile spor
tive internaționale organizate în 
capitala dvs. am să încep bine în
țeles cu rugbiul, sportul pe care-1 
cunosc cel mai bine și care după 
părerea mea a atins în Romînia 
un nivel foarte înalt. Consider că 
jucătorii romîni și-au însușit mi
nunat regulile jocului și sînt de 
părere că unele lucruri noi pe care 
ni le-au arătat va trebui să le a- 
plicăm și în jocul echipei noastre. 
Cu toții am fost plăcut impresio
nați de organizarea exemplară a 
diferitelor manifestări sportive la 
care am avut prilejul să asis
tăm, ca și de publicul romîn, spor
tiv și bun cunoscător al diferitelor 
discipline sportive. In ceea ce pri
vește stadioanele pe care am ju
cat sau cele vizitate, vreau să 
spun că pînă acum nicăieri nu am 
avut prilejul să vedem terenuri 
așa de mari și de minunat amena
jate ca în țara dvs. Stadionul „23 
August" este o construcție spor
tivă grandioasă.

In cursul vizitei noastre In 
București am avut posibilitatea să 
facem cunoștință cu mișcarea spor
tivă din țara dvs. Din cele văzute, 
consider că sportul a luat o mare 
dezvoltare în R.P.R. De asemenea, 
în cursul vizitei făcute la Palatul 
Pionierilor, am rămas plăcut im
presionați de cele ce s-au făcut în 
Romînia pentru copii. Ara remar
cat în special felul minunat în 
care copiii sînt apropiați de sport.

Căpitanul echipei de rugbi 
..Swansea", R C. C. Thomas a de
clarat:

„Intîlnirile noastre cu echipele 
de rugbi din București s-au des

fășurat într-un spirit prietenesc și 
au constituit un exemplu de spor
tivitate. Cadrul sărbătoresc in care 
s-au disputat jocurile de rugbi și 
aplauzele pe care ni le-au adresat 
spectatorii . bucureșteni au fost 
pentru noi o plăcută surpriză, de
oarece în alte țări nu am fost pri
miți cu atîta căldură. Aceasta mă 
face să cred că în viitor vom putea 
lărgi și mai mult legăturile noa
stre sportive. Rugbiștii romîni au 
fost adversari foarte puternici pen
tru noi. Echipa Locomotiva, mai 
ales, ne-a depășit prin viteza și 
tehnica sa, cîștigînd o victorie ca- 
re-i face cinste, deoarece „Swan
sea" este o echipă apreciată în 
apusul Europei. Mi-a plăcut mult 
Bucureștiul și mai ales marile și 
frumoasele sale stadioane. Ne-am 
simțit la București ca între adevă- 
rați prieteni. Tineretul capitalei 
dvs. este vesel și ospitalier.

(Agerpres).

*

Înainte de a părăsi Capitala, 
conducătorul delegației sportive fin
landeze, Ahti Kurkki. și-a împăr
tășit impresiile sale asupra vizitei 
în Romînia. unui corespondent al 
Agențței „AGERPRES":

„Am vizitat multe țări dar este 
pentru prima dată cînd călătoresc 
în această parte a Europei. In ori
ce caz, vă pot spune că am rămas 
cu impresii frumoase din vizita pe 
care am făcut-o în Romînia. Nică
ieri nu ne-am bucurat de o primi
re atît de călduroasă ca în țara 
dvs.

In cursul vizitei pe care delega
ția boxerilor finlandezi a făcut-o 
în R.P.R., am avut prilejul să ur
mărim numeroase competiții spor
tive organizate pe diferite stadioa
ne. Cu toții am fost impresionați 
de aceste construcții sportive, care 
sînt printre cele mai mari din 
Europa. Socotesc că stadionul „23 
August" este Ia fel de bun ca și 
stadionul olimpic din Helsinki, 
unde s-a desfășurat Olimpiada din 
anul 1952. Toate stadioanele din 
București sînt amenajate după ul
timele cerințe ale tehnicii.

Despre boxerii romîni pot să 
afirm că sînt buni tehnicieni și cu 
o mare forță în pumn Mi-a plăcut 
în mod special D. Ciobotaru, care

ASPECTE DE LA PARADA i 
MILITARĂ ȘI DEMONSTRA- i 
ȚIA OAMENILOR MUNCII DE 
23 AUGUST. — Sus: Trec prin 
la[a tribunei neinfricafii cuceri
tori ai înălțimilor. Aviația spor
tivă și aeromodelismul au înre
gistrat succese deosebite în cei 
10 ani d’ la eliberare.— Stîrlga: 
Defilează oamenii muncii din , 
Capitală. Bucuria întipărită pe

* fețele lor arată dragostea cu i, 
care au întîmpinat glorioasa a- 
niversare a celor 10 ani de la 
eliberarea patriei.

după părerea mea poate fi socotit 
printre primii trei boxeri din. Eu
ropa la categoria grea. O clasă in
ternațională au și I. Toma. Gh. 
Negrea și Gh. Fiat.

Am remarcat că locuitorii Bucu- 
reștiului sînt pasionați pentru 
sport. Publicul este entuziast, dar 
și sportiv. Am văzut cum spectato
rii aplaudă cu căldură act:unile 
reușite atît ale sportivilor romîni 
cît și ale celor străini, indifereht 
dacă rezultatul le este favorabil 
sau nu. In general, trebuie să 
spun că, în Romînia, la manifes
tațiile sportive vin mai multi spec
tatori decît în Finlanda

Timpul liber pe care l-am avut 
Ia dispoziție ne-a permis să vizi
tăm orașul București și să facem 
o mică excursie la Snagov S:ntem 
cu adevărat îneîntați de tot ce am 
văzut aici. Clădirile minunate din 
București,, parcul de cultură și o- 
dihnă ,,I. V. Stalin" ca și împre
jurimile lacului Snagov ne-au lă
sat o impresie de neuitat. Trebuie 
să spun că în Finlanda nu exiști 
un parc atît de mare și de fru
mos ca cel din București, iar în 
ceea ce privește lacul Snagov cu 
toate că Finlanda este denumită 
„țara celor 1000 de lacuri", am re
marcat că flora este mult mai bo
gată și plină de îneîntare.

In frumoasa zi de 23 August am 
fost invitați în tribune alături de 
alți oaspeți de peste hotare. Defi
larea grupurilor de sportivi a fost 
cea mai frumoasă pe care am vă
zut-o în viață. Trebuie să subliniez 
însă că nu am avut prilejul să 
văd parada sportivilor de la Mos
cova despre care am auzit lucruri 
minunate.

Folosesc acest prilej pentru a 
transmite poporului și sportivilor 
romîni mulțumirile delegației spor-î 
tive din Finlanda pentru primirea 
călduroasă de care ne-am bucurat 
Vom fi bucuroși să ne întîlnim cît 
mai des cu sportivii din R.P.R. 
la fotbal, baschet, box. lupte, atle
tism șî la celelalte discipline spor
tive. Voi rămîne din vizita în țara 
dvs. cu amintiri trainice și fru
moase.

(Agerpres).



Cel de al doilea joe
Cea de a doua intîlnire a rug- 

biștilor englezi cu cei bucu- 
rtșteni a luat sfîrșit cu yictoria 

oaspeților noștri. Constructorul a 
cedat cu un scor sever 16—5 
(13—0), care nu -eprezintă, după 
părerea noastră, adevărata diferen
ță dintre cele două formații. Așa 
cum s-au petrecut însă lucrurile 
joi după amiază pe stadionul Re
publicii, rezultatul apare justifi
cat. De altfel, chiar din evoluția 
scorului se poate vedea că în par
tea doua a meciului echilibrul a 
fost rhult mai sensibil, Construc
torul înscriind 5 puncte, față de 
cele trei reușite de englezi dintr-o 
lovitură de picior căzută.

Swansea a dovedit în acest joc 
aceleași calități desvăluite și în 
jocul cu Locomotiva, și anume : o 
concepție bună în atac, atit pe li
nia de 3/4, cît și pe înaintare, o 
legătură perfectă între comparti
mente, insistență accentuată atun
ci cînd jocul se află în terenul ad
vers și cînd se întrevăd posibili
tăți de a marca. De asemenea, rug- 
biștii din Țara Galilor au dovedit 
că știu să folosească loviturile de 
picior, atît pentru a degaja terenul7, 
cît și pentru a obține puncte. în
vinși la scor în jocul cu Locomo
tiva Grivița Roșie, jucătorii echipei 
Swansea au luptat din răsputeri 
pentru a obține victoria în meciul 
cu Constructorul.

Rugbiștii bucureșteni au intrat 
pe teren intimidați de faima ad
versarului întîlnit, ignorînd faptul 
că ei cedaseră cu cîteva zile îna
inte unei formații cu care Con
structorul s-a dovedit de multe ori 
egală. In plus, o lipsă de organiza
re a jocului în apărare a făcut po
sibilă străpungerea liniilor echipei 
de către adversarii lor, evident 
mai rutinați. De asemenea, ei au 
fost depășiți pe grămadă de acțiu
nile îndrăznețe și în viteză ale en
glezilor. Lăsîndu-se angrenați în 
jocul care convenea rugbiștilor de 
la Swansea, jucătorii Constructoru
lui nu au încercat să varieze jocul 
și nu au făcut pînă la urmă apel 
Ia toate cunoștințele tactice și teh
nice pe care le aveau pentru a res
tabili echilibrul și a-și impune pînă 
la sfîrșit sistemul lor de joc. Rug
biștii bucureșteni au uitat pur și 
simplu că' apărarea cea mai bună 
este atacul și că, deși conduși cu 
10—0, în urma propriilor greșeli 
bine speculate de adversari, ei pu
teau să modifice rezultatul fiind 
eornb'z.vi și atacînd fără întreru
pere. La 10—0 bucureștenii au fost 
preocupați numai de a se apăra. 
Atacînd însă după pauză ei ău 
reușit să pună în pericol buturile

Iată o fază din jocul Dinamo București — Știința Iași, disputat 
tn Capitală in cadrul turului campionatului categoriei A ia handbal. 
Atacantul bucureștean Ttochler a pătruns printre doi adversari și tra- ' 
ge la poartă.

Mîine
Handbaliștii noștri fruntași își 

Vor relua activitatea mîine. cînd 
se vor disputa primele jocuri ale 
returului campionatului categoriei 
A. De fapt, este greșit să afirmăm 
că mîine handbaliștii fruntași își 
vor relua activitatea, deoarece ei 
și-au început antrenamentele încă 
cu multă vreme în urmă. Așa că, 
mîine, primele jocuri ale returului 
vor marca doar reînceperea activi
tății oficiale-

Interesant este ca acum, în 
preajma acestui important eveni
ment, să ne ocupăm de activitatea 
..neoficială", adtcă de felul în oare 
echipele s-au pregătit îjj vederea 
reluări' campionatului. Firește că 
despre acest subiect se pot spune 
multe lucruri. Ne vom opri însă 
numai la aspectul informativ al 
problemei.

• Fruntașa clasamentului, C.C A. 
a făcut o serie de antrenamente la

al echipei Swansea
adverse și o mai bună orientare 
le-ar fi putut aduce numeroaae 
puncte.

Pe compartimente, se pot spune 
următoarele: fundașul Szilagy s-a 
achitat bine de misiunea sa, cu tot 
începutul timid și cu toate că din 
prima repriză a jucat cu o frac
tură la articulația mîinii drepte; 
înaintarea a luptat mult în tușă 
și grămadă, dar fără finalitate; 
talonerul A Niculescu, deși a se- 
zisat că arbitrul permite talonajul 
incorect, nu a răspuns adversarutui 
său direct și a pierdut astfel nu
meroase baloane; deschiderea a 
fost punctul cel mai slab al echi
pei. Mingile greu ieșite din gră
madă ajungeau mai greu pe 3/4, 
ceea ce dădea posibilitate liniei a 
IlI-a engleze să fie tot timpul pe 
pasă. Linia de 3/4 a avut puține 
baloane și nu le-a putut fructifică 
deși situațiile de pe teren mai bine 
rezolvate ar fi putut duce la mar
carea de puncte. Ca o lipsă gene
rală a echipei Constructorul, re
marcăm repliajul, jucătorii venind 
foarte greu și tîrziu în sprijinul a- 
părării imediate.

încercările englezilor au fost re
alizate chiar din prima parte a pri
mei reprize, în urma unor greșeli 
ale jucătorilor romîni. Prima în
cercare s-a produs prin intercepta
rea unui balon deschis greșit din 
margine, iar cea de a doua a sur
venit în urma unei frumoase com
binații între jumătatea Iș deschide
re și linia a IlI-a a echipei Swan
sea. ușurată foarte mult de în
cetineala liniei a IlI-a a Construc
torului care nu s-a repliat. Ambele 
încercări au fost transformate de 
fundașul echipei. Celelalte 6 punc
te au fost țealizate din două lovi
turi de picior căzute, reușite de 
Jumătatea la deschidere și de fun
daș. Pentru Constructorul a înscris 
Mladin în urma unui atac recen- 
trat.

Arbitrajul lui Roger Taddei 
(Franța) a fost foarte îngăduitor, 
ceea ce a avantajat formația Swan
sea, măi rutinată decît Constructo
rul. Oaspeții au știut să profite 
mai bine și mai repede de situa
țiile oferite, pe marginea regula
mentului, de arbitrajul elastic al 
lui R. Taddei, în vreme ce bucu
reștenii așteptau fluierul arbitru
lui în astfel de împrejurări. Desi
gur că arbitrul a urmărit, prin fe
lul său de a conduce, să sporeas
că frumusețea jocului și să nu-1 
oprească pentru micile greșeli, fă- 
cînd astfel să abunde grămezile.

Prof. N.- PADUREANU
EM. VALERI U

se reia campionatul categoriei A. la
Predeal. Cu această ocazie, antre
norul echipei. /. Runst, a insistat 
mai mult asupra unor noi scheme 
tactice cît și asupra îmbunătățiri' 
tehnicii individuale a jucătorilor. 
Din felul în care s-au „mișcat" la 
antrenamente, bucureștenii au ară
tat că sînt în formă-

0 De la Cisnădie, coresponden
tul nostru C. Creju ne scrie că 
echipa Flamura roșie s-a pregătit 
cu seriozitate sub conducerea an
trenorului IF. Schoger, care a pro
movat în prima formație o serie 
de jucători tineri. Textiliștii din 
Cisnădie au susținut mai multe jo
curi amicale cu echipe din Sibiu, 
Mediaș și Orașul Stalin.

0 Trei din cele patru echipe di
vizionare ale asociației Știința s-au 
pregătit la Brădet, unde jucătorii 
de la Timișoara, Iași și București 
(I.C.F.), și-au dezvoltat pregătirea 
fizică generală și tehnica indivi
duală. Cei trei antrenori. C Cache 
(Tiinișoaral, /. Schuschnig (Iași)

------------------------------------------------------------------------—---------------------

Participați ia marde miting organizat in cinstea Zilei Aviației
De cîteva zile, grupuri de cetă

țeni ai Capitalei se opresc 
în fața unor afișe viu colo

rate, privindu-le cu mare inte
res. Este vorba de afișele care 
anunță că la 5 septembrie se va 
organiza un mare miting aviatic 
pe aeroportul Băneasa. Așteptările 
oamenilor muncii, de a urmări ceva 
deosebit de cele văzute în anii tre- 
cuți, nu vor fi înșelate, căci gran
diosul miting de la 5 septembrie 
va cuprinde o serie de numere acro
batice foarte dificile. După evolu
ția aeromodelelor simple și cu motor, 
a planoarelor și avioanelor, cei pre- 
zenți la miting vor putea urmări 
cu interes defilarea și acrobațiile 
de înaltă clasă executate pe avioa
ne de mare viteză. Deosebit de in
teresantă va fi de asemenea evolu
ția avioanelor utilitare puse în sluj
ba agriculturii și activității sanita
re,

Va fi, desigur, o zi de neuitat, de 
mîndrie justificată pentru progre
sul înregistrat de tineretul patriei 
noastre și în acest domeniu.

Oameni ai muncii, tineri spor
tivi, participați cu toții la marele 
miting aviatic din ziua de 5 sep
tembrie !

Campionatul categoriei A de scrimă 
nu corespunde actuaieior necesități!

Analizînd desfășurarea actualului 
campionat republican de scrimă pe 
echipe constatăm că el nu-și atinge 
în suficientă măsură scopul pentru 
care a fost organizat, în special în 
ceea ce privește dezvoJtarea măies
triei sportive. După cum se știe, 
pentru anul 1954 este organizat un 
campionat republican cu două ca
tegorii de desfășurare : A și B.

După părerea noastră, întrecerea 
campionatului categoriei B cores
punde scopului pentrjr care a fost 
organizată. Trăgătorii care compun 
echipe’e în acesta categorie stat 
mai puțin bine pregătiți, foarte 
mulți dintre ei tineri care nu au 
încă suficientă experiență și rutină 
de concurs. De aceea, participarea 
lor la această competiție după o 
astfel de formulă, care nu le im
pune un efort prea mare și de prea 
lungă durată, este bine venită, 
contribuind la ridicarea treptată a 
nivelului măiestriei lor sportive.

întrecerea din cadrul categoriei 
A, la care participă echipe alcă
tuite din elemente fruntașe, nu co
respunde însă cerințelor de pregă
tire a trăgătorilor selecționabili 
în lotul R.P.R. Acest lucru a reie
șit foarte clar cu ooazia tuturor 
întîlnirilor internaționale susținute 
de reprezentativa noastră și, în 
special, în urma participării noas
tre la concursurile de scrimă din 
cadrul J.M.U.V. de la Budapesta. 
Se știe că scnimerii romîni au rea
lizat cu această ocazie performanțe 
remarcabile care au reflectat creș
terea lor calitativă din ultimul 
timp. Totodată, s-a constatat, însă, 
că trăgătorii noștri nu a«u avut 
suficiente resurse fizice pentru un 
concurs de lungă durată.

In campionatul categoriei A din 
acest an trăgătorii fruntași, dintre 
care au fost selecționați reprezen
tanții noștri de la Budapesta, au 
tnas cite 4 asalturi, odată pe săp- 
tămînă. Pregătirea lor în cadrul 
colectivelor s-a făcut în mod firesc 
în funcție de numărul acesta de 
asalturi. Or, la Budapesta, ca și, 
de altfel, în toate concursurile in
ternaționale .trăgătorii stnt obligați 

și I. Căliman (I.C-F.) au pus ac
centul în special pe pregătire» fi
zica a jucătorilor. In tabăra de ta 
Brădet s-a desfășurat cu această 
ocazie și un campionat de handbal 
redus, care a avut un mare succes.

0 Dinamoviștii bucureșteni nu 
și-au întrerupt de loc activitatea 
și au început antrenamentele încă 
de la 10 iulie. Antrenorul D. Lu- 
peseu a pus accentul pe dezvotta- 
rea pregătirii multilaterale a ju
cătorilor și pe îmbunătățirea vi
tezei. Echipa a jucat cîteva me
ciuri de verificare, cu echipe din 
campionatul orășenesc. Cu prile
jul acestor jocuri, au fost veri
ficați o serie de jucători tineri, 
dintre care Marca Ooidiu și Rada 
Cernut au dat deplină satisfacție,

0 Și acum iată programul pri
melor jocuri : București: C.C.A.- 
Știința I-C.F.; Dinamo-Flamura ro
șie Cisnădie; Sibiu: Voința-Reeolta 
G.A.S. Variaș; Timișoara’: Știința- 
Metalul Tehnometal; Reșija: Me- 
talttl-Flamura roșie Jimbolia; lași: 

să susțină aproximativ 20 de asal
turi zi<rtic, ceea ce le pretinde o 
pregătire cu totul specială, care 
în niciun caz niu se poate realiza 
în perioada scurtă de pregătire a 
lotului, ci într-o perioadă îndelun
gată de concurs și antrenamente. 
Pentru că nu am avut asigurat 
acest lucru prin formula de desfă
șurare a campionatului, reprezen
tanții noștri, deși și-au dovedit 
valoarea, nu au putut da randa
mentul maxim de care erau capa
bili.

Iată, deci, că din punct de ve
dere al pregătirii pentru concursu
rile internaționale, formula de des
fășurare a campionatului catego
riei A, cu etape din săptămînă în 
săptămînă, nu este corespunză
toare.

Ținînd seama de această situa
ție reală, precum și de faptul că 
în viitoarele luni ale acestui an 
echipa reprezentativă a țării noas
tre mai are de susținut cîteva în- 
tîjmri internaționale trebuie să 
pregătim trăgătorii selecționabili în 
funcție de cerințele meciurilor in
ternaționale. De aceea, este foarte 
binevenită soluția organizării retu
rului campionatului categoriei A 
într-o perioadă resțrînsă, într-un 
termen de cîteva ziile. și într-o sin
gură localitate. Aceasta ^ște pro
punerea acceptată de Comisia Cen
trală de scrimă și în momentul de 
față se lucrează la stabilirea prin
cipiilor de organizare.

Colectivele sportive trebuie să 
înțeleagă necesitatea organizării 
returului în aceste condițiuni, corț- 
staerînd că ea este de un deosebit 
ajutor pentru pregătirea componen- 
ților echipei R.P.R., precum și pen
tru ridicarea calitativă a tuturor 
trăgătorilor noștri. Pentru acest 
lucru trebuie începută încă de pe 
acum pregătirea trăgătorilor pen
tru o astfel de formulă, tn așa fel 
încît la data disputării returutai 
toți trăgătorii să fie capabili de un 
randament superior.

ERNEST MEȘTER 
lector I.C.F. 
MAX BĂNUȘ

handbal
Știința-Flacăra Ploești; Cluj: Știta- 
ța-Dinamo Orașul Stalin.

Partidele rffn București se vor 
desfășura pe stadionul Dinamo, 
după următorul program : ora 16,30: 
C.C.A.-Știința I.C.F.; ora 17.45 
Dinamo-Flamura roșie Cisnădie- 

ALTE JOCURI
Tot mîine, va începe campiona

tul de calificare al echipelor mas
culine, în cadrul căruia se vor în
trece primele clasate în campiona
tele regionale.

Iată programul: Știința Craio- 
va-Minerul Aninoasa; Metalul 01- 
tenița-Progresul Constanța; Meta
lul Aiud-Metalul Hunedoara: Corn. 
Argestru (Vatra Dornei) - Progre
sul lași, Metalul Baia Mare — Di
namo Oradea.

In cadrul campionatului feminini 
al R.P.R., faza interregiuni, se vor 
desfășura următoarele jocuri: Fla
mura roșie Botoșani-Știința Iași; 
Școala Statistică Botoșani-Flamu- 
ra roșie Bacău; Știința Craiova- 
Flamura roșie Rm. Vllcea.

Programul returului campionatuiui 
masculin de volei al categoriei A

5 septembrie
Orașul Stalin: Metalul — Me

talul Ploești.
Timișoara: Știința—Știința Arad.
Iași: Știința — Știința Cluj.

12 septembrie
Ploești: Metaful — Știința lași
Arad: Știința — Metalul OrașiA 

Stalin-
Cluj: Știința — Știința Timi

șoara-
19 septembrie

Iași: Știința—Știința Arad.
Ploești: Metalul — Știința Cluj.
Orașul Stalin: Metalul — Știința 

Timișoara.
26 septembrie

Cluj: Știința— Știința Araid.
Iași: Știința — Metalul Orașul, 

Stalin.
Ploești: Metalul — Știința Timi

șoara. 3 octombrie
Arad: Știința — Metalul Ploești.
Timișoara: Știința — Știința

Iași.
Cluj: Știința — Metalul Orașul 

Stalin.
10 octombrie

Cluj: Știința — Locomotiva Bu
curești.

Iași: Știința — Progresul Bucu
rești-

Timișoara: Știința — C-C.A.
Orașul Stalin: Metalul — Dina-: 

mo București.
17 octombrie

Cluj: Știunța — Progresul Buen- 
rești.

Iași: Știința — C.C.A.
Arad: Știința — Dinamo Bucu

rești.
Orașul Stalin: Metalul — ta* 

motiva București.
24 octombrie

Cluj: Știința — Dimamo Bueu- 
r-ești.

Iași: Știința — Locomotiva Bu
curești.

Arad: Știința — C-C.A.
Orașul Stalin: Metalul — Pm- 

greșul București.
31 octombrie

Cluj: Știința — C.CA
Iași: Știința — Dinamo Bucu

rești.
Timișoara: Știința — Locomoti

va București.
Ploești: Metalul — Progresai

București.
18 noiembrie (de la această dată 

toate meciurile se dispută tn 
București}

Locomotiva București — Metalul 
Ploești.

21 noiembrie
Dinamo București — Metalul 

Ploești.
C.C.A- — Metalul Orașul Stalm. 
Progresul București — Ștftnța 

Timișoara.
Locomotiva București — Știința 

Arad.
23 noiembrie

C.C.A. — Metalul Ploești. 
Dinamo București — Știința Ti

mișoara.
Progresul București — Știința 

Arad. 28 noiembrie
Locomotiva București — Dinam» 

București.
C.CA. — Progresul București 

5 decembrie
C.C.A. — Locomotiva București 
Dinamo București — Progres» 

București.
12 decembrie

C.C.A. — Dinamo București.
I ocomotiva București — Progre 

șui București,



Echipa de haltere a Uniunii Sovietice a întrecut reprezentativa R. P. Romine cu 5-2
Haim H&mikașvili (U.R.S.S,) a realizat un record mondial, iar reprezentanții noștri

au întrecut 11 recorduri ale țării
Halterofilii sovietici care au evo

luat joi seara în sala Dinamo au 
făcut o adevărată demonstrație de 
forță, putere de luptă și tehnică. 
Pentru comportarea generală a 
concurenților sovietici calificativul 
nu poate fi decît unul: excepțional.

întrecerea dintre echipele repre
sentative ale U.R.S.S. și R. P. Ro
mine, a fost fără îndoială cel mai 
reușit concurs de haltere desfășu
rat în ultimul, timp Ia noi în țară. 
Acest lucru îl oglindesc comportă
rile excelente ale halterofililor ce
lor două echipe.

Halterofilii sovietici și-au dove
dit din nou înalta măiestrie, prin 
obținerea unor rezultate de valoare 
mondială. demonstrînd cu priso
sință superioritatea școlii sovietice 
în atletica grea.

In concursul de joi, concurentul 
sovietic Haim Hanukașvili a obți
nut o performanță extraordinară la 
proba împins din cadrul catego
riei jjjemi-ușoară. El a reușit să 
ridice 108 kg. rezultat care con
stituie un nou record mondial al 
probei. Vechiul record mondial fu
sese stabilit tot de Hanukașvili cu
107.5 kg. în campionatul asocia
ției Dinamo, desfășurat la Kiev la 
10 aprilie anul acesta.

Reprezentanții noștri au avut o 
comportare excelentă. Rezultatele 
înregistrate de ei trebuiesc privite 
prin prisma actualei dezvoltări a 
sportului cu haltere în țara noas
tră. Comparînd aceste rezultate cu 
cele obținute în ultimele concursuri 
nu este deloc exagerat să afirmăm 
că pînă acum halterofilii noștri 
nu au obținut un asemenea succes. 
Au fost corectate 11 recorduri ale 
țării, număr care depășește cu 
mult totalul recordurilor realizate 
în competițiile internaționale an
terioare.

Silviu Cazan. Ilie lenciu și Ion 
Birău au doborît cîte trei recor
duri, iar tînărul Ion Segal două.

Ion Birău, deși a concurat la o 
categorie superioară, „semi-ușoa- 
ră“, a totalizat 275 kg. (v.r. 267,5— 
Vasf/e Becteraș) iar în afară de 
concurs a reușit 280 kg. A „îm
pins" în afară de concurs 85 kg. 
(v.r. 82,5 — V. Becteraș') și a 
smuls 87,5 (v.r. 85 — Gh. Mănăi- 
lescu).

Ilie lenciu a totalizat la catego
ria semi-mijlocie 340 kg. — în a- 
fară de concurs 345 kg. (v.r. 335 
kg.), a „smuls" 102,5 kg. (v.r. 100 
kg.) și a „aruncat" în afară de 
concurs 135 kg. (v.r. C. Bucur
132.5 kg).

Recordmanul mondial Haim H anukașvili.

Ion Segal a totalizat la catego
ria ușoară 295 kg. (v.r. 292,5 kg) 
și a „smuls" 97,5 kg. (v.r. 95 kg.).

Silviu Cazan, în limitele cate
goriei grea, a totalizat 380 kg. (v.r.
377.5 kg.), a „împins" 120 kg. (v.r.
117.5 kg.) și a „smuls" 115 kg. 
(v.r. 112,5 kg,).

Intîlnirea dintre cele două echipe 
a luat sfîrșit cu scorul de 5—2 în 
favoarea echipei U.R.S.S. (Silviu
—-----— REZULTATELE

Cat. cea mai ușoară:
Boris Juromski (U.R.S.S.) 307,5 
(92,5—95—120)
Alex. Cosma (R.P.R.) 255 (77,5 
—80—97,5)
Cat. semi ușoară :
Haim Hanukașvili (U.R.S.S.)
330,5 (108—100—122,5)
Ion Birău (R.P.R.) 275 (80—87,5
— 107.5)
Cat. ușoară:
Gheorghi Sceglov (U.R.S S.) 345 
(105—110—130)
Ion Segal (R.P.R.) 295 (77,5-
97,5—120)
Cat. semi mijlocie:

Cazan a cîștigat prin neprezenta- 
rea adversarului, iar Ilie lenciu a 
cîștigat întrecerea deoarece concu
rentul sovietic AI. Akopianț nu a 
totalizat triatlonul clasic, ratînd 
cele trei încercări la „smuls"). 
Pentru halterofil’! noștri, întrece
rea cu echipa Uniunii Sovietice 
constituie un real succes și un mi
nunat prilej de învățăminte

I. OCHSENFELD
ÎNREGISTRATE-----------------------
Ilie lenciu (R.P.R.) 340 (107,5— 
102,5—130)
Mihail Akopianț (U.R.S.S.) 260 
(125—ratat—135)
Cat, mijlocie :
Nicolai Merkulov (U.R.S.S.) 412,5 
(130—125—157,5)
Cornel Bucur (R.P.R ) 312,5
(82,5—100—130)
Cat. semi grea:
Grigori Malikov (U.R.S.S.) 400 
(125-120—155)
Eremia Delcă (R.P.R.) 335 (107,5 ! 
— 102,5—125)
Cat. grea :
Silviu Cazan (R.P.R.) 380 (120 
—115—145).

Selecționata 
Motor Zwickau (R. D
Stadionul Republicii a găzduit joi 

după amiază ultima partidă inter
națională de fotbal din Capitală 
din cadrul întrecerilor organizate 
cu prilejul zilei de 23 August. Se
lecționata Tineretului a primit re
plica echipei germane Motor Zwic
kau.

Tinerii noștri totbaliști au obți
nut o victorie prețioasă cu 3-1 
(1-1), dar după un joc în care n-au 
dat decît parțial satisfacție.

Meciul a fost în mare parte o 
reeditare a jocului dintre Selecțio
natele București și Sofia, fiindcă 
echipa germană a urmat pilda fot
baliștilor bulgari și și-a organizat 
apărările cu 6-7 oameni. In prima 
repriză, cînd jucătorii noștri s-au 
lăsat derutați de acest sistem de
fensiv, ei au oferit oaspeților nu 
numai posibilitatea de a menține 
rezultatul egal ci chiar de a avea 
conducerea pentru o perioadă de 
timp. In repriza doua însă, cînd 
Selecționata Tineretului a înțeles 
că numai printr-un joc rapid, sur
prinzător, prin încercarea repetată 
a porții poate fi' contracarată de
fensiva oaspeților, nu numai sco
rul, ci și aspectul jocului s-a 
schimbat.

De altfel, trebuie accentuat că 
echipa noastră a jucat aproape de 
valoarea ei numai în a doua parte 
a partidei, cînd, așa cum arătam, 
â acționat mult mai rapid, a renun
țat la execuțiile tehnice inutile (sto
puri, preluări) și a pasat direct, 
în adîncime. Un rol de seamă în 
această schimbare a jocului l-a 
avut introducerea în atac a lui 
Tătaru, care a ținut mai puțin ba
lonul și și-a servit mult mai repede 
coechipierii. Ene, care de aseme
nea a făcut un exagerat joc com- 
binativ în primele 45 de minute, a 
simțit, prin satisfacția ce ți-o poate 
oferi marcarea golurilor, ce în
seamnă să șutezi prin surprindere, 
cu curaj, chiar din poziții maipu- 
țin comode.

Motor Zwickau ne-a reînoit im
presiile lăsate după întîlnirea cu 
Știința. O echipă de luptă, prin ex
celență, foarte periculoasă în a+ac 
prin incursiunile interului Schnie- 
cke, ate extremului Meyer sau ale 
centrului atacant Kaiser, care se 
deplasează foarte mult pe teren, 
ajutînd de multe ori efectiv apăra
rea. Deosebit de util și sigur în 
intervenții este și stoperul Heiner. 
Credem însă că oaspeții ar fi pu-

Tinersiului —
. Germană) 3-1 (1-1) 

tut arăta lucruri și mai frumoase, 
dacă nu ar fi pus accentul în mod 
exagerat pe apărare.

Fotbaliștii noștri au avut supe
rioritatea teritorială marea majori
tate a timpului. Ei au presat de la 
bun început poarta apărată de 
Baumann, dar au pasat prea mult 
lateral și au tras prea puțin la 
poartă. Șutul lui Ene din min. 10 
a fost prima lovitură mai serioasă 
și portarul german l-a apărat cu 
multă dificultate. Un minut ma> 
tîrziu. Ene trimite de la 6 tn.. cu 
capul, pe lîngâ poartă. In ciuda 
dominării noastre, cei care deschid 
scorul sînt oaspeții: în min -22, 
Kaiser urmărește o minge către 
poarta noastră, cîștigă duelul cu 
Dușan și expediază mingea în pla
să de la 10 m.: 1-0.

Echipa noastră continuă să ata
ce, dar egalarea se lasă așteptată, 
atît din pricina greșelilor ce le fac 
înaintașii, cît și din cauză că echi
pa oaspe se apără cu disperare. 
Totuși, cu trei minute înainte de 
pauză, Ene execută foarte bine o 
lovitură de la 16 m. și mingea se 
oprește sub bara transversală: 1-1..

In repriza secundă, Selecționata 
Tineretului atacă dezlănțuit din 
primele secunde și ratează două 
ocazii consecutive de marcare. Fot
baliștii noștri reușesc să ia condu
cerea în min. 57. cînd Avram exe
cută o lovitură liberă și Tătaru. 
la care ajunsese mingea, îl pune 
în poziție de șut pe Ene O lovi
tură seacă și scorul este 2-1 pentru 
echipa noastră După ce Schniecke 
trage cu puțin peste bară (min. 
66), fotbaliștii noștri își măresc 
avantajul prin punctul înscris tot 
de Ene (min. 69) care a șutat prin 
surprindere, ne mai lăsîndu-i timp 
lui Baumann să intervină: 3-1. In 
min. 80 Ene a ratat o lovitură de 
la 11 m

Arbitrul T. Asztalos — care a 
condus în general satisfăcător — 
a acordat prea ușor lovitura de ta 
11 m. într-o situație mai puțin 
gravă decît altele comise în careul 
oaspeților.

SELECȚIONATA TINERETU
LUI: Voinescu - Pahonțu. Dușan, 
V. Dumitrescu - Peretz, Hidișan - 
Alexandrescu (din min. 38, GtHea- 
nu), Neagu, Ene, Avasili chioarei 
(din min. 46, Tătaru), Avram.

MOTOR ZWICKAU: Baumann- 
Witzger, Heiner, Buschner - Schnei
der, Unger - Meinhold, Koch, 
ser, Schniecke, Meyer.

EFTIMIE IONESCU

ACTIVITATEA ȘAHJSTĂ
• Primele patru runde ale fina

lei campionatului de șah al Capi
talei, care se desfășoară in 301a 
Progresul Finanțe Bănci din Ca
lea Victoriei 111, au decurs sub 
semnul unei dispute tadîrjite, din 
care n-au lipsit surprizele. Astfel, 
în primele trei partide, deținătorul 
titlului, V. Ciociltea, n-a putut a- 
cumula decît '/a punct, (la Botez) 
fiind învins de dtnamovistul L. 
Horvath și de campionul Armatei,
E. Nacht. Tot 'It punct a acumulat 
și O. Troianescu, care are însă dotiâ 
întrerupte (la Zamfirescu și Rei- 
cher). Un început foarte bun au 
marcat maestrul Etn. Reicher (cîș
tigă la Pușcașu și Macarie, remiză 
cu Naghi), ca și candidații de 
maestru E. Nacht (remiză cu Ka
puscinski, cîștigă la Nicoară și 
Ciociltea) și C. Botez (remiză cu 
Ciociltea, cîștigă Ia Gavrilă și 
Horvath). Acești trei jucători acu
mulaseră 2'/s în primele patru run
de, avînd și cîte o partidă între
ruptă.

In runda V-a s-au înregistrat re
zultatele : Nacht-Botez ’/»—’/», Puș- 
cașu-Gavrilă &—1; Naghi-Nicoară 
1—0; Rădulescu — Reicher 1—0; 
Voiculescu — Zamfirescu 1—0.

Primul loc in clasament îl deține 
Botez cu' 4 puncte. Pe locurile 2—5, 
Rădulescu (2), Nacht (1), Voicu
lescu (1), Naghi, toți cu cîte 3 
puncte.

• La Orașul Stalin a avut loc 
o interesantă competiție inter-echi- 
pe, în cinstea zilei de 23 August. 
Pe primul loc s-a clasat Construc
torul București care a învins 
C.C.A. cu 6V2—37a, Locomotiva 
Orașul Stal'n cu 8V2—U/2 și lotul 
de juniori cu 7—3. La prima ma
să, Ciociltea l-a învins pe Nacht 
(C.C.A.), Kiss (Loc.) și Partos. 
Celelalte rezultate: C.C.A. — Lo
comotiva Orașul Stalin 7’/i—-Th, 
C.C.A. — Lotul de juniori 5-5, Lo
tul de juniori — Locomotiva Ora
șul Stalin 9—1,

înaintea celei de a treia 
categoriei B la

etape a retu ralui 
fotbal

Cît de bine se potrivește prover-’ 
bul romînesc „la pomul lăudat să 
nu te duci cu sacul mare" la jo
cul de fotbal dintre echipele Pro
gresul Sibiu — Progresul F. B. Era 
un joc decisiv pentru cele două 
echipe și te așteptai să asiști la 
unul din cele mai pasionante me
ciuri din campionatul de fotbal a.l 
categoriei B seria I-a.

Insă nu a fost așa. Meciul a 
fost slab, lipsit de înverșunarea 
caracteristică jocurilor decisive, cu 
foarte puține faze spectaculoase și 
clare, în schimb plin de durități, 
de neregularități și de acțiuni în- 
cîlcite. lipsite de finalitate.

Progresul F. B. a contribuit mai 
puțin la acest spectacol, pentru că 
a jucat mai hotărît și mai curat, 
oferind uneori faze de fotbal de 
bună calitate. In schimb, Progre
sul Sibiu s-a comportat de la în
ceput și pînă la sfîrșit sub orice 
critică. Incît, victoria Progresului
F. B. și scorul de 3-0 sînt pe de
plin reale și oglindesc raportul de 
forțe existent la ora actuală între 
aceste două echipe. Scorul putea 
fi mult mai mare, însă bucurește- 
nii n-au avut continuitate rn Jocul 
bun cu care au început. La 1-0 au 
renunțat pe moment la jocul de a- 
tac, retfăgîndu-se în apărare. In 
aceste condițiuni, nu Progresul 
Sibiu a fost aceia care a forțat 
trecerea în atac la începutul repri
zei a Il-a, ci buoureșteniî i-au in
vitat la atac și le-au ușurat „focul 
de paie" care a durat aproape 25 
de minute, dar fără rezultat.

Despre focul Progresului Sibiu 
în acest meci nu se poate spune 
nimic bun. Echipa a avut numai 
doi iucători care au luptat (Băilă 
și Bratu), care nu au putut să su
plinească însă lipsurile întregii 
formații. A fost evident pentru 
toți cei care au asistat la acest 

joc că localnicii, au prezentat 
o echipă obosită, lipsită de vlagă, 
compusă din jucători care orictt 
s-ar strădui nu au încă posibilita
tea să joace la valoarea normală. 
Aceasta, pentru că pregătirea echi
pei între tur și retur s-a făcut de
fectuos. Prin faptul că au jucat 
2—3 meciuri pe săptămînă cu for
mații din cele mai tari (în gene
ral de categorie A) și ta plus au 
făcut antrenamentele obișnu«te 
săptăiminale, jucătorii au ajuns să 
fie plictisiți de minge, obosiți, fără 
poftă de joc, cu alte cuvinte supra 
antrenați. Deși antrenorul GhiUng 
nu vrea să recunoască această si
tuație și continuă să-și explice in
fringe rile prin indisponibilitățile

r—- ----- —"

PROGRAMUL JOCURILOR 
DE CATEGORIE B DIN 

CAPITALA
SIMBATA — ora 17.15 — 

stadionul Dinamo: Metalul
București—Metalul uz. tractoare 
Orașul Stalin (seria I-a).

DUMINICA — ora 10.36 — 
stadionul Dinamo: Dinamo 6 
București—Avîntul Reghin (se
ria Il-a). In deschiderea acestui 
joc, la ora 9,15, va avea loc 
meciul echipelor de pitici Re
zervele de Muncă — (3. C, A. 
din cadrul cupei C.C.S.

pe care le are în formație, credem 
că nu ar fi rău ca echipa să redu
că un timp intensitatea antrena
mentelor cu balonul, ele căpătînd 
mai mult un caracter recreativ.

In plus, antrenorul Ghiling tre
buie să înțeleagă că pe teren un 
jucător sănătos chiar dacă este 
mai slab ca valoare, este mai util 
și mai indicat să fie introdus în 
formație, decît un iucător care 

este accidentat. De aceea, alcătui
rea formației cu Toderici și Po
pescu mijlocași, cu Szilagy centru 
atacant, etc. — care erau bolnavi 
— a fost o greșeală care a deter
minat, de asemenea, ta largă mă
sură comportarea slabă de dumini
ca trecută. Smărăndescu II, Frun. 
zescu, Bodo și toți ceilalți tineri 
care sînt prezenți numai cu nu
mele în lotul' Progresului Sibiu 
trebuie să se bucure de încrederea 
antrenorului și să fie introduși în 
formație cel puțin în asemenea ca
zuri. Socotim că numai astfel se 
poate ajunge Ia valoarea normală 
a echipei.

R. ILIESCU
ETAPA DE MIINE

In toate cele trei serii sînt 
programate meciuri importante, 
reținem însă în mod special 
jocurile: Flacăra Moreni—Flamu
ra roșie Sf. Gheorghe, Minerul 
Lupeni—Flacăra Mediaș, Știința 
Iași—Locomotiva lași.

Programul complet al acestei 
etape este următorul:

SERIA I-a: Metalul București— 
Metalul uz. tr. Orașul Stalm, Lo
comotiva Tr. Severin — Metalul St. 
roșu Orașul Stalin, Progresul Si
biu—Constructorul Craiova, Loco
motiva Craiova—Metalul Cîmpina, 
Flacăra Moreni—FI. roșie Sf. 
Gheorghe.

SERIA Il-a: Metalul Oradea — 
Locomotiva Arad Minerul Lupeni— 
Flacăra Mediaș, Locomotiva Ora
dea—Constructorul Arad. FI. roșie 
Cluj—Progresul S. Mare, Metalul 
Reșița—Metalul Baia Mare. Dina
mo 6—Avîntul Reghin.

SERIA III-a: Metalul Brăila— 
Progresul Focșani, Dtaamo Bîr- 
lad—Dinamo Galați, FI. roșie Ba
cău—Metalul Ploeșt’, FI. roșie Bu- 
httși—Locomotiva Pașcani FI. roșie 
Burdujeni—Locomotiva Constanța, 
Știința Iași—Locomotiva Iași.

Noi intîlniri internaționale 
de fotbal la Ploești $i Oradea
Miine, două importante centre 

fotbalistice ale țării noastre, Ploești 
și Oradea găzduiesc două intere
sante meciuri internaționale.

Flacăra Ploești primește vi
zita echipei cehoslovace Banik 
Ostrava, care a reușit miercuri o 
victorie concludentă ta fața Loco
motivei, așa că trebuie să ne aș
teptăm la o dispută dîrză. Flacăra 
Ploești s-a pregătit cu atenție pen
tru această întîlnire, susținând o 
serie de partide amicale.

La Oradea, Progresul se va ta- 
trece miine cu echipa Motor Zwi
ckau din R. D. Germană. Iubito
rii fotbalului din Oradea, care nu 
a mai găzduit de multă vreme me
ciuri internaționale, așteaptă cu 
multă nerăbdare evoluția fotbaliș
tilor germani, oare au avut com
portări bune în primele partide 
susținute în țara noastră.

★
Mîine, la ora 17, pe stadionul 

Giulești se va disputa întîlnirea 
amicală dintre Locomotiva Grivița 
Roșie și Progresul F.B. In deschi
dere va avea loc un meci de pi
tici.

„CUPA PĂCII” LA FOTBAL
Din inițiativa comisiilor regto- 

nale de fotbal Hunedoara, Timi
șoara și Arad, a fost organizată o 
competiție de fotbal dotată cu 
„CUP£ PĂCII". La întrecere par
ticipă patru echipe din categoria 
A: Flamura roșie UT A., Metalul 
Hunedoara. Locomotiva Timișoara, 
Minerul Petroșani. Ele vor juca 
sistem turneu, numai tur.

Pînă acum s-a disputat o sin
gură partidă, la 22 august, ctad 
Flamura roșie UTA a tatflnrt pe 
teren propriu Metalul Hunedoara, 
de care a dispus cu 6—1 (2—1),



Solii artei noastre populare Deschiderea cercului turistic din Capitală
Poate că ți s-a întîmplat și ție, 

cititorule, să te oprești pe colni
cele munților, ascultînd buciumul 
sau fluierul -ciobanului, să fi rămas 
vreodată pironit In fața unui asfin
țit însîngerat ce se revărsa peste 
holdele bogate ale vreunei - gospo
dării și să auzi cîntul fetelor ce 
pornesc agale pe lingă carele pline 
de rod. Sau poate că l-ai ascultat 
pe triscașul satului, cînd în iu- 
ru-i s-a încins o horă voinicească... 
Da, adeseori ți s-a întîmplat, de
sigur, și ție, cititorule, să culegi 
în căușul inimii tot ceea ce arta 
noastră populară are mai de 
preț, mai înălțător. Pe acești 
soli ai artei populare i-am aplau
dat seri la rind în zilele de august, 
în sala C.C.S-ului, în parcul de cul
tură și odihnă I. V. Stalin, unde, 
duminică dimineața, a avut loc șe
dința festivă de decernare a pre
miilor formațiilor soliștilor și reci
tatorilor fruntași la cel de al Ill-lea 
concurs pe țară între echipele ar
tistice de amatori ale căminelor 
culturale, caselor de citit de la 
orașe și sate și ale colțurilor roșii 
din gospodăriile agricole colective.

E greu să redai în imagini tot 
ceea ce acești soli ai artei noastre 
populare au oferit în dar sutelor 
de ascultători, să cuprinzi în cuvinte 
entuziasmul și nesfîrșitele aplauze 
care au răsplătit din plin pe cei 
care au păstrat neștirbit minunatul 
nostru folclor.

Să ridicăm din nou cortina și să 
privim echipa corală din comuna 
Leșu. regiunea Cluj, care a fost 
distinsă cu premiul I, alături, de 
echipa din satul Poiana regiunea 
Hunedoara. In costumele lor pito
rești, ei au știut să aducă o prezen
tare originală a cîntecelor din re
giune, fie ele satiră subtilă pentru 
leneși sau biciuirea puternică a ale
gerilor din trecut, fie ele cîntece. de 
dragoste pentru dragul de flăcău 
plecat la cătănie :

„Du-su-s-a bădița dus
Pe dealul Bistriței în sus. 
Nu s-a dus să nu mai vie 
Ci s-a dus la cătănie”

...Și cîntecul vorbește apoi de flă
căul plecat să învețe în cătănie „a 
scrie și a namăra. și o veni și m-o 
lua". Apoi lelea Măriuca Precup, 
din comuna Leșu. căreia i-a fost 
acordat premiul 1 al soliștilor 
vocali, a prins să cînte cu glas de 
privighetoare un cîntec vechi de 
400 ani, de pe vremea cînd în țară 
fetele erau răpite de turci. Și a 
cîntat lelea Măriuca ,,să le arate 
la bătrînețe, ce o fost la tinerețe", 
așa cum a spus în prezentare Au
rel Pralea, și el cîștigătorul pre
miului 1 acordat prezentatorilor de 
programe. Ascultîndu-l pe Aurel 
Pralea. cu vorba lui domoală. cu 
humorul sănătos al țăranului nos
tru, cu snoavele cu tîlc, nu te prin-- 
de mirarea că e îndrăgit în comu
nă. De limba lui ascuțită se feresc 
lenevii, se feresc codașii satului.

PREMIILE CONCURSULUI 
Nr. 20

In urma trierii și omologării bu
letinelor depuse la concursul Pro
nosport nr. 20 (etapa din 22 au
gust) au fost stabilite următoarele 
premii:

— Buletine depuse 119.654.
— Premiul 1: 22 buletine cu cîte 

11 pronosticuri exacte a cîte 
2175,12 lei fiecare.

— Premiul II: 338 buletine cu 
cîte 10 pronosticuri exacte a cîte 
106,20 lei fiecare.

— Premiul III: 2415 buletine cu 
cîte 9 pronosticuri exacte a cîte 
14,86 lei fiecare.

AZI
FOTBAL: stadionul Dinamo ora 

17.15: Metalul București — Meta
lul Uzinele de tractoare Orașul 
Stalin (campionatul categoriei B).

ÎNOT. SĂRITURI. POLO ștran
dul Tineretului dimineața de la 
ora 9 după amiază de la ora 16: 
campionatele R.P.R.

TENIS: terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2 și Știința Poli
tehnica. dimineața de la ora 8. du
pă amiază de la ora IC • campio

Și de cite ori e o serbare la cămi
nul cultural din . Leșu. Aurel Pralea 
este acel care prezintă programul.

Cînd cei din Leșu și-au terminat 
programul, pe scena teatrului a 
apărut corul din Peciul Nou, re
giunea Timișoara, care a obținut 
premiul III la formațiile corale ale 
căminelor culturale. Purtind ima
culate fuste, cu basmale al. 
bastre, fetele din Peciul Nou 
au uimit prin prezentarea or
donată, prin grija și măiestria 
cu care au executat diferite cîntece. 
Despre strădania cu care s-au pre
zentat cei din Peciul Nou vorbește 
succestd pe care l-au obținut. Ti
neri ca Romulus Popană, Ștefan 
Vlad, Hedwig Umsterter, Cristian 
losefine sînt mîndria coriștilor din 
Peciul Nou, sînt tineri care în dife
rite întîlniri sportive au obținut 
frumoase rezultate. Găsești lesne 
printre ei jucători de volei, de fot
bal, înotători și chiar buni atleți.

Nu și-a dezmințit tradiția corul 
„Ion Vidu" al casei de cultură din 
Lugoj care, și de data aceasta, a 
obținut premiul 11 în cadrul fina
lei.

Acest cor datează din 1840 și a 
fost înființat de Ion Vidu. In cadrul 
finalelor din anul 1951 el a ob
ținut premiul III. Din cor fac parte 
atleți cu renume ca Gh. Lazăr, loan 
Bacu, Maria Amuntencei și chiar 
președintele colectivului sportiv 
Progresul, Augustin Hordo.

Mult au aplaudat spectatorii cîn
tecul „Lugojana” de Vidu, execu
tat cu multă măiestrie de acest cor.

Echipele de focuri din Gheorghi- 
eni, regiunea Cluj, ca și cea din 
satul Logig din Regiunea Autonomă

Neuitate vor rămîne in mintea fiecărui spectator dansurile exe
cutate de tinerii din regiunea Timișoara.

INFORMAȚII ©onosport
Lista oficială a premiilor apare 

duminică 29 august în Programul 
Pronosport nr. 20.

CONCURSUL Nr. 21
Etapa din 29 august 1954

I. Metalul Reșița — Metalul 
Baia Mare.

II. Minerul Lupeni — Flacăra 
Mediaș.

III. Flamura roșie Cluj — Pro
gresul Satu Mare.

IV. Metalul Oradea — Locomo
tiva Arad.

V. Flacăra Moreni — FI. roșie 
Sf. Gheorghe.

VI. Dinamo Bîrlad — Dinamo 
Galați.

VII. Locomotiva Craiova — Me
talul Cîmpina.

natele republicane de juniori.
TIR : poligonul Tunari, dimineața 

de la ora 10: Cupa Dinamo.
MÎINE

FOTBAL: stadionul Dinamo, ora 
10.30: Dinamo 6 București — A- 
vîntul Reghin (campionatul cate
goriei B) stadionul Giulești ora 
17 ■ Locomotiva Grivița Roșie — 
Progresul F. B (joc amical)

HANDBAL : stadionul Dinamo 
ora 16 30; C.C.A. — Știința I.C.F., 
ora 17.45: Dinamo București — 

Maghiară au obținut premiul I. 
Cele din comuna Stănești, regiunea 
Pitești sau cele din satul Lăpugiul 
de sus, regiunea Hunedoara, din 
comuna Măgești regiunea Oradea 
au obținut premiul II.

Și așa, au trecut, rind pe rind, 
ca Intr-un minunat film, jocurile 
diferitelor regiuni aducînd cu ele 
ceea ce aveau mai pur, mai fru
mos. Versuri, snoave, cîntece, 
jocuri, prețioasa salbă a folclorului 
nostru a fost înșiruită în zilele 
acestea cu grijă, redînd adevărata 
strălucire a artei poporului.

S-a terminat finala celui de al 
Ill-lea concurs pe țară al echipelor 
artistice, dar cei care au ascultat 
tn zilele acestea minunatele nro- 
grame vor păstra în minte mult 
timp imaginea și bogăția folcloru
lui nostru.

Prin creații originale, cum au 
fost „Recunoștință eliberatorilor”, 
dans executat de țăranii din Lăză- 
reni, regiunea Oradea sau „Dan
sul uneltelor", executat de cei din 
Belivoi regiunea Stalin, ei au do
vedit o bogată imaginație și putere 
de transpunere în viață a faptelor 
■prin joc.

Acest concurs a dovedit încă 
odată dragostea și grija cu care 
s-au pregătit artiștii participanți 
la cel de al Ill-lea concurs al echi
pelor artistice de amatori în ca
drul căminelor culturale. El a în
semnat un uriaș pas înainte pe ca
lea culturalizării maselor de ță- 
răni și o înălțătoare întrecere a 
cîntecului și jocului, o perfectă ilu
strare a folclorului romînesc.

CARMEN CONSTANTINESCU 
MIIIAELA RUPTUREANU

VIII. Flamura roșie Buhuși — 
Locomotiva Pașcani.

IX. Știința Iași — Locomotiva 
Iași.

X. Locomotiva T. Severin — Me
talul Steagul roșu.

XI. Locomotiva Oradea — Con
structorul Arad.

XII. Metalul Brăila — Progresul 
Focșani.

MECIURI DE REZERVA
A. FI. roșie Burdujeni — Loco

motiva Constanța.
B. Flamura roșie Bacău — Me

talul Ploești.
C. Metalul București — Metalul 

Uzinele de tractoare.
D. Progresul Sibiu — Construc

torul Craiova.

Flamura roșie Cisnădie (ambele în 
cadrul campionatului categoriei A).

ÎNOT, SĂRITURI, POLO : ștran
dul Tineretului dimineața de la 
ora 9, după amiază de la ora 16 : 
campionatele R.P.R.

TENIS : terenurile Centrului de 
antrenament nr. 2 și Știința, dimi
neața-de la ora 8, după amiază 
de la ora 16: campionatele repu
blicane de juniori

TIR: poligonul Tunari, diminea
ța de la ora 10, după amiază de la 
ora 16 : Cupa Dinamo.

In cadrul Casei de Cultură a 
sindicatelor din Bacurești, a 
avut loc de curînd deschiderea 
unui cerc turistic. La festivita
tea deschiderii au luat parte 
numeroși activiști obștești pe 
tărîmul turismului, din cadrul a- 
sociațiilor sportive și din diferi
tele întreprinderi ale Capitalei. 
Cu acest prilej a rulat filmul 
documentar romînesc „Delta 
Dunării".

Programul de activitate a 
tînărului cerc turistic se anunță 
deosebit de bogat. Aici vor a- 
vea loc conferințe pe teme tu
ristice, recenzii, serate turistice, 
cursuri de inițiere, descrierea 
diferitelor regiunii a'e patriei, 
pregătirile excursiilor pe teme 
științifice și ale concursurilor 
de orientare, vizionări de filme, 
etc. La cercul turistic, iubitorii 
de turism din Capitală vor pu

A început campionatul republican 
de juniori la tenis

Pe terenurile cenți uiui de antre
nament nr. 2 și Știința Politehnica 
au început într-o atmosferă sărbă
torească întîlnirile de tenis din ca
drul campionatului republican de 
juniori. Participă un număr de 60 
tineri și 30 tinere.

In întrecerile de pînă acum s-au 
evidențiat juniorii Kerestes (Cluj), 
Petrovici (Oradea), C. Viziru 
(București), Verlein (Reșița) și 
junioarele Mariana Barasch (Bucu
rești) și Inge Bosch (Orașul 
Stalin).

Rezultate tehnice: categ. 15—16 
ani: simplu junioare: turul I; 
Zarug-Heder 6-0. 6-4 ; M. Barasch- 
J. Kerestes 6-1, 6-3; Kori Ami- 
Pîrvu 6-3, 6-0; Irina Matei-Voi- 
nescu. 6-1, 6-2; H. Rampelt-Blaju
6-2,  6-3; Ana Kedyes-Sanda Lazăr
6-0,  6-2 ; simplu juniori: turul I: 
Dumitra-Dobrin 6-3, 6-2; Segăr- 
ceanu-Kovacs 2-6, 6-4, 6-2; M. 
Gheorghiță-Bock 6-4. 6-1 ; Burciu- 
Ion Marin 6-2, 6-4; Horvay-Zeno 
Cep’tan 6-1 6-0: Teodorescu-Siito

După campionatul de tenis ai Capitalei
Întrecerile de tenis ale campio

natului Capitalei au adus în gene
ral succese jucătorilor mai experi
mentați, care au dovedit o deo
sebită putere de luptă și multă 
stăpînire de sine în momentele 
critice.

Maestrul sportului Arnulf Schmidt, 
cu cunoscuta-i vitalitate, a folosit 
în meciurile susținute puternica sa 
lovitură de dreapta, obținînd punc
te prețioase. Mariana Dinopol a 
arătat o formă constantă, starturi 
rapide la mingi, excelentă pregă
tire fizică și o bună orientare tac
tică. De menționat că în partida 
finală cu Rodica Andreescu, Ma
riana Dinopol a pierdut primul 
set cu 0—6, iar în al doilea a fost 
condusă cu 4—1 și 40—15. Fără 
a se descuraja și jucînd cu multă 
voință, Mariana Dinopol a reușit 
să refacă handicapul si oină la 
urmă să cîștige. Nu același lucru 
se poate spune despre Rodica An. 
dreescu, care, după un început 
foarte bun, a jucat apoi deslînat 
și demoralizată, pierzînd o partidă 
aproape cîștigată.

Dintre tineri, singurul care a ju
cat satisfăcător a fost Eugen Cris- 
tea. El și-a îmbunătățit simțitor lo
vitura stingă, avînd acum o gamă 
mai variată de lovituri. Victoria asu
pra lui Chivără și comportarea lui

SPORT LA ZI
• FOTBAL. Tot in cadrul com

petiției „Cupa păcii’’ pe care o a- 
nunțăm în corpul ziarului s-a dis
putat joi la Hunedoara întîlnirea 
dintre Metalul și Minerul Petro
șani. Victoria a revenit echipei din 
Hunedoara cu scorul de 3-1 (2-0) 
prin punctele marcate de Voinescu 
(min. 9 și 22) și Mălăeru (min. 
75). Pentru Minerul a înscris Far- 
caș /-(min. 86).

— Joi a avut loc la Bacău un 
meci amical între selecționata Di
namo și Dinamo Bacău. A învins 
selecționata Dinamo cu 3-1 (1-0). 
Golurile selecționatei au fost în
scrise de Mihai (min. 22), Scortan 
(min. 56), Florea (min. 66), iar 
pentru Dinamo Bacău de Radu 
Tudor (min. 83).

— Duminică în Capitală conti
nuă jocurile din cadrul campiona
tului pentru echipele de pitici or
ganizat de consiliul sindical re
gional București. Programul etapei 
este următorul- teren G'ulești: 
(de la ora 8). Locomotiva II — 

tea petrece clipe din cele mai 
plăcute.

Peste cîteva zile, în cadrul 
cercului turistic va fi organi
zată o expoziție a celor mai 
bune fotografii prezentate de 
concurenții din regiunea Bucu
rești cu prilejul concursului or
ganizat de C.C.S. și de ziarul 
„Sportul popular*1. Comisia de 
verificare a fotografiilor prezen
tate de concurențiii din rag. 
București a atribuit premiile 
duipă cum urmează : Premiul I 
Ion Peteu, pentru fotografia „Pis
cul Bilei"; premiul II Marin Flo- 
rescu, pentru fotografia „Libe
lulă pe un nufăr" ; premiul III, 
Bazil Roman, pentru fotografia 
„Buciumașe". Odată încheiată 
etapa regională, concursul de 
fotografii prevede desfășurarea 
etapei finale, în care vor fi a- 
preciate fotografiile premiate 
în cadrul fiecărei regiuni.

6-3, 6-3 ; Albert-Pa-ceagiu 6-2, 6-4; 
Iamandi-Stescu 6-5, 6-1 ; Zgardan- 
Doboșan 6-3, 6-4; Olteanu-Iosrf 
Eitter 6-3, 6-4 Sollessy-A. Dian 

'6-0, 6-0 ; Taffet- Bulat 6-3, 6-2;
Ardeleanu-Floroiu 6-2, 6-2; Basa- 
rab-M. Bogdan 6-4, 5-6, 6-1 ; C. 
Viziru-Bogdan 6-0, 6-4; categ. 17—; 
18 ani; simplu junioare : turul I; 
M. Barasch-Heder 6-2, 6-4 ; Inge 
Bosch-Kerestes 6-3, 6-3; A. Mo- 
canu-Blaju 6-0, 6-1 ; Kori Ami- 
Halasz 6-0, 6-1 ; Bock-Voinescu
8-6, 7-5; simplu juniori: tur pre
liminar: Tritsch-Unguirean.u 6-3, 
6-3; Werlein-Kurtik 6-2, 6-4;
Gheorghiță-Băcilă 6-0, 6-0 ; Kise- 
Ief-Croitoru 6-1, 6-1 ; Burcescu- 
St-raub 7-5, 6-3; Jinga-Ion Gheor
ghe 10-8, 6-1 ; Ghiderniic-Kondor
6- 2, 6-2; Cristescu-Zgardan 6-0,
7- 5 ; Petrovici-C. Viziru 9-7, 0-6, 
6-4; Călinescu-Zibig 6-3. 6-0.

Jocurile continuă astăzi și mtine 
pe aceleași terenuri de la ora 8 și 
de la ora 16.

frumoasa vor trebui sa constituie 
un îndemn în pregătirea sa vii
toare- Nu putem spune lucruri prea 
bune despre ceilalți participanți 
mai tineri. Eleonora Roșianu, deși 
a cucerit locul I la proba de sim
plu femei cat. II, a jucat fără 
combativitate și inițiativă. Tînărul 
Riselef a pierdut un meci gata 
cîștigat la Marin Petre, jucînd de
zorientat și avînd o atitudine ne
sportivă. Bardan, Dancea și Tur- 
deanu s-au prezentat sub valoarea 
posibilităților lor.

Nu-i de loc îmbucurător faptul 
că la aceste întîlniri au participat 
extrem de puțini jucători tineri, ca 
să nu mai vorbim de tinerele ju
cătoare, dintre care n-a participat 
decît Eleonora Roși-anu.

Această situație trebuie să dea 
serios de gîndit colectivelor noastre 
sportive și antrenorilor de tenis, 
care au datoria să pornească cu ho- 
tărîre la muncă, pentru creșterea 
și pregătirea temeinică a unui nu
măr cît mai mare de tineri. Iar ti
nerii noștri jucători și jucătoare, 
care au frumoase perspective de 
progres, trebuie să se antreneze cu 
și mai multă perseverență, urmînd 
cu strictețe și sîrguință îndrumă
rile antrenorilor și instructorilor 
lor.

G. SEVEREANU

Voința Ii, Locomotiva I — Voin
ța I; teren Locomotiva P.T.T. (de 
la ora 8): Metalul — Avîntul; 
Progresul — Flacăra, teren C.A.M. 
(de la ona 9): Constructorul — 
C.C.A. I; T. Dinamovist II — 
Flamu-ra roșie; teren Dinamo H 
(de la ora 8): T. Dinamovist I —• 
Rezervele de Murtcă I; Rezervele 
de Muncă II — C.C.A. II.

■ SECTORUL de Instruire Spor
tivă al Comitetului pentru Cultură 
Fizică și Sport oraș București, 
convoacă pentru ziua de luni 30 
august ac. orele 19,00 în sala A- 
telierelor Auto C.F.R (Leonida) 
din piața Victoriei, toți antrenorii 
de la toate disciplinele sportive 
din orașul București pentru comu
nicări importante.

■ CICLISM — Mîine după a- 
mlază, cu începere de la ora 16. 
se va desfășura pe velodromul 
Din-am-o din Capitală o reuniune 
ciclistă organizată de comisia 0- 
rășenească de ciclis-m.



Cinci noi recorduri R.P.R. în prima zi a finalelor campionatelor 
republicane de natație

Ieri au început la Ștrandul Ti
neretului din Capitală finalele 
campionatului republican de înot 
și sărituri pentru seniori și senioa
re. Odată cu probele campionatului 
de seniori se desfășoară și cele ale 
concursului republican pentru co
pii. iar după programul fiecărei 
zile, se dispută meciuri din ca
drul campionatului de calificare la 
polo pe apă.

In prima zi a campionatului de 
seniori și a concursului republican 
de copii au fost realizate 5 noi re
corduri R.P.R. Cel mai valoros 
dintre ele este cel realizat de ma
estrul sportului Carol Meder (Pro
gresul) care, în cadrul probei de 
400 ,m. liber seniori, a doborît 
cu performanta de 5:00.2 vechiul 
record, la juniori cat. I-a care-i a- 
parținea tot lui cu 5:02.4. In ace
eași probă, Hubert Bock (C.C.A.) 
a mers cu 3,9 secunde sub vechiul 
record de juniori cat. Il-a, care-i 
aparținea lui Carol Meder. El a 
realizat performața de 5:13.1, Al 
treilea record al zilei a fost reali
zat de Ecaterina Orosz (Știința), 
în proba de 400 m. mixt individual 
senioare. Timpul realizat de ea 
în această probă este de 6:44.9. 
Vechiul record îi aparținea cu 
7:01.6. Al patrulea record este 
unul de copii, în proba de 50 m. 
fluture băieți, realizat de C. Ma
rinescu (Știința) cu 34:6 secunde, 
cu 4 zecimi de secundă sub ve
chiul record, deținut tot de el. Ul
timul record — cel de al cincilea 
— a fost doborit de Aurel Zahan 
(Dinamo). în proba de 200 m. 
fluture. El a întrecut cu 4 zecimi 
de secundă vechiul său record de 
juniori cat. I și II, care era de 
2:54.3. Noul record: 2:53.9.

Performanțe foarte bune au mai 
realizat o serie de concurenți, din
tre care cităm în primul rînd pe 
Maria Both (Progresul), care s-a 
clasat a doua în proba de 100 m. 
spate, la numai de 1,9 sec. de ma- 
estra sportului Ecaterina Orosz. 
Este o performantă foarte bună 
dacă ținem seama de faptul că Ma
ria Both are numai 13 ani și a 
întrecut în această probă o serie 
de înotătoare cu experiență, ca M. 
Reiser sau Agota Bolony.

La fel .timpul realizat de Mitro
fan (C.C.A.) în proba de 100 m. 
bras seniori (1:16.7), la numai 4 
zecimi de recordul probei, deținut 
de. VI. Marchițiu, ca și faptul că 
la 100 m. spate seniori tînărul 
înotător Aurel Măndoiu (Progre
sul) a reușit să-l întreacă pe I. 
Csimbalmoș (C.C.A.) cu un timp 
promițător (1:15.7) constituie o do
vadă că tinerii înotători s-au pre
gătit temeinic pentru acest campi
onat.

★
In dimineața primei zile de con

curs au avut loc seriile în pri
mele probe de seniori și senioare 
și două probe de copii. La 50 m. 
fluture, s-au înregistrat următoa
rele rezultate (contra cronometru): 
1. C. Marinescu (Știința) 34,6 sec. 
(nou record R.P.R); 2. S. Epure 
(Loc. Buc.) 38,3. La 50 m spate 
fetițe, primul loc a fost ocupat de

Concursul international de tenis de la Praga
PRAGA 27, (prin telefon).
Joi și vineri au continuat în ca

pitala R. Cehoslovace întrecerile de 
tenis din cadrul turneului interna
țional la care participă jucători și 
jucătoare din R. P. Romînă, R. D. 
Germană, R. P. Polonă și R. Ce
hoslovacă. Iată rezultatele înregis
trate de reprezentanții noștri : sim
plul bărbați: turul I: Benda (R. 
Ceti.) — Marin Viziru (R.P.R.) 
4—6, 8—6, 6—4, 3—6, 6—3; Me- 
ciar (R. Cell.) — I. Rakosi (R.P.R.) 
6—4, 7—5, 10—8; Svoboda (R. 
Ceh.) — G. Cobzuc (R.P.R.) 3—6, 
6—3, 3—6, 6—3, 6—4; turul II : 
Smoiinski (R. Ceti.) — Șt. Anghe- 
lescu (R.P.R.) 2—6, 6—3, 4—6,
6—0, 6—0; C. Caralulis (R.P.R.)— 
Kunzfeld (R. Ceh.) 7—5, 3—6, 
6—1, 6—1; Gh. Viziru (R.P.R.) — 
Vrba (R. Ceh.) 6—2, 6—4, 3—6, 
6—1; sferturi de finală: Krajcik 
(R. Ceh.) — Gh. Viziru (R.P.R.) 
1—6, 6—4, 8—6, 6—4; Javorski
(R. Ceh.) — C. Caralulis (R.P.R.) 
7_5, 7—5, 3—6, 6—3. A fost cea 
mai frumoasă întilnire desfășurată 
pînă acum. In semifinalele acestei 
probe se vor întîlni Javorski cu 
Smoiinski și Krajcik cu Zabrodski. 
Simplu femei: turul I : lațkova 
(R. Ceh.) — Irina Ponova (R.P.R.) 
6—4, 6—1; sferturi de finală: El- 
grova (R. Ceh.) — Ev.a Stăncescu 

Maria Casovici (Constructorul) cu 
timpul de 4.4,5 sec., urmată de 
Maria loniță (Progresul): 46.5.

După amiază, s-au desfășurat fi
nalele probelor ale căror serii se 
disputaseră dimineața. Programul 
a început cu proba de 100 m. li
ber senioare, cîștigată de Sanda 
Eftimiu-Platon (C.C.A.), Ea a con
dus autoritar pe întreaga distanță, 

l pe care a parcurs-o în timpul de 
1:16 0, Pe locurile următoare s-au

In prMiu zi u „„ va/.' ..ui re
publican de copii, C. Marinescu 
(Știința) și-a corectat recordul în 
proba 50 m. fluture. Noul record: 
34 sec. 6/10.

clasat Lucia Cucu (Progresul). 
1:24.8, Maria Meder (Progresul) 
1:25.1. In finala probei de 400 m. 
liber seniori, conducerea a fost lu
ată de la început de Carol Meder 
(Progresul), care a și terminat 
primul, cu timpul de 5.00.2 — nou • 
record R.P.R. de juniori cat. I. 
Pe locurile 2 și 3 s-au clasat dina- 
moviștii Gh. Cociuban (5.09.0) și 
N. Rujinschi (5:11.1), iar pe locul 
4 Hubert Bock (C.C.A.), al cărui 
timp 5:13,1 constituie un nou re
cord de juniori cat. II.

O desfășurare interesantă a a- 
vut-o proba de 100 m. bras seni
ori, în care cei doi reprezentanți 
ai C.C.A. — maestrul sportului 
Felix Heitz și M. Mitrofan — au 
dat o luptă dîrză pentru titlu, care 
a fost cîștigat de primul la numai • 
o zecime de secundă diferență 
(1:16,6 și, respectiv, 1:16,7). Al 
treilea a sosit tot tin înotător de la 
C.C.A. —A. Gebefugy, cu 1.19.8.

Iată rezultatele tehnice în cele
lalte probe desfășurate ieri după 
amiază:

100 m. spate senioare: 1. E 
Orosz (Știința) 1:27.5; 2. Maria
Both (Progresul) 1:29.4; 3. Mar
gareta Reiser (Progresul) 1:32.1.

200 m. fluture seniori: 1. V. 
Marchifiu (C.C.A.) 2^' 0; 2. A. 
Zahan (Dinamo) 2:53.9 — nou re
cord R.P.R. la juniori I și II; Fr. 
Goldberger (C.C.A.) 3:01.6.

100 m. spate seniori: 1.' Gh. Ena- 
che iCojistructorul) 1:14.6: 2. A.
Măndou (Progr. Buc.) 1:15.7: 3. 
I. Csirr.Wmos (C.C.A.) 1:16.0.

400 m. mixt individual senioa

(R.P.R.) 6—4, 6—4; dublu mixt : 
turul II : Gh. Viziru, I. Ponova — 
Schenborn, Krlkova (R. Ceh.)
7—5, 4—6, 6-^-3; C. Caralulis, E. 
Stăncescu (R.P.R.) — Svoboda, 
Durakova (R. Ceh.) 6—4, 6—2;
sferturi de finală : Gh. Viziru. I. 
Ponova (R.P.R.) — Stojan, Braben- 
kova (R. Ceh.) 11—9, 6—4. Cea
laltă pereche romînă Caralulis—E. 
Stăncescu va întîlni în sferturi d« 
finală cuplul cehoslovac Kunzfeld— 
Gazdikova, iar dublul Gh. Viziru- 
I. Ponova va juca în semifinale cu 
perechea cehoslovacă Javorski-Kar- 
rnazinova. Dublu bărbați: turul II: 
C. Caralulis,-Șt. Angelescu (R.P.R.) 
— Benda, Schenborn (R. Ceh.) 
6—4, 6—3, 6—8, 6—2; sferturi de 
finală: Kunzfeld, Parma (R. Ceh.) 
—Gh. Viziru, M. Viziru (R.P.R.) 
6—4, 6—3, 6—1; Javorski, Zabrod
ski (R. Ceh.)—C. Caralulis, Șt. 
Angelescu (R.P.R.) 6—1, 6—1,6—2, 
dublu femei : turul II: Elgrova, 
Brabenkova (R. Ceh.) — E. Stăn
cescu, I. Ponova (R.P.R.) 6—3,
2—6,6—4: simplu juniori: turul II: 
Krawcik (R. Ceh.) — Georgescu 
(R.P.R.) 6—2, 11—9. La proba de 
dublu juniori, reprezentantul nos
tru Georgescu, făcînd pereche cu 
Zenek (R. P Polonă), s-a calificat 
pentru semifinale. 

re: 1. E. Orosz (Știința) 6:44.9 
(nou record R.P.R.,. 2. E. Bock 
(Voința) 6.45.3; 3. A. Justin (C. 
C. A) 7:08.0.

4x100 m. liber seniori: 1. C.C.A. 
(Covaliuc, Papa, Bock, Marchițiu) 
4:14.4; 2. Dinamo: 4:21.1; 3. Pro- : 
greșul 4:29.3.

Clasamentul general după pro- j 
bele de seniori și senioare arată ■ 
astfel (cifrele din paranteză indică 
punctajul dobîndit în probele femi
nine): 1. C.C.A. 69 (14); 2. Pro
gresul 61 (27); 3. Dinamo 58 (0);
4. Voința 29 (15); 5. Constructorul 
24 (15); 6. Știința 14 (14); 7. Lo
comotiva 4 (0).

★
Jocurile de polo pe apă din ca

drul campionatului de calificare — 
la care participă doar patru echipe 
— s-au terminat cu următoarele 
rezultate:

Locomotiva Timișoara — Știința 
Timișoara 5-1 (3-0). Au marcat: 
Ținteanu (2), Pitariu (2) și Vilcu 
pentru învingători și Lușca pentru 
învinși. Știința București — Loco
motiva Cluj 8-2 (4-0). Au mar
cat Marinescu (3), Chirvăsuță (2), 
Blajek (2), Kroner pentru Știința 
București și Agarici (2) pentru 
Locomotiva Cluj.

*
Concursurile continuă azi și mîi- 

ne după următorul program:
Azi dimineața ora 9: 100

m fluture seniori, 200 m. liber se
nioare, 200 m bras seniori, 100 m. 
bias senioaf’ 200 m. liber seniori, 
200 m. fluture senioare (toate se
rii), 50 m. spate băieți, 4x50 m. 
mixt fetițe (contra timp), 4x100 
m. mixt seniori, 4x100 m. liber se
nioare (serii), sărituri de la plat
formă cu coeficient impus, jocul de 
polo Știința Timișoara — Știința 
București. După amiază: finale la 
seriile de dimineață, 50 m. liber fe
tițe, 4x50 m. mixt băieți (contra 
timp), sărituri de la platformă cu 
coeficient liber și meciul de polo 
Locomotiva Cluj — Locomotiva Ti
mișoara,

Duminică dimineața de la ora 9, 
se vor desfășura restul probelor 
de seniori și senioare, (serii), 50 
m. liber băieți și 50 m. bras feti
țe (contra timp) și meciul de polo 
Știința București — Locomotiva Ti
mișoara, iar după amiază, de la 
ora 16, finalele probelor de dimi
neață. 4x50 m. liber fetițe și me
ciul de polo Locomotiva Cluj — 
Știința Timișoara.

Subliniem faptul că finalele cam
pionatului de înot al R.P.R. pentru 
seniori și concursul republican 
pentru copii se desfășoară la 
Ștrandul Tineretului și nu la ștran
dul Progresul F. B., așa cum „pre
tind" afișele de pe geamurile va
goanelor de tramvai. Nu știm a cui 
a fost ideea să .popularizeze" în 
acest fel competiția, dar în tot ca
zul, n-a fost o idee prea fericită. 
Sperăm, de asemenea, că în zilele 
ce vor urma stațiunea de radio
amplificare își va îndeplini menirea 
fără defecțiunile de ieri.

V. ARNAUTU
G. NICOI.AF.S'CU

Fotbalul peste hotare
• De curmd a luat sfirșit cam

pionatul unional de fotbal pentru 
juniori. In ultimele meciuri s-au 
întîlnit selecționata orașului 
Moscova și reprezentativa R.S.S. 
Gruzină. După un meci echi
librat și viu disputat, cele două 
echipe au terminat la egali
tate 0—0. In celelalte meciuri 
s-au întîlnit R.S.5. Ucraina ou 
R.S.S. Letonă (8—0) și R.S.S. Ar
meană cu R.S.S. Kazahă (3—3).

In urma turneului la care au par
ticipat șase echipe, pe primul loc 
s-a clasat echipa juniorilor din 
Moscova, care a totalizat opt pun
cte din cinci meciuri, urmată 
de echipele R.S.S. Gruzină și R.S.S. 
Ucraina, care au întrunit șapte 
puncte.

★
• Echipa austriacă de fotbal Vien

na, a susținut recent o întilnire a- 
micală cu fruntașa echipă engleză 
Wolverhampton. Meciul s-a termi
nat la egalitate 2—2 (1 — 1). Pen
tru echipa vieneză au înscris Walz- 
hofer și Siihs, iar pentru oaspeți 
Wlishaw și Swindburne.

Echipele austriace de fotbal au 
susținut în ultimul timp numeroase 
întîlniri peste hotare. Echipa Wie
ner Sport Klub a jucat recent la 
Nisa, (Franța), unde a fost învinsă 
de echipa locală cu 5—1. Echipa 
Sturm Graz a jucat Ia Antwerpen 
(Olanda), unde a întrecut cu 2—0 
echipa Royal din localitate. Campi
oana Austriei, Rapid, a jucat în 
orașul Toulouse, unde a fost învin
să cu scorul de 4—3.

Considetațiuni după competiții ciclistă „Cuisa Eliberării"
Competiția ciclistă „Cursa Eli

berării" (circuitul ciclist al regiu
nii Ciuj) desfășurată intre 15 și 
22 august în cinstea celei de a 
10-a aniversări a eliberării patriei 
noastre, a Constituit un bun prilej 
de verificare a cicliștilor din nu
meroase centre din țară.

întrec.rea a foc-t organizată de 
comitetul C.F.S. al regiunii Cluj, 
care merită toate laudele pentru 
strădania depusă. Totuși, cazarea 
defectuoasă de la Sighișoara, ca și 
insuficiența mijloacelor de urmărire 
a cursei, au constituit lipsuri de 
care va trebui să se țină seama 
la viitoarea ediție a circuitului.

Din punct de vedere tehnic, me
diile orare înregistrate nu spun 
tnare lucru. Dar :ifrele modeste 
(27—29 km. pe oră), din unele 
etape, sînt datorate drumurilor ex
cesiv de dure, alergarea disputin- 
du-s4 în mare parte, pe șosele neas
faltate, cu pietre tăioase și cu nu
meroase urcușuri. Sugerăm orga
nizatorilor ca, în viitor, să fie 
evitate etapele Orașul Stalin—Si
ghișoara și Zalău—Huedin, în care 
s-au înregistrat zeci de pane de 
cauciuc.

In ciuda durității deosebite a tra
seului, cicliștii nu au demobilizat, 
ci au dat dovadă de o exemplară 
dîrzenie, continuînd alergarea. Ast
fel, Al. Jiglău (Voința), /. Minu- 
lescu (Avintul Sibiu) și alții, spăr- 
gînd de cite 6 sau 7 ori, au con
tinuat cursa pe jos, așteptînd să le 
vină cauciucuri cu mașinile dele- 
gaților, de la cei care terminaseră 
etapa. Așa se explică marile dife
rențe de timp la sosirea în etape.

O frumoasă comportare a avut 
tînărul Ștefan lonescu (Dinamo 
Orașul Stalin), care a mers 40 km. ( 
fără șea, numai ca să nu piardă ! 
prea mult timp așteptînd mașina- 
atelier. Tot el,înainte de Tg. Mureș, 
terminînd cauciurile de rezervă și 
spărgînd din nou, a sfîrșit cursa

S. HERLAND

TV e-a părăsit un mare șahist...
Acum cîteva zile s-a stins din 

viață Sigmund Herland, cunoscut 
maestru al jocului de șah și al 
compoziției șahiste. Nu de mult, 
publicațiile de specialitate din țară 
și străinătate îi dedicaseră coloane 
întregi cu prilejul aniversării a 
88 de ani. Căci șahistu'l Herland 
ajunsese la această vîrstă după o 
activitate prodigioasă pe ogorul 
șahului.

S. Herland s-a făcut cunoscut ca 
puternic jucător de șah încă la 
sfîrșitul secolului trecut. Numele 
său este legat astfel de începutu
rile șahului nostru. In volumele 
de antologie șahistă, stă scris că 
în anul 1890, la București, S Her
land a terminat la egalitate un 
meci cu marele maestru german 
7 Mieses. Acesta a fost primul 
său mare succes, căruia i-au ur
mat multe altele. II găsim pe 
Herland clasificat printre prem'a- 
ții turneului internațional de la 
Manheim, 1914, apoi în 1931,' în
vingător la Sovata, în turneul ce
lor mai puternei jucători romîni 
din acea vreme. De mai multe 
ori campion al Capitalei, finalist 
în campionatele țării, Herland a 
fost mereu fruntaș printre șahiștii 
noștri.

Condițiile grele în care se des, 
fășura activitatea șahistă în anii 
pentru totdeauna apuși ai orîndui- 
rii capitaliste nu i-au permis lui 
Herland să-și dezvolte întregul 
său talent de jucător. De aceea, 
poate, Herland a strălucit mai 
mult pe tărîmul compoziției șahis
te, pe care a îmb'ățișat-o cu pa
siune. In compunerea problemelor 
de șah, Herland și-a dat frîu li
ber forței sale creatoare și îi :n- 
trecea în concursurile de compozi
ție pe maeștrii de peste hotare, pe 
care nu-i putea întîlni la tabla de 
șah. S. Herland a compus aproape 
2.000 de probleme de șah și studii 
de fmal. multe dintre ele distinse 
cu premii. 

pe jos. Demnă de evidential este 
de asemenea comportarea tînăru- 
lui Ion Sima (Dinamo Orașul 
Stalin), un element înzestrat cu 
reale calități de fondist, care a ocu
pat locul 4 în clasamentul final. Un 
exemplu demn de notat l-a oferit 
și Nicolae Chicomban, antrenor la 
Dinamo Orașul Stalin. Acesta, pen
tru a Încuraja elementele- tinere 
din echipa sa, alături de care con
cura, le-a cedat cauciucurile, el 
renunțînd la alergare.

Pe lingă alergătorii consacrați 
de la Progresul Casa Scînteii, care 
au animat întrecerea, o serie de ele
mente mai puțin cunoscute ca 
Aurel lonescu (Voința), Vasile 
Dobrescu și L. Dominic (Construc
torul), Șt. lonescu și alții au parti
cipat efectiv la dinamizarea pro
bei.

Pe echipe, formația 'Progresul 
„Casa Scînteii" a fost net supe
rioară și a avut acțiuni decisive 
prin C. Istrate, Șt. Sebe, Moicea- 
nu și ceilalți. O slabă comportare 
au avut cicliștii clujeni : V. Chiș, 
Nazarie și David de la Locomotiva, 
precum și C. Szabo (Flamura 
roșie), ultimul, un ciclist cu destulă 
experiență. Comportarea lor slabă 
este rezultatul pregătirii lipsită de 
o metodă temeinică pe care au fă
cut-o. De asemenea, cu excepția 
lui G. Șandru, echipa Metalul a 
fost sub așteptări.

Desigur că întrecerea ar fi cîști
gat, atît în amploare cît și din 
punct de vedere tehnic, dacă, la in
vitația organizatorilor, ar fi răs
puns favorabil și formațiile Di- 
namo-București, Casa Centrală a 
Armatei și Flamura roșie-București, 
ai căror cicliști de valoare cunos
cută ar fi adus, fără îndoială, o 
contribuție prețioasă la desfășura
rea acestei competiții.

x EMIL BOCOȘ

I
Eliberarea țării de sub jugul 

fascist l-a găsit pe Herland băt-în 
de ani, dar cu forța de șahist încă 
tînără. La campionatul Capitalei 
pe anul 1946, deci în vîrstă de 81 
ani, Herland este pe punctul de a 
ieși învingător, clasîndu-se pe lo
cul II, după Toma Popa. Pînă In 
ultimii ani ai vieții sale, Herland 
continua să joace în concursuri și 
să compună probleme de șah. In 
concursuri de compoziție șahistă 
organizate recent în R. 'P. Ungară 
și R.D. Germană, lucrările lui S. 
Herland au ocupat primele locuri, 
iar la ultimul concurs de studii 
de final al „Revistei de șah", el 
a primit premiul I.

Foarte mulți dintre șahiștii noș
tri fruntași datorează cunoștințele 
lor învățămintelor căpătate de la 
S. Herland.

Deseori în convorbirile avute cu 
S. Herland, decanul șahiștilor noș
tri ne împărtășea fericirea pe care 
o simte văzînd avîntul pe cjfe îl 
ia acum în țara noastră mișcarea 
șahistă. Satisfacția de a vedea 
transformate în realități toate nă
zuințele de odinioară a înseninat 
ultimii ani ai vieții marelui șahist.

Pentru cei care nu cunosc decît 
prea puțin creația lui 5. Herland, 
am ales aci o mărturie a talen
tului său excepțional. Herland 
juca admirabil finalele. Poziția de 
mai jos a survenit într-o partidă 
jucată la campionatul inter-cercuri 
al Bucureștiului, pe anul 1938.

Herland (cu negrul) a găsit o 
cale de cîștig deosebit de subtilă. 
1... g2 2. Tdl Tf8+1 Incorect ar 
fi fost 2... Tfl. căci după 3. Td8 
albul forțează remiza 3. Rc7 Tfl!
4. Td8 Tf7+ 5. Rc8. Albul trebuie 
să evite șahul de pe linia 6-a 5... 
Rg6! 6. Tdl Tfl 7. Td8 Rg7 și 
acum pionul negru se transformă 
asigurînd cîștigul.

Această manevră, rămasă clasi
că în teoria finalurilor, a lăsat 
posterității o fărîmă din forța cre
atoare a' marelui șahist plecat din
tre noi.



Sportivii sovietici au cucerit șapte medalii de aur 
in ziua 3-a a campionatelor europene de atletism

! FAOUG, 26 (prin telefon). —
In ziua doua a concursurilor 

primul titlu de campion european 
pe anul 1954 i-a revenit lui Leo
nid Scerbakov (U.R.S.S.) in proba 
de trip’u salt. Recordmanul lumii 
a reușit să cîștige astfel pentru a 
doua oară consecutiv titlul de 
campion al Europei.

Iată acum rezultatele tehni
ce: 1. Scerbakov (U.R.S.S.)
15,90 m., campion european; 2.
Norman (Suedia) 15,17 m. ; 3. Re- 
hak (R. Ceh.) 15,10 m.; 4. Wein
berg (R. P. Pol.) 14,91 m. ; 5.
Portman (Elveția) 14,81 m.; 6. Ra
dia mo (Finlanda) 14,73 m.

Cursa de 10 km. marș a prile
juit o luptă foarte strînsă, în care 
Victoria a revenit atletului cehoslo
vac Josef Dolezal cu 45:01,8, timp 
care constituie recordul campiona
telor europene. O bună impresie au 
făcut de asemenea mărșăluitorii 
sovietici Egorov și Lobastov, care 
au condus majoritatea timpului, o- 
cupind locurile următoare. Repre
zentantul nostru Haralambie Ră- 
cescu a fost descalificat pentru 
mers neregulamentar după 18 ture 
(se afla atunci pe locui 4), dar 
această descalificare a sa mi se 
pare arbitrară și nejustă, față de 
felul în care a mărșăluit Răcescu.

Rezultate: 1. Dolezal (R. Ceh.) 
45:01,8, camnion european ; 2. E- 
gorov (U.R.S.S.) 45:53,0; 3. Lo
bastov (U.R.S.S.) 46:21.8; 4. Rund- 
thels (Suedia) 46:48 5; 5. Hawking 
(Anglia) 46":52.8 : 6. Reutnond (El
veția) 47:09,8. Haralambie Răcescu 
a realizat timpul de 46'48.0 cu care 
s-ar fi clasat pe locul 4.

Limita standard pentru calificare 
ta săritura cu prăjina era de 4,05 
m. Ea a fost trecută de 20 de con- 
curenți. Nu s-au calificat : Chiesa 
(Italia). Dragomir (R.P.R.), Per
lat (Belgia), etc.

Din cauza numărului mare de 
înscrieri, comisia de organizare a 
fost nevoită să programeze serii 
ți la 3.000 m. obstacole. Iată re
zultatele: SERIA I-a : Larsen (Nor
vegia) 9:00,0: Rozsnoyi (R.P.U.) 
9:01,1; Karvonen (Finlanda) 9:01.2; 
Schmals (Germ. Occ.) 9:01,8; Ho- 
deaikin (U.R.S.S.) 902.2; Brilha
(R. Ceh.) 9:05,6 (reprezentantul 
nostru (irigare Cojocaru a ocupat 
locui 10 în această serie cu 9:31.6). 
SERIA a Il-a: Gorceakov (U.R.S.S.) 
906,2: Jeszenszky (R.P.U.) 9:06.2; 
Chromik (R.P.P 1 9:06.4 : Rinteen- 
peaeae (Finlanda) 9:06,8; Disley 
(Anglia) 9:13.6; Thumm (Germ. 
Occ.) 9:14,4.

Joi s-au desfășurat semifinalele 
probei de 100 m. bărbați. Primii doi 
clasați în fiecare semifinală s-au 
caliFcat pentru finală, în care s-au 
obținut următoarele rezultate: 1. 
Futterer (Germ. Occ.) 10,5, cam
pion european ; 2 Bonino (Franța) 
10,6; 3. Ellis (Anglia) 10,7; 4.
Pohl (Germ. Occ.) 10,7; 5. Karl-
son (Suedia) 10,7; 6. Saat (Olan
da) lfl.

In cele șase serii ale cursei de 
400 m garduri au fost înregistrate 
următoarele rezultate : SERIA I-a : 
Erikson (Suedia) 53,1; FUiput (Ita
lia) 54.0. SERIA a II-a : Lituev 
(U.R.S.S.) 51,1 : Bonah (Germ.
Occ.) 54,0. SERIA a III-a : lliin 
(U.R.S.S.) 52,1 ; Bort (Franța)
52 7 SERIA IV-a: Shaw (Anglia) 
53.4; Savel (R.P.R.) 54,0; Kost 
«Elveția) 54,4. SERIA V-a : Mildh 

’(Finlanda) 53,6: Y lander (Suedia)
53 8: Fischer (Germ. Occ.) 53,9; 
Stânei (R.P.R.) 55.3 SERIA Vl-a : 
Cura (Franța) 52,9; Lippay (R.P.U.) 
53 2.

In urma desfășurării semifinale
lor cursei de 400 m plat s-au ca
lificat pentru finală următorii : Ig
natiev (U.R.S.S.) 47,0 ; Helsten
(Finlanda) 47,1 ; Degais (Franța) 
47,8 (din semifinala I-a) și Haos 
(Germ. Occ.) 47.9; Adamik (R.P.U.)
48,1 ; Hegg (Elveția) 48,1 (din 
semifinala Il-a).

Un rezultat surprinzător 1-a în
registrai atleta engleză Desforges 
tn finala probei de săritură în 
lungime. Ea a ocupat primul loc 
cu o performanță de 6,04 m„ nou 
record al campionatelor europene 
și al Angliei. Iată rezultatele: 1. 
Desforges (Anglia) 6,04 m.. cam
pioană europeană; 2 Ciudina
(U.R.S.S.) 5,93 m.; 3. Dunska
(R.P.P.) 5.83 m.; 4. Ftsch (Germ. 
Occ.) 5.81 m. : 5. Vinogradova
(U R.S.S.) 5,79 m.: 6. llancka
(R.P.P.) 5,73 m. Reprezentanta
noastră Sanda Grosu a ocupat lo
cul 11 cu rezultatul de 5.48 m

Primele trei locuri ale clasamen
tului final la aruncarea greutății 
femei au fost ocupate de cele tre' 
atlete sovietice Pe primul loc s-a 

clasat Galina Zibina ou 15,65 m., 
record al campionatelor europene. 
Maria Kuznețova s-a clasat a doua 
cu 14,99 m.. iar Tamara Tîșche- 
vici a treia cu 14,78 m. Reprezen
tanta noastră Melania Velicu a 
reușit o bună performanță, clasîn- 
du-se pe locul 8. Ea a aruncat 
12,73 m.

In seriile cursei de 100 m. plat 
femei s-au înregistrat următoarele 
rezultate: SERIA l-a: Turova
(U.R.S.S.) 11,9; Butz (Germ. Occ).
12,3. SERIA Il-a . Pashley (An
glia) 11,9; Eger (Germ. Occ.) 
12,1. SERIA III-a: Leone (Italia) 
12,2; Neszmelyi (R.P.U.) 12,3.
SERIA IV-a : Armitage (Anglia)
12,1 ; Lerczak (R.P.P.) 12,3. SE
RIA V-a : Brouwer van Dune (O- 
landa) 11,9; Jesiolowska (R.P.P.)
12,3. SERIA Vl-a: Itkina (U.R.S.S.)
12,1 ; Boehmer (Germ. Occ.) 12,3.

Cele două semifinale aile cursei 
de 110 m. garduTi au prilejuit o 
întrecere foarte frumoasă, la ca
pătul căreia au fost înregistrate 
rezultatele următoare : SEMIFI
NALA I-a : 1. Lorger (Jugoslavia)
14,5 ; 2. Steines (Germ. Occ.) 14,6; 
3. Kinsela (Irlanda) 14,7; 4. Sto- 
learov (U.R.S.S.) 14,7; 5. Hildreth 
(Anglia) 14,7; 6 Kampadellis (Gre
cia) 15,5. SEMIFINALA Il-a: 1. 
Bulancik (U.R.S.S.) 14,6; 2. Opris 
(R.P.R.) 14,8; 3. Parker (Anglia) 
14,8; 4. Bernard (Elveția) 14,8;
5. Dohen (Franța) 15,0 (norvegia
nul Olsen fiind bolnav, nu a luat 
parte). Reprezentantul nostru Opriș 
a făcut o cursă foarte bună. El 
a alergat cot la cot cu Bulancik 
pînă la gardul 7. Aci s-a împie
dicat și. pierzi nd zecimi de secundă 
prețioase, a fost ajuns de Parker 
și Bernard. La trecerea peste cel 
de-al 10-1ea gard Opriș se afla pe 
locul 4. Depuniînd un remarcabil 
efort de voință, Opriș și-a adunat 
toate forțele și pe ultima porțiune 
a cursei a reușit să-i întreacă pe 
Parker și Bernard, obținând astfel 
calificarea pentru fina-ti probei, în 
care vor participa primii trei cla
sați din fiecare semifinală.

In cursa de 5.000 m. plat con- 
curenții au fost împărțiți în trei 
serii. SERIA I-a : Herman (Bel
gia) 14:42.0; Garay (R.P.U.) ; 
Green (Anglia) ; Saksvik (Norve
gia) ; Okorokov (U.R.S.S). SE
RIA Il-a: Kuț (U.R.S.S.) 14:18,8; 
Schade (Germ. Occ.) ; Hanswyck 
(Belgia) ; Julin (Finlanda) : Za- 
topek (R. Ceh.). SERIA III-a t 
Graj (R.P.P.) : Kovacs (R.P.U.) ; 
Chataway (Anglia); Laufer (Germ. 
Occ.) ; Haikkola (Finlanda). Toți 
acești atleți s-au calificat pentru 
finala cursei de 5.000 m.

Tot joi s-au desfășurat și seriile 
probei de 1.500 m. SERIA I-a! 
Dohrov (Germ. Occ.) 3:51,0; Jung
wirth (R. Ceh.) 3:51,2; Banister 
(Anglia) 3:51,8; Langenus (Bel
gia) 3:51,8. SERIA Il-a : Mugosa 
(Jugoslavia) 3:51,0; Iharos (R.P.U.) 
3:51,2; Erikson (Suedia) 3:51,4; 
Kakko (Finlanda) 3:51,4 (belgia
nul Reiff nu s-a calificat). SERIA 
Vil-a: Lueg (Germ. Occ) 3:53,2; 
Boyd (Anglia) 3:53.2; Nielsen 
(Danemarca) 3:53,6; Johansson 
(Finlanda) 3:53,8. Toți acești con- 
cunenți s-au calificat pentru finala 
probei.

Comisia de organizare, juriul de 
apel, judecind situația probei de 
maraton a decis ca titlul de cam
pion european pe anul 1954 să fie 
decernat atletului finlandez Kar
vonen. Concurentului sovietic Filin, 
care a fost de fapt adevăratul câș
tigător al probei și care numai 
din cauza unei grave erori de or
ganizare a fost privat de primul 
loc, i s-a înmînat de asemenea o 
medalie de aur. pe care a fost 
înscrisă performanța primului cla
sat. Oricum, trebuie să recunoaș
tem că este o palidă recompensă.

FAOUG 27 (prin telefon). — In 
cadrul întrecerilor din ziua a tre
ia a campionatelor europene de 
atletism, succese remarcabile au 
obținut reprezentanții Uniunii So
vietice, care au cîștigat 7 titluri în 
cele 8 finale disputate astăzi (n.r. 
ieri).

Iată rezultatele tehnice: ARUN
CAREA GREUTĂȚII BARBAȚI : 
1. Skobla (R. Ceh.) 17.20 m. — 
record al campionatelor europene, 
campion european 2. Grigal- 
ka (U.R.S.S.) 16.69 m.; 3. Hei-
naste (U.R.SS.) 16.27 m.; 4. Nil
sson (Suedia) 16,17 m. ; 5. Savidge 
(Anglia) 16.10 m. ; 6. Kovesdi
(R.P.U.) 15.70 m Reprezentantul 
nostru Gabriel Georgescu a ocu.

al șaptelea cu rezultatul 
m., înaintea unor concu- 
valoare, printre care și

4. Ljungren (Suedia)
5^ Somogyi (R.P.U.) 

(Anglia)
(Italia)

6. Bailey

8. Ion Baboie (R.P.R})
9. Brough (Norvegia);

Pan ni

pat locul 
de 15.48 
renți de 
jugoslavul Sarcevici.

Lungime bărbați calificări. Limi
ta standard de 7,10 m. a fost ob
ținută de : Foldessi (R.P.U.) 7,39 
ni.; Borasalvi (Fini.) 7,21 ni • 
Fikejz (R. Ceh.) 7.20 m.; Marti- 
nek (R. Ceh.) 7,36 m.; Ratajczak 
(R.P.P.) 7.16 m.; Bravi (Italia) 
7.30 m.; Berthlesen (Norvegia) 
7.11 m. ; Grigoriev (U.R.S.S.) 7,17 
m. ; Oberbeck (Germ. Occ.) 7.27 
m.; Jobst (Germ. Occ) 7 11 m • 
Iwanski (R.P.P.) 7.18 m. Reprezen- 
fanții noștri Ion Wiesenmayer și 
Sorin Ion nu s-au calificat, primul 
suferind un accident Ia prima sări
tură, iar cel de al doilea pentru că 
nu a sărit decît 6.93

; P°nornareva 
(U.R.S.S.) 48,02 m. — campioană

2- Begleacova 
zz/’n o o? 45.79 m.; 3. Zibina 
(U.RS.S.) 45.76 m. Reprezentanta 
noastra Lia Manoliu a ocupat lo
cul 7, cu o performanță de 43,86 m. 
Ea a întrecut printre altele și pe 
cunoscuta atletă germană Wemer

50 KM. MARȘ : 1. Uhov
(U R.S.S.) 4 Ji. 22:11.2 — record 
al campionatelor europene, cam
pion european — ; 2. Dolezal (R. 
Ceh.) 4.25:07,2; 3. Roka (R.P.U.) 
4-31:32,2; 4. Ljungren (Suedia)
4.38:09,5; 
4.41:40,3; 
4.46:06,3;
4 49:06,8, 
4 50:00,0;

800 m. BARBAȚI "SEMIFINALE: 
I — 1. Szentgaly (R.P.U.) 1:50,0;
2. Delaney (Irlanda) 1:50,2; 3. De 
Muynck (Belgia) 1:50,3; 4. Ekfeld 
(Suedia) 1:50,3; II — 1. Boysen 
(Norvegia) 1:50.6: 2. Moens (Bel
gia) 1:50,7; 3. D. Johnson (Anglia) 
1:51,0; 4. Rasquin (Luxemburg)

IOo’m. FEMEI FINALA : /. Iri
na Turova (U.R.S.S.) 11,8 sec. — 
campioană europeană —; 2. Van 
Duyne (Olanda) 11J sec.; 3. Pas
hley (Anglia) 11,9 sec.; 4. Leone 
(Italia) 12,0 sec.; 5. Neszmely 
(R.P.U.); 6. Armitage (Anglia).

800 M. FEMEI FINALA: 1. Ot- 
kalenko (U.R.S.S.) 2:08,8 — re
cord al campionatelor europene, 
campioană europeană—; 2 .Leather 
(Anglia) 2:09.8; 3. Lisenko
(U.RtS.S.) 2:11,2; 4. Kazi (R.P.U.) 
2:1 IJ); 5. Pestka (R.P.P.) 2:12,6;

6; Winn (Anglia) 2:13.3.
80 m. GARDURI SERII. Seria 

I-a: Desforges (Anglia) 11,4; Bo- 
cian (R.P.P.) 11,4; seria Il-a: Go- 
hibniceaia (U.R.S.S.) 11,2; Dunska 
(R.P.P.) 11,6; seria III-a. Laborie 
(Franța) 11,5, Steuer (Austria) 
11,6; seriă IV-a: Alexandrova 
(U.R.S.S.) 11,3; Babovici (Jug.) 
11,3; seria V-a: Seaborne (Anglia) 
11,4; Seonbuchner (Germ. Occ.) 
11,4; Greppi (Italia) 11,6; Șerban 
(R.P.R.) 11,8; . Bolliger (Elveția) 
12.3

400 m. BARBAȚI FINALA: 1. 
Ignatiev (U.R.S.S.) 46,6 sec.—re
cord al campionatelor europene, re
cord sovietic, campion european; 2. 
Helsten (Finlanda) 47.0 sec.; 3. A- 
damik (R.P.U.) 47,6: 4.' Haas
(Germ. Occ.) 47,6 sec.; 5. Hegg (El
veția) 47,8 sec.; Degats (Franța) 
descalificat. DECATLON: 1. Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) 6752 puncte, re
cord al campionatelor europene, 
campion european. 100 m. — 11,2 
sec.: lungime — 6,56 m.; greutate 
—13,20 m.; înălțime — 1,70 m.; 
400 m. plat 50,7 sec.; 110 m. gar
duri — 15,4 sec.; disc 44.73 m.; 
prăjină 3,80 m.; suliță 56,62 m.; 
1.500 m. 4:58,6; 2. Lasenius (Fin
landa) 6.424 puncte, 3. Oberbeck 
(Germ. Occ.) 6.263 puncte. Con
curentul romîn P. Zîmbreșteanu s-a 
accidentat la proba de săritură cu 
prăjina și nu a mai putut continua 
întrecerea.

Titlul de campioană europeană 
la pentatlon femei a revenit spor
tivei sovietice A. Ciudina cu rezul
tatul de 4.526 puncte, nou record 
al campionatelor europene.

4x100 m. bărbați serii: seria l-a- 
1. U.R.S.S. 41,0 sec.; 2. Anglia 41,0 
sec.; scria II-a: 1. R. Cehoslovacă
41,1 sec.; 2. Italia 41,2 sec. aceas
tă serie a fost cîștigată de echipa 
Germaniei Occ. (40,6 sec.) care 
a fost însă descalificată; Seria 
111-a: 1. R.P. Ungară (Zarandi, 
Varasdi, Csanyi, Goldovanyi 40,8 
record al campionatelor europene 
și record maghiar). 2. Suedia 41,1 
sec. Pentru finală s-au calificat a- 
ceste echipe.

ION SOTER 
ZENO DRAGOMIR

De vorbă cu sportivele 
cu cinste la

Ea puține ore după sosirea lor 
în țară, am avut prilejul să 

stăm de vorbă cu tinerele sportive 
care ne-au reprezentat cu cinste 
țara la campionatele europene de 
canotaj academic de la Amsterdam. 
Precum se știe, schitul nostru de 
8+1 s-a clasat în finală pe locul 
II, iar reprezentantele noastre au 
obținut locul IV în clasamentul ge
neral. Două dintre componentele 
schitului de 8+1, luliana Togănel 
și Maria Maimon, ne-au povestit 
cîteva amănunte interesante asupra 
desfășurării probei în care echipa
jul lor a ocupat locul II, precum 
și asupra concursului, in general.

încă de la antrenamente — ne-au 
spus ele — ne-am convins că pu
tem ocupa, la mare luptă, locul II, 
după sportivele sovietice, deoarece 
noi am realizat atunci 3:17,6, față 
de cele 3:16,0 realizate de sovie
tice. Buna noastră pregătire, omo
genitatea și spiritul de luptă de 
care eram animate ne-au permis să 
pornim întrecerea finală cu încre
dere. Olandezele ne preveniseră 
că... vor să^și ia revanșa pentru în- 
frîngerea atleților olandezi în înttl- 
nirea susținută la București, așa 
că ambiția noastră era pusă la. în
cercare. Dar, principalul izvor al 
eforturilor noastre, principalul sti
mulent în lupta sportivă pe care o 
aveam de susținut era faptul că fi-

Azi la Amsterdam
Semifinalele campionatului european

de canotaj academic
AMSTERDAM 27 (prin telefon). 

Probele masculine ale campionatu
lui european de canotaj academic 
au început joi, prin desfășurarea 
seriilor. Rezultatele obținute de e- 
chipajele participante au fost influ
ențate de vîntul care a bătut pu
ternic în ambele zile de concurs, 
de-a lungul canalului Bosbaane, 
dinspre sosire în spre plecare.

In proba de schif 4+1, la care 
au participat 13 echipaje, echipa
jul U.R.S.S. s-a clasat pe primul 
loc în seria respectivă, cu timpul 
de 7:055, în timp ce cea mai bună 
performanță a fruntașelor celorlal
te 3 serii este de 7:13.2 (Anglia). 
De asemenea, la schif 8+1, echipa
jul U.R.S.S. s-a clasat pe primul loc 
în seria respectivă, cu 6:19.1, în 
timp ce Danemarca și Jugoslavia 
— fruntașele celorlalte două se
rii — au obținut timpurile de 6:25.2 
și, respectiv, 6:27.9.

Echipajele noastre au participat 
la probele de : schif simplu, în ca. 
re Vereș s-a clasat pe locul II în 
serie, cu Timpul de 8:25.7, după 
reprezentantul R.P. Polone (8:16.4) 
și înaintea celui egiptean ; la schii 
4 fără cârmaci, unde ne-am clasat 
pe locul III cu timpul de. 7:14.4, 
după Elveția, Norvegia și înaintea 
Suediei; și la schif 8+1, unde am 
ocupat locul III, în serie cu echi

Motocicliștii romîni participă 
la „Cursa prieteniei dintre popoare**

Una dintre cele mai mari între
ceri motocicliste din Europa este 
„Cursa prieteniei dintre popoare" 
care se desfășoară în R. Cehoslova
că. Această importantă întrecere 
motociclistă va avea loc anul a- 
cesta duminică 29 august la Brno, 
unde se vor tntîlni unii dintre cei 
mai buni alergători din țările de 
democrație populară, din Franța, 
Elveția, Germania Occidentală etc. 
Țara noastră va fi reprezentată la 
cursa internațională din R. Ceho
slovacă, de un grup de șase moto- 
ciclisti care vor lua parte la toate 
probele competiției. Astfel, la 125 
cmc. reprezentantul nostru este 
Romano Moldovanu, la 250 cmc. 
I. Kerestes, la 350 cmc. Gr. Be- 
reny și C. Radovici, la 500 cmc. N. 
Buiescu și G. Mormocea. Joi și 
vineri alergătorii noștri au făcut 
antrenamente.

Traseul concursului de viteză pe 
circuit măsoară 18 km. și este si
tuat în imediata apropiere a ora
șului Brno. Pe acest traseu aler

Atletul polonez Baranowski a alergat 10.5 pe 100 m.
Varșovia 26 (Agerpres). PAP 

transmite :
In cadrul unui concurs de atle

tism care a avut loc la Poznan, 
atletul podonez Baranowski a ega
lat recordul R. P. Polone m proba

care pe au reprezentat 
Amsterdam
nala urma să se desfășoare în aju
nul marii sărbători a zilei de 23 
August. Și voiam și noi să adu
cem un dar patriei, la cea de-a 
zecea aniversare a eliberării!

Deși am pornit ultimele, pe la 
300 m. eram în frunte. Dar ne-au 
ajuns din urmă sportivele sovietice 
și au reușit să ia un avans din 
care noi am recuperat o parte abia 
în finiș, clasîndu-ne doar la 3,1 
sec. de echipajul sovietic și lăsînd 
In urmă cu 7 și, respectiv, 8 sec. 
echipajele Olandei și Franței.

Sportivele sovietice ne-au felici
tat cu multă căldură după concurs. 
Le-am felicitat și noi, la fel de 
călduros, pentru buna lor pregătire 
tehnică și tactică, pentru stilul lor 
frumos și pentru constanța lor de-a 
lungul întregii curse — elemente 
din care noi am avut de învățat.

Cit despre numerosul public care 
a asistat la întreceri, trebuie să 
spunem că am auzit de multe ori 
rostite cuvintele „bună ziua"' și 
„pace și prietenie", rămase în a- 
mintirea tinerilor olandezi de. la 
Festivalul din București. De altfel, 
entuziasmul cu care ne-au încura
jat în cursă și ne-au aplaudat la 
sosire ne-au dovedit că ei n-au ui
tat calda ospitalitate cu care au 
fost primiți, în timpul Festivalului, 
în (ara noastră".

pajele U.R.S.S. — clasat pe pri
mul loc'— și R. Cehoslovacă — 
clasat pe locul II.

Azi (N.R. ieri) s-au disputat re
calificările, în care au concurat din 
nou cele trei echipaje ale noastre. 
La schif simplu, Vereș a condus 
timp de 1700 m., dar, dozîndu-și 
prost efortul, a trebuit să cedeze pe 
ultimele zeci de metri în fața echi
pajelor Olandei și Danemarcei, 
ceea ce a dus la eliminarea sa de 
ia semifinale. La schif 4 fără cîr- 
mă, lupta pentru primul loc a fost 
deosebit de aprigă, echipajul nos
tru clasîndu-se pe locul II cu tim
pul de 6:55.7, la numai 3 zecimi de 
secundă de echipajul englez și îna
intea celui german și sovietic. Din 
nou, clasarea pe locul II ne-a 
scos din luptă înaintea semifinale
lor. In schimb, reprezentanții noț. 
tri au reușit să se claseze pe pri
mul loc în recalificări la schii 
8 + 1, cu timpul de 6:39.8, înaintea 
Egiptului și Suediei. Vom parti 
cipa deci, la semifinalele care au 
loc mîine (N.R. azi), în serie cu 
U.R.S.S., Danemarca și Italia, pri
mele două clasate urmînd să ia 
startul, duminică, în finale alături 
de primele două clasate din cea 
de a doua serie a semifinaliștilor 
la schif 8+1.

gătorii noștri au mai concurat și 
acum doi ani, cînd N. Buiescu a 
repurtat o strălucită victorie, reu
șind să se claseze pe primul loc la 
clasa 500 cmc., în cadrul căreia a 
concurat și motociclistul cu renu
me mondial Vidvar (R. Cehoslova
că). De data aceasta, pe traseul 
curselor motocicliste de viteză pe 
circuit din Brno alergătorii parti- 
cipanți vor avea de efectuat un nu
măr important de ture. Astfel, mo- 
tocicliștii claselor 125, 250 și 350 
cmc. vor acoperi traseul de șase 
ori, iar cei cu mașini de 500 cmc. 
'de opt ori. Aceștia din urmă vor 
avea deci de acoperit 144 km.

Este bine să se știe că acest tra
seu de o lungime cu totul neobiș
nuită pentru rpotocicliștii noștri, cu 
porțiuni de linii drepte de cîte 4 și 
5 km., este foarte dificil, prin aceea 
că reclamă alergătorilor, nu atît 
cunoștințe tehnice și tactice avan
sate, cât, mai ales, mașini excep
tional de rapide.

de 100 m. plat cu timpul de 
10“5/10. El a obținut de aseme
nea un rezultat foarte bun în pro
ba de 200 m. plat, parcurgînd dis
tanța în timpul de 21“5/10.
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