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Instructorul sportiv obștesc 
element de bază în dezvoltarea sportului la sate

t N LLTIMII ani s-a ridicat în 
A satele noastre o categorie de 

activiști obștești altădată necunos
cută : instructorii sportivi sătești. 
Oameni cu dragoste de sport, ab
solvenți ai unei școli organizate pe 

orfan central sau local, acești ini- 
oși activiști nu-și precupețesc for

țele atunci cînd este vorba să-i a- 
tragă pe tovarășii lor de muncă de 
pe ogoare în activitatea sportivă, 
să le dea îndrumările elementare 
necesare oricărui începător în ale 
sportului și să le călăuzească pașii 
pe drumul activității sportive. Ma
joritatea instructorilor sportivi să
tești depun suflet în activitatea lor, 
reușind să angreneze mase tot mai 
largi de oameni ai muncii de pe 
ogoare în practicarea sportului și 
să-i mobilizeze în acțiuni obștești 
pentru creșterea bazei materiale de 
practicare a sportului la sate.

Sportivii din comuna Foltești- 
raionul Bujoru vorbesc cu drag 
despre instructorul lor, Jean Sla- 
bu. La inițiativa acestuia au por
nit ei acțiunea de strîngere de ciu
perci și plante medicinale, pe care 
le-au valorificat prin cooperativă. 
Astăzi sportivii din comuna Foltești 
fac sport în echipamentul și cu 
materialele cumpărate di<i banii 
realizați în acest fel.

Fiecare mare competiție sătească, 
fiecare ediție a Spartachiadei sa
telor, scoate in evidență munca pli
nă de avînt a altor și altor instruc
tori obștești de la sate. Baza spor
tivă care există azi în comuna Cor- 
nești (reg. Ploești) a fost amena
jată prin muncă voluntară de către 
sportivii mobilizați de instructorul 
C. Popescu. Cei 11.176 de partici
pant! la Spartachiada de vară a sa
telor în regiunea Pitești, cei 12.077 
de concurenți din regiunea Bîrlad, 
cei 11.446 din regiunea Timișoara 
ca și celelalte zeci și zeci de mii 
de tineri țărani muncitori, care au 
luat parte la marea .competiție spor
tivă de la sate, au fost mobilizați 
și pregătiți, în marea lor majorita
te, de către instructorii obștești și 
activiștii obștești ai asociației Re
colta, ca și de instructorii obștești 
ai comitetelor raionale C.F.S.

Adîncind munca lor, transformîn- 
d-o într-o acțiune continuă dusă pe 
baze tehnice sănătoase, unii acti
viști sportivi de la sate au reușit 
să ridice elemente de valoare, echi
pe sportive și sportivi care consti
tuie o mîndrie a raioanelor respec
tive. Instructorul Vasile Popa din 
Niculițel-raionul Tulcea se poate 
mîndri cu rezultatele, pe care le-a 
obținut în pregătirea echipelor de 
handbal feminin, oină și a alergă
torilor din comună. Rezultatele ex
cepționale obținute în munca sa de 
instructorul sportiv Gheorghc O- 
prea din Orțișoara (reg. Timișoa
ra) il transformă pe acest vrednic 
activist obștesc într-un exemplu 
demn de urmat.

L'n aport considerabil îl aduc in
structorii obștești de la sate în 
dezvoltarea complexului G.M.A. în 
rînduriie maselor de țărani munci
tori. Succesele obținute de unele 
centre G.M A din raionul Buioru 
(S.M.T. Chiraftei, Oăncea, etc.) se 
datoresc în mare măsură muncii 
duse de instructori obștești ca trac
toristul Enache Chirilă, sau țăra
nul muncitor Stavăr Gălățeanu.

Pretutindeni unde comitetele ra
ionale C.F.S. și consiliile asociației 
Recolta au știut să-i folosească în 
muncă pe instructorii obștești, să-i 
ajute și să-i stimuleze, au fost ob
ținute importante succese in acțiu
nea de dezvoltare a sportului la 
sate. Și nu întâmplător în raioane
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ca Vîlcea, Băocasa-reg. Constanța, 
Horezu, Tg. Neamț, Bacău, etc., 
unde atît comitetele C.F.S. cit și 
colectivele Recolta pun prea puțin 
accent pe încurajarea și folosirea 
instructorilor obștești, rezultatele 
obținute în munca sportivă la sate 
sînt insuficiente. Nelnțelegînd rolul 
deosebit de important al instructo
rilor obștești în mobilizarea tine
retului sătesc la practicarea spor
tului, la trecerea normelor G.M.A, 
la acțiunile obștești pentru lărgi
rea bazei materiale de practicarea 
sportului, organele sportive din a- 
ceste raioane și din multe altele 
cred că pot rezolva importa ta 
problemă a dezvoltării sportului la 
sate prin măsuri formale, birocra
tice, printr-o muncă personală, sec
tară. Cit de profund greșită și dău
nătoare este o astfel de părere, o 
arată limpede rezultatele slabe ob
ținute în aceste raioane, în munca 
sportivă la sate.

Instructorul sportiv obștesc a a- 
juns un element de progres al sate
lor noastre, un personaj apreciat și 
stimat pentru aportul său în munca 
de culturalizare a satelor, de întă
rire fizică și de educare a maselor 
de tineret sportiv sătesc. Mmdria 
de a fi instructor sportiv obștesc, 
de a atrage în jurul său un grup 
de tinere și tineri dornici de a face 
sport și de a-i instrui temeinic, 
mîndria de a ști că în acest fel ei 
aduc un prețios aport la vasta ac
țiune de lichidare a întunericului 
în care au fost ținute satele noastre 
în timpul cruntei exploatări burghe- 
zo-nioșierești, cinstea de a lupta 
cu succes împotriva prejudecăților 
și a concepțiilor nesănătoase răs- 
pîndife de chiaburi în rînduriie ță
rănimii muncitoare, îi mobilizează 
în munca lor pe instructorii spor
tivi obștești

Aceste organe trebuie să aprecieze 
Ia justa sa valoare rolul instructo
rilor sportivi de la sate nu numai 
în munca de dezvoltare a activi
tății sportive, dar mai ales prin 
prizma contribuției active pe care 
aceștia o pot avea în marea operă 
de transformare socialistă' a agri
culturii noastre. Iată de ce instruc
torii obștești de la sate trebuie să 
se bucure de grijă, sprijin și îndru
mare pentru ridicarea continuă a 
nivelului lor politico-ideologic și a 
cunoștințelor tehnico-sportive.

Incurajind, sprijinind efectiv și 
organizînd schimburi de experiență 
între instructorii sportivi de la 
sate, comitetele raionale C F.S. și 
consiliile regionale ale asociației 
Recolta vor reuși să-i ajute concret 
în îndeplinirea importantei lor mi
siuni.

Succesele și realizările lor sînt 
apreciate cum se cuvine. Prin
tre cei care au căpătat distinc
ția „Merite în sport” se găsesc și 
numeroși instructori obștești raio
nali și sătești, ca Gh. Oprea (Or
țișoara), N. Cotleanu (r. Stalin), 
Gh. Avram (r. Făgăraș), Arcadia 
Tamassy (corn. Vlăhița, r. Gheor- 
ghieni), Al. Abrudan (corn. Laza- 
riă r. Gheorghieni), Balint Barna 
(com. Izvorul Olt) și alți vrednici 
activiști obștești care constituie un 
exemplu pentru tați cei ce depun 
eforturi pentru atragerea maselor 
de tineret sătesc în sport.

Comitetele raionale C.F.S. să în
drume consiliile regionale ale aso
ciației Recolta, să dea atenția cuve
nită folosirii și sprijinirii instructori
lor obștești de la sate în munca plină 
de roade pe care aceștia o duc, de 
a-i stimula și încuraja în munca 
lor pentru obținerea unor cit mai 
mari succese în viitor.

0 victorie
a poporului francez
și a forțelor păcii
Poporul francez și mărci? front 

al partizanilor păcii au obținut o 
mare victorie. Adunarea Națională 
franewă a hotăirît luni seara, cu 
319 voturi contra 264, să respingă 
odiosul tratat al „comunității de
fensive europene”. Pentru orice iu
bita de pace liotărîrea Adunării 
Naționale franceze înseamnă mult, 
înseamnă o nouă și concludentă 
victorie obținută pe drumul înlă
turării primejdiei unui nou război, 
Imperialismul american a suferit 
astfel o gravă înfrîngere. Conducă
torii americani și militariștii ger
mani și-au mărturisit însă fățiș in- 
tentiiletoe a persevera pe calea ne
fasta a înarmării Germaniei Occi
dentale. lata de ce vigilența po
poarelor trebuie să fie mereu trea
ză.

Votul- Adunării Naționale france
ze arată popoarelor lumii că sin
gura soluție realistă și rațională în 
problemele Europei este oferită de 
istoricele propuneri ale Uniunii So
vietice cu" privire la asigurarea se
curității colective in Europa. Pro
punerile formulate de V/M. Molo
tov la conferința de la Berlin 3 mi
niștrilor de externe ai celor pa- 

*tru puteri sînt menite să ducă la o 
pașnică și dreaptă rezolvare a pro
blemei germane.

Noi, sportivii romîni, care ne-am 
întrecut adeseori în întîlniri prie
tenești cu sportivii francezi, care 
i-ant cunoscut și i-am apreciat pe 
sportivii Franței, felicităm din toa
tă inima poporul francez pentru is
torica victorie pe care a cucerit-o 
pe drumul înlăturării primejdiei unui 
nou război, pe drumul menținerii 
și consolidării păcii. După restabi
lirea păcii în Indochina, respinge
rea tratatului C.D.E. îi lovește din 
nou și cu o forță de neînchipuit pe 
cei care ațîță isteria războinică.

Aceasta măreață victorie a for
țelor păcii, istorica victorie a' po
porului francez, este un îndemn 
adresat popoarelor de a-și continua 
cu și mai multă vigoare lupta pen
tru pace în -lumea întreagă, pen
tru prietenie între popoare.

VIOREL MORARI! 
jucător dg. rugbi la 

„Locomotiva Grivița Roșie”

Atletul sovietic Mihail Krivonosov a ocupat primul Joc in în
trecerea finală a celor mai buni aruncători de ciocan din Europa, 
in cadrul celei de a V-a ediții a campionatelor europene de atle
tism de la Berna.

Krivonosov a obținut cu această ocazie o performanță de-a 
dreptul senzațională, aruneînd 63,34 m. Acest rezultat reprezintă 
noul record mondial al probei și întrece cu peste 2 m. performanța 
recordului anterior (61,25 m.), stabilit în 1952 de norvegianul
Sverre Steandli.

Finala la atletism a
După luni de zile de întreceri 

disputate, în care au fost angrenați 
mii de tineri de la sate și de la 
orașe, una dintre cele mai populare 
competiții, Spartachiada sindicală, 
își va încheia activitatea la atletism 
prin disputarea întrecerilor finale. 
Acest mare concurs, în cadrul că
ruia se vor întîlni cei mai buni at- 
leți din asociațiile sportive sindica
le, se va desfășura sîmbătă și du
minică pe Stadionul Republicii.

Firește că, și dacă de la startul 
întrecerilor vor lipsi o parte din 
atleții și atletele noastre de frun
te — cei de Ia C.C.A. și Dinamo— 
totuși finalele la atletism ale Spar
tachiadei sindicale 
rate ca un concurs 
loare. Aceasta, cu 
cu cît în vederea 
sîmbătă și duminică

pot fi conside- 
de o mare va- 
atît mai mult, 
competiției de 
asociațiile spor-

Echipa de rugbi U.D.A.-Praga la București
Una din cele mai bune echipe 

de rugbi din R. Cehoslovacă, UDA 
— Praga, și-a anunțat zilele a- 
cestea sosirea în capitala (arii 
noastre. Rugbiștii cehoslovaci vor 
sus(ine două jocuri la București. 
In primul joc, UDA va întîlni du
minică pe stadionul Dinamo cu în
cepere de la ora 17.00 echipa Di
namo București. Cel de al doilea

Spartachiadei sindicale
I tive sindicale au selecționat cu 
I grijă cei mai buni atleți și atlete, 

asigurîndu-le în același timp co;i- 
dițiuni optime de pregătire.

Programul concursului a fost al
cătuit, iar secția de cultură fizică 
și sport a Consiliului Central al 
Sindicatelor a luat toate măsurile 
pentru o cit mai bună organizare a 
întrecerii. In prima zi a concursu
lui se vor desfășura următoarele 
probe: 110 m. garduri, suliță bă
ieți, greutate fete, înălțime băieți, 
100 m. plat fete și băieți, 80 m. 
garduri, 400 m. plat băieți, 800 
m. plat fete, 1.500 ni., lungime bă
ieți, suliță fete, greutate băieți, lun
gime fete și 5.000 m. De aseme-

se 
la 

tIL

gime fete și 5.000 m. De 
nea, în cadrul acestui concurs 
vor disputa, pentru prima oară 
noi în țară, ștafete de 40x100 
băieți și fete.

joc al echipei oaspe va avea loc 
ia 8 septembrie, cu echipa cam
pioană a (arii, C.C.A. Acest meci 
se va desfășura pe stadionul „23 
August**, în deschidere la întilni- 
rea internațională de fotbal dintre 
selecționata orașului București și 
echipa F. C. Austria Viena.

(Agerpres). I

Pretutindeni, în orașele mari, 
în sate și în cătunele cele mal 

îndepărtate, școlari și școlărițe, 
elevi, studenți, deschid încrezători 
ușile claselor, pășind într-un nou 
an școlar. In inimile multora, sa
tisfacția primei note bune, se va 
împleti curlnd cu bucuria unei noi 
performanțe sportive realizate după 
vacanță. Pe pista de atletism sau 
plecați cu rivnă peste o carte teh
nică, școlarii din toată țara s.au 
reîntîlnit cu bucurie, întimpinlnd 
cu tot elanul tinereții lor atît 
munca de studiu, cît și sportul.



ÎNTRECERILE FINALIȘTILOR

a-

Și altă dată, 
însoțind mersul 
domol al Tîrna. 
vei, te-ai oprit pe 
podețul de unde 
doar cîțiva pași 
tc poartă pînă 
pe stadionul mi
cuț și atît de in 

*tim, plăcut, plin 
de tinerească voioșie. Dar, ca 
cum n-a fost parcă niciodată : 
zeci și zeci de stegulețe străjuiesc 
întregul stadion, pista frumos cu
rățată te îndeamnă să te avînți în 
întrecere, gazonul verde te cheamă 
parcă și pe tine acolo unde, mîine, 
fioaliștii vor porni în marea în
trecere...

Cu stadionul „7 Noiembrie" îm
brăcat sărbătorește, cu poligonul 
de tir mai bine amenajat decît ori. 
cînd, cu ștrandul „8 Mai“, și el 
gata pregătit pentru această între
cere, așa a fost așteptată finala 
campionatului republican de poli
atlon G.M.A. Este desigur numai un 
aspect al numeroaselor pregătiri 
pe care medieșenii le-au făcut cu 
dragoste și bucurie, mîndri de cin
stea de a găzdui o întrecere de a- 
semcnea amploare. Pretutindeni, 

. pe străzile orașului, întîlnești afișe, 
panouri, oameni care vorbesc cu 
însuflețire despre finală ,

Pe muîți dintre ei îi vom îrttîlni 
și mîine, pe stadion sau la poligo
nul de tir, în sala de gimnastică 
sau la bazinul de înot. Ii vom în- 
tîlni, deși astăzi ploa’a n-a conte
nit o clipă și, spun medieșenii, în 
următoarele zile „nu-i 
me frumoasă"

rost de vre-

Pe la 4, la 
și de la 0, la 87

8,35
de puncte

fetelc odată
șase în

„Startul- l-au luat 
cu prima probă din cale 
care aveau să se întreacă : gimnas. 
tica. Timp de aproape două ore, 
cele 27 de concurente au executat 
în fața juriului exercițiile cuprinse 
în proba gradului 2 al complexului 
GIMA stîrnind entuziasmul celor 
care ținuseră să urmărească de la 
început întrecerea, dar și... nemulțu
mirea multor spectatori, atunci 
cînd execuția era greșită sau nees- 
telică, cu mișcări greoaie, cînd con. 
-curenta dovedea că nu s-a pregătit 
suficient.

In general, participantele au ară
tat valori foarte diferite, numai 
lupta pentru primele locuri oferind 
într-adevăr un frumos spectacol 
sportiv. „Grele“ au fost în deosebi 
întrecerile pentru locurile 1 și 2. 
Locul 1 a fost ocupat de... două con
curente: Maria Costin (oraș Buc.) 
și Erika Hiller (reg. Timișoara), 
care au -reușit, datorită bunei lor 
pregătiri, să obțină nota 8.35. O 
dispută asemănătoare s-a dat și 
pentru locul 2, care de asemenea 
a fost împărțit de două partici
pante : Elisabeta Istvan (RAM) și 
Maria Timotei (reg. Constanța).

Un ultim antrenament înaintea uneia dintre cele mai dificile probe rezervate fetelor: cursa cu 
obstacole. In fotografie, Maria Costin (orașul București^.

Dintre celelalte concurente s-au re
marcat : Helga Theiss (regiunea 
Stalin), Martha Szabo (reg. Cluj), 
Trandafira Radu (reg. Galați) și 
Mioara Moraru (reg. Stalin). Foar
te slab pregătite s.au prezentat: 
Filoftcia Diaconeșcu (reg. Pitești), 
Pall Maria (reg. Hunedoara), Mar
gareta Bocșan (reg. Oradea) și Pe- 
raghin Ciripenco (reg. Galați). E-le 
au ocupat de altfel ultimele locuri, 
reprezentanta regiunii Galați ne
reușind să obțină decît nota 4.

ăr
întrecerile de gimnastică ale băie

ților s-au ridicat la un nivel mult 
superior celor din anul trecut și au 
plăcut prin siguranța și precizia 
cu care mai fiecare concurent a exe
cutat exercițiul cerut. Dintre cei 
mai buni participant Ia această 
probă s-au remarcat V. Teodorescu, 

~ ' Feder Werner (reg.
Caididi (oraș Buc.).

★
concluzii au prilejuit 
de tir, care atît la 
la fete, deși desfășu-

(oraș Buc ), 
Cluj) și Ion

Interesante 
și întrecerile 
băieți cît și 
rate în condiții destul de grele 
(ploua foarte tare), au dus in ge. 
neral la obținerea unor rezultate 
bune. La băieți, Ștefan Biro (reg. 
Iași) a reușit un punctaj de 87 din 
100 nnncte posibile. întrecîndu-i cu

V. TEODORESCU (orașul Bucu
rești) s-a dovedit a fi cel mai 
bine pregătit dintre cei 33 de fina- 
liști, ocupind primul loc și cuce
rind astfel titlul de campion al 
R.P.R. la poliatlon G.M.A.
5 și, respectiv, 6 puncte pe urmă
torii doi clasați: Feder Werner 
(reg. Stalin) și Aurel Atanasiu 
(reg. Stalin). 22 din cei 33 de con- 
curenți au reușit să obțină peste 
60 de puncte, iar 13 dintre aceștia 
chiar peste 70 de puncte, ceea ce 
reprezintă norma de tir a gradu
lui II al complexului. Și aici s-a 
putut observa însă o mare dife
rență între concurenți, cei clasați 
pe ultimele locuri obținînd rezulta
te foarte slabe și chiar un rezultat 
de 0 puncte, așa cum de pildă, a 
terminat proba concurentul Gh. Pa- 
raschiv (oraș Buc.). Mai slate au 
fost rezultatele la fete, unde pri. 
mele trei locuri le-au ocupat, în 
ordine: Maria Costin, Martha Szabo 
și Helga Theiss.

In proba de 3.000 m. plat, care avea să desemneze campionul
G.M.A., a cîștigat C. Prisăcaru, care a ocupat de altfel locul 3 in

Concursurile continuă...
Liupă primele probe nu se pu

tea spune cine va fi cîțtigătoml 
sau cîștigătoarea. De altfel, nici 
după disputarea celorlalte pro
be niciunul dintre concurenți 
nu acumulase un număr pe pun
cte care să-I ferească de „sur
prize”. Totuși, și la băieți și la 
fete se formase un grup de 
fruntași, din riadul cărora a- 
veau să fie desemnați campio
nii. La fete, grupul se formase 
din: Maria Costin (care, ocu
pind locul 1 la gimnastică, lo
cul 6 la cursa cu obstacole, lo
cui 7 la natație, locul 1 la tir 
și locul 5 la aruncarea greutății 
cu ambele mîini, părea că are 
cele mai multe șanse să îmbra
ce tricoul de campioană), Szabo 
Martha, Mioara Moraru și E- 
rika Hiller.

Dintre băieți, cei care se pre
zentau cu mai multe șanse îna
intea ultimelor probe erau ; Vic
tor Teodarescu (27 puncte), Fe
der Werner (30 puncte) și Ion 
Caididi (33 puncte).

★
In proba de natație băieți, au 

fost obținute rezultate destul de 
bune, primele locuri fiind ocu
pate cu timpurile: 1:26,2 — 
1:33,6 și 1:34,5. In întrecerile 
feminine, primul loc i-a revenit 
Georgetei Romanovșchi (regiu
nea Craiova) cu timpul de 49,9 
sec., urmată de Meta Ioeif (re
giunea Stalin) 50,3 sec. și 
Erika Hiller (regiunea Timișoa
ra) 52.0 sec. La. această probă 
patru dintre concurente au fost 
descalificate.

In proba de aruncarea greu
tății (cu ambele mîini) la fete 
a învins detașat Martha Szabo 
(regiunea Cluj) cu 18,66 ni. Pe 
locul al doilea s-a clasat concu
renta Elena Streza (orașul 
București) cu 15,43 m., numai cu 
patrr centimetri mai mult decît 

Mioara Morarii, clasată pe locul 
al treilea.

★
obstacole a consti- 
cele mai spectacu-

Cursa cu 
tuit una din 
loase întreceri ale acestor finale, 
cu atît mai mult, cu cit s-a dis
putat pe ploaie, concurentele și 
concurenții fiind obligați să de
pună eforturi serioase pentru a 
putea realiza rezultate superioa-

MIOARA MORARU (regiunea 
Stalin) a îmbrăcat tricoul de cam
pioană a țării, după ce în cele șase 
probe 
multă

ale finalelor a luptat cu 
dîrzenie și însuflețire.

Spre surprinderea tuturor, 
a

re.
primul loc în această probă 
revenit unui cuncurent mai pu
țin cunoscut, care a dat însă 
dovadă de o foarte bună pregă
tire : Girigoire'Voevița (regiunea 
Suceava). Acest concurent a a- 
vut cele mai puține penalizări, 
fapt care a contribuit mult la 
victoria sa. La fete, cea mai bu
nă s-a arătat a fi concurenta 
Elena Streza (orașul Bucu
rești), care și-a întrecut net ad
versarele.

Mioara Moraru și V. Teodorescu 
campioni ai R.P.R.

cele de 1.000 
3.000 m. plat

Ultimele probe, 
m. plat la fete și 
la băieți trebuiau să decidă câș
tigătorii titlurilor de campioni ai 
R P.R. pe anul 1954. Este firesc, 
deci, că cei aproape 2000 de 
spectatori așteptau cu mul
tă nerăbdare desfășurarea aces
tor ultime întreceri, înaintea că
rora nimeni nu putea să între
vadă cui îi va reveni victoria. 
Prima cursă ă fost a fetelor, în 
care primul loc a fost ocupat de 
Margareta Bocșan (regiunea 
Oradea), urmată de Mioara Mo- 
raru (regiunea Stalin). Faptul 
că aceasta din urmă a ocupat 
locul al doilea, iar Maria Cos
tin, care pînă atunci conducea 
în clasamentul general, numai 
locul 8, a făcut ca titlul de cam
pioană de poliatlon G.M.A. a 
R.P.R. să fie cîștigat de tinăra 
reprezentantă a regiunii Stalin, 
Mioara Morarii.

In cursa rezervată băieților 
a fost lămurită și lupta pentru 
titlul de campion, în care erau 
angajați : V. Teodarescu și Feder 
Werner. Cel mai bun timp din
tre acești doi concurenți a fost 
realizat de V. Teodorescu (ora
șul București), care ocupind lo
cul al doilea în această probă, 
după C. Prieăcaru, a reușit să 
totalizeze 29 puncte, cifră cu 
care a cîștigat titlul de campion 
dc poliatlon G.M.A. al R.P.R. 

țării pe anul 1954 la poliatlon 
clasamentul general.

In clasamentul general, pe locul 
al doilea s-a clasat, ca și anul 
trecut de altfel, concurentul re
giunii Stalin, Feder Werner.

* <
Odată încheiate și ultimele 

probe, cei 60 de finaliști ai ce
lei de a doua ediții a Campiona
tului de poliatlon G.M.A. al 
R.P.R. au pășit prin fața tribu
nelor în aplauzele celor pre- 
zenți.. închiderea festivă a aces
tei populare competiții a consti
tuit o frumoasă serbare spor
tivă, ce s-a ridicat Ia înaltul 
nivel la care s-au desfășurat 
finalele de la Mediaș.

( ea de a doua ediție a cam-
{ R . pionatului republican de
i poliatlon G.M.A. s-a ter

minat. Ea s-a bucurat de un în
semnat succes, scoțînd în evi
dență larga popularitate pe care
a început s-o capete această 
competiție. Buna organizare și 
măsurile tehnice luate pentru a 
se asigura finalelor o desfășu
rare cît mai bună au contribuit 
din plin și la obținerea unor re
zultate valoroase. Au putut ii 
observate la finalele de la Me
diaș și unele lipsuri, care tre
buie temeinic analizate de către 
forurile respective. Astfel, dacă 
organizatorii, care în treacăt 
fie spus au fost destul de nu
meroși, s-au străduit in gene
ral să respecte programul și să 
rezolve problemele pe care ploa
ia continuă fi le pusese în față, 
ei n-au reușit totuși să împiedi
ce unele lucruri care au Influen
țat desfășurarea întrecerilor. 
Este vorba de nedisputarea 
probei de aruncare a greutății- 
fete, care nu s-a putut ține la 

' timp, deoarece nu li s-a spus 
. concurențelor că vor trebui să 

rămînă după terminarea probei 
de tir, apoi e vorba de faptul 
că proba de natație s-a desfă
șurat imediat după aruncarea 
greutății, și încă de alte lipsuri 
organizatorice. Au fost de ase
menea unele mici scăpări în ar. 
bitrajele de la gimnastică fete 
și natație băieți, care n-au in
fluențat însă rezultatele. Unele 
regiuni au trimis la finale con
curenți slab pregătiți, dovedind 
nepăsare față de această impor
tantă competiție, nepăsare dove
dită de altfel și în fazele ante
rioare ale campionatului de po
liatlon G.M.A. (Craiova, Ora
dea, Ploești etc.).-

S-a putut observa că numai 
în puține locuri a fost folosit

‘ sprijinul tehnicienilor in pregă
tirea participanților la finale, 
ceea ce a reieșit și mai clar în 
evidență după stabilirea clasa
mentului, cînd s-a văzut că, în* 1 
general, primele locuri au fost 
ocupate tocmai de sportivii care 
primiseră cît de cit o îndru
mare.

Campionatul republican de po
liatlon G.M.A. din acest an a 
scos la iveală numeroase ele
mente talentate și, firește, una 
din principalele sarcini este a- 
ceea a urmăririi și sprijinirii 
lor pe mai departe, astfel incit 
la viitoarea ediție ele să poată 
realiza performanțe și mai va
loroase.

D. GIRL.EȘTEANU



Oaspeți sportivi care au participat la manifestațiile internaționale organizate in cinstea zilei de 23 August. De la stingă la dreapta: Teneaghin din echipa de fotbal 
„Rezervele de M'Mcau-Lentngrad: baschetbalistul Iu-Pan-Chi din echipa ,,1 August"-Pekin; Krizak din echipa de fol&a/ .Banik Ostrava"-R. Cehoslovacă: rugbistul Wil
liams din formația britanică „Swansea"; fotbalistul Panaiotov dm „Selecționata orașului Sofia"; EidEsaoui dm reprezentativa de lupte a Egiptului — văzuți de Gora

[

Campionatul individual de ten's al R.P.R. PE MARGINEA JOCURILOR INTERNATIONALE DE FOTBAL
Numai trei zile ne mai des

part de data cînd, pe terenurile de 
tenis ale centrului de antrenament 
Nr. 2 și Știința Politehnica din 
Capitală, fruntașii tenisului din 
țară vor începe întrecerea pentru 
cucerirea titlurilor de campioni ai 
Republicii noastre-, ,

La aceste întîlniri se vor înfrun- 
M_y\în lupta sportivă, pe lingă mem- 

brii lotului republican, și cei mai 
buni jucători și jucătoare care s-au 
remarcat in competițiile ce au avut 
loc pină acum. Interesant de ur
mărit va fi desigur asaltul pe care 
îl vor da pentru cucerirea întîietă- 
ții tineri ca Ștefan Anghelescu, 
ion Rakosi, Cornel Zaeopceanu, 
.liihasz, Mihai Sorin, jucătorilor cu 
mai multă experiență, ca. maeștrii 
sportului Gh. Viziru, C. Caralulis, 
M. Viziru, A. Schmidt, jucătorii 
fruntași Gh Cobzuc, A. Pusztai,
E. Grunwald. De asemenea, va pu
tea fi urmărită evoluția celor 

OR VENI... N-OR VENI...?

mai buni tineri jucători și jucătoa
re care, în urma comportării lor 
frumoase de la finalele campiona
tului republican al juniorilor, au 
fost invitați de comisia centrală de 
tenis să participe Îs întrecerile 
campionatului individual al seniori
lor. D:ntre aceștia, se remarcă ju
niorii Vasile Sereșter, Alexandru 
Bardan, Ion Burcescu, Gunther 
Bosch, Șt Georgescu și junioarele 
Livia Avram, Ecaterina Roșianu, 
Nina Brenner, Inge Bosch. Alături 
de aceștia, vor lua. parte o serie 
de alți tineri și tinere ca C. Năs- 
tase, T. Roșianu, 1 Dancea, V. Tur- 
deanu, C. Vasilescu, Eleonora Ro
șianu care au depășit de curînd 
vîrsta junioratului*
La finalele care încep duminică în 

Capitală jocurile se vor desfășura 
la următoarele probe : simplu băr
bați, simplu femei, dublu bărbați 

dublu femei și dublu mixt (catego
ria I-a și a Il-a.

un delegat să se intereseze la ce 
oră au plecat boxerii și cu ce mij
loc de locomoție vin. Intre timp, 
un alt delegat a aranjat totul la 
policlinica locală. pentru vizita 
medicală a boxerilor.

Și au așteptat bieții organizatori 
'n gară, la telefoane și la margi
nea orașului pînă la ora 20. cînd 
trebuia să înceapă reuniunea. Con- 
sfănțenii nici pomeneală să apară. 
De geaba a tot încercat delegatul 
de la telefoane să dea de tov. la- 
cobovschi, căci nif era de găsit in 
Constanța în acea zi.

Ce au avut de, pătimit organiza
torii. în urma neseriozității celor 
de la Metalul S.N.H., este lesne de 
înțeles. Răfuială cu spectatorii, din
tre care unii nici nu voiau să 
audă de restituirea costului bile
telor, ci voiau să vadă box, căci 
doar pentru asta veniseră. Alții, 
mul... temperamentali, le-au adre
sat și unele aprecieri nu tocmai 
plăcute auzului. Șt, colac peste pu
păză, a venit și. responsabilul res
taurantului cu nota de plată a ce
lor 26 de mese „speciale", pregătite 
pentru delegația din Constanța.

Iar cînd și-au fadul socotelile, în 
acea seară dramatică de 15 au
gust, organizatorii au constatat că 
pentru „gală" cheltuiseră 650 lei, 
dar... degeaba. Și asta pentru că 
Metalul S.N.C. (inclusiv tov. la- 
cobovschi) nici nu a binevoit mă
car să dea un telefon la timp, să 
anunțe că boxerii constănfeni nu 
pot face deplasarea.

O neglijență pentru care nu mai 
este nevoie de nici un fel de cali
ficativ. Tare am vrea să știm 
cum se „simt" cei care s-au făcut 
vir.ovafi de eșecul unei manifes
tații sportive pentru care s-au de
pus rîvnă și eforturi materiale.

EMIL 1ENCEC
(după o corespondență a 
tov. N. Boncotă, președintele 
colectivului sportiv Construc- 

torul-Cemavoda)

Tara noastră a fost vizitată în 
luna august de patru valoroase 
echipe de fotbal : Rezervele 

de Muncă-Leningrad, Banik Os
trava din R. Cehoslovacă, Selec
ționata!, orașului Sofia și Motor 
Zwickau din R. D. Germană. Bi
lanțul acestor întîlniri a fost fa
vorabil fotbaliștilor rominî, care au 
cucerit victoria în cinci jocuri, au 
terminat unul la egalitate și au 
pierdut două, niarcînd 19 goluri 
față de 15' primite. Jocurile s-au 
ridicat deseori la un nivel tehnic 
superior și îii special partida dintre 
Selecționata orașului București și 
Rezervele de /Muncă-Leningrad.

★
Comportarea generală a fotbaliș

tilor noștri în aceste jocuri a fost 
bună, cu excepția celei a echipelor 
Știința și Locomotiva. Ei au jucat 
cu multă însuflețire și au făcut 
dovada posibilităților lor reale, 
grație cărora au obținut rezultate 
favorabile. In mod deosebit s-a evi
dențiat selecționata București în 
jocul cu Rezervele de Muncă-Lenin- 
grad. Selecționata a desfășurat 
timp de 60 minute un joc exce
lent din toate punctele de vedere. 
De asemenea, Selecționata Tinere
tului a ax ut o comportare bună.
F.acăra  Ploești a reușit a doua vic
torie internațională din acest an 
(prima ciî-3—I cu llaladas), iar 
Progresul Oradea a debutat cu un 
frumos succes, întrecînd Motoc 
Zwickau. Toate aceste formații au 
dovedit o pregătire mai bună. In 
schimb, Știința și Locomotiva s-au 
prezentat Sub așteptări, manifestînd 
serioase lipsuri în pregătirea teh- 
nico-tactică, morală și de voința. 
Este adevărat, că au fost și îm
prejurări care au influențat nega
tiv comportarea jucătorilor de 
pildă, modul, impropriu în care au 
fost cazați fotbaliștii feroviari la 
Constanța, în ajunul jocului cu 
Banik Ostrova. Dar, în principal, 
cauza slăbeai lor comportări a fost 
lipsa de pregătire corespunzătoare. 
Pe viitor, conducerile acestor echi
pe trebuie să acorde mai multă 
atenție și Interes pregătirii jucăto
rilor.

Azi începe „Cupa de toamnă a C. C. S.” la tir
Concursul pe echipe interasocia- 

ții organizat de Consiliul Central 
al Sindicatelor, prin secția cultură 
fizică și sport,—dotat anul acesta 
cu „Cupa de toamnă a C.C.Ș." — 
începe astăzi pe poligonul lunari. 
Dacă ținem seama de faptul că, în 
afara asociațiilor sportive sindicale, 
sînt invitate și asociațiile^ Voința, 
Dinamo șiC-C.A. trebuie să remar
căm că lă startul acestei mari în
treceri vor fi prezenți cei mâi valo
roși trăgători ai noștri.

Regulamentul concursului preve
de trei clasamente individuale și 
unul general, după cum urinează: 
clasament individual masculin pen
tru fiecare probă, clasament indivi
dual feminin pentru probele de 
armă, clasament individual pentru 
fiecare probă în care intră rezul
tatele masculine și feminine (nu in
tră rezultatele obținute de trăgătorii 
de la C.C.A., Dinamo și Voința) și 
clasament general pe reprezenta
tive de asociații sindicale.

Concursul de tir interasoeiații 
este la cea de a treia ediție a sa. 
Primele două ediții au fost cîșt’- 
gatp de asociația Metalul.

In ultima zi de întreceTi din ca
drul concursului „Cupa de toamnă 
a C.C.S.", se va desfășura, tot pe 
pofigonul Tunari, și finala Spar’a- 
chiadei sindicale la tir pe anul 
1954. Această competiție, caracteri

Lipsuri în pregătire au manifestat 
și celelalte echipe. In primul rînd, 
o lipsă de ordin tactic, scoasă în 
evidență de meciurile în care echi
pele oaspe au adoptat un joc defen
siv ermetic. Echipele noastre au 
dovedit în aceste întîlniri că nu știu 
să rezolve situațiile neprevăzute 
create de un asemenea joc strict 
defensiv, că înaintașii se descurcă 
foarte greu în fața unor apărări a- 
glomerate în fața porților lor. 
Știința în jocul cu Motor Zwickau 
(repriza doua), Selecționata Bucu
rești în meciul cu Selecționata So
fia și Selecționata Tineretului în 

Schniecke (Motor Zwickau)

partida cu Motor Zwickau (repriza 
înlîia) au arătat această lipsă tac
tică, în ciuda capacității, posibili
tăților și experienței fotbaliștilor a- 
cestor echipe. Departe de a se' a- 
dapta la situațiile de joc pentru 
a putea străpunge sistemul defen
siv al adversarilor, jucătorii noștri 
s-au lăsat angrenați într-un joc 
corp la corp, de uzură, fără per
spectivă, care nu putea decît să 
convină apărărilor. Atunci cînd s-au 
rupt însă, din acest fel de joc și 
au început să acționeze iute, cu 
pase scurte pe jos fără oprirea min
gii, cu dese schimburi de locuri și 
schimbări de joc de pe o parte pe 

zată prin angrenarea maselor largi 
de oameni ai muncii în practicarea 
acestui sport, a selecționat pe par
cursul celor trei făze efectuate pe 
cei mai talentați începători, care se 
vor întilni duminică în finală.

încă din timpul, desfășurării fazei 
a treia, acești sportivi au primit 
sprijinul efectiv din partea C.C.S.- 
ului, prin asociațiile sportive, care 
le-a pus la dispoziție cartușe și an
trenori pentru a se putea prez mia 
la finală în cele mai bune condi- 
țiuni.

Astfel, asociația Flamura roșie 
și-a început antrenamentul, sub 
supravegherea antrenorului /V. 
Prescure, la 25 august cu un lot de 
15 trăgători. Tot pe data de 25 
august au mai început antrena
mentele organizate și asociaț'ile: 
Progresul cu un lot de 11 trăgă
tori, sub conducerea antreno'ului 
St. Popescu, Recolta cu 14 trăgă
tori antrenor G. Bumb și Flacăra, 
sub conducerea antrenorului C- 
Popescu.

La 27 august au început antre
namentele asociația Avîntul (an
trenor M. Luscaiov) Locomotiva 
(antrenor St. Doczi) și Știinia 
(antrenor Al. Baiai). La 28 au
gust au început pregătirile iotu
rile asociațiilor Constructorul (an

alta, aspectul jocului s-a schimbat 
De pildă, în partida Selecționata 
Tineretului-Motor Zwickau, apăra
rea oaspeților a cedat total și sin
gura preocupare a sa a fost de 
data aceasta evitarea wiui scor mai 
mare.

Considerăm că aceasta este una 
dintre cele mai importante lipsuri 
ale echipelor noastre și că, de 
aceea, pregătirea tactică a jucători
lor trebuie să ocupe un loc de frurw 
te în antrenamentele fotbaliștilor 
noștri.

★
Jocurile internaționale din luna 

august au fost urmărite de zeci de 
mii de spectatori, printre care foar
te mulți fotbaliști și antrenori. Ei 
au putut vedea și învăța multe lu
cruri bune din aceste meciuri, după 
cum au avut prilejul să constate— 
comparativ cu părțile pozitive ale 
echipelor oaspe — lipsurile lor și 
ale echipelor lor. De pildă, au fost 
de reținut; trasul la poartă de la 
distanță (caracteristic înaintașilor 
celor patru echipe oaspe), jocul în 
viteză, mai precis pase executate 
direct, fără oprire (cum au jucat 
fotbaliștii sovietici și bulgari), pre
gătirea fizică excepțională, grație 
căreia un joc poate fi dus în ace
eași alură 90 de minute, ba chiar 
în ritm forțat spre sfîrșit (fotbaliș
tii sovietici), tehnica individuală 
dezvoltată (fotbaliștii sovietici și ce
hoslovaci), organizarea la un mo
ment dat a jocului defensiv prin 
dublarea stoperului și retragerea 
unui inter sau a i»ei extreme (fot
baliștii bulgari și germani) și par
ticiparea extremelor la acțiunile de 
apărare, (fotbaliștii sovietici, bul
gari și germani).

★
Jocurile prietenești internaționale 

cu Rezervele de Muncă-Leningrad, 
Motor Zwickau, Selecționata orașu
lui Sofia și Banik Ostrava au aju
tat pe fotbaliștii noștri să-și apre
cieze posibilitățile actuale și să-și 
verifice stadiul de pregătire. In ge
neral, ele au atins un bun nivel 
tehnic și s-au desfășurat întir-o notă 
de sportivitate.

PETRE GAȚU

trenor Elisabeta Mironescu) și Me* 
talul (antrenor D. Pineta).

O mare atenție este acordată 
noilor elemente descoperitei cu oca
zia Spartachiadei sindicale, ceea 
ce ne face să așteptăm ca rezul
tatele pe care le vor obține aceș
tia în întrecerile de duminică să-î 
situeze printre trăgători cu pers-- 
pective să completeze loturile noa-> 
stre reprezentative.

Tot duminică la Tunari, în or
ganizarea Consiliului Central al 
Sindicatelor prin secția cultură fi
zică și sport, va avea loc un con
curs individual de talere, la cara 
vor lua parte cei mai buni tale- 
riști ai noștri.

Iată programul celor patru zila 
de concurs: joi 2 septembrie ora 
9 armă liberă (3x40 focuri) seria 
T-a; vineri 3 septembrie ora 9.15 
armă liberă (3x40 focuri) seria 
Il-a; ora 9,30 pistol liber (60 fo
curi); slmbătă 4 septembrie oca 
8.30 pistol viteză (60 focuri) man
șa l-a; ora 9 armă liberă combi-» 
nată (30 focuri 50 m.+30 focuri 
100 m.) ; duminică 5 septembrie 
ora 8,30 pistol viteză (60 focuri) 
manșa Il-a ; ora 8,30 armă sport 
(3x20 focuri) și talere (100 bu
căți).

S^tnjTlwULAR
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Cum de o bună bucată de vreme 
nu mai avusese loc o reuniune de 
box în orașul Cernavoda, iubitorii 
spartului cu mănuși s-au gîndit să 
organizeze o intilnire „tare" cu 
boxerii din Constanța.

Zis și făcut. Conducerea colec
tivului local Constructorul s-a de
plasat la Constanța, unde s-a a- 
dresat uneia din puternicele for
mații pugilistice: Metalul S.X.C. 
Mai exact, ș-a adresat tov. laco- 
bovschi, antrenor. Acesta, foarte 
bucuros de propunere (o Intilnire 
amicală tur și retur), a fost de 
acord și contractul s-a încheiat în
dată. Apoi, potrivit uzanțelor, con
tractul a fost întărit și de comisia 
regională de box. in vederea galei 
care urma să aibă loc în seara 
zilei de 15 august. în orașul du
nărean. .

Cum era și normal, au început 
pregătirile în vederea reuniunii.
S-au făcut afișe, comunicări în ca
drul ședințelor ia diferite întreprin
deri din localitate,, cum și înștiin
țări zilnice prin stația de radiofi- 
care. Și nu numai odată pe zi, ci 
chiar de 3—.4 ori megafoanele ra- 
dioficării veste.au. acea reuniune. 
Așa că de, la prichindelul cu fțun- 
talont scurți și pînă la vîrstmtul 
încărunțit. toți cernpvodenii știau 
de acest eveniment sportiv. Pe 
stradă, pe terenurile de sport, la 
frizerie în magazine, la restau
rante, sau la locul de producție, în 
timpul liber subiectul principal de 
discuție era, firește, gala de box.

Organizatorii atl închiriat, pen
tru suma de lei ‘250, grădina cine
matografului „7 Noiembrie", au a- 
ranjat masa specială la restaurant, 
au înștiințat comisia de medici, și 
au pus în vinzare biletele.

Ca bune gazde, cei de la Con
structorul au trimis încă de dimi
neață o delegație în gară pentru 
a-i primi pe constănfeni. O altă de
legație s-a instalat, pe șosea, la 
intrarea în oraș, în cazul că bo
xeri ar fi venit cu mașina. La te
lefoane a fost trimis, de asemenea.

veste.au


Programul returului campionatului feminin de volei 
al categoriei A

H

Returul campionatului feminin 
«le volei ai categoriei A începe la 
12 septembrie și se încheie la 24 
octombrie, lată programul com
plet al jocurilor din retur-,

ETAPA l-a, 12 SEPTEMBRIE
București: Locomotiva — Știința 

I.C.F,
București: Dinamo — Progresul 

București
Timișoara: Progresul—Progresul 

Cluj
Iași: Flamura roșie — Flamura 

roșie Brăila

ETAPA Il-a, 19 SEPTEMBRIE
București: Dinamo — Locomotiva 

București
Iași: Flamura roșie — Progresul 

București
Brăila: Flamura roșie—Progresul- 

Timișoara
Cluj: Progresul—Știința I.C.F.

ETAPA IlI-a, 26 SEPTEMBRIE
București: Știința I.C.F.—Flamu

ra roșie Brăila
Cluj: Progresul — Locomotiva 

București
Timișoara: Progresul—Progresul 

București
Iași: Flamura roșie — Dinamo 

București

ETAPA IV-a 3 OCTOMBRIE 
București: Dinamo — Progresul 

Timișoara

Duminică 
de

se reia campionatul masculin 
volei la categoria A

Cele mai bune echipe de volei 
din provincie îșj reiau activita
tea duminică, prin jocurile ce le 
vor susține în cadrul primei etape 
a returului campionatului la cate
goria A. Pentru a facilita pregă
tirile jucătorilor care ne vor re
prezenta țara în întîlniri interna
ționale, a fost alcătuit un program 
special al returului. Astfel, de la 
5 septembrie pînă la 3 octombrie 
se vor disputa meciuri numai în
tre echipe din provincie, de la 
10 octombrie pînă la 18 noiem
brie se vor desfășura jocuri 
între echipele din provincie (a- 
cestea fiind gazde) și cele din 
Capitală, iar de la 18 noiembrie 
vor avea loc partidele dintre echi

C.C.A. primiri finalist al
Deschiderea oficială a sezonului 

intern de rugbi a avut lcc ieri, cu 
prilejul desfășurării meciului dintre 
C.C.A. campioană' pe anul 1953 și 
Progresul Sănătatea, care s-Jti în- 
tilnit în cadrul semifinalelor Cupei 
R.P.R. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat neașteptat chiar în ceea ce 
privește proporțiile scorului, fiind
că victoria rugbiștilor de la C.C.A. 
era așteptată. După ce la pauză 
Q-C.A. condusese cu .16—0, la sfîr- 
șitul celor 80 de minute de joc 
rezultatul devenise 45—0. Comenta, 
riilc par inutile în astfel de situații. 
De data aceasta, însă, avem cîteva 
observații de făcut asupra ambelor 
formații. In primul rînd, ne-a sur
prins alcătuirea echipei Progresul, 
care a folosit jucători din alt colec
tiv ceea ce arată tuturor că rezulta
tul nu interesa pe nimeni (în astfel 
de cazuri regulamentul prevede că e- 
chipa care se face vinovată în a- 
cest sens pierde jocul, indiferent 
de rezultat). Este interesant de 
știut dacă rugbiștii de la Progre
sul sînt de acord să piardă jocu
rile mai înainte de a le... disputa 
și dacă aceeași formație nu dispu
ne de numărul regulamentar de 
membri pe care trebuie să-i aibă o 
-echipă de rugbi? După cît se pare,

A. Marinache îl lansează pe Radu Veluda, unul din r ulizatorii 
. <echipei de rugbi C.C.A., care și in nțeciul cu .J&ogțesul Sănătatea 
sS-a dovedit Toarte eficace,

București: Progresul — Știința 
I.C.F.

Iași: Flamura roșie—Locomotiva 
București

Brăila: Flamura’ roșie—Progre
sul Cluj

ETAPA V a- 10 OCTOMBRIE

București: Locomotiva—Flamura 
roșie Brăila

București: Știința I.C.F,—Dina
mo București
Cluj: Progresul—Progresul Bucu

rești
Timișoara: Progresul — Flamura 

roșie Iași

ETAPA Vl-a 17 OCTOMBRIE

București: Progresul — Flamura 
roșie Brăila

Timișoara: Progresul—Locomoti
va București

Iași: Flamura roșie-Știința I.C.F.
Cluj: Progresul — Dinamo Bucu

rești

ETAPA VlI-a. 24 OCTOMBRIE

București: Locomotiva—Progresul 
București

București: Știința I.C.F. — Pro
gresul Timișoara

Brăila: Flamura roșie — Dinamo 
București

Cluj: Progresul — Flamura roșie 
Iași 

pele bucureștene.
Duminica aceasta se vor desfă

șura trei întîlniri: Metalul Orașul 
Stalin—Metalul Ploești, Știința Ti
mișoara—Știința Arad și Știința 
lași—Știința Cluj.

La începerea returului, clasamen
tul campionatului la categoria A
se prezintă astfel:

1. C.C.A. 9 8 1 26— 8 17
2. Locom. Buc. 9 8 1 26— 9 17
3. Dinamo Buc. 9 7 2 25—11 16
4. Progr. Buc. 9 6 3 21 — 15 15
5. Știința Arad 9 4 5 16—17 13
6. Știința Timiș. 9 3 6 18—21 12
7. Știința Cluj 9 3 6 16—23 12
8. Met. Or. Stalin 9 2 7 11—21 11
9. Metal. Ploești 9 2 7 8—25 11

10. Știința Iași 9 2 7 8—25 10

Cupei R.P.R. la rugbi
pe marginea terenului erau cîțiva 
jucători legitimați de Progresul și 
care nu au intrat pe teren. Mai 
vrem să cunoaștem părerea colec
tivului Locomotiva Grivîța Roșie, 
din rîndul căruia au îmbrăcat tri
courile echipei Progresul doi jucă
tori : Nadolenco și Guși. Ca o com
pletare necesară, manifestăm un 
interes și față de punctul de ve
dere al inspecției de specialitate în 
aceeași problemă.

C.uvintelele datorate învingători
lor sînt dintre cele bune. Nu atit 
pentru victoria de marți după amia
ză. cît pentru cele două-trei nou
tăți pe. care jucătorii — se pare 
din proprie inițiativă — au încer
cat să le aplice în acest joc, ca ur
mare a schimbului de experiență 
făcut cu prilejul meciurilor cu e- 
chipa Swansea. Este vorba de jo
cul lui R. Chiriac, mult mai decis, 
de schimburile pe care le-a încer
cat cu Mehedinți, jucător din linia 
IlI-a, ca și de schimbările jocu
lui de pe o pur te pe alta, prin pase 
foarte lungi. Aceste două procedee 
tactice nu au reușit perfect, însă 
ele i-au derutat pe adversari și 
faptul că au fost folosite merită să 
fie subliniat ca pozitiv.

E. V. 

XI cum un an, în luna lui mai, 
*> într-o ședință de consiliu, 
chiar cînd ne gîndeam: bine că 
s-a gătat, să ne mai ducem și 
pe-acasă că-i tîrziu, numai ce ne
am trezit că Irina lui Ispas, pre
ședintele colectivei noastre, ride 
către noi, așa, cu buzele subțiate 
a glumă și zice cu glasul ei moale 
de mătasă:

— Mai este ceva: fetele din e- 
chipa de la grădină cer niște bani, 
nu mulți; vor echipament de sport 
si minge de volei.. Eu zic să le 
dăm...

Și se uita la noi, cu ochii ei 
frumoși, verzi și rîdea — de-ți pă
rea rău că nu-i tînără și tu tînăr. 
Irinei i-s tare dragi fetele de la 
grădină și nu greșește de fel. 
Harnice, cu minte sprintenă, cîntă, 
glumesc și rîd, cît îr ziulica de 
lungă, iar mîinile le umblă pe lu
cru, de-ți vine amețeală uitîndu-te 
la ele. Acolo-i și Carolina, fata 
mea cea mai mică, acolo-i Saiomia 
lui Hurduc, fată frumoasă -ca un 
fir de nalbă și rea de gură, a- 
colo-i și Aurica Irinii lui Ispas, 
care-i leită maică-sa, micuță, iute 
și mlădioasă, numai ochii i.s ne
gri și ard...

Eu nu știu ce nevoia o fi în- 
semnînd și vorba asta: echipament 
de sport, dar o auzisem pe Irina 
zicînd să le dăm și ea-i o femeie 
socotită, poți avea încredere în ea; 
mă gîndeam și la bucuria fetelor 
de la grădină — și, îmbunat, so
coteam să zic și eu: să le dăm... 
cînd deodată l-am văzut pe Păn- 
ciușu cum se-ncruniă, cum din ne
gru se face vînăt și răcnește:

— Nu. Nici un ban.. Și cînd te
am dat bani la feciori pentru echi. 
pament, ați spus că trebuie numai 
două mii și-au iiebuil două mii și 
o sută cincisprezece lei și optzeci 
și trei de bani Acum cine știe citi 
or mai trebuii Nu mai dau nici un 
ban. Și, linișt'ndu-se fără veste, 
adăugă: Și, apoi, nici n-avem
bani... Și rîse, parcă s-ar fi bucu
rat că nu-s bani și n-are de unde 
să deie.

Pănciușu-i finanțiar la noi in 
consiliu și-i zgîrcit și amarnic la 
bani, mai curînd dă din singele 
lui decît din banii gospodăriei. Și-a 
făcut nărav — noi și rîdem cîte- 
odată — că toate le-jrtoarce în 
bani. Zice el: iar ați i-.tirziat, iar 
v-ffți păgubit de cite trei lei și 
douăzeci și șapte de bani: face ce 
face și socotește — el știe cum — 
de ies și cîțiva bani, după Ici. .

Dar Irina și-a muiat și mai mult 
glasul:

— Nelule dragă, trebuie să le 
dăm. Și ele trebuie să facă spo't. 
că-s tinere și de lucrat lucră chiar 
destul... Zău, Nelule...

— Nu-s bani, mai mormăi el. 
apoi tăcu cu ochii-n pămint. se po. 
somorî la chip și îșî încruntă și 
mai tare sprîncenele.

Pe mine, mai mai să mă buf
nească rîsul, că, dacă vrei să-l do. 
molești pe Pănciușu și să-l faci ca 
de ceară, zi-i: Nelule! Așa-1 mîn- 
gîia cîndva o mindră de-a lui de 
pe la Bacău, pe unde-a cătănit 
acum douăzeci și ceva de ani; că 
altfel îl chiamă Ion, și noi toți 
așa-1 strigăm: Mă, Ioane, mă!

— Ală, Nelule, mă — zise iar 
Irina, înginindu-și glasul — ce 
ți-au făcut bietele fete?

— Nimic... oftă el și, după oftat 
și după ochii lui plini de neguri, 
se vedea că la ceasul ăsta nu mai 
era bun de nimic.

Sîvu lui Toderica Cireșă, lun
ganul ăla de se poartă cu capul 
ras ca n palmă, voia să-1 ajute pe 
Pănciușu, că nici lui nu-i place 
să deie pînă nu știe bine .pe ce'dă:

— Da ce. fără echipament nu se. 
poate? — întrebă cu glasul lui 
spart din pricina păliturii de schijă 
ce-a căpătat-o în gît, pe front.

Acu, luîndu.mă după dînșii, vă- 
zîndu-i așa de înverșunați, mai că- 
mi venea și mie să zic: De bună 
seamă, Ia ce mai trebuie echipa
ment? Drept să-ți spun, îmi era și 
ciudă că nu știu ce-i aia și la ce 
folosește anume. Dar n-am zis ni- 

( mic. Am așteptat. Cînd lucrurile-s 
încîlcite să nu te amesteci, că 
te-ncîlcești și tu; mai bine aș
teaptă să se descîlcească și.atunci 
știi cui să-i iei partea.

Iar Irina sta întoarsă cu fața că
tre mine, mă privea lung, priete
nos, cu ochii ei verzi, apoi m.a în
trebat, de parcă eu aș fi fost ăla 
care cunoaște cheia dreptății și a 
nedreptății:

— Așa-i, bade Filoane, că nu se 
poate fără echipament ?

Eu n-am răspuns îndată. Așa-s 
eu făcut: întîi tac și chibzuiesc. Ei 
se uitau la mine și așteptau. Eu 
am înțeles că nici ei nu prea știu 
ce inseațpnă aia: echipament de

schiță de REMUS LUCA

sport. (Poate sâ fi bănuit ceva 
Irina, că-i jucau ochii în cap și rî
sul pe la colțurile buzelor). Iar 
eu tăceam și chibzuiam și-i vedeam 
pe Pănciușu, care-și mai venise în 
fire, pe Sîvu și pe Mărian, că se 
uitau la mine, se mirau și aștep
tau. (Eu iarăși tăceam și chib
zuiam, cufundat în gînduri, c-așa- 
mi place mie, să vadă ăia mai ti
neri că nu-i ușor lucru înțelepciu
nea unui moșneag). Vremea trecea 
și tăcea cum tăceam și eu și parcă 
era un făcut: nu-mi puteam a- 
duce aminte cum îi aia echipament 
de sport...

M-am uitat Ia Irina. Ea clipea 
din ochi, rugîndu-mă. Eu am în
țeles și am spus:

— Așa-i. Fără echipament și 
fără minge de sport nu se poate. 
Trebuie să le cumpărăm și lor, o- 
c fă ce la băieți le-am cumpărat, 
că doar ii egalitate...

Pănciușu tăcea, Mărian tăcea și 
el. Numai Sîvu nu se împăca:

— Cum să le cumpărăm, mă. e- 
chipament? Ce echipament, doar 
nu.s militari... îs fete!

Irina nu s-a mai putut stăpîni. 
Gîlgîia. rîsul din gușița ei. ca apa 
din izvor. Eu am priceput îndată 
că Sîvu spusese o prostie cît el de 
mare și am căutat s-o dreg:

— Asta-i alt fel de echipament, 
mă! Ce știi tu!

(Dacă m-ar fi rugat să le explic 
de-amănuntul cum îi alt fel de e- 
chipament, aș fi tăcut și aș fi chib
zuit multă vreme și multă vreme ar

fi așteptat și ei. Mai bine că nu 
m-au întrebat!)

Pînă la urmă, trei — eu, Irina 
și Mărian — am votat ca să cum
părăm echipament. Sîvu a zis: nu. 
Pănciușu n-a votat.

★

Luat cu treburile, care nu-s pu
ține la o colectivă, povestea asta 
îmi și ieșise din cap. Numai cît, 

la vreo două săptămîni, pe cînd 
ședeam la masă în odaia din față 
si îmi ceteam gazeta, m-am pome
nit cu Sîvu lui Toderică Cireșă, 
că-mi- intră val-vîrtej in casă și.mi 
răcnește din gîtlejul lui spart:

■— Na. haida numai Haida și 
vezi!

— Apoi ce să văd?
— Să vezi echipamentul.
— Care echipament?
— Echipamentul de sport...
Sufla greu și se-neca.
— Haida! ...Haida numa... și 

vezi-ți fata.
Pe mine m.a fulgerat odată cu 

frig de la ceafă pe spinare în jos.
— Ha!??
— Vezi-ți fata in echipament de 

sport...
— Ce??
— In echipament de... In pielea 

goală
— Fata mea? Carolina? In pielea 

goală, zici?
— Da, Carolina și celelalte. In 

pielea goală, zic.
Atunci, mi-a sărit țandăra. Ca

rolinas fata mea cea mai mică și 
are șaptesprezece ani și-i curat 
Vironica — bătrîna mea — cînd a 
fost ea de șaptesprezece ani și 
m-am însurat cu ea; și apoi Caro
lina a venit pe lume tîrziu de tot, 
cind noi ne-am și fost luat rămas 
bun de la tinerețe, cînd Vironica 
trecuse de mult de patruzeci de ani 
și eu m-apropiam de cincizeci; ea-i 
ca un măr din a doua roadă a 
anului, de ți se pare mai dulce și 
mai frumos; și altă fată n-ain, 
fără numai opt feciori; și nu su
făr să o vorbească cineva de rău. 
.ȘjJ-.am spus jui Sivu, cătinel și 

gros, cum vorbesc eu cînd îs su
părat tare:

— Se vede, Sivule, că pe tine_ 
te-o pălit soarele în moalele capi 
lui. Du-te frumos și varsă.ți o g<N-- 
leată de apă în cap.

— Ori nu crezi?
— Nu cred.
— Haide și vezi.
M-am dus și am văzut.
Era zi de duminică. Și cerul se

nin. Și soarele în puterea lui. Iți 
venea să cînți și s-o iei către pă
dure s-asculți mierla, de mină cu 
cineva. Și tot satul se adunase, 
stup, la locul făcut de feciorii mai 
tinerei ca să bată mingea (lopta, 
cum îi zice pe la noi) și mi se 
părea lucru de mirare joaca asta a 
feciorașilor, fugeau după loptă, o 
plezneau cu piciorul și iar fu
geau după ea — dar nu toți, nu
mai vreo zece, douăzeci — ăilalți 
ședeau pe margine și urlau: Haida 
Ponoare! Haida Ponoare! Dincolo 
ședeau ăi din Cărpiniș și urlau și 
ei: Haida Cărpiniș! Iți spun drept, 
eu n.am priceput mare lucru, dar 
am gindit: dacă le cade bine, la- 
să-i să urle.

Și cum zic, văd tot satul adunat, 
stup pe locul de joacă — și mă- 
mir mult, pentru că de zăluzii noș
tri pleznitori de loptă știam că-s 
duși la Tîrgu-Murăș; și încă de 
departe rni-arn dat seama că nu-i 
a bună cu lumea aia pestriță, 
strînsă grămadă, ce mi se arăta 
ochilor învălmășită și furioasă, a- 
mesteeîndu-și glasurile într-un hu- 
iet ca de pădure bîntuită de vînt. 
Mă grăbesc și, ajungînd aproape, 
văd că nu-s numai feciorași și 
copii, că-s și fete mari și neveste 
și. bătrîni suri la cap și babe co- 
cîrjate. Aud pe neveste sfădindu-se 
și țipînd: Blăstămăție! Nerușina
tele I Fetele, roșii ca focul la 
obraz, nu. zic nimic, numai se uită 
unele la altele, izbucnesc în rîs și 
— odată-și astupă gura cu pahma. 
Feciorii rîd și strigă: Place-mi să 
văd picioare de fată marel Mamele 
strigă la fete: mereți acasă, ce 
treabă aveți aici? Babele îșî stu- 
pesc în sîn și gem: doamne țe. 
rește și apără! Pe bătrînuî Colce- 
riu, care-a fost husar la Viena, îl 
aud mormăind supărat: și nu-i 
nime.nici unu’mai mare care să 
oprească blăstămăția asta? — în
țeleg că mă împunge anume pe 
mine și mă grăbesc, dau din coate, 
îmi fac loc printre oameni, asurzit 
de rîsul, de sudalmele, de țipetele 
și de zbieretele din jur, fiert și 
fript de ciudă că nu văd, că nu 
știu ce se întîmplă. Uitasem și 
de Sîvu și de vorbele lui despre 
Carolina. II văd și pe Gligore, fe
ciorul lui Pănciușu, cum s-a ridicat 
înalt și negru ca tată-său, pe un 
pietroi, și.l aud urlînd:

— Proștilor! Asta-i sport! Lă- 
sali-le să joace! și pe încă două 
zeci ca el ținîndu.i isonul.

Iată-mă-s răzbit la margine; în
tîi gîndesc: nu văd bine, am or. 
bit? Ba mi se pare că-s nebun și 
mi se năzare. epoi nu mai cred 
nimic și mă holbez mult la fetele 
noastre și la cele străine, ce se 
jucau aruneînd în aer o minge pc 
deasupra unui halău de prins pește; 
mă holbez și nu-mi vine să cred: 
îmbrăcate cu niște izmene negre, 
scurte, cum n-am mai văzut in 
viața mea pe femei — fără numai 
la ușuraticele de la oraș cînd se 
duc ia scaldă —- cu niște cămăși 
fără mineci și strimte de li se 
vedeau țițele săltînd (ale noastre 
aveau cămăși albe, cele străine 
roșii) și cu părul legat în virful 
capului.

Fetele aruncau . mai departe min
gea -peste ha-lău dintr-o parte în 
alta, dar se vedea că nu Ii-i la în- 
demină. că toate erau încruntate 
și cu buzele strînse și loveau lopta 
de parcă ar fi fost de vină.

— Staaați am strigat eu tulbu
rat peste măsură. Stați!

Lumea a tăcut. Fetele s-au 
oprit

— Mintenaș să vă Imbrăcațt! 
Ați auzit? Ce-i comedia asta?

— Bade Filoane... începe Gligore 
a lui Pănciușu, și tremura glasul 
lui frumos de cîntăreț.

— Să taci! Și sâ nu-i faci proști 
pe oameni mintosulel

— Bade Filioane... — îngîimă și 
Aurica Irinii lui Ispas, arătîndu- 
mi-se. așa cum era, eu echipamen
tul ăla de sport pe ea. (C-amii, 
pricepusem și eu că adică ce în
seamnă cuvîntul ăsta nou și am 
zis în cugetul meu înfierbîntat: 
Adică așa — asta înseamnă echi
pament de sport?)

(Continuare. în pag. 5-a)



(Urmare din pag. 4-a)

— Să taci și tu! — a«n răcnit 
eu scos din fire. Te spui eu la 
mine.ta.

fmbrăcați-vă !
Fetele noastre s-au tras de-o 

parte și au început să se îmbrace, 
cătînd cu ochii în pămrnt, iar lu
mea a-nceput să petreacă pe seama 
lor, iar fetele cele streine se ui
tau cu frică și ciudă, fără să pri
ceapă chiar tot.

A venit la mine și unul nalt, 
C-o fluieră la gît, îmbrăcat tot în 
alb. cu nădragi lungi orășenești ți 

_mi-a tot turuit un fărtai de ceas 
despre naiba știe ce regulament, 
despre concurs, despre o cupă, de 
nu știu ce.

Eu i-am spus fără ocol, da’cu- 
■viincios:

— Dumneata să nu te bagi! Să 
nu ne-nvefi pe noi cum să ne- 
mbrăcăm fetele!

M-am întors apoi la Carolina și 
i-am zis, cătinel și gros că incă 
nu-mi trecuse mînia:

— Carolina, tu să te duci acasă.
Orn vorbi noi acolo.

Carolina s-a uitat 
mine și cu lacrimi 
n-a zis nimic, și-a

întors o- 
tovară-strigat către

oricum, jucați 
vă

mai de- 
vedeam 

cum
lăsafi. Și-l 
lui Pănciușu 
ochii încețoșați. Și- 
că fetele noastre au

cu ciudă la 
în ochi, dar 
pus bărbia.n 

piept și a pornit încetișor către 
casă. Din drum s-a mai

' dată și a 
șele ei:

— Voi, 
parte. Nu
pe Gligore a 
o petrece cu 
am auzit apoi 
Jucat mai departe, că se-mpiedicau
în rochii și cădeau grămadă și 
plîngeau cu ură, și nu se lăsau 
jdar tot au pierdut.

Pe urmă, lumea s-a lin-iștit și a 
plecat cătră casă.

xn e mai vorbă? Gîndesc ca poz- 
nă ca asta în viața niea n ani 

Tăcut și nici n-oi mai face. Dar 
așa se-n-tîmplă cînd te.areți nieș- 
tei întir-o treabă pe care n-o cu
noști, 
parte.

Din 
ierturi 
luri între noi, colectiviștii, 
miștii au luat hotărîre ca fete'e să 
joace sport, dar mamele nu le-au 
mai lăsat; ba, pe Salomia lui Hur
duc, care se măritase de vreo trei 

'.juni cu Ilisie Moga, n-o lăsa bâr. 
patu-său. Intr-o adunare generală 
p-am ajuns și acolo, cînd 3-a ;p;i 
at Pănciușu să socotee.-scă cîți iei 

.- «i cîți bani trebuie pe echipament 
pe ghete, pe minge, pe teren, scoi- 

-listele n-au mai avut fără numai
S-a 
de 
sa 

! Și

Dar să-ți povestesc mai de-

pozna -mea au izvorît 
între copii și părinți, cer-

apoi

Lile-

nu
că

isteie n-au mai a\_, ----  ----
, «asesprezece voturi. Z'dain-c : 

pbătut Irina caie nu mai putea 
dragul lor, și nu mai știa cum 
e îmbuneze văzindu-le supărate 

• ămărite și fără voie de lucru.
Și iar au trecut vreo trei săp- 

tămîni și iar le auzim pe fetele 
țin echipa de la gradină, cîntînd, 
glumind, hirjonindu-se și ■ lucrînd 
ie întrecute. ..Dacă le-a trecut su
părarea și le-a venit voia bună la 
loc — m-am cugetat eu — în
deamnă c-au uitat". L-am fericit și 
pe Pănciușu, care tremura pentru 
fiecare leu și pe Sîvu care 
hoațe suferi spo-rtul, pentru 
"jligorea s-a-ntors odată de la Re
ghin cu nasul zdrelit. Nici Irina 
Tu mă mai bate la cap ! „Pune-o 
■orbă bună la oameni. Cuvintul 
liumitale trage greu la cirdar. Gin- 

‘ uește-te numai. In toate
■lin jur, sint echipe ae 
'. i fetele jocuri. La noi 
.ie noi, că nu sintem
ită gindeam: „S-o fi împăcat și 
rna cu situația".

I1 Vorbind la dreptu — eu nu 
ram chiar împăcat! Mă rîcîia re 

iuflet o ghieruță a părerii de rău
■ sî-ntr-un fel îmi era ciudă pe ți
penii' ăștia: „Adică numai atlta 
ie-a fost? Numai alita i-a finul 
ița? Subțire ața!... gîndeam eu su
părat. Tinerii din vredfca mea nu
6-fir  fi ostoit așa de ușor... S ar 

colectivele 
snor'. jac 
nu-s. Rid 
în stare'.

mai fi bătut o țirucă". Spun drept, 
mi-ar fi plăcut să-f văd bătîndu-se 
pentru dreptatea lor.

Mai avusesem și un pic de dis. 
cuție, încă atunci seara, cu Caro
lina, cu fata mea. 0 probozesc eu 
o fac nerușinată și tehuie, zăludă 
și slabă de minte, o sfădesc, o sudui, 
îmi încrunt sprîncenele cit pot, îmi 
îngroș glasul cît pot, dau din mîini 
cit pot și bat cu piciorul în podea 
cît pot eu de tare; ea mă ascultă 
vreun ceas și poată mai bine, mai 
oftează de vreo două ori, apoi mă 
fulgeră din ochii ei ca cicoarea și- 
mi zice cătinel: „Am fost mîndră 
că' tatăl meu, așa nit ii de bătrin, 
îi un om înaintat, de se fălește co
lectiva cu mintea lui. Și-amu-mi 
pare rău că n-am de ce să fiu mîn
dră". Și-atîta amar era-n glasul 
ei, că-ți venea să plîngi. Eu am 
încremenit. Am înghițit odată în 
sec, am vrut să mă răstesc, da' 
nu mai avem glas și am tăcut.

Ba mă împungea și ce auzeam 
despre sportistele din alte colec
tive, c-au căpătat cupe și deco
rații, dă lumea le cinstește și scrie 
in gazete despre ele; înainte, 
chiar de-aș fi auzit, mi-ar fi în
fiat pe-o ureche, mi-ar fi ieșit pe 
alta, dar acum, parcă dinadins, 
ca muștele la miere, s-adunau ro> 
veștile despre sportiste pe la ure
chile mele și nu mă lăsau să mă 
hodinesc.

Și mă mai sfredelea un ghid ce 
nu i-1 spuneam nici Vironicăi: 
„Măi, poate că ei au dreptate și

eu n-am. Poate că nu-i blăstămă- 
ție joaca asta de sport, poate că i 
lucru de oameni cumsecade — că 
doar dacă-l fac atifia și scrie-n 
gazelurile noastre... Te-ai făcut de 
poznă. Filoane fătul meu!...“

Dar autocritica era cam molcu- 
ță-n mine și îndărătnicia ca fie
rul și tăceam și ocoleam orice 
discuție, de' frică să nu trebuiască 
să spun : li drept frate, trebuie 
sport și echipament...

Măcar că-mi părea rău.
Pe de altă parte, îmi părea bine 

că lucrurile s-au liniștit.
Dar ele s-au liniștit numai pe 

deasupra.
Intr-o zi, cum umblam prin 

• pădure să văd de lemne bune pen
tru grajdul de cai ce aveam să 
ni-1 tăcem, aud zvon de glasuri 
femeiești, dinspre Poiana Caprii. 
Pornesc eu -ntr-acolo și, cind să 
ies din lăstăriș, mai să calc peste 
Strîmbu, pădurarul care sta în
tins la pămînt și se uita de-acolo 
pe sub o tufă de alun, în poiană. 
Nu știu cum se face, da mă-ntind 
și eu lîngă el și mă zgiiesc la 
poiană și văd pe fetele noastre, 
în echipament, adică cu pulpele 
și mîinile goale, jucîndu-se cu 
mingea, aruncind.o peste halău. 
Eu leșin și mă trezesc și iar leșin 
și iar mă trezesc. Mă-ntorc la 
Strîmbu și mă mir. Bărbos, roș
cat, cu părul căzut în ochi, se 
uita la fete și era limpede că-i 
plac; și, ce mă miram mai mult,, 
că nici un gînd rău ori necinstit 
nu se vedea sticlind în ochii lui: 
erau verzi și blinzi și tare mulțu
miți

Mă uit la fete. Erau toate. Și 
Carolina și Salomia lui Hurduc 
și Aurica Irinii... Cum spun, 
toate.

Pe legea mea dacă pricepeam 
ce-i cu mine. M-aș fi ridicat să 
strig la ele, dar îmi era rușine 
M-aș fi uitat, dar mi-era greu: 
Și mă temeam să nu dau iar in 
gropi. Zic către Strîmbu:

— Mă blestematule 1 Du-te dra
cului ! Tu nu vezi că-s cu pul
pele goale ?

— Cine te purie să te uiți la 
pulpe, măgar bătrin ce ești! Ui- 
tă.te cum se joacă de frumos ? 
Parcă-s porumbei ce zboară prin 
aer, ori parcă-s pești ce-alunecă 
prin apă, ori căprioare, ieșite-n 
luminiș, uită-te cum se leagănă 
ca trestia bătută de vînt și rid 
așa de frumos, de zici că-s clopo
ței. Frumos se mai joacă!

Se și jucau frumos fetele! Ce-i 
drept, îi sfînt. Da, mie încă tot 
nu-mi venea la îndemînă să recu. 
nosc lucrul ăsta curat ca lumina 
zilei. Și-am mai zis:

— Ție (i-e lezne să vorbești. 
Fata ta nu se joacă printre ele.

— Ba se joacă. Uite-o acolo! 
Ea-i cea mai sprintenă.

O și văd pe Anicuța Strîmbu- 
lui, o zvîrlugă, aci. se lăsa-n ge
nunchi, aci zvîcnea în picioare, 
săltînd de la pămînt, iar min
gea țîșnea speriată din mîinile 
ei și urca pînă-n naltul cerului.

Frumos se juca și Carolina 
mea. Sărea mai sus ca toate, că-i 
înăltuță și zveltă ca fusul și trăz- 
nea cu pumnul în loptă și cele
lalte fete strigau ; Vaaai I

Eu ce să mai zic ? Ce să mai 
fac ?

M-am tras frumos înapoi și-am 
plecat mai departe să caut lemne 
pentru grajd.

★
JVț ai trece vreo lună. Bag eu 

de seamă că duminica nicio
dată Carolina noastră nu-i de gă
sit, că Irina nu.i în sat, că tine- 
rii-s rari la horă și la cămin ; 
apoi vin zvonuri că la Ciobănești 
fetele noastre le-au făcut zob pe 
cele de acolo; că fetele noastre-s 
draci, c-au electricâ-n loc de pi
cioare și pietroaie-n loc de pumni, 
că-s ca harcurile de mlădii și ca 
peana de ușoare, că nimeni nu le 
mai poate sta împotrivă; citesc 
și în ziar, zicea că joacă bine — 
mai erau niște vorbe, eu nu le-am 
priceput dar le-am scris ca să în
treb pe cineva; zicea de: forță, vi
teză, fantezie. Ce mai atîta vorbă, 
începea să mă gîdile mîndria pe 
sub inimă. Da mai așteptam și nu 
ziceam nimic : simțeam că se-mblîn- 
zește și lumea din sat și mamele 
și tații și bărbații. Iar tinerii nu 
ziceau nimic și-și vedeau de treabă 
și Iriha îi ajuta cum putea.

Intr-o zi tn-a întrebat Cornelia 
lui Colceriu :

— li drept, mă Filoane ?
— Ce să fie. drept ? — în

treb eu.
— Apoi ce s-aude despre fetele 

noastre.
— Apoi vezi și tu... răspund eu, 

ca să scap, dar ea nu mă lasă...
— Și tu ce crezi, bine-i ?
— D-apoi eu ce să cred ? — și 

m-am pornit cu grabă încotrova.
Iar la tîrg la Rîciu m-am în- 

tîlnit cu Matei, un prieten de-al 
meu de la Cărpiniș. li dintr-un an 
cu mine, odată am fost cătane, 
d’a el îi mai alb la cap. Și-mi 
spune Matei față de alții ;

— Faine fete-aveți, mă Filoane. 
Zmei, nu fete. Pare-mi rău că 
nu-s de-nsurat. c-aș veni in petit 
la voi...

Eu ce să zic? N-am mai zis
nimic...

Și-mi venea să intru în pămînt 
de rușine c-alții au priceput înain
tea mea.

Și cînd fetele noastre or ieșit 
primele din toată regiunea, ăm 
fost și eu acolo, la Tîrgu Mureș 
și-am urlat: Haida Ponoare! Iar 
tinerii rîdeau. Las’ să rîdă, dacă 
le cade bine 1

Jucătorii tmeri care se gases, 
printre finaliștii actualei ediții a 
campionatului de șah al Capitalei 
par a fi din nou capabili de lapte 
mari... lată-l pe candidatul de 
maestru C. Botez instalat în frun
tea clasamentului după primele 
șase runde, în care a acumulat 5 
puncte.

Un început bun a avut și un 
alt șahist tînăr : G. Gavrilă, Deo
sebit de frumoasă a fost victoria 
sa în runda 4-a asupra campio
nului de șah al Armatei, E. Nacht. 
La întreruperea partidei se obținu
se următoarea poziție.

NACHT

Partida a continuat cu mutările 
41.Rf4 a6 42.h4 Tf8. Albul a pre
gătit un interesant plan de a des
chide poziția regelui negru, care, 
îi va permite să realizeze mi
cul său avantaj : 43.h5! (Pionul 
nu poate fi luat din cauza matu
lui!) 43... Tfe8 44. Th3 Rg7 45. 
h6+ Rh8 46. Tf3! Te5 47. Rg3 c5 
48. Cc2 Tf8 49. Ce3 Tg5+ 50. Rf2 
Th5 51. Cg4! f5 52. e5! Th4 (La
52...  d:e urma 53. C:e5 T:h6 54. 
Cf7+ sau 53... Th2+ 54. Rgl T’b2 
55. Cf7+ Rg8 56. Cg5+ Rh8 56. 
Te3 și albul cîștigă) 53. e:d! T:g4
54. Te3 (Nu 54. d7? f4!) 54... fi
55. Te4 Tg3 56. d7 Te3 57. T:f4 
T:f4+ 58. R:e3 Tf8 59. Re4 și ne
grul a cedat, deoarece la 59... Td8 
urmează.60. Ne6 și turnul va ii im- 
parabil capturat.

Pentru locuri fruntașe se impun 
de pe acum P. Voiculescu, M. Ra
dulescu și Em Reiclier. Partida 
dintre ultimii doi, jucată în runda 
5-a, a fost foarte interesantă și 
s-a terminat cu un rezultat care 
poate fi considerat surprinzător, 
maestrul Reicher fiind pentru pri
ma oară învins, după o lungă pe
rioadă de invincibilitate. în con
cursurile noastre.

Că maestrul Rădulescu este în 
formă bună, o dovedește și partida 
de mai jos, cîștigată de el în runda 
precedentă: •

în
Știința București 

campionatul republican
Un fapt unic în istoria jocului de 

polo pe apă din țara noastră și 
care, pe bună dreptate, a făcut 
senzație a fost prilejuit anul aces
ta de desfășurarea campionatului 
de calificare. Disputa finală s-a 
încheiat cu victoria celei mai ti
nere formații din țară: Știința Bu. 
curești. După ce cu o lună în urmă 
această echipă a cîștigat titlul de 
campioană a țării la juniori pe 
anul 1954, ea a obținut acum un 
nou și frumos succes, acela de a 
promova în campionatul republi
can pe 1955. Promovarea Științei 
București in lotul formațiilor frun
tașe merită toate laudele, mai ales 
prin faptul că echipa este formată 
din jucători în virstă de 14—16 ani 
(Nistor, Marinescu, Blajek, Kroner, 
Chirvăsufă, Chiriac) unul singur, 
Zâne, avînd 18 ani. Spectatorii 
prezenți duminică la meciul Știința 
București — Locomotiva Timișoa
ra, 6—2 (3—0), care avea să de
cidă echipa ce se . va califica în 
campionatul republican, au fost en
tuziasmați de jocul prestat de 
Știința București.

Ijza din jocul ae po'.o Știința București — Lo.omoiiva Timi- 
șoarr, cîștigat de bucur steni cu 6—2 (3—0).

In fotografie, Chirvăsuță (Știința Buc.) a scăpat de apărarea ti
mișorenilor și se îndreaptă spre poartă.

HaRHUA SPANIOLA

Alb: P. Zamfirescu
Negru: M. Rădulescu

1 e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Nb5 d6 
(Apărarea Steinitz) 4. d4 Nd7 5. 
Cc3 e:d 6. C:d4 Cf6 7. N:c6 b:c 
8.Dd3 (Este considerată ca avan
tajoasă pentru alb varianta 8. Df3 
c5 9. Cf5 N:fo 10. D:f5 Dd7 11. 
Df3 Tb8 12. 0-0 Ne7 13. b3) 8... 
Ne7 9. 0-0 0-0 10. b3 Te8 11. Nb2 
Nf8 12. Cde2 g6 13. Cg3 Ng7 14. 
j4 (Albul previne atacul 14... h5i?
care acum nu mai este bun din cauza 
15. f5 h4 16. f:g h:g 17. g:f+ R:f7
18. D:g3 și cu trei pioni pentru Si
gură albul are perspective bune. 
Manevrele negrului au pregătit 
însă o altă lovitură tactică) / ?. . 
C:e4! 15 Cg:e4 (La 15. Cc:e4 N:b2. 
iar la 15. f51? C:g3 16. D:g3 N:f5
17. T:f5 g:f 18. Ce4 Te5! negrul ob
ține avantaj) 15... N[5 16. Tab! 
(16. Tael d5) 16... do 17. Da6 N:e4
18. D:c6 (Nu merge 18. C:e4 N:b2
19. T:b2 d:e 20. D:c6 Dd4+) 18... 
Nd4+ 19. Rhl Te6 20. Da4 c5 21. 
C:e4 T:e4 22. N:d4 T:d4 23. Da3 
Td2 24. Del (Mai bine ca 24. D:c5 
Tc8) 24... Te2 25. Dd' Del 26.Tel (26. 
D:d5 Td8 27. Df3 T8d2) 26... Ie8 
27. T:e2 D:e2 28. D:e2 T:e2 29. 
Tel (Realizarea cîștigului în acest 
final nu comportă greutăți pentru 
negru, care poate aduce rapid re
gele în joc — manevra clasică 1)
29...  Rg7 30. Rgl Rf6 31. a3 Rj5 
32. c41? (O încercare de a obține 
contrajoc, care nu schimbă soarta 
luptei) 32... d4 33. b4 d3 34. Rfl 
Tc2 35. Tdl Re4 36. b:c T:c4 37. 
Tel+ R:f4 38. Tdl Re3 39. Tel + 
Rd4 40. Rf2 Tc2+ 41. Rf3 d2 și al
bul cedează.

★
Rezultate tehnice. întrerupte ; 

Ciuciuc—Botez 0—1, Troianescu— 
Zamfirescu */s—'/s (runda 3-a); 
Pușcașu—Ciocîltea 0—1, Reicher 
—Troianescu 1—0, Ciuciuc—Vo.- 
culescu V2—V2, Gavrilă — Naciit 
1—0 (runda 4-a). Runda 5-a : Na- 
ghi—Nicoară 1—0, Rădulescu — 
Reicher 1—0, Voiculescu — Zamii- 
rescu 1—0, Pușcașu — Gavrilă 
0—1, Nacht—Botez Vs-—'A- Runda
6- a : Botez—Pușcașu 1—0, Gavri
lă—Macarie 1—0, Ciocîltea—Naghi 
1—0, Nicoară — Troianescu 0—1, 
Kapuscinski — Rădulescu V2—V2. 
Reicher — Voiculescu 0—1. Runda
7- a: Naghi—Gavrilă 1—0, Voicu
lescu—Kapuscinski 1—0. Rădules
cu—Nicoară V2—V2, Macarie — 
Botez ‘/2—‘/2, Pușcașu — Horvath 
1—0.

In clasament conduce Botez cu 
5 puncte, urmat de Voiculescu 5 
(1), Gavrilă 4'/2, Rădulescu 4 (2).

a promovat 
de polo pe apă

In mai puțin de un an, antreno
rul Iosif Enăceanu a reușit să for
meze o echipă cu avansate cunoș
tințe tehnice și tactice. Intre com
partimente există o perfectă coe
ziune, ceea ce face ca echipa să 
treacă ’cu ușurință din apărare în 
atac, și invers. Acest lucru este 
posibil datorită în primul rînd bu
nei pregătiri fizice. Majoritatea go
lurilor vin în urma depășirii ad
versarului prin viteză (toți înoată 
în jurul a 30—31 sec. pe 50 m. 
liber). Jucătorii Științei au im
presionat și prin tehnica lor avan
sată. Ei conduc corect balonul în 
viteză, pasează la omul cel mai 
bine plasat și trag variat la poar
tă din orice poziție.

Cît despre celelalte echipe 
participante la campionatele de 
calificare, o singură observa
ție : slaba comportare a echi
pelor Locomotiva Cluj, Știința 
Timișoara și Locomotiva Timișoara 
dovedește totala lipsă de interes 
a acestor colective pentru această 
competiție.



PE URMELE MRT

In numărul 2459 al ziarului nos
tru, a apărut articolul intitulat 
„O... contestație', în care comitetul 
raional C.F.S. Hunedoara a fost cri
ticat ca principal vinovat pentru 
aspectele negative ivite cu ocazia 
desfășurării unui meci din cadrul 
campionatului raional.

Comitetul C.F.S. raional Hune
doara ne răspunde că cele relatate 
în articolul din ziarul nostru sînt 
juste și că. pentru a evita repeta
rea unor cazuri asemănătoare, a 
luat următoarele măsuri : terenul 
sportiv al colectivului sport'.v Re
colta din Cristuri este redat defi
nitiv acestui colectiv și el a fost 
reamenajat în scopul desfășurării 
normale a viitoarelor competiții. De 
asemenea, pe viitor vor fi delegați 
numai arbitri competent pentru a 
se lichida cu lipsurile manifestate 
în kcest domeniu.

Activitatea
I.a sfîrșitul acestei săptămîni, 

campionatul categoriei A la hand
bal programează cea de a XV-a 
etapă, în cadrul căre a se vor des
fășura următoarele ’ocuri: Bucu
rești: C.C.A.—Voința Sibiu; Știin
ța I.C.F.—Știința Timișoara; Timi
șoara: Metalul—Dinamo București; 
Cisnădie: Flamura roșie—Știința 
Iași; Jimbolia: Flamura roșie — 
Flacăra Ploești; Periam: Recolta
G.A.S.  Variaș—Știința Cluj; Ora
șul Stalin: Dinamo—Metalul Re
șița.

De asemenea, duminică se vor 
desfășura și etapele interregiuni 
ale campionatului feminin al R.P.R. 
și ale campionatului masculin de 
calificare. In cadrul acestor com
petiții, sînt programate următoa
rele jocuri; campionatul feminin 
al R.P.R. i lași: Știința—Flamura 
roșie Botoșani; Rîmnicu Vilcea: 
Flamura roșie — Știința Craiova; 
Birlad: Progresul—Progresul Con
stanța; Constanfa • Flamura roșie 
—Voința Tecuci; Tg. Mureș: Pro
gresul—Metalul Baia Mare; Vișeu: 
Avînttd — Recolta Peregul Mare;

Duminică începe la Orașul Stalin campionatul 
de box al asociației Dinamo

Incepind de duminică, Orașul 
Stalin va găzdui pînă la 16 sep
tembrie o interesantă competiție: 
campionatul de box al asociației 
Dinamo.

La această importantă întrecere 
care va desemna campionii de box 
ai asociației Dinamo pe anul 1954, 
și-au anunțat participarea numeroși 
pugiliști dinamovîști din diferite 
centre ale țării. Examinînd lista 
celor înscriși găsim nume cunoscu
te de boxeri de bună valoare teh
nică. Lotul cel mai numeros îl va 
prezenta Dinamo Orașul Stalin 
(antrenor A. Weintraub), lot care 
cuprinde pe Iulian Mihai (cat. co
coș), Al. Balogh (cat mnseă), V. 
Fitiuță (cat. pană), V. Carvanschi 
(cat. semi-ușoară), 1. Relevici 
(cat. semi-grea), N. Herman (cat. 
grea) etc. i

Campionatul republicam de polo pe apă
Etapa V-a a returului cam

pionatului republican progra
mează azi următoarele me
ciuri: București: Progresul —
Constructorul Oradea (Ștrandul 
Tineretului, orele 17) ; Timișoara:

Locomotiva Grivița Roșie joacă am cal 
sîmbătă cu Dinamo Orașul Stalin

Fotbaliștii de la Locomotiva Gri
vița Roșie își continuă activitatea 
cu jocuri de antrenament și ami
cale. Astfel, astăzi după amiază ei 
se antrenează la două porți cu 
Dinamo 6, echipă din categoria B. 
Meciul acesta de antrenament are 
loc pe stadionul din Giulești.

Sîmbătă, tot în Giulești, cu în
cepere de la ora 17, Locomotiva 
Grivița Roșie va înfîlni Dinamo

Ca răspuns la articolul „Sparta- 
chiada satelor, o minunata sărbă
toare a sportivilor", apărut în zia
rul nr. 2467 din 3 iulie, comitetul 
raional U.T.M. din raionul Buioru, 
regiunea Galați, ne răspunde Cw 
intr-adevăr, nu a sprijinit în suti- 
cientă măsură activitatea sportivă, 
că nu a căutat să antreneze toți 
tinerii utemiști săteni la competi
țiile sportive loca'e. Biroul comite
tului raional U.T.M. Bujorii și-a 
luat angajamentul să sprijine pe 
viitor toate acțiunile întreprinse în 
domeniul culturii fizice, prin angre
narea întregului activ raional la 
mobilizarea tineretului din raza ra
ionului respectiv.

Un prim succes a și fost reali
zat, prin organizarea ștafetei raio
nale în cinstea celei de a zecea a- 
niversări a eliberării patriei, rezul
tatele obținute fiind dintre cele 
mai bune.

la handbal
Tirgoviște: Voința—S.M.T.C. Că
lărași; Odorhei: Știința—Progre
sul Orașul Stalin; Arad: Progre
sul—Știința Bistrița; Timișoara : 
Știința—Progresul Caracal; Olteni
ța : Flamura roșie — Locomotiva 
Ploești; Codlea : Avîntul—Flamura 
roșie Găești. In cadrul campiona
tului masculin de calificare se vor 
disputa întilnirile: Oradea: Dina
mo—Metalul Baia Mare; Tg. Mu
reș : Dinamo—Voința Cărei; Reși
ța: Metalul U. P.—Constructorul 
Cluj; Caracal: Progresul—Recolta 
M.Ă.S. București; București: Lo
comotiva—Oltul Rîmnicu Vilcea; 
Constanța: Dinamo—Metalul Bră
ila; Birlad: Voința—Progresul
Bacău; Botoșani: Flamura roșie— 
Flamura roșie Iași; Orașul Stalin: 
Constructorul — Metalul Cimpina ;
T. Măgurele : Progresul—Flacăra 
Leordeni: Tirgoviște: Metalul — 
corn. Săveni Tecuci; Buhuși: Fla
mura roșie — învingătorul dintre 
Progresul Iași și corn. Argestru 
(Vatra Dornei); Galați: Știința— 
învingătorul dintre Progresul Con-, 
stanța și Metalul Oltenița.

Dinamo București (antrenori C. 
Nour și I. Stoianovici) va fi pre
zent în întrecere cu următorii pu
giliști : I. Mantoma (cat. ușoară), 
Mircea Mihai (cat. muscă), Gh. La- 
che (cat. cocoș) etc.

De asemenea, vor participa la a- 
ceastă competiție boxeri de la Di
namo Oradea, Dinamo Galați etc. 
In rîndurile lor găsim o serie de 
elemente talentate, ca Mircea Mi- 
clăuf (cat. semi-ușoară), Gh. Hățiș 
(cat. pană) etc.

Inspecția de box a luat măsura 
de a trimite un lot numeros de ar
bitri judecători pentru a asigura 
o bună desfășurare acestei compe
tiții, care va contribui cu siguran
ță la popularizarea boxului în Ora
șul Stalin.

Flamura roșie — Progresul Cluj.
Marți, la ștrandul Tineretului, 

tot în cadrul etapei V-a, Ttnărul 
dinamovist și Progresul Tg. Mu
reș au terminat Ia egalitate : 3—3 
(2-1).

Orașul Stalin, intr-un meci amical. 
Ambele echipe vor prezenta for. 
mâții complecte. Dinamoviștii vor 
întrebuința și cîțiva din jucătorii 
echipei Dinamo București (Szdka, 
Toma, Constantinescu etc )

*
Selecționata Tineretului se va 

deplasa la Ploești. unde urmează 
să susțină un joc amical în com
pania Flacărei. Partida se va dis
puta simbâtâ. 1

Campionatul republican
După întreceri care s-au desfă

șurat timp de opt zile, întilnirile 
de tenis din cadrul campionatului 
republican al juniorilor au luat 
sfîrșit Noii campioni juniori ai țării 
sînt următorii : categoria 17-18 
ani: simplu juniori : Alexandru
Bardan (Dinamo București), sim
plu junioare: Ecaterina Roșianu 
(C.C.A.), dublu juniori: Alexandru 
Bardan, Vasile Serester (Dinamo 
București, Progresul Finanțe Sfa
turi Cluj), dublu mixt: Ecaterina 
Roșianu, Vasile Serester; categoria 
15-16 ani: simplu juniori: Vasile 
Serester, simplu junioare r Eleo
nora Stan (Dinamo București).

Finala probei de simplu juniori 
(categoria 17-18 ani) a oferit un 
joc spectaculos, în care atît Bar
dan cit și Serester au făcut apel la 
toate cunoștințele lor și au depus 
toate eforturile pentru cucerirea 
victoriei. A învins Bardan care a 
avut o pregătire fizică mai bună. 
A fost mai cairn în momentele cri
tice, s-a orientat mai bine din 
punct de vedere tactic și a atacat 
cu hotărîre. Serester a fost la înăl
țimea învingătorului său în ceea 
ce privește pregătirea tehnică, exe- 
cutînd cu o deosebită ușurință lovi
turile de atac și apărare și avînd o 
concepție de joc modernă, ofensivă. 
Serester a fost insă obosit către 
sfîrșitul meciului, cînd a greșit i 
multe mingi.

In finala probei de simplu junioa
re (categoria 17-18 ani) dintre Eca
terina Roșianu și Livia Avram vic
toria i-a revenit primei jucătoare, 
care s-a arătat superioară prin jo-

Jocuri amicale de fotbal
CLUJ 1 (prin telefon de la sub- 

redacția noastră). — Peste 12.000 
de spectatori au urmărit miercuri 
după amiază, pe stadionul „G'neor- 
ghe Gheorghiu-Dej“ întîlnirea ami
cală dintre Selecționata București 
și Știința Cluj. Meciul a fost viu 
disputat și s-a terminat cu victo
ria Selecționatei la scorul de 4-2 
(1-1).

Primul gol a fost marcat de 
Selecționata București în min. 23 : 
Paraschiva centrează și Ozon reia 
din volee : 1-0. In min. 37, Știința 
egalează prin Zeană. care a șutat 
direct la o centrare a lui Lutz.

Jocul este deosebit de animat și 
după pauză, cînd amîndouă echi
pele reușesc acțiuni frumoase în 
atac.

Selecționata București ia din nou 
conducerea în min. 49, cînd Ozon 
marchează, tot la o centrare a lui 
Paraschiva. Din nou Știința ega
lează. în min. 54: Copil trage de 
ia 20 m. și arbitrul, apreciind că 
Dungu a prins mingea după linia 
porții, acordă gol: 2-2.

Selecționata București are o pe
rioadă de dominare clară, în Care

Faza de zona a campionatului de caiac-canoe
Campionatul republican <(e 

caiac-canoe (faza de zonă) 
începe în ziua de 3 sep
tembrie, în următoarele centre:

informații Qfonosport
După trierea și omologarea re

zultatelor de la concursul Nr. 21, 
etapa din 29 august, au fost sta
bilite următoarele rezultate :

Buletine depuse 116.970.
Premiul I: 2 buletine, cu c'te 

12 pronosticuri exacte, cite 15.000 
lei fiecare.

Premiul II: 33 buletine, cu cîie 
11 pronosticuri exacte, cite 1063,36 
lei fiecare.

Premiul III: 411 buletine, cu cite 
10 pronosticuri exacte, cîte 85,37 lei 
fiecare.

Lista oficială a premiilor apare 
duminică în Programul PRONO
SPORT No. 21.

★
Echipele programate in concur

sul PRONOSPORT Nr. 22 (etapa 
din 5 septembrie) au obținut in
tre ele. în ultimul timp, următoa
rele rezultate:

I. Avîntul Reghin—Minerul 1 Eu- 
peni: tur 1—1; 1953: 0—0, 0—0.

II. Flacăra Moreni — Progresul 
Sibiu: tur 0—0; 1953: 0—3. 3—0.
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Iii. Metalul Uzinele de trac
toare — Locomot’va T Sever'd: tur 
1-0

IV. Progresul Satu Mare — Fla

de tenis al ju&ioiilor i
cui de regularitate și lovituri pu
ternice din serviciu. Livia Avram a 
făcut multe greșeli permițînd ad
versarei sale să cîștige astfel nu
meroase puncte.

Cele două cupluri finaliste ale 
probei de dublu juniori Bardan-Se- 
rester și Kisseleff-Prundeanu au 
prilejuit un joc dinamic, cu nume
roase faze spectaculoase. In schimb, 
partida finală de dublu mixt n-a co
respuns așteptărilor, perechile E. 
Roșianu-V. Serester și L. Avram-
A. B ardan jucând sub valoarea posi
bilităților lor.

O întîlnhe interesantă, cu a- 
tacuri repetate lâ fileu, cit lovituri 
puternice^ și plasate, a fost finala 
probei de simplu juniori (catego
ria 15-16 ani), care i-a pus față în 
față pe jucătorii Serester și C. \ iziru. 
La proba de simplu junioare (cat 
15-16 ani) tinerele E. Stan și L 
Bosch au dus o luptă dirză, în care 
a ieșit învingătoare E. Stan, datori
tă unui mai bun joc de regulari
tate.

Rezultatele tehnice: cat. 17-18 
ani: simplu juniori: semifinale: 
Serester-Burcescu 6—2, 6—4; Bar- 
dan-Kisseleff 6—3, 6—1; finala: A. 
Bardan-V. Serester 4—6, 6—3,
6— 2; simplu junioare : E. Roșiarm- 
L. Avram 6—I, 6—2; dublu juniori
— finala: Bardan, Serester-Kjsse- 

leff, Prundeanu 6—0, 3—6, 6—4;
dubîu mixt: — finala — E. Roșia
nu, Serester-L. Avram, Bardan 6—4,
7— 5; cat. 15-16 ani: simplu juniori:
finala: Serester-G. Viziru 6—2,
2—6, 6—1; simplu junioare: E. 
Stan-I. Boscli 3—6, 6—5, 6—5.

își asigură victoria. Ea ia din nou 
conducerea prin golul marcat de 
Petschowsky (min. 55) — care a 
tras imparabil o lovitură liberă de 
la 20 m. — și își mărește avan
tajul prin gohil înscris de Paras
chiva (min. 68), care a reluat o 
centrare a lui Olaru.

Arbitrului Ad. Varga (Gl ii) i 
s-au aliniat formațiile: SELEC
ȚIONATA BUCUREȘTI : Dunga— 
Zavoda II, Androvici, Băcuț I (din 
min. 80. Formați) — Călinoia ('lin 
min. 80, Băcuț I), Serțozo—Paras
chiva, Olaru, Ozon, Petschowsky. 
Suru (din min. 70, Girleanu).

ȘTIINȚA: Todor (din min. 86, 
Covătaru) — Szekely, Luca, Do- 
brescu — Moldovan, Don Cio- 
banu, Lutz, Zeană, Copil. Suciți.

Raport de cornere : 6-2 - (2-2)
pentru Selecționata București:

R. FISCH
PLOEȘTI 1 (prin telefon). — In 

fața a 7000 de spectatori, Flamura 
roșie Arad a jucat amical cu Fla
căra. Victoria a revenit oaspeților 
cu 2-0 (1-0), prin golurile marcate 
de Birău (min. 16) și Vacii (min. 
86).

București, Galați, Arad, Timișoara, 
Tg. Mureș, Brăila, Tuieca, Con
stanța.

căra Mediaș: tur 0—I; 1953: 1—4, 
2-1.

V. Constructorul Craiova — Me
talul București: tur 0—6.

VI. Locomotiva Arad — Flamura 
roșie Cluj: tur: 1—3.

Vil. FI. roșie Buhuși — Dinamo 
Birlad, tur: 2—3.

VIII. Progresul Focșani — Lo
comotiva Iași, tur: 1—4.

IX. Dinamo Galați — Dinamo 
Bacău, tur: 0—2.

X. Metalul Oradea — Metalul 
Reșița: tur 0—2; 1953: 5—0, 1—2.

XI. Locomotiva Pașcani — FI. 
roșie Burdujeni: tur: 0—3.

XII. Știința Iași — Metalul 
Ploești: tur: 0—2.

Meciuri de rezervă

A. FI. roșie Sf. Gheorghe — Fla
căra Pitești: tur: I—0; 1953: 1—0, 
1-1.

B. Locomotiva Constanța — Me
talul Brăila: tur: 1—0.

G. Metalul Baia Mare — Loco
motiva Oradea: tur: 3—!; 1953: 
1-2 2-0

D Progresul F. B. Buc. — Lo
comotiva Craiova, tur» 4r 2.

Spouriijfflffî
( PROGRAMUL MANIFESTA- | 
! TIILOR SPORTIVE DE Dl Ml- ?

NICA 5 SEPTEMBRIE DE PE 
STADIONUL DINAMO 

DIN CAPITALĂ
Ora 15.00: Progresul F. B. '

București-Locomotiva Craiova 
(fotbal, categoria B).

Ora 17.00 : Dinamo București-
U.D.A. Praga (rugbi),

• ATLETISM. — Duminică 5 E 
septembrie se va desfășura pe sta- 1 
dionul Republicii din București un f 
concurs atletic de verificare, la ■ 
care vor participa cei mai buni • 
atieți din București care nu parti- ' 
cipă la Spartachiada sindicală. Cu . 
acest prilej, se vor desfășura ur- g 
mătoarele probe: ora 9 — 5 km 
marș (plus 10 concurenți de la 
Spartachiada), prăjină, lungime 1 
fete, disc băieți; greutate fete; ora [ 
9,35 — 110 m. g.; ora 9.45 — 1500 
m. obstacole, lungime băieți, disc ' 
fete, greutate băieți; ora 10 — 200 . 
m. băieți (plus zece concurenți de ■ 
la Spartachiada); ora T0,10 — 200 
ni. fete (plus 10 concurente de la '.* 
Spartachiada); ora 10.20 — 5000 m L 
ora 19,30 — suliță băieți, înălțime j 
fete; ora 10.45 — 400 m. g.; ora 
10,55 — 800 ni. băieți; ora 11.05 
—3000 m. obst.; ora 11,15 — su
liță fete, triplu salt, înălțime bă- [ 
ieți; ora 11,20 — 400 m. băieți; [ 
ora 11.25 — 809 m. fete; ora 11.30 ț- 
— 100 m. băieți; ora 11,35 — 100 
m. fete; ora 11.45 — 80 m. g.; 1 
ora 11.55 — 1500 m.

• FOTBAL. — Duminică, pe sta
dionul Republicii, de la ora 14,30, 
se dispută meciul dintre reprezen
tativele de pitici ale orașelor Bucu
rești și Arad. întîlnirea face parte1 
din numeroasele jocuri de pitici ini-1 
țiate de Secția C.F.S. din Consi
liul Central al Sindicatelor.

— Jucătorii care fac parte din lo
tul de pitici al reprezentativei ora- i 
șului București se vor întîlni du
minică la ora 13.30 la Consiliul.. 
Sindical Regional.

— Biletele pentru jocul in- 1 
temațional de fotbal Selc.c- pț 
ționata orașului București — F. CV 
Austria (Vierra) de la 8 septeni- 
brie se distribuie, pentru asociații, I 
incepind ițe astăzi 2 septembrie' • 
ora 17 pină miine vineri 3 sep- ■ . 
tembrie ora 19, la casa specială j 
de bilete de la stadionul Republi-I 
cii, str. Puțu cu Apă Rece. ■

> -■
• CICLISM. — Duminică dimi- 

neață se vor desfășura, pe șoseaua 
Giurgiului, întreceri de fond orga-, 
nizate de comisia orășenească de Ț 
ciclism, pentru următoarele cate- | 
gorii: avansați, semicurse, neclasi- ț. 
ficați, fete și biciclete de oraș. A- . 
dunarea participanțilof: la ora 7
în fața palatului de Justiție (Tri-f 
bunal). ‘ ’

După amiază, cu începere db Ia
orele 15, asociația Dirrâmo orga-Io
nizează o reuniune pe vdlotfrom.

înscrierile, atît pentru cursele dej, 
fond, cit și pentru cele pe' veloL F 
drom, se primesc pînă'vineri 3 sep-^ 
tembrie la orele 14, Ia sediul co
misiei orășenești, str. V. AlecSatidri E 
nr. 6.

• RUGBI. — Astăzi după a- 
miază la orele 17, pe Stadionul 
Dinamo, are loc a doua semifinală: 
a Cupei R.P.R. la rugbi, între Df-|. 
namo IX și Dinamo

— Duminică 5 septembrie se reial 
campionatul republican de rugbi. 
In prima etapă vor juca numai e- 
chipele din categoria A. lată pro-5 
gramul:

Știința București—Constructorul 
București, teren Parcul Copilului, 
ora 8,30.

Locomotiva Grivița Roșie—Cons-\ 
tractorul Orașul Stalin, teren Par
cul Copilului ora 10.

Progresul F.B.—Progresul Sănă.: 
tatea, teren Progresul Finanțe: 
Bănci ora 10,30.

Jocul Dinamo București—Mine- ț 
rul Petroșani s-a amînat.

Returul campionatului categoriei 
B va începe la 19 septembrie.
• LUPTE. — Duminică 5 septem

brie începe campionatul categoriei 
A.

Prima etapă programează urmă
toarele întîlniri :

Flamura roșie Cluj-Dinamo Bucu
rești, Constructorul Ploești-Metalul 
Baia Mare, Dinamo Orașul Stalin- 
Flamura roșie Lugoj, Locomotiva 
Timișoara-Progresul ®radea. Fla
mura roșie^ Arad . Constructorul 
București, Metalul Reșița-C.C.A.



După campionatele europene de atletism

Performanța Irr: Krivonosov nu mai poate fi evaluată 
de tabela internațională de punctaj

Faoug 31 (prin telefon)-, —
Duminică, în ultima zi de între- 

ceri a campionatelor euro'pcne de 
atletism, în clipa în care au Joși 
anunțate rezultatele tehnice ale 
probei de aruncarea ciocanului, ci
neva din apropierea noastră a ex
clamat : „lată că din nou tabela 
internațională de punctaj se arată 
a fi insuficientă".

Aci la Faoug, am deschis mai 
apoi cartea cuprinzînd atîtea și a- 
tîtea cifre și am văzut că, intr-ade
văr, cei care alcătuiseră tabeta n-au 
bănuit nici un moment că bila de 
metal a ciocanului ar putea fi lan
sată de mîinile unui om pînă din
colo de 62,90 m. (limita pentru 
care tabela recompensează pe at
let cu 1500 puncte). Și, totuși, doua 
din cele șase aruncări din finală ale 
atletului sovietic Mihail Krivono
sov, care au trecut de 63 m, n-u au 
mai putut fi evaluate prin puncte. 
Cea mai bună dintre ele a măsu
rat 63,34 m. și constituie noul re
cord mondial al proitei de arunca
rea ciocanului.

Este interesant de arătat ■ că în 
1952, in finala Jocurilor Olimpice, 
atletul maghiar Csermak a reușit 
primul in lume să treacă de grani
ța celor 60 m. Pînă la acea dată. 
60, m. 1a ciocan erau considerați 
drept ceva foarte greu de realizat, 
deși Nemeth și mai înaintea lui ir
landezul O’Callaghan se apropia
seră simțitor de această performan
tă. Dar, iată că, imediat după 
Olimpiadă. Imre Netneih aruncă și 
el peste 60 m„ germanul Nari 
Storch îl imită, iar norvegianul 
Sverre Strandli fixează- recordul 
mondial la 61.25 m. In toamna a- 
cOuiași an, Mihail Krivonosov mo
difică cifrele recordului sovietic, 
coinpletîndu-le peste 60.

In 1953, cehoslovacul Milos Maca 
obține 61 m. și în același an Sta
nislav Nertașev (U.R.S.S.) îșî în
scrie numele printre aruncătorii de 
peste 60 m. Imediat după ce a par
ticipat la întrecerile din cadrul Fes
tivalului de la București, record
manul lumii, Strandli, aruncă 62.36 
m., performanță care, nu știm din 
ce motive, nu a fost omologată ca 
record. Pe toți acești maeștri ai a- 
runcării ciocanului i-am văzut în 
zilele de concurs la Berna. Aci au 
venit să tranșeze nu' numai proble
ma campionului european, dar si 
pe aceea a celui mai bun aruncă
tor al lumii, știut fiind că*pe alte 
continente nu există aruncători de 
valoarea lor.

La capătul unei luote lungi și 
dîrze at'etul sovietic Mihail Krivo- 

\ nosov și-a impus cu strălucire su- 
■ perioritatea. O superioritate netă și 
categorică.! Deși acum la Berna 

i Strandli a atins cea mai bună for- 
! mă a sa din acest an, el a fost în- 
1 trecut cu peste doi metri !

Față de înalta măiestrie arătată 
: aci în capitala Elveției de Krivono
sov, se poate afirma că noul record, 

: deși uluitor ca valoare, nu consti- 
ituie totuși o limită pentru marile 
posibilități ale atletului sovietic.

Este interesant de urmărit evo
luția recordului mondial al acestei 

j probe. Primul record1 mondial a 
Jost luat în evidență în anul 1888. 
* El a fost .realizat de americanul 
Mitchell cu 39,62 m. De aci, evo
luția sa a fost următoarea : 42,91 
m. Mitchell (S.U.A.) in 1892; 44,80 

im. Flanagan (S.U.A.) în 1896; 
45,92 m. Flanagan în 1897; 46 29 
m. Flanagan in 1898 ; 52,70 m. Fla
nagan in 1904 : 52.90 m. Mc. Gralh 
(S.U.A.) in 1907 ; 56,18 m. Flana
gan în 1909; 57,09 m. Mc. Grath 
în 1911; 57,75 m. Mc. Grath în 1913;
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58.24 m. Hein (Germania) în 1938;
- 59.00 m. Blask (Germania) in 1938; 
59,02 m. Nemeth (R.P.U.) în 1918; 
59.57 m. Nemeth în 1949; 
60,34 m. Csermak (R.P.U.) in 1952
61.25 m. Strandli (Norveg.ia) în 

j 1952 și acum 63,31 m. Mihail Kri
vonosov (U.R.S.S.) în 1954.

î Și, pentru că am vorbit la înce
put despre tabela internațională de 

Jpunctaj, vom aminti acum limitele 
performanțelor prevăzute în tabelă, 
care au fost întrecute pînă acum 
Idoar la trei probe (greutate, disc, 
Icioca-n). Ele sînt următoarele: 100

Ziarele norvegiene
OSLO (Agerpres). — TASS 

transmite:
Ziarele norvegiene dau o înaltă 

(apreciere rezultatelor obținute de 
; atleții sovietici ta campionatele 
europene de la Berna.

Ziarul ..Morghenbladet" scrie că 
echipele U.R.S.S. au întrecut cu 

- mult așteptările, dominînd din toa
rte punctele de vedere campionatele 

de ia Berna.

m. —. 10.0 sec,; 200 m. — 20,1 sec; 
400 ni.— 44,7 sec.; 800 m.—1:43,3; 
1500 m. — 3:38.0; o milă — 3:5519 
5000 m. — 13.31.5; 10.000
m. — 28:31,0; 110 m g.— 13,3 sec. 
400 m. g. — 18,8 sec.,3000 m. obst. 
— 8:30,6; lungime — 8,26 m.; înăl
țime — 2,14 m.; prăjină — 4,82 rn.; 
triplu — 16,48 m.; greutate—18,50 
m.; disc — 59,20 m.; suliță — 81,40 
ciocan 62,90 m...

★
înd la 15 iulie 1939, pe stadi
onul Arende din Milano, Rudolf 

Harbig parcurgea cei 800 de me
tri ai clasicei curse de semîfond 
în 1:46,6, lumea atletismului ră
măsese stupefiată în fața valorii ex
cepționale a acestei performanțe, 
care întrecea cu 1,8 sec. vechiul re
cord mondial al atletului englez 
Sidney Wooderson.

Mulți ani performanța alergăto
rului german s-a arătat inaccesibilă’ 
celor mai de seamă semifondiști ai 
vremurilor și chiar recordmanului 
lumii, care nu s-a mai putut apro
pia niciodată de valoarea ei.

încercări de a ataca recordul au 
făcut, fără rezultat insă, foarte 
mulți atleți celebri, ca Holst 
Sorensen șl Bergsten (Danemarca), . 
Liljekhuist (Suedia), Storsk’ub 
(Finlanda) și însuși italianul Ma
rio Lanzi, alături de care stabilise 
Harbig recordul. In anii din urmă, 
tentative de a înt-ece miraculosul 

Jiri Skobla (R. Ceh.) și-a con
firmat reputația de cel mai bun 
aruncător de greutate din Europa.

record au făcut francezul Hansen- 
ne, negrul jamaican, Whint, india
nul american Whitfield, germanul 
Ulzheimer, danezul Nielsen, cărora 
li s-au alăturat recent tineri și ia- 
lentațL alergători din R. Ceho
slovacă, Belgia, Norvegia și An
glia. Cel mai îndreptățit să aspire 
la doborîrea recordului lui Harbig 
a părut să fie, timp de mai mulți 
ani, Melvin Whitfield, care a cîști- 
gat în olimpiadele de la Londra și 
Helsinki și care s-a dovedit a fi 
unul dintre cei mai puternici atleți 
ai lumii. Specialiștii atletismului îl 
considerau pe acesta ca succesor de 
drept al lui Harbig, mai ales că 
Whitfield îi era superior în sprint 
atdedului german, alergînd 400 m. 
plat în 45,9 sec., fa-ță de 46,0 sec. 
cit alergase Harbig. Whitfield a 
făcut aproape ocolul lumii în căuta
re de piste rapide și coaliții puter
nice, și-a alcătuit grafice de cursă 
dintre cele mai diferite, cu toate a- 
cestea nu a putut obține mai nnilț 
de 1:47,9, fiind al doilea atlet al 
lumii care a coborît sub 1:18,0. 
Descurajat, el a declarat că. aban
donează lupta, considerînd inacce
sibil acest „infernal" record al lui 
Harbig.

Anul acesta atleții de pe conti
nentul nostru au redeschis lupta 
pentru record. Perspectiva campio
natelor europene a însuflețit pe fie
care din ei, dîndu-le un imbold 
puternic pentru o pregătire cit mai 
temeinică. In zecile de concursuri 
care au precedat întrecerile de la 
Berna, atleții europeni înscriu câte
va performanțe remarcabile. Finala 
de ta Berna a fost așteptată cu

recordurile lui
Comentând victoria obținută de 

alergătorul sovietic Vladimir Kuț 
în proba de 5000 m. plat, ziarul 
„Arbeiderbladet" scrie: „Victoria 
lui Kuț pe distanța de 5.000 m. 
a fost fenomenală. Nu este exage
rat să spunem că cursa lui a fost 
mai strălucită decit oricare cursă 
a lui Zatopek".

Cotidianul sportiv „Sportsmaner"

mult interes, nu murnaii de spec
tatorii din capitala Elveției, dar și 
de sutele de mii de iubitori ai atle
tismului din lumea întreagă. Ea a 
prilejuit nu numai o luptă extra
ordinară, dar, în ansamblul ei, și 
cea mai rapidă cursă de 800 in. din 
istoria atletismului lumii. Primii 
400 m. au fost parcurși în 52,5 sec. 
(în cursa record, Harbig i-a par
curs în 52,7 sec.). Cel de al doilea 
tur, deși a fost mai puțin rapid 
decît în cursa de la Milano, a fur
nizat un spectacol atletic extra
ordinar. La ieșirea din ultima tur
nantă, 5 concurenți se aflau în 
grup compact. De aci și pînă ta li
nia de sosire am asistat la o luptă 
epuizantă, 1a capătul căreia, cu un 
efort final magnific, tînărul spor
tiv maghiar Lajos Szentgali a ob
ținut o splendidă victorie. Ceea ce 
este însă faptul cel- mai important, 
e că prin această cursă a fost făcut 
dintr-odată un pas mare spre dolio- 
rîrea recordului lui Harbig. Szent
gali, care aleargă efectiv abia din 
acest an pe această distanță, s-a 
apropiat la numai 0,5 sec. de re
cord. Alături de el, încă 4 alergă
tori au coborît-sub 1:48,0. Este in
teresant de arătat tabelul primilor 
10 performeri ai lumii pe această 
distanță. Trebuie remarcat faptul 
că, în urma acestor campionate, re
zultatul lui Whitfield, care pînă la 
Berna se afla pe locul II, trece a- 
cum pe locul VII. Iată acest tabel: 
1:46,6 Harbig (Germania) 1939: 
1:47,1 Szentgali (R. P. Ungară) 
1954; 1:47,3 De Muynk (Belgia) 
1954; 1:47,4 Boysen (Norvegia)
1954; 1:47,4 Johnson (Anglia) 1954: 
1:47.5 Moens (Belgia) 1954; 1:47,9 
Whitfield (S.U.A.) 1953: 1:48,0
Nielsen (Danemarca) 1954; 1:48,3 
Hansenne (Franța) 1948; 1:48.4
Wooderson (Anglia) 1938; 1:48.4
Santee (S.U.A.) 1954.

■A
I n zilele care au precedat înlre-
1 cerile campionatelor europene 

de atletism, a avut loc 1a Berna 
Congresul Federației Internaționale 
de atletism amator. Cu această oca
zie, a fost luată.în discuție cere
rea de afiliere a R. P. Chineze, 
care a căpătat o rezolvare favora
bilă. In felul acesta, numărul ță
rilor afiliate la I.A.A.F. a crescut 
1a 77. Subcomisia de recorduri a 
luat în discuție problema omolo
gării diferitelor recorduri mondiale. 
După lungi discuții, a fost admis 
ca record al lumii rezultatul de 
80,41 m. obținut de americanul 
Franklin Held ta aruncarea suliței, 
lată cîteva din noile recorduri mon
diale omologate: o milă ■— Landy 
(Australia) 3:58,0 (1954); 5000 m.

— Zatopek (R. Cehoslovacă) 13:57,2 
(1954); 10.000 m. — Zatopek 28:54.2 
(1954) suliță—Held (S.U.A.) 80,41 
m. (1953): 3 mile —Green (An
glia) 13:32,2 (1951): 75 km. marș
— Do lezai (R. Cehoslov.) 1.05:08,0
(1954); 880 yarzi femei — Jurevitz 
(R. D. Germană) 2:12.6 (1953) și 
Razi (R. P. Ungară) 2:11,6 (1954); 
lungime femei — Willians (Noua 
Zeelandă) 6,28 m. (1954); suliță — 
Koneaeva (U.R.S.S.) 53,56 ni.
(1954). Remarcăm faptul că multe 
dintre aceste recorduri,, recent omo
logate, au și fost întrecute.

In cadrul aceleiași șed'n+e, a fost 
admisă propunerea delegației sovie
tice, care a cerut omo’ogarea re
cordurilor mondiale și în proba de 
3000 m. obstacole. In ceea ce pri
vește condițiunile tehnice privind 
omologarea recordurilor în această 
probă, delegația sovietică a fost 
însărcinată să . studieze problema. 
Multe discuții a stîrnit propune
rea pentru luarea în evidență a 
recordurilor mondiale și ta 400 m. 
femei, probă 1a care deocamdată 
nui se vor omologa recorduri. A 
fost acceptată propunerea delega
ției maghiare, care a ceTut stabili
rea riguros exactă a dimensiunilor 
suliței. Cu studierea problemei a 
fost insărcinat Tage Erikkson (Su
edia). Comisia de marș a decis ca 
ta viitoarele olimpiade să fie intro
dusă în program și cursa de 20 
km., care se va desfășura pe șosea.

ION SOTER
ZENO DRAGOMIR

Kuiț și Krivonosov 
se ocupă de victoria lui Krivono
sov, ,1a aruncarea ciocanului. Noul 
campion al Europei la aruncarea 
ciocanului, rusul Krivonosov — 
scrie ziarul — n-a lăsat nici un 
moment îndoiala că merită din 
plin, acest titlu. Acest sportiv in 
virstă.de 20 de ani, se subliniază 
în continuare, are toate posibilită
țile, să obțină rezultate și mai ră
sunătoare,.

Proba feminină de aruncare a greutății a demonstrat strălucit 
marea superioritate a atletelor sovietice. Ele au ocupat primele trei 
locuri.

In fotografie, primele trei clasate la campionatele europene - G 
Zibma (in centru), Kuznețova (st.)și Tîșkevici (dr).

„în ansamblu, sistemul lor de sport 
este ceea ce visăm noi in S. u. A.“

Oeclarația președintelui C.
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Ziarul „New York Herald Tri

bune” publică o știre în care se 
spune: „Președintele Comitetului 
Olimpic Internațional, Avery Brun
dage a declarat că după cum i-ait 
spus rușii, giganticul lor program 
sportiv este' intr-adevăr subordonat 
regulilor sportului amator”. In con- 
linuare, Brundage a spus : „In tim
pul vizitei mele în Uniunea Sovie
tică nu am văzut nimic care să 
mă fi putut face să mă îndoiesc de 
acest lucru”.

NOI MAEȘTRI EMERifi A! SPORTULUI SOVIETIC
M.QBQ0VA 1 .(♦Agerpres).—TASS 

transmite :
Pentru rezultatele excepționale 

obținute cu prilejul campionatelor 
europene de atletism de la Berna, 
Comitetul pentru cultură fizică și 
sport de pe lîngă Consiliul de Mi

„Spartak” Moscova a învins
„Dinamo” Moscova in Cupa U.R.S.S. 

la fotbal
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Populara competiție sportivă 

„Cupa U.R.S.S." ta fotbal se află 
în plină desfășurare. Acum au in
trat în întrecere și echipele din 
categoria A. La 30 august '-au 
întâlnit cunoscutele formații sovie

Lotul canotorilor din R. ?• R. 
s-a reiitois de ia Amsterdam

Miercuri dimineața a sosit în 
Capitală lotul canotorilor din 
R.P.R. care a participat ta campio
natele europene masculine de ca
notaj academic de 1a Amsterdam.

Campionatele europene de natație de Ia Torino
TORINO 1. — La 31 august a 

început în bazinul stadionului 
municipal din^ Torino (Italia) a 
VlII-a ediție a campionatelor euro
pene de înot, sărituri și polo pe 
apă, ta care participă peste 600 de 
sportivi din 22 de țări. Țara noas
tră este reprezenată 1a aceste cam
pionate printr-o echipă de polo pe 
apă.

In prima zi de concursuri, cam
pionul maghiar Nyecki a cîștigat 
titlul de campion european în pro
ba de 100 m. liber, cu timpul de 
57.8 sec., urmat de Balandin 
(U.R.S.S.) 58.2, Kadas (R.P.U.) 
58.3, Eminente (Franța) 58.5 și 
Kurennoi (U.R.S.S.) 58.6. In fi
nala probei de 100 m. Future se
nioare, Juta Langenau (R.D.G.), 
campioană mondială universitară, 
a cucerit tiklul de campioană eu
ropeană cu timpul de 1:16.6. nou 
record mondial, fiind umată de : 
Littomeritzki (R.P.U.) 1:18.6, Happe 
(Germania Occ.) 1:18.9 și Lusien 
(Franța) 1:20.8.

Ieri Agatha Sebo (R.P.U.) a 
cîștigat în finala probei de 400 m. 
senioare, cu 5:14.4, urmată de 
Gyenge Valeria (R.P.U.) 5:16.3,
Ligorio (Jugoslavia) 5:18.7, Bri

I. 0- Avery Brundage
Brundage a subliniat că a fost 

impresionat in mod deosebit de 
uriașul program sportiv înfăptuit 
K1 Uniunea Sovietică, marile sta
dioane pline cu spectatori, pistele 
de atletism de pe lîngă fabrici și 
colhozuri, fotografiile sportivilor 
fruntași expuse în locurile cele mai 
vizibile, ca și de călătorii care ju
cau șah în așteptarea avionului.

„In ansamblu, sistemul lor de 
sport este ceea ce visăm noi în 
S.U.A.” — a spus Brundage.

niștri al U.R.S.S. a decernat titlul 
de maestru emerit al sportului unui 
număr de șase atleți, noi campioni 
ai Europei.

Noii maeștri emeriți ai sportului 
sînt: V, Kuț, M. Krivonosov, 13. 
Grisaev, V. Uliov. A. lulin si I. 
Filin.

tice „Dinamo" și „Spartak" din 
Moscova. Echipa „Dinamo" este, 
după cum se știe, cîștigătoarea cu
pei pe anul 1953, iar „Spartak", 
campioană unională.

Fotbaliștii de ta „Spartak" au 
arătat o formă excelentă, terminînd 
victorioși, cu scorul de 3-1 (2-1).

La sosire, sportivii noștri au fost 
întîmpinați de reprezentanți ai
C.C.F.S.  și membri ai Comisiei 
centrale de sporturi nautice.

(Agerpres).

quet (Oianda) și Janny (Franța). 
Ștafeta 4 x 200 m. liber seniori a 
fost cîștigată de echipa maghiară 
(Til, Nyecki, Kadas, Domotor) cu 
8:47.8. Pentru locul II s-a dat o 
luptă aprigă între echipa F-navțzi 
și a U.R.S.S.; abia pe ultimii me
tri, Boitheau (Franța) întrece pe 
Balandin (U.R.S.S.), astfel îneît 
Franța s-a clasat pe locul II 
(8S4.1), urmată de echipa U.R S S. 
(8:55.9), Suedia, Polonia, Italia, 
Anglia și Spania.

La sărituri de 1a trambulină-fe- 
mei (3 m.) Ciumiciova (U.R.S.S.), 
a ocupat primul loc cu 129,45 p„ 
urmată de Hanson (Suedia) 126,24 
p. și Jigalova (U.R.S.S.) 125 p.

Echipele de polo au fost împăr
țite în 4 serii a 3 echipe. Repre
zentativa noastră a căzut în serie 
cu Anglia și Olanda și în cele 
două jocuri susținute a fost între
cută cu 6—5 de Anglia și eu 7—5 
(5—1) de Otanda

In celelalte meciuri de ieri s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
U.R.S.S. — Austria 7—1, Franța 
—Spania 3—3, Belgia—Germania 
Occidentală 4—1.

virst%25c4%2583.de


: F. C. Austria, puternică reprezentantă 
a fotbalului austriac

Fotbalul austriac, a cărui va
loare este recunoscută în 

întreaga lume, va fi reprezen
tat la București de una din 
cele mai puternice echipe ale 
sale. Se știe că la 8 septem
brie, Capitala țării noastre va 
găzdui întîlnirea internațională 
dintre reprezentativa orașului 
București și echipa viencză F. 
C. Austria, care, ani de-a rin- 
dul, a deținut titlul de campi
oană a țării și care în prezent 
este, alături de Rapid din Vie
na, cea mai bună formație de 
club din Austria.

F. C. Austria sosește în țara 
noastră după o serie de suc
cese cucerite pe tărîm interna
țional (cîștigarea turneului de 
la Munchen, victorii în toate 
meciurile susținute în cadrul 
turneul ui efectuat în 'una au
gust în Franța, egalitate (1-1) 
cu Dinamo Moscova la Viena, 
etc.\ ceea ce o prezintă ca un 
adversar foarte „greu“ pentru 
oricare echipă.

„Austriecii alb-violeți“ (așa 
cum sînt numiți fotbaliștii de 
la F. C. Austria), și-au anunțat 
lotul pe care-1 vor deplasa pen
tru jocul de la 8, septembrie. 
Echipa comunicată cuprinde

Concursul international 
de aeromodelism de la Moscova
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Pe aerodromul aeroclubului cen

tral al U.R.S.S. „V. P. Cikalov" 
din apropiere de Moscova, a în
ceput un concurs internațional de 
aeromodelism.

Irt prima zi a concursului a 
avut loc lansarea modelelor pla
noare pentru distanță lungă. Pe 
locul întii s-a clasat constructorul 
de aeromodele Vladislau Spulak 
din R. ^Cehoslovacă. El a acumu
lat 839 puncte, din 900 posibile. 
Locul doi a revenit aeromodelistu- 
lui maghiar Randor Radosi, cu 
755 puncte, iar pe locul trei s-a 
clasat Ham Leimert din R. D. 
Germană.

Competiția va continua cu lan
sarea aeromodelelor prevăzute cu 
motoraș.

★

MOSCOVA 1 (Agerpres).—TASS 
transmite: Concursul internațional 
de aeromodelism, care se desfă
șoară în apropierea Moscovei, a 
continuat la 31 august cu desfă
șurarea probelor pentru aeromo
dele cu motoraș de cauciuc. In 
aceste întreceri, cel mai bun re
zultat a fost obținut de construc
torul polonez Wladislaw Niestoj 
care a întrunit 863 puncte din 900 
posibile. Aeromodelistul sovietic 
Vladimir Matveev a ocupat locul 
doi.

După două zile de concurs în 
fruntea clasamentului se află echi
pa R.P. Ungare, urmată în ordi
ne de echipele URSS. RSS Ucrai
nene și R. Cehoslovace. 

toți jucătorii^- folosiți în cam
pionatul de anul trecut, pe care 
F. C. Austria l-a terminat pe 
locui II, după Rapid și cu 7 
puncte înaintea celei de a 111-a 
clasată, Wacker, precum și o 
nouă achiziție, extremul dreap
ta Hofbauer de la W.A.C.

Din formația viitorilor noștri 
oaspeți fac parte o serie de ju
cători care au jucat în echipa 
națională a Austriei în cadrul 
campionatului mondial din a- 
cest an. Ocwirk, Stotz și Schle- 
ger au fost componenți ai lo
tului austriac care a jucat în 
Elveția, însă în formația F. C. 
Austriei majoritatea jucătorilor.: 
Schweda (3), Ondreiska (1), 
Rowanz (24), Rominek (14), 
Huber (27) și Melchior II (2) 
au făcut parte din echipa re
prezentativă a țării lor de a- 
titea ori cît arată numărul în 
paranteză din dreptul fiecăruia.

Valoarea fotbalului austriac, 
victoriile internaționale ale F. 
C. Austriei, precum și faptul 
că această echipă cuprinde nu 
'mai puțin de 9 jucători interna
ționali, o recomandă pe F. C. 
Austria ca un adversar deose
bit de valoros pentru reprezen
tativa orașului București.

Campionatele republicane de mare fond la natafie 
se desfășoară duminică

Duminică 5 septembrie se va 
desfășura între Brăila și Galați e- 
diția 1954 a campionatelor repu
blicane de mare fond la natație. 
Distanța pe care se vor desfășura 
campionatele este, ca și în anii 
precedenți, de cca 21 km. (Brăila- 
Galați) pentru bărbați și de cca. 
11 km. pentru femei . «

Vor participa la aceste campiona
te înotătorii de la 18 ani și înotă
toarele de la 17 ani, care au făcut 
antrenamente speciale pentru înotul 
pe mare distanță și sînt admiși 
prin vizita medicală. Clasamentul 
se va ’face separat și pe asociații, 
fiecare asociație puțind să fie re
prezentată prin 5—7 înotători (din 
care contează în clasament primii 
5 sosiți) și 3—5 înotătoare (din 
care primele 3 sosite contează în 
clasament). Controlul se închide 
la 50 de minute de la sosirea pri

Fotbal știi noștri joacă peste hotare
In zilele următoare, fotbaliștii 

noștri vor susține o serie de 
jocuri internaționale prietenști.

Astfel, la 5 septembrie, se va 
desfășura la Chorzow (R. P. Po
lonă) partida dintre echipele se
lecționate de juniori ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Polone. Tinerii noș
tri sportivi s-au pregătit la Cluj 
cu toată seriozitatea, pentru a re
prezenta cu cinste culorile patriei 
în această întrecere. Lotul nostru 
de juniori a părăsit Clujul, pe ca
lea aerului, îndreiptindu-se spre R. 
P. Polonă. Lotul este compus din 
următorii jucători: Bocianu, Vaida 
(portari), Nedelcu, Stancu. Cojoca- 
ru. Raiser (fundași), Bodo, Țircov- 
nicu, Maior, Gref (mijlocași), Co.

--------------------------------4----------------------------

Campionatele europene 
feminine de canotaj 

academic vor avea loc 
in anul 1955 la București
Cu prilejul campionatelor euro

pene de canotaj, desfășurate re
cent la Amsterdam, a avut loc 
Congresul F.I.S.A. (Federația In. 
ternațională de Canotaj Academic). 
La Congres au participat 41 de 
delegați, reprezentînd 28. de țări 
europene. S-a hotărît ca viitoarea 
ediție a campionatelor europene 
masculine din anul 1955 să se des
fășoare în localitatea Gând din Bel
gia. Campionatele europene fe. 
■minine vor fi organizate de Re- 
publica Populară Romînă și se
vor desfășura pe lacul Sn-agov în-
tre 1—7 august.

.Președinte al F.I.S.A. a fost
ales elvețianul Gaston Mulleg.
Noii vice-președin ți sînt: S. Ba-
rany (R.P.R.) și Fonteyn (Bet-
gia). Secretar al F.I.S.A. a fost
ales elvețianul Valter Blaser.

mului concurent (respectiv 30 mi
nute de la sosirea primei concu
rente) ; concurenții sosiți ulterior 
nu vor mai fi trecuți în clasamen
te.

In anii precedenți au cucerit tit
lul de campioni de mare fond la 
bărbați : 1951 șl 1952 Ad. lordacki 
(Știința Cluj), 1953: Eugen Csor- 
das (Dinamo), iar la femei 1951 : 
Lia Negariu (Lugoj), 1952 Valeria 
Rusa (Constructorul), 1953 Lucia 
Cucu (Știința Cluj). Pe asociații, 
s-au clasat pe primele locuri : 1951 
Metalul, 1952 Dinamo. In 1953, pri
mele locuri au fost ocupate de a- 
sociația Dinamo la bărbați și 
Știința la femei.

întrecerea bărbaților va începe 
duminică la ora 9 dimineața, din 
portul Brăila ,sosirea fiind în por
tul Galați în jurul orei 13.

pil HI, Ene, Gram, Georgescu, Vir
gil, Ghibea, Ștefănescu, Bilkossy 
(înaintași).

A doua formație din țara noas
tră care va susține întîlniri ami
cale internaționale este Flamura 
roșie Arad. Arădanii au părăsit 
aseară țara, plecînd la Praga, 
unde vor susține sîmbătă primul 
joc, în compania echipei din prima 
categorie Rridla Vlasti (Aripile 
patriei). La 7 septembrie, Flamu
ra roșie va juca din nou cu Rrid
la Vlasti, la Olomouc. Lotul Fia- 
murei roșii este compus din ur
mătorii jucători: Fuleiter, Riss 
(portari), Sziics, Covaci 1., Sereș 
(fundași), Capaș; Ritter, Bone 
(mijlocași), Birău, Covaci A., 
Vaczi, Mercea, Dumitrescu, Don, 
Jozsi, Szakacs (înaintași).

mitingul a-vi atic 
avioane sportive

Defilează inUn aspect de la 
formație un grup de

de anul trecut. 
„Zlin".

La o repetiție 
a mitingului aviatic de

generală
la 5 septembrie

neroportu’ Băneasa. Prin pîl- 
nia megafoanelor, vocea crai
nicului anunță pasagerii să se pre

gătească de zbor. Avioanele vin și 
pleacă fără întrerupere. Pentru pri
mul trecător, aeroportul Băneasa, 
nu prezintă în această dimineață 
de septembrie nici o deosebire față 
da zilele obișnuite. Cercetînd mai 
cu atenție, constați însă că în a- 
ceastă dimineață însorită pe aero
port este totuși o animație deose
bită. Se fac pregătiri intense pentru 
apropiatul miting aviatic. Intr-o 
parte, mîini harnice înalță masivul 
schelet de fier al tribunei oficiale. 
In altă parte, lingă pista de beton 
fac ultimele pregătiri cei de la „mi
ca aviație". Au 'oc centrări, se lan
sează de probă, iar motorașele mo
delelor captive de viteză sînt ali
mentate cu carburanții necesari. Ti
nerii constructori de aeromodele 
sînt cei care vor deschide repeti
ția generală de azi. Peste cîteva 
clipe, avioanele în miniatură se vor 
roti în aer ca niște păsărele...

In apropierea pistei principale de 
decolare, stau aliniate frumos cîte
va planoare din cele mai moderne. 
Atenția ne este atrasă de o cons
trucție deosebită. Este planorul de 
mare performanță pe ale cărui pie
se au fost încrustate cuvintele dragi 
tuturor aviatorilor sportivi din țara 
noastră : „Fabricat in R.P.R.". Ca
litățile acestui planor au fost deja 
verificate. La concursul internațio
nal din R. P. Polonă planorul ro- 
rnînesc a înregistrat o performanță 
de valoare. El ne-a adus locul I la 
proba de 100 km. zbor triunghiular. 
Deosebitele lui calități vor fi ad
mirate și astăzi. Căci peste cîteva 
minute, asemenea unui șoim de 
munte, planorul conceput și cons
truit în întregime de harnicii noș
tri muncitori și ingineri, s-a ridicat 
în înălțimi și pilotat de mîna expe
rimentată a unui instructor, exe
cută cu precizie întreaga gamă de 
acrobații. Aci îl vezi în înaltul ce
rului ,aci coborînd ca o săgeată 
spre pămînt, lăsînd în urmă un șu
ierat aidoma celui stîrhit de vînt 
printr-o pădure desfrunzită.

După o mică pauză, la ori ronț 
au apărut trei puncte strălucitoare. 
Cu cît se apropiau căpă.tau tot mai 
mult contur. Era o formație de a- 
vioane „Zlin 22“. După ce au fă
cut ocolul aeroportului, ele au ate
rizat lin și ușor ca niște fulgi. Și, 
cînd piloții au sărit sprinteni din 
carlingă, abia atunci am observat 
că acei care mînuiseră cu dibăcie 
„păsările de oțel" erau trei tinere 

fete cu, obrajii îmbujorați și plini : . 
de sănătate. In jurul lor s-au strins 
de îndată instructorii de planoare - 
și mai lot grupul de aeromodeliști, 
incepînd să discute cu aprindere ' 
diferite probleme și, bineînțeles, 
și despre apropiatul miting aviatic 
de care ne mai despart doar cîteva 
zi'e^ Discuțiile au contMiiat 
pînă cînd starterul a fluturat din 
nou cele două fanioane... Iși luau r 
zborul avioanele utilitare, puse în 
slujba agriculturii și asistenței me 
die ale.

Repetiția generală se apropie de 
sfîrșit. Așteptam ultimul punct din ' 
program : lansarea parașufiștilor. i 
Peste aeroport se așternuse liniște' 
deplină. Deodată, un sunet asur
zitor, de parcă s-ar fi prăvălit un 
munte, a spart această tăcere. Pe. . 
albastrul senin al cerului, dincolo 
de tribuna în care ne aflam se pro- ' 
filau siluetele avioanelor de mare; 
viteză. Erau trei, apoi încă trei, r 
ș> alte... Abia mai tîrziu au apă
rut și primele mari avioane de 
transport. Și, cînd motoarele lor 
și-au micșorat turația, „încărcătu
ra vie" a fost aruncată: de la . 
bordul marilor nave aeriene s-au ■ 
desprins parașutiștii sportivi! Suhf 
cupo'e de mătase multicoloră, pa
rașutiștii coborau agale prin spa-fț 
țiul aerian.

Tirzțj), cînd soarele era de acum-: ’ 
dincolo de cumpăna zilei, la Bă-f 
neasa s-a făcut din n-ou liniște. 4 
Decorul era însă fot atît de minu
nat ca și în primele ore a-le di
mineții. Pe aeroportul înverzit, în-5 
cins cu brîie de asfalt, se odih-- 
n-eau laolaltă planoare, avioane șii 
oameni...

Multe lucruri frumoase s-au pe-, 
trecut în prima dimineață de sep-f 
tembrie pe aeroportul Băneasa.I- 
Noi, am însemnat doar cîteva as-j 
pecte de la una din repetițiile ini 
vederea grandiosului miting care1 
va avea ioc cu prilejul Zilei Avi- ■ 
ației R.P.R.

Pregătirile care se fac și rezul-l 
tafele obținute la prima repetițiefc 
generală ne dau dreptul să afir-' 
măm că oamenii muncii din Capi- ' 
tală vor avea posibilitatea să a-S 
siste în acest an la o demonstra
ție a înaltei măiestrii a aviatorilor 
și parașufiștilor noștri sportivi cum 
n-au mai văzut niciodată. Bucu- 
reșten-îi se vor convinge ei înșiși), 
de acest lucru duminică 5 septem-M 
brie începînd de la ofa 10 dimi-ț ■ 
neața, pe aeroportul Băneasa.

B. MARICA
V. GODESCU

Pe stadionul „23 August*’ din Iași, 
cînd se joacă fotbal .fazele nu se 
deslușesc din cauza prafului.

Datorită insufici
entei pregătiri fizi. 
ce, înotătorul frun
taș VI. Marchițiu, 
a terminat cu greu 
cursa de 200 m. li
ber din cadrul cam
pionatului R.P.R.

La campionatul republican de poliatlon 
G.M.A., în proba de tir, concurentul Gh. 
Paraschiv (Orașul București) a obținut 0 
puncte, trăgînd toate cartușele în vînt.
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