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cu TOȚII LA CROS!
IN FIECARE an, odată cu primele 

zile de toamnă, pe întreg cuprin
sul țării noastre încep întrecerile 

unei mărețe competiții sportive : 
campionatul republican de cros pe 
eehipe „Să întâmpinăm 7 Noiem
brie”. Sute de mii de sportivi,, ti
neri și vîrstnici, oameni ai muncii 
de la orașe și sate, își manifestă 
prin participarea lor la această mă
reață întrecere dragostea fierbinte 
față de glorioasa aniversare a 
Marii Revoluții din Octombrie care 
a deschis popoarelor calea spre un 
viitor luminos și fericit.

Intrate in tradiția mișcării noas
tre de cultură fîz'că și sport, cro
surile sărbătorești organizate în 
cinstea zilelor de 1 Mai și 7 No
iembrie reflectă an de an uriașa 
dezvoltare a sportului în rîndurile 
celor ce muncesc din țara noastră 
Dacă la fiecare ediție a acestor 
crosuri tradiționale s-au prezentat 
la start mereu mai mulți coricu- 
renți și mai bine pregătiți, nu-i 
mai puțin adevărat că, în același 
timp, a crescut și s-a întărit capa
citatea organizatorică a asociațiilor 
și colectivelor sportive, ca și a co
mitetelor pentru cultură fizică și 
sport

Alergările de cros au intrat adine 
in gustul maselor de sportivi. Cro
sul își datorește deosebita sa popu
laritate, faptului că el contribuie 
in cea mai mare măsură la men
ținerea și consolidarea sănătății ce
lor ce-1 practică. Alergînd în aer 
liber, pe șoselfe, pe potecile păduri
lor, pe aleele parcurilor, pe dru
murile de țară, participant la în
trecerile de cros se fortifică, devin 
mai puternici și mai rezistenți. 
Crosul te învață să lupți împotriva 
obstacolelor ce ți se ivesc în cale, 
te învață să apreciezi și să îndră
gești viața sănătoasă in aer liber

Toamna a poposit din nou pr n- 
tre noi. Și iată că mîine, duminică, 
în orașe și sate, pînă în cele mai 
îndepărtate cătune, vor începe în- 
ti «cerile primei etape a campiona
tului republican de cros pe echipe 
„Să întimpinăm 7 Noiembrie”.

In organizarea acestei prime 
etape a campionatului republican 
de cros pe echiog „Să înt mp năm 
7 Noiembrie” colectivele sportive 
trebuie să depună o muncă susți
nută, deoarece este știut că prima 
etapă atrage numărul cel mai mare 
de participanți. In fruntea partici- 
panFlor la cros trebuie să se gă

Campionatul de atletism al U.R.S.S.
•— Nina Otkalenko a stabilit un nou record mondial —

KIEV, 16 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La Kiev au continuat întrecerile 
din cadrul campionatelor unionale 
de atletism.

. Cu un mare interes a fost urmă
rită finala probei de 200 ni. plat 
bărbați. Primul loc și titlul de cam
pion union 11 a fost cucerit de Ar- 
dalion Ignat'ev (Ko lioznik) care a 
realizat tiipnul de 2l”l/10. Cu a- 
ceastă perg-nuanță, care egalează 
recordul ffnional al probei, Igna
tiev a obținut cea de a doua me
dalie de aur din cadrul ediției din 
anul acesta a camp:onatelor.

In proba de 3000 m. obstacole 
pe primul loc s-a c asat Fedor Ma- 
rulin ou timpul de 8’50**8/10.  Titlul 
de campion unional pe anul 1954 
la proba de aruncare a greutății 
barbați a reveni1' reprezentantului 
asociației Diinanțg, Otto Grigalka. 
In proba de 400 m. garduri cunos
cutul sportiv Iurii Lituev a cucerit 
pentru 3 cincea oară medalia de 
aut de campion al țării. El a rea
lizat 51”. In finala probei, de a- 
runcare a suliței femei, cel mai 
bun rezultat ă fost obținut de tâ
năra atletă Virve Roolaid (Spartak 
Tallin) 54,89 m. La proba de de

In Valea Jiului întrecerea în 
cinstea Congresului și a zilei de 
7 Noiembrie a cuprins pe cei mai 
mulți dintre harnicii mineri. Și aci 
membrii colectivelor sportive își 
dovedesc dragostea față de partid 
prin succese deosebite în producție 
și pe terenurile de sport. Astfel, 
colectivul sportiv Minerul din Pe- 
trila a înmînat 33 de insigne 
G.M.A. gr. II unor vrednici spor
tivi printre care cunoscuții frun
tași ai întrecerii socialiste: Ni- 
colae Kratochvil, Ioan Pelger, A- 
dam Iauchs și alții. Sportivii în
treprinderii de localuri și locuințe 
Petrila se întrec pentru a da cit 
mai repede în folosință muncito
rilor locuințele lor. Astfel, Andro- 
ane Gheorghe, electrician, și-a de
pășit cu 46 la sută norma, tîm- 
plarul Emil Lupa cu 37 la sută, 
iar dulgherul Nicolae Olanciuc cu 
43 la sută. •

★
La fabrica de blănuri Vidra, 

din Orăștie, printre cei care de
pășesc normele se află și membrii 
Brigăzii Păcii condusă de Stef 
Cornelia, ale căror depășiri sînt 
de 35 la sută. Toți membrii bri
găzii au cucerit insigna G.M.A. 
Tinerele Rafila Popa și Aurelia 
Vaida, fruntașe ale întrecerii so
cialiste, pe ale căror grafice sînt 
trecute depășiri de 133 la sută, 
figurează printre pasionatele jucă
toare de volei din întreprindere.

BUDAPESTA, 17 (prin tele
fon de la trimisul nostru). — Fot
baliștii din Republica Populară 
Roniînă, care se află în capitala 
R.P. Ungare, au sosit aci în două 
etape. Juniorii, care susțin mîine 
(n.r. azi) prîfna partidă din cadrul 
triplei întilniri de fotbal romîno- 
maghiare, au sosit la Budapesta 
joi seara, în timp ce lotul echipei 
reprezentative A a sosit în Capi
tală astăzi dimineață (n.r. ieri) la 
ora 11.

Membrii delegației sportive ro
utine au fost primiți cu multă 
căldură de un nume, os public, de 
un grup de sportivi, precum și de 
reprezentanți ai autorităților spor
tive în frunte cu Gustav Sebeș, 
vicepreședinte al comitetului, pem 
țru Cultură Fizică și Sport din 
R.P.U. Imediat după sosire fot
baliștii romini s-au deplasat la 
Nepstadion, unde au făcut un ușor 
antrenament de acomodare. Fot
baliștii maghiari s-au antrenat du
pă amiază,

Meciul de fotbal dintre repre
zentativele A ale celor două țări 
a stîrnit aici un mare interes. Bi
letele s-au epuizat încă de marți. 
In comentariile lor. ziarele vorbesc 
despre interesul pe care-1 prezintă 
acest joc și au cuvinte de laudă 
despre fotbalul romînesc.

*
Sîmbătă începind de la ora 15 

se dispută întîlnirea dintre echi
pele de juniori ale Republicii Popu
lare Romîne și Republicii Populare 
Ungare. Echipa noastră n-a fost 
definitiv alcătuită. Probatul ea va 
fi următoarea: 

sească sportivii fruntași și cei care 
au obținut clasificarea sportivă. 
Exemplul personal al acestora tre
buie să constituie un stimulent pen
tru tovarășii lor de muncă din fa
brici sau de pe ogoare. Nici un 
salariat capabil de a participa la 
cros nu trebuie să rămînă în aîara 
acestor întreceri. Dar, mai înainte 
de concurs, fiecare participant are 
datoria de a se antrena temeinic, 
asigurîndu-și astfel pregătirea fizi
că și tehnică corespunzătoare. Con
siliile colectivelor sportive trebuie 
să ceară tot sprijinul organizațiilor 
de partid și comitetelor de între
prindere și să lucreze in strînsă 
colaborare cu organizațiile U.T.M. 
Pe măsură ce se desfășoară acțiu
nea de înscriere Ia campionatul de 
cros, colectivele sportive au datoria 
să organizeze în cele mai bune 
condițiuni vizita medicală care este 
indispensabilă oricărei întrec.ri pe 
teren variat.

F losind mijloacele cele mai ni
merite în munca de popularizare, 
angrenînd în fruntea concurenților 
pe conducătorii administrativi și 
activiștii organizațiilor de mase, 
organizînd concursurile pe trasee 
potrivite, n cele mai bune condi
țiuni tehnice, colectivele sportive 
vor răspunde cu cinste sare nii de 
a organiza prima etapă a acestei 
mărețe competiții. Colectivele spor
tive au însă nevoie’ de un ajutor 
permanent din partea consiliilor 
regionale și raionale ale asociații
lor și din partea comitetelor C.F.S. 
Toate organizațiile mișcării noas
tre de cultură fizică și sport tre
buie să contribuie din plin la reu
șita întrecerilor sărbătorești do 
cros.

Oameni ai muncii !
Inscrieți-vă și participați în nu

măr cit mai mare la campionatul 
republican de cros pe echipe „Să 
înt'mpinăm 7 Noiembrie”. Fiecare 
dintre voi să fie un agitator și mo
bilizator al tovarășilor lui de mun
că, arătînd acestora frumusețea a- 
lergărilor de cros, importanța a- 
cestei competiții închinate Marii 
Revoluții din Octombrie.

Tineri și tinere !
Fiți în primele rinduri ale par- 

ticipanților la campionatul de cros 
pe echipe „Să întimpinăm 7 Noiem
brie”. Să facem din această mă
reață competiție sportivă de mase 
o adevărată sărbătoare a tinereții 
și bucuriei 1

Cu toții la cros !

catlon pe primul- loc s-a clasat 
Vasili Kuznețov (Iskra).

La 16 septembrie au luat sfîrșit 
la Kiev întrecerile din cadrul 
campionatelor de atletism ale Uni
unii Sovietice. In ultima zi de con
curs, campioana europeană Nina 

, Otk.ș’enko a stabilit un nou 
record mondial în proba de 
800 ni. plat, parcurgînd distanța în 
timpul de 2’06”6/10. O performanță 
de valoare, mondială a realizat de 
asemenea campionul european Vla
dimir Uhov. I.uînd startul în proba 
de 50 km. marș, el a obținut tim
pul de 4li. 19’49”2/10.

In proba de 5.000 m. p'at, titlul 
, de campion unional a fost cucerit 

de recordmanul mondial Vladimir 
Ktiț cu timpul de 14’15”. Cel mai 
bun rezultat la proba de aruncare 
a ciocanului — 60,57 m. a fost ob
ținut de recordmanul mondial Mi
hai’ Krivonosov. Foarte disputată 
a fost finala probei de 200 m. fe
mei, în care primul loc a revenit 
cu timpul de 24"7/10 atletei. Maria 
Itki-n-a.

Pe echipe, locul întîi a fost cu
cerit de reprezentanții asociației 
„Dinamo" In cadrul campionat dor, 
atleții sovietici au stabilit 9 noi re
corduri unionale.

Muncesc cu rîvnă
In cinstea celui de al 11-lea Congres al P.M.R. și a zilei de 7 

Noiembrie, zeci de mii de munci tori își sporesc eforturile pentru a 
realiza succese însemnate, închi nîndu-le cu drag acestor eveni
mente deosebit de importante și scumpe celor ce muncesc în patria 
noastră. Tineretul sportiv este an grenat in uriașa mișcare ce se 
desfășoară în cinstea Congresului și a zilei de 7' Noiembrie luptînd 
și pe terenurile de sport ca și în producție pentru a fi printre frun
tașii întrecerii socialiste.

ÎNAINTEA meciurilor de la budapesta

Dar, în fruntea întrecerii pe în
treaga întreprindere se află cu o 
depășire de 99 la sută brigada a 
IlI-a utemistă condusă de Nirlă 
Florian de la secția fabricație.

★
La Cluj, au fost inițiate de că

tre colectivele Flamura roșie și 
Progresul mari concursuri poli
sportive de casă în scopul angre
nării unor noi oameni ai muncii 
în practicarea sportului. La aces
te concursuri au dreptul să parti
cipe toți lucrătorii din comerț și 
cooperație, membri de sindicat. De 
la etapa a doua participarea se va 
face pe baza carnetului de mem
bru al colectivului sportiv, iar în 
faza finală vor putea concura doar 
cea care, pe lîngă calificarea res
pectivă, vor fi posesori ai insignei 
G.M.A. sau aspiranți cu cel puțin 
trei probe reușite. întrecerile, a- 
flate în curs de desfășurare, sfîr- 
șesc la 27 octombrie. Sînt înscri
se 11 sectoare de stat și 12 coo
perative totalizînd 1063 muncitori. 
La popice participă 23 de echipe, 
la fotbal 10, la volei feminin 10, 
Ia masculin 13, la șah pe echipe 
21, la șah individual 146 de to
varăși iar la tenis de masă peste 
70 de echipe cu un total de pes
te 200 concurenți.

FISCH R, BOCOS E, 
MEDREA IOSIF, GH. B ALOGH 

corespondenți

Boceanu — Nedelcu, Stancu. 
Dascălu—Bodo, Țîrcovnicu—Copil, 
Ghibea (Ene), Ene (Bukosi), Geor
gescu. Virgil.

Echipa maghiară a rost alcătuită 
astfel:

Vârhidi—Vekony, More, Klug -* *-  
Knelczer, llku II — l.elenka, Nagy 

Săgi. Hold, Farkaș.
h

Pentru jocul de duminică echipa 
reprezentativă A a țării noastre a 
fost astfel alcătuită:

Toma — Zavoda II, Apolzan, 
Băcuț / — Călinoiu, Serfozo —

O declarație 
de fotbal

In legătură cu tripla întîinire 
I dintre fotbaliștii romini și rria- 
' ghiari, președintele Federației Ma
ghiare de fotbal Barez Șandor, a 
fădut o serie de declarații ziariș
tilor. Intre altele, el a spus:

„Noi privim cu toată seriozitatea 
întîlnirea dintre echioele repre

zentative A ale celor două țări. 
Am alcătu i cea mai bună formație 
posibilă. Am fi putut să-l introdu
cem pe Czibor. dar faotul că în 
ultima vreme a dus o viață ne- 

‘ sportivă, ne-a determinat să-l în
locuim cu Fenyvesi. care sperăm 

: că va face față cu succes. Avem 
\ de asemenea încredere în iocul de
fensiv al lui Kotasz. Cunosc bine 
fotbalul romînesc și ultimele lui 

, rezultate. In special victoria asu-

TrăgătoH de valoare 
mondială in Campionatele 

Internaționale de tir 
ale R. P. R.

Sînt dm ce in ce mai puține zile 
pînă la marele eveniment sportiv 
pe care îl va găzdui țara noastra; 
Campionatele Internaționale de tir 
ale R.P.R. Zilnic, comisia de organi
zare a acestor campionate primeșțe 
tot mai multe răspunsuri afirma
tive din partea țărilor invitate. Pu
ternica reprezentativă de tir. a 
Uniunii Sovietice, din componența 
căreia fac parte majoritatea trăgă
torilor ce au depășit în ultimele 
concursuri recordurile mondia.e, și-a 
anunțat participarea. Echinele 

Norvegiei, Suediei. R. P. Bulgaria, 
Danemarcei, Finlandei, R. Ceho
slovace, Elveției și R. P. Ungare 
și-au confirmat de asemenea parti
ciparea la Campionatele Interna
ționale de tir ale R.P.R.

Unele din aceste țări au anu ițat 
și loturile cu care se vor prezenta 
în campionate. In loturile' anunțate 
ale R. P. Bulgaria, Finlandei, R. 
P. .Ungare, Danemavcai și l:he-> 
{iei s-int prezenți trăgători de va
loare internațională.

Intre 3—6 octombrie, data desfă
șurării Campionatelor Internqțio-»' 
nale, vor fi prezenți la locul de 
concurs trăgători ca: T. Montări 
(Finlanda), fost campion mondial 
la proba de armă liberă calibru re
dus poziția culcat, care este totodată 
și unul dintre cei 4 trăgători care 
dețin recordul mondial al acestei 
probe (400 p.). campionul olimpic 
la pistol viteză K. Takacs (R. P. 
Ungară), danezul Larsen cla
sat pe locul II la proba de armă 
liberă poziția culcat în cadrul ul
timelor campionate mondiale din 
1952, A. Balogh (R. P. Ungră) 
care a ocupat locul 111 la proba 
de pistol precizie din cadrul Jocu
rilor Olimpice, și mulți alții, ale 
căror performanțe se situează 
printre cele mai bune rezultate 
mondiale.

Gîrleanu, Nicușor, Ozon, Zeană. 
Suru.

Cit despre echipa maghiară, ea 
va avea componența anunțată, a- 
dică:

Groși is ■— Buzânszki, Lorani. 
Lantoș — Bozsik. Kotăsz — Toth 
II. Kocsis, Hidegkuti. Puskas. 
Fenyvesi.

Printre jucătorii din lotul R.P.R. 
domnește un moral ridicat. Ei toți 
sînt dornici să aibă o comoortare 
cit mai bună și să scoată un. re
zultat cit mai frumos.

A. I. DANCU

despre tripla intilnire 
romino-maghiarâ

pra F.C. Austria u avut un mare 
răsunet la noi. Știm în special că 
fotbaliștii romini au o foarte bună 
pregătire fizică

Cit despre echipa B pe care am 
trimis-o la București, socotim că 
am găsit o formulă de înaintare 
foarte bună. Dealtfel, acest com
partiment a funcționat foarte bine 
la antrenamente. In echipa de ju
niori am introdus tinerii cei mai 
talentați pe care-i avem actual
mente. Cuvinte foarte bune pot 
spune despre juniorii Farkaș și 
Vekony.

Independent de rezultatul teh
nic al jocurilor, această triplă în
tîinire va constitui un bun prilej 
de strlngere a legăturilor de prie
tenie dintre cele două popoare".



Fruntași in spart 
și in colectivă

Zilele trecute a avut loc la 
G.A.C. „Lupta noastră" din comu
na Săveni, raionul Săveni, regiu
nea Suceava, împărțirea avansuri
lor.

Pentru a cinsti această sărbă
toare, sportivii din raion, mobilizați 
de comitetul raional C.F.S., au or
ganizat o ștafetă care a adus co
lectiviștilor salutul călduros al 
sportivilor. Printre sportivii care 
au adus ștafeta au fost mulți co
lectiviști fruntași ca Gheorghe 
Rusu, Gheorghe Bucu și Dumitru 
Androne

VASILE LAZAR 
corespondent

Noi purtători
ai insignei G.M.A. la sate
Un nurlia: tot mai mare de tineri 

de la sate, încadrați în colectivele 
sportive ale asociației Recolta, de
vin purtători ai insignei G.M.A. 
Astfel, colectivul sportiv al Gospo
dăriei Agricole de Stat din Apoldul 
de Sus, sprijinit îndeaproape de 
organizația de bază U.T.M. a reușit 
să scoată nu de mult încă 43 purtă
tori de insignă Succese înseninate 
In acest domeniu au înregistrat și 
colectivele sportive din comunele 
Miercurea Sibiului și Dobra, care 
au în prezent cîte 45 de purtători 
ai insignei G.M.A.

Un aport însemnat la obținerea 
acestor succese l-au adus instruc
torii sportivi Florian Sofroniu și 
Alexandru Cristea.

Succese in muncă
Hotărîți să traducă în fapte lo

zinca ..Primii în sport, primii în 
producție", tinerii sportivi de la 
sate dau bătălia pentru terminarea 
la timp a tuturor muncilor agricole 
de toamnă.

Printre cei ce muncesc cu elan 
la G.A.S. Apoîdul de Sus, sînt at
letul Gheorghe Gherman, care a 
terminat înainte de termen sarci
nile ce-i reveneau la stropitul, să
patul și recoltatul viilor și atletul 
Paul Florea care depășește ziilnic 
sarcinile cu peste 40 la sută. De 
asemenea, atleta Maria Ghibu din 
colectivul sportiv Gîrbova s-a evi
dențiat la predarea cotelor către 
stat.

GH CIORANU 
corespondent

— Ce m-ași fi făcut dacă mă 
puneau să astup terenul de fotbal...

„Sprijin”...
Președinții unor sfiatur. populare 

comunale din regiunea Hunedoara 
au -pornit o adevărată campanie 
pentru folosirea intensivă a terenu
rilor de... sport. Pînă de curînd, 
aceste terenuri serveau exact sco
pului pentru oare fuseseră amenaja
te : activitatea sportivă. Nemulțu
miți însă de... randamentul obținut, 
tovarășii susamintiți au dispus folo- 
«iroa acosîoir ‘terenuri iu diferite alte 
•copuri.

Astfel, tov. Petre Albu, președin
tele sfatului popular al comunei A- 
poldul de sus afirmă că el nu în
țelege ca terenul de sport să facă 
excepție, atunci dud este vorba de 
«aplicarea lozincii ..nici un petec de 
pămurt neîosămînțiat“. Ca urmare, 
terenul de fotbal al com-unei a fost 
•nat, dar... numai pe j’umătate.

In comuna Miercurea Sibiului, 
președintele sfatului popul ir a ad
mis ca fînul colectat să fie depozitat 
pe terenul de sport (deh, teren ne
ted, drenaj și multe alte avantagii). 
La fel, după cum ne rela‘ează tot 
corespondentul nostru, Gh. Cioranu, 
în comuna Gîrbova terenul de sport 
■ adăpostit... aria de treier.

Deci : in loc de a via lorii'oa pă
mânturile nefolosite pînă acum, unit 
președinți de sfaturi populare au 

soluția salvatoare: anareia... 
urilor de sport I

Vie activitate în colect’vele sportive din satele 
Regiunii Autonome Maghiare

Crește neîncetat numărul spor tivilor de la sate și odată cu a- 
ceasta se ridică și nivelul perfor manțelor lor. Iată în fotografie pe 
tînărul țăran muncitor Edgard Eb ner de la gospodăria agricolă co
lectivă Doloț, raionul Deta, trecind ștacheta ridicată la 1.65 m. Acest 
tinăr atlet a obținut insă rezultate mai bune în concursurile regionale 
organizate la Timișoara.

Din ce în ce mai rodnică este 
activitatea sportivă din satele Re
giunii Autonome Maghiare. Pe 
numeroase terenuri de sport și în 
multe și frumoase competiții spor
tive țăranii muncitori și colecti
viștii din această regiune își dis
pută cu dîrzenie întîietatea.

fată pe scurt cîteva știri din 
activitatea sportivă a oamenilor 
muncii din satele Regiunii Autono
me Maghiare.
• In raionul Tg. Mureș s-au

Concursuri populare
Marți după-amiază a avut loc la , 

ștrandul Progresul Finanțe Bănci i 
din Capitală un concurs popular de 
natație în organizarea consiliului o- 
rășenesc al asociației Progresul. 
Participanții și-au trecut normele 
G.M.A. gr. I și gradul II Ia nata- 
ție. Cei mai buni înotători ai colec- _ 
tivelor sportive încadrate în asocia
ția Progresul vor reprezenta asocia
ția în zilele de 16 și 17 septembrie,' 
cînd se va disputa faza finală inter 
asociații. Iată-cîteva rezultate înre
gistrate în concursul de înot : 50 
m. fete : Ketty Cova'ts (Finanțe
Bănci) 54.6 ; Nora Segal (U.C.E.C. 
O.M.) 59,5; 100 m. fete: Ketty Co- 
vacs • 2,08 ; 25 m. fete : Rodica Io- 
nescu (Arta) 37; 25 m. băieți: Za- 
liariia Bobiiță (Finanțe Bănci) 37; 
50 m. băieți : P. Dimitriu (C.S.P.) 
38,8 ; Ștefan Mihai (F.B.) 39.8 ; 100 I

Angajamente... lacrimogene
Mare păcat că n-ați asistat acum 

vreo două lauri la constituirea con
siliului raional obștesc al asociației 
Recolta, în raionul Rădăuți t Precis 
că v-ar fi mers la inimă angaja
mentele celor cărora li s-a făcut 
cinstea de a li se încredința soarba 
colectivelor Recolta din raionul Ră
dăuți. Dar fără discuție că, dacă an
gajamentele celorlalți membri v-ar fi 
emoționat, cele ale tov. Vasde Bobu, 
care fusese numit președinte al con
siliului, v-ar fi mișcat pînă ia la
crimi.

Pînă la lacrimi sînt mișcați și 
jsportivii diai comunele dini raion a- 

tunci cînd aud numele tov. Vasile 
Bobu. Numai că lacrimile lor nu 
sînt provocate de o... emoție pozi
tivă, ci tocmai dimpotrivă. Pen!»:i 
că or cu consiliul raional, ori fără, 
ori cu tov. Vasile Bobu, ori fără, 
munca de organizare și îndrumare 
a colectivelor RecoMa din raionul 
Rădăuți merge le fel de prost. Cît 
despre activitatea tov. Bobu, ea este 
rodnică doar în... găsirea de pre
texte.

Poate că n-ar fi rău — propune 
corespondentul nostru Paul Duță — 
dacă cineva de la consiliul regional 
Suceava al asociației Recolta s-ar 
deplasa .personali, să vadă ce se .poa
te face pentru ca tov. Bobu să-și 
reamintească de mișcătoarele sale 
aojjajamen'te I

— Mă întreb dacă își ia atîtea 
angajamente ca să nu le îndepli
nească. sau nu fac-’ nimic fiindcă 
și-a luat prea multe ? 

desfășurat de curînd două com
petiții sportive, una de volei și 
alta la handbal. La volei, au par
ticipat 6 echipe masculine și 3 fe
minine, care au arătat un bun ni
vel tehnic. In vederea acestei în
treceri la gospodăria agricolă co
lectivă din Curteni și la căminul 
cultural din Dumibrăv’oara au 
fost făcute antrenamente meto
dice.
0 In urmă cu cîteva zile au 

fost inaugurate terenuri sportive,

de natație și canotaj
m. băieți; A. Dumitrescu (Combu
stibilul) 1:35,7 : M. Costoiu (C.S.P.) 
1:36,5 ; I. Trușcă (F.B.) 1:38,0.

★
Duminică 19 septembrie va avea 

loc la Sulina un mare concurs 
popular de natație și canotaj orga
nizat de sportivii din local tatea Su
lina, cu sprijinul comitetului C.F.S. 
al regiunii Galați, în cinstea Lunii 
Prieteniei Romîno-Soviet'ce.

In cadrul acestui mare concurs se 
vor desfășura întreceri de fond și 
viteză la natație, precum și între
ceri de fond și viteză pentru ambar
cațiuni pescărești la canotaj.

Pînă acum s-au înscris la acest 
concurs peste 450 de concureoți, 
printre care numeroși pionier:.

MANOLE VIRGILIU 
corespondent

— Începe așa raportul: pe unul 
din frumoasele noastre stadioane 
zeci și zeci de sportivi, intr-un elan 
tineresc...

Pînă cînd ?
Pînă și copiii din comuna Merei, 

raionul Buzău, îi cunosc pe vredni
cii sportivi oare le-au reprezentat cu 
cinste comuna în întrecerile pe ra
ion. Crosistul V. Mandiache, atletul 
Vasile Rîtan, g mnaștii și gimnastele 
din echipele care au cucerit și anul 
acesta primul loc pe raion în Spar- 
tachiada satelor, se bucură de dra
goste și cinste din partea tuturor 
concetățenilor lor, de la bunic și 
pînă la nepot. •

Dar, după cum ne relatează cores
pondentul Victor Gherasim, pînă și 
copiii din comuna Merei știu că 
tovarășii dm conducerea colectivu
lui Recolta din comună lucrează 
prost, că astă iarnă consiliul aces
tui colectiv a furnizat comitetului 
raional C.F.S. Buzău cifre și date 
fanteziste, că munca G.M.A. merge 
nu slab, ci foarte... slab, că echipa
mentul și materialele sportive se îm
puținează pe zi ce trece sau că pe 
terenul .de sport pa.sc în voie tot fe
lul de animale.

Toate acestea le știu pînă și copiii 
din comună. Cînd le vor afla oare 
și comitetul na'cnal C.F.S Buzău și 
consiliul regional al asociației Re
colta ? 

dintre care cele mai frumoase și 
mai bine amenajate sînt acelea dm 
comunele Vargata și Maid, ambele 
din raionul Tg. Mureș.
• Călăria este un sport răspîn- 

drt printre țăranii munc’tori din 
această regiune. In raionul Tg. 
Mureș mulți călăreți din comunele 
Ernei, Panet, Cueșd, Acățari, C'ba 
Nicolești, Stejeriș și de la gospo
dăria agricolă de stat „1 Mai" 
fac în prezent, antrenamente me
todice în vederea fazei regionale 
a campionatului sătesc de călărie, 
care va avea loc la 18 septem
brie în Tg. Săcuiesc.
• Cu sprijinul consiliului re

gional al asociației Recolta și cu 
ajutorul comisiei regionale de că
lărie a început la Tg. Mureș un 
curs de călărie, la care partic'pă 
sportivi din colectivele Avîntul Si- 
mo Geza, Progresul I.M.F., Con
structorul și altele. Cursurile au 
loc pe hipodromul din Tg. Mureș, 
unde elevii au la dispoziție tot 
echipamentul necesar, precum și 
3 cai pentru concurs de la secția 
de călărie a colectivului spoitiv 
al centrului școlar agricol din Tg. 
Mureș.

In perioada actuală majori
tatea colectivelor sportive Recolta 
din această regiune fac intense 
pregătiri în vederea organizării 
concursurilor populare. Succese 
mai mari în pregătirea acestor 
concursuri au fost înregistrate în 
raioanele Reghin, Toplița și 
Gheorghieni. De asemenea, este în 
studiu posibilitatea organizării 
unor întreceri de „tragerea frîn- 
ghiei".

(De la subredacția noastră)

AJUTOR TOVĂRĂȘESC
Pcm.ru popmy îzaraa mai intensă 

a mișcării de cultură fizică și sport 
în rîtidul sătenilor, sportivi ai co
lectivului .Progresul" Pașcani s-au 
deplasat în ziua de 2 septembrie la 
Gospodăria Agricolă de Stat S’olni- 
ceni Prăjescu.

Ei au fost întînipinați cu mare 
bucurie. Țăranii muncitori d «1 Stol- 
nfcen-i au avut prilejul să urmărea
scă întîlniri de fotbal ș: de volei 
oare s-au desfășurat într'-un cadru 
festiv, pe cele două terenuri d>n 
Stolniceni. Comitetul naonal C.F.S. 
a îmnînat o serie de diplome 
tovarășilor dăi cadrjil gospodă
riei care s-au distins în aceste 
întîlniri. Gheorghe Cîlbureanu, Re- 
inhald Witman și N. D nu, de la 
Gospodăria Agricolă de Stat din 
Stolniceni Prăjescu și Cristea 
Gheorghiu, Dumitru Sofian, Meroas 
și Filipescu de la Progresul au fost 
acei ce au primit diplome pentru 
frumoasa lor comportare în aceste 
întîlniri. Din partea gospodăriei, to
varășul președinte Aurel Schenhac 
a mulțumit sportivilor arătînd că ti
nerii din gospodărie care se mîn- 
dresc azi cu rezultatele obținute în 
agricultură, se vor strădui să se 
angajeze și mai activ în munca 
sportivă.

PUIU CONSTANTIN 
corespondent

SPORT DE MASE
INFORMAT II

• Luni, miercuri și joi, pe ba
zele sportive C. A. M., F. R. B„ 
din parcul Veseliei au avut 1oc 
întreceri de atletism, volei, 
handbal, fotbal, G.M.A. organi
zate de asociația Flamura toșie.
In cursul săptămînii viitoare, 

competițiile închinate „Lunii Prie
teniei Romîno- Sovietice" și Con
gresului Partidului se vor desfă
șura în continuare la tenis de 
masă.
• Pentru angrenarea în sport a 

elementelor tinere pînă la virata 
de 18 ani, Consiliul Central al 
Sindicatelor prin secția de cul
tură fizică și sport a organizat 
o competiție de fotbal care va în
cepe la 26 septembrie în orașeje 
București, Bacău, Constanța, Ieși, 
Cluj, Oradea, Timișoara, Arad și 
Craiova. Pot participa tinerii ju
cători care nu au jucat în anul 
acesta la categoria A și B. Echi
pele participante ale diferitelor a- 
sociații vor susține jocuri pe baza 
cărora se va face clasamentul. A- 
ceastă nouă competiție va stimula 
activitatea colectivelor sportive în 
direcția pregătirii și promovării 
tinerilor fotbaliști, a-ducînd astfel 
o contribuție însemnată la mări
rea cadrelor în mișcarea noastră

Activiști sportivi... 
inactivi

Recent, cei mai buni activ ști 
aj mișcării sportive din țara 
noastră au primit o binemeri
tată răsplată : distincția „Merite 
în sport". Este pe deplin meri
tată această distincție atît pen
tru cei care, ca activiști sala- 
riați ai mișcării sportive, depun 
toate .eforturile pentru a ridica 
această activitate la un nivel cit 
mai înalt, cît și pentru cei care 
muncind voluntar în domeniul 
sportului, fac din pasiunea lor 
un factor de progres al activi
tății de cultură fizică și sport.

Există însă și tovarăși care 
nu fac cmste funcției pe care 
o dețin. Lipsiți de elan și de 
pasiune pentru munca pe care o 
efectuează, aceștia frînează acti
vitate.! sportivă prin atitudin a 
lor lipsită de interes și de do
rință de a munci.

Un astfel de „exemplu" îl 
constituie tov. Teodor Tănase 
președintele comitetului raional 
C.F.S. Cea'Iau După cum ne re
latează subredacția noastră din 
Bacău, acest activist muncește 
fără etan și fără convingere, 
preferă chiulul activității efec
tive de teren, își neglijează sar
cinile și, mai mult, habar nu 
are de ceea ce trebuie făcut în 
privința multora dintre sarcinile 
ce-i revin.

Președintele comitetului orășe
nesc C.F.S. din Timișoara, tov 
Nicolae Foaie, nu se preocupă 
de altceva decît de fotbal, dez- 
interesîndu-se de toate celelalte 
sarcini ce-i revin, mai ales pe 
linia dezvoltării sportului de 
mase. Nu e de mirare, în a- 
ceste condiții, că activitatea 
unor ramuri de sport este in 
regres in Timișoara.

La fel de slab lucrează tov. 
Gh. Nicoară, președintele colec
tivului sportiv Locomotiva „A- 
tel erele CF.R. 16 Februarie" — 
și una dintre consecințe este a- 
ceea că la spartachi-da sindi
cală n-a participat n'meni din 
acest colectiv. Și Gh Vereș, preșe
dintele Consiliului regional Cluj 
al asociației Locomotiva, nu-și 
îndeplinește așa cum trebuie 
sarcinile ce-i revin,

A fost odată, la Cluj, un pre
ședinte de consiliu regional nu
mit Alexandru Csernay, care a 
dus de rîpă activitatea colecti
velor Metalul din regiune. El 
a fost însă înlocuit. Iată o solu
ție pentru a vindeca de lene și 
pe alți „activiști sportivi" ase
mănători !

sportivă. La sfîrșitul acestei corn 
petiții, echipele participante vor 

primi material sportiv și vor ii 
premiate cu cupe.
0 Asociația Metalul organizea

ză la 20 septembrie „Luna G.M..V" 
Un concurs de regularitate și re
zistență’moto pentru începători 
va prilejui în ziua de 3 octombrie 
o' dispută vie între motocicliștii 
ne'egitiin-ați Colecti‘_‘>l Metalul or
ganizează o premieră alpină în 
muniții Bucegi, unde alpiniștii vor 
fixa și o placă în cinstea celui de 
al Il-lea Congres al Partidului.

• Azi, 18 septembrie, ora 
16, la clubul I.C.C.F. din calea 
Griviței Nr. 288 vor fi înmînate 
insignele G.M.A. unui număr de 

l peste 700 tineri și tinere de la co- 
i lectivul sportiv Locomotiva I.C.C.F.

care și-au trecut toate normele 
complexului.

0 Consiliul orășenesc Progresul 
organizează astăzi și mîine un 
concurs de orientare turistică 
în regiunea cabanei „Trei brazi", 
cu participarea colectivelor din 
cadrul asociației Progresul și ale 
celorlalte asociații.

Pcm.ru


NE SCRIU
CORESPONDENȚII
• Sportivii de la mina Petrila, 

încadrați în întrecerea socialistă 
se străduiesc să dea patriei cit 
mai mult cărbune, în cinstea zilei- 
de 7 Noiembrie.

Fruntașul în întrecerea socialis
tă Mihai Ștefan este și un bun 
sportiv, El lucrează la unul din 
abatajele de pregătire din sectorul 
1 al minei Petrila împreună cu 
brigada sa, oare aplicînd înain
tatele metode de muncă sovietice, 
a reușit în luna august 1954, să 
dea o producție cu 78 la sută peste 
normă. In 'prezent, brigada condusă 
de Mihai Ștefan lucrează în contul 
lunii mai 1957.

Boxerul Gheorghe Croitorii, 
fruntaș în întrecerea socialistă, care 
lucrează la sectorul II al minei Pe
trila, împreună cu brigada sa, a re
ușit în cursul lunii august 1954 
să depășească norma cu 93 la sută.

După cum ne relatează corespon
dentul nostru, Iosif Medrea, și cu
noscutul fruntaș în întrecerea so
cialistă lul.iu Haidu, care lucrează 
la unu:' din abatajele de pregă
tire al sectorului XI, în cursul 
lunii august a depășit norma cu 63 
la sută.

• Tinerii muncitori de la schela 
petroliferă Berea, raionul Buzău, 
au lucrat cu multă însuflețire la 
amenajarea unud teren sportiv. Ei 
au amenajat un teren de volei, o 
pistă de atletism și o tribună cu o 
capacitate de 800 locuri.

După cum ne relatează cores
pondentul nostru. S. Banciu, în 
momentul de față numeroși tineri 
muncitori practică cu miilf entu
ziasm sporturi ca : voleiul, fotbalul, 
tirul, atletismul și altele.

® Tinerii țărani muncitori din 
comuna Jidveiu, raionul TîrnăverM, 
sînt dornici de a activa în diferite 
ramuri sportive. Acest lucru a fost 
dovedit cu prilejul diferitelor com
petiții și manifestații sportive din 
comună. Ei au participat la’ Spar 
tachiada Satelor, și-au trecut nor
mele G.M.A.. au înființat o echipă 
de voi i și una de fotbal. Și toate 
ar fi mers bine, dacă lingă acești 
tineri s-ar fi alăturat și tovarășul 
director al G.A.S. Stan loan. Lu
crurile s-au petrecut însă altfel. 
Tovarășul director privește sportul 
cu multă indiferență, iar despre a- 
jutor nici nu poate fi vorba. însuși 
fondul sportiv nu a fost întrebuin
țat în scopul destinat, ci din lipsă 
de orientare el a fost folosit în alte 
scopuri.

După cum ne relatează corespon
dentul nostru Ladislau Finichel, o 

' parte din vină, în această stare 
de lucruri o are și tovară
șul președinte al sfatului popular 
al comunei Jidveiul, Nicol ae Sza- 
kacs, care a arătat tot timpul o 
rompletă dezinteresare.

Este timpul ca atit tovarășul di
rector Stan loan, cît și tovarășul 
președinte Nicolae Szakacs să se 
ocupe și de mișcarea de cultură fi
zică și sport din comuna Jidveiu

MUNCA DE PROPAGANDA Șl AGITAȚIE SPORTIVA IN CADRUL COLECTIVULUI SPORTIV 
FLAMURA ROȘIE „BERE CRIVIȚA”

Nu de mult, echipa de fotbal a 
colectivului sportiv al fabricii „Bere 
Grivița" a suferit o mare înfrîn- 
gere în campionat. In meciul cu 
Ăvîntul Mobila Populară, fotbaliș
tii de la Flamura roșie „Bere Gri
vița" au trebuit să părăsească te
renul învinși. E drept, că în cla
sament echipa se afla tot pe pri
mul loc, dar tovarășii lor de mun
că care urmăresc cu interes toate 
jocurile echipei, nu au trecut cu 
vederea înfrîngerea suferită.

Așa se face că imediat după 5 
septembrie a apărut la gazeta de 
perete a colectivului sportiv un 
articol semnat chiar de responsa
bilul cu instruirea sportivă, tini
chigiul Radu Florea. Analizînd 
comportarea echipei de fotbal, Radu 
Florea a criticat cu tărie lipsa 
principală de care au dat dovadă 
jucătorii: subaprecierea adversa
rului.

Articolul a fost bine venit și s-a 
bucurat de un mare răsunet în în
treaga fabrică.

Jucătorii echipei de fotbal, în 
special cei mai tineri, au avut 
multe de învățat din acest articoh 
S-a văzut aceasta în analiza com
portării echipei în ultimele 3 eta
pe, cînd Ilie Pencoff, portarul Cio
cănel, precum și ceilalți, au ară
tat greșeala echipei. In etapa ur
mătoare, echipa de fotbal a obținut 
o frumoasă victorie, învingînd cu 
4-2 pe Flamura roșie C.A.M.

Acesta este numai un aspect al 
felului în care se duce munca de 
agitație și propagandă în cadrul 
colectivului sportiv Flamura roșie 
„Bere Grivița". Să luăm un alt 
exemplu. Angajamentele la purtăto
ri G.M.A. pe anul 1954 au fost înde
plinite în proporție de 350 Ia sută. 
Este un mare succes la care desi
gur a contribuit și munca intensă 
de popularizare dusă de colectivul

• CĂRȚI

In editura Cultură Fizică și Sport 
vor apare pînă la sfîrșitul acestei 
luni, următoarele lucrări: ^Cika- 
lov” de N. Bobrov, up amplu ro
man consacrat marelui aviator so
vietic și broșura „Adnotări pe 
marginea regulamentului de fot
bal". Vor mai apare de asemenea : 
„Handbal — regulament comen
tat", „Jocuri dinamice" și „Gim
nastica pentru sate" (în limba ma
ghiară), „Instalații sportive la 
sate" (în limba germană), „Gim
nastica" și „Despre atletism" (în 
limba sîrbă).

• TEATRU

In repertoriul Teatrului Maghiar 
din orașul Sf. Gheorghe pentru 

sportiv. In secțiile: umplut sticle, 
mălțărie, tîmiplărie și tinichigerie 
sînt afișate numeroase lozinci tip, 
primite din partea asociației, pre
cum și 60 de lozinci scrise de spor
tivii colectivului, care cheamă tine
retul din întreprindere la trecerea 
normelor complexului G.M.A.

Rodnica activitate a stației de 
radioamplificare, articolele scrise 
Ia gazeta centrală și gazeta colec
tivului sportiv, analizele 'periodice 
privind comportarea și abaterile 
de la disciplina sportivă a unor 
jucători, arată preocuparea deose
bită a colectivului sportiv pentru 
popularizarea sportului.

Mulți dintre sportivi, mulți mun
citori, precum și antrenorii echipe
lor de fotbal și volei, au dezbătut 
cu tărie problemele de prună im
portanță ale colectivului. Zilnic la 
stația de radioamplificare sînt ci
tite articole privind activitatea 
sportiva din cadrul colectivului, 
înainte de începerea returului cam
pionatului orășenesc de fotbal, an
trenorul Olimp Mateescu a scris 
la gazeta de perete a colectivului 
un articol îndrumător care pe lin
gă lipsurile semnalate în turul 
campionatului, arăta calea pe care 
trebuie s-o urmeze jucătorii, felul 
în care ei trebuie să se comporte 
ne terenul de spoil

In vederea primei et-ape pe 
colectiv, a campionatului republi
can de cros pe echipe „Să întâm
pinăm 7 Noiembrie", Gheorghe Ba
dea a scris un amplu articol la 
gazeta centrală a întreprinderii. 
El cheamă la întrecere pe toți ti
nerii dornici de a participa în a- 
ceastă mare întrecere.

Colectivul sportiv a obținut suc
cese și în mobilizarea sportivilor 
la întrecerile Spartachiadei Sindi
cale. Peste 58 de muncitori au 
luat startul probelor desfășurate pe 

Carnet cultural sportiv
actuala stagiune figurează comedia 
muzicală „La cabana Trei brazi" 
de Jack Fulga și N. Kirculescu.

• DISCURI

întreprinderea de stat .„Electre
cord" a înregistrat recent pe di
scuri o serie de cântece și marșuri 
sportive. Iată lista noilor înregis
trări (cifra reprezintă nr. din ca
talog) : 1904 — „Gigei” de Marins 
Mihai, execută Trio Grigoriu și 
orchestra de estradă Radio; .Mar
șul sportivilor” de Dnnaevski exe
cutat de aceeași orchestră. 1905 — 
„Marș sportiv” de A. Giroveanu, 
voce Florin Dorian, orchestra de 
estradă Radio; „Zburăm voioși" de 
N. Kirculescu, voce Trio Grigoriu, 
orchestra de estradă Radio; 1906 
— „Zboară mingea” de Sile Dimicn, 
voce Florin Dorian, orchestra de 

stadionul C.A.M. Mulți dintre ei 
s-au calificat pentru etapa raio
nală. Așa sînt Ilie Penco-ff, Florea 
Duminică, Stela Mincu, care au 
obținut rezultate promițătoare.

Foarte atent se preocupă colec
tivul sportte de educația sportivi
lor. Pe lîngă fiecare echipă există 
un educator politic. In echipa de 
fotbal, spre exemplu, educatorul 
este chiar secretarul organizației 
U.T.M. La fiecare antrenament sau 
în scurtele adunări se citește presa 
de partid și sportivă. Sportivii co
mentează cu aprindere problemele 
cele mai interesante. Toți cei 109 
membri ai colectivului sînt înca
drați în formele de învățămînt 
U.T.M. și de partid.

Realizările obținute pînă în pre
zent de colectivul sportiv în munca 
de propagandă-agitație, au fost po
sibile și datorită sprijinului per
manent acordat de către organiza
ția de partid și U.T.M. din între
prindere.

Cu toate acestea, munca, de pro
pagandă la colectivul sportiv Fla
mura roșie „Bere Grivița" prezintă 
și aspecte negative, multe dintre 
ele izvorînd din lipsa unui plan 
de muncă.

Responsabilul cu agitația și pro
paganda trebuie să privească cu 
mai multă atenție organizarea de 
recenzii pe marginea cărților spor
tive apărute ca și prelucrarea în 
spirit critic în adunări generale a 
unor abateri de la disciplina spor
tivă. Tot ce s-a obținut pînă acum 
constituie un început promițător. 
-Lichidînd însă lipsurile semnalate 
și "folosind toate mijloacele ce-i 
stau la dispoziție în munca de a- 
gitație și propagandă tovarășii de 
la „Bere Grivița" vor obține suc
cese și mai mari pentru colectivul 
lor sportiv.

PETRE MIHAI

estradă Radio; „înflorește sportul 
în țara mea” de Edy Aăărcuș, vo
ce Ion Dacian, orchestra de estra
dă Radio.

• FILME

In cursul săptănănii viit«»are 
vor rula pe ecranele cinematografe
lor din Capitală următoarele filme 
sportive: „Echipa de pe strada 
noastră” (Victoria și Gh. Doja), 
„întreceri sportive " prietenești” 
(Mihail Emlnescu), „Maeștrii spor- 
tuiui” (Timpuri noi).

• EMISIUNI RADIOFONICE

Marți 21 septembrie orele 6 di
mineața pe lungimile de undă de 
1935 m., 202 m„ 397 m., și 261 ni. 
se va transmite un program de 
cîntece sportive și de tineret.

Biblioteca sportivului
— Victore, p-am adus ceva.
— Ce mi-ai adus?

• — Hm! Nu cred că ai să ghi
cești... Uite!

Și maestrul sportului Victor 
Firea primește din mina soției 

lui o broșură. Citește în grabă 
titlul: „Regulamentul jocului de 
volei, ediția Il-a” și exclamă bu
curos:

— Bravol Mulțumesc; Lili...
...Așa a intrat, zilele trecute, 

încă o carte in casa cunoscutu
lui atlet îmbogățind biblioteca sa 
în care pt^ți întâlni multe lucrări 
de specialitate. In primul rînd, cele 
referitoare la ramura de sport pe 
care o practică: „Antrenamentul 
atletului" de Ozolin, „Atletism" 
de Homenkov și Stepancionok, 
manualul de atletism în redacta
rea lui Ozolin și altele. Sînt apoi 
regulamentele pentru aproape 
toate ramurile de sport (acestei 
îl interesează în calitatea sa de 
profesor).

— Am citit cîteva capitole din 
cartea profesorului Krestovnikov,

Fiziologia exercițiilor fizice, — 
ne spune Firea. Mă interesa pro- 
btetna transformărilor fiziologicei 

din organism în urma practâcării 
diferitelor exerciții sportive.

— Care-i ultima carte de atletism 
intrată în biblioteca dumitale?

— Ultima care a apărut, tirește. 
Cartea lai Zeno Dragomir ș' a 
antrenorului Lupan, o culegere de 
exerciții pentru at'leți. Eu, Insă, 
cred că este foarte bună pentru 
orice sportiv, deoarece prezintă 
exercițiile care formează calitățile 
ce stau la baza pregătirii în toate 
ramurile de sport.

— Dintre cărțile de atletism 
care ți se pare mai completă, 
mai bună?

— Volumul acela masiv, carto- . 
nat „Atletism”. Este o lucrare ex
cepțională scrisă de cei mai buni 
antrenori sovietici ca Ozolin, Va- 
siliev, Ionov și alții. Aceștia p e- 
zintă foarte amănunțit și folosind 
multe chinograme, bazele tehn ee 
ale fiecărei probe atletice

— După cum se vede urmărești 
toate noutățile apărute.

— Da, intr-adevăr. Totuși cele 
mai recente noutăți le aflu din re
viste. Citesc regulat Teo-te și 
Practica și Cultură fizică și sport 
în care găsesc adesea lucruri n- 
teresante din domeniul atle smu- 
h»i. Cred că această in! urmare 
este absolut necesară pentru fie
care sportiv. Atît pentru cei ce au 
ajuns la un înalt nivel ’. hnic 
cît și pentru cei care abia străbat 
drumul spre măiestrie. Cu ajutorul 
cărților și al publicațiile acest 
drum devine mai scurt, ma: ușor 
de parcurs.

I BACIU

In fiecare toamnă, cînd frunzele 
încep să ruginească, mii și zeci 
Je mii de tineri, de pe întreg cu
prinsul țării, participă cu entu
ziasm la tradiționala competiție de 
mase: crosul „S.ă Întâmpinăm 7 
Noiembrie”. Și în acest an, mă
reața competiție de cros stîrnește 
un entuziasm deosebit în rândurile 
tineretului muncitor.

tacă de acum cîteva săptămîni 
multe colective sportive s-au îngri
jit de asigurarea condițiilor de 
pregătire și participare a concu
rențelor. In acest sens, s-a veri
ficat și s-a completat echipamen
tul necesar, au agărut articole mo
bilizatoare la gazetele de perete, 
fotomontaje și afișe prin care tineri 
și vîrstoici sînt chemați să parti
cipe la marea întrecere.

La - colectivul sportiv 
Loconraotiva-P.T.T.

Printre colectivele sportive din 
Capitală care se preocupă intens de 
această competiție, se numără și 
colectivul Locomotiva P.T.T. Cu a- 
proape o lună în urmă, consiliul 
colectivului s-a îngrijit îndeaproape 
de popularizarea crosului. In a- 
cest scop au fost folosite și se folo
sesc stațiile de radioamplificare, 
ca și articolele mobilizatoare apăru
te în coloane'? ziarului „Fulgerul”. 
De asemenea, a avut loc o ședin
ță de consfătuire cu toți responsa
bilii de cercuri sportive și de sec
ții, eu antrenorii s' instructorii vo
luntari Cu i . "t orilei a fos’ sta
bilit un plan de acțiune concret,

Unii s-au pregătit iar alții...
în cadrul căruia au fost reparti
zate sarcini precise pe oameni și 
s-au fixat zalele, locul și ora pen
tru antrenamente. S-au trasat tot
odată și sarcini privind agitațiia 
vizuală la locul de producție.

Ținînd seama de ritmul in care 
se deslășoară pregătirile pentru 
acest cros, sîntem îndreptățiți să 
credem că cifra de sportivi parti
cipant la crosul de anul trecut 
va fi cu mult depășită în acest 
an. De altfel, acesta este și anga
jamentul pe care și l-a luat consi
liu:! coleciivuhii sportiv.

Antrenamente intense
Aproape în aceeași măsură de

curg și pregătirile colectivului 
sportiv Flamura roșie — Bere Ra
hova. Clînd am vizitat acest co
lectiv, două mașini încărcate cit 
sportivi frumos echipați tocmai 
porneau spre comuna Bragadiru 
unde se desfășoară cu regularitate 
antrenamentele. Consiliul colectivu
lui sportiv a format o comisie în 
cadrul fabricii, care se îngrijește de 
agitația vizuală, pentru populariza
rea crosulu’

Cînd calci cu stînțjul...
Pe tov. Elena Bratu, președinta 

comitetului de întreprindere a| fa
bricii de tricotaje .Tînă-a Gardă”, 
am gasit-e in fața mașinii de tri

cotat. Nu s-a supărat de’ fel că o 
deranjăm. Dimpotrivă, a părut bu
curoasă că un ziarist sportiv a ni
merit și pe la această fabrică.

— Numai că, din păcate, ați 
călcat... cu sȚîngul.

— De ce ?
— Tov. responsabil cu sportul 

este în concediu.
— Și cine îi ține locul?
— Păi, tocmaî. asta este partea 

mai proastă, că nu-i ține nimeni 
locul. Dar se întoarce din cor.ee-' 
diu mâine. Sau nu, treceți mai 
bine azi după prînz pe aci că 
trebuie să vină dînsul...

N-au văzut, n-au auzit 
și nici pe acolo n-au treeut,..

— Dacă spun eu că nu s-a făcut 
nimic, ce rost mai are să-l cântați 
pe tov. Marin ?

— Dumneata ești cumva membru 
în consiliul colectivului sportiv ?

— Nu. Sînt locțiitorul președin
telui comitetului de întreprindere 
și asta presupune că știu atîta lu
cru.

— Atunci, v-aș ruga să-mi spu
neți, care' este cauza că pînă în 
momentul de față nu s-a făcut ni
mic în vedere i pregătirilor pentru 
cros. Nici măcar un afiș sau un

mai așteaptă
articol la gazeta de perete n-an 
văzut în toată uzina.

— Păi, să vedeți... Asociația... 
Consiliul sportiv regional... Comite
tul U.T.M... și...

— Adăugați la această lipsă și 
comitetul de întreprindere, tovară
șe Bălan . Nu de alta, dar ea să 
mai lungiți lista celor care privesc 
cu nepăsare problema crosului la' 
uzinele „Vasile Roșită”.

— Stai tovarășe nu te pripi așa. 
Dumneata crezi că numai asta are 
pe cap comitetul de întreprindere? 
Ehei... Dacă aș începe să le înșir 
acum pe toate..

Pînă la urmă am dat cu ochii și de 
tov. Cosiică Marin,1 președintele 
consiliului colectivului sportiv. Cînd 
a auzit despre ce este vorba s-a 
scărpinat după ceafă, a dat din 
umeri, încercînd să arunce și el 
vina, ba pe comitetul U.T.M., ba 
pe asociație și pe comitetul de în
treprindere, în așa Iei, îneît aveai 
impresia că cei din consiliul coleeti- 
vtihii muncesc, dar... nu au condiții. 
F.ste adevărat că și cofpitetnl 
U.T.M. are o atitudine necorespun
zătoare față de problema sportivă 
iar cei din consiliul asociației Me
talul trec foarte rar și pe la acest 
Colectiv, însă acest lucru nu justi
fică cu nimfe totalul dezinteres p« 

care-] manifestă consiliul col- cti- 
vului sportiv.

Ce bine ar fi dacă ziua d( du
minică s-ar mai amîn.a cu \r>o... 
două săptămîni. Poate că s-ar face 
ceva și fa uzinele „Vasile P >;i'ta”.„

Cros
— Despre asta este vori a ? Pă

cat, credeam că ați venit să ne 
dați ceva bilete de fotbal. Uite cum 
stau cu banii în buzunar de cîteva 
zile și tare, mi-e groază să mă duc 
la asociație. Cum mă văd tovară
șii de acolo se și iau de mine: 
„vouă ce vă mai trebuie bilete, că 
tot nu prea se face sport La „Chi
mica”. Și uite așa, dip cauzș asta 
nici eu nu mă mai prea duc pe 
acolo...

După ce i-am ascultat pă
sul tovarășului Marin Stan, pre
ședintele colectivului sportiv ani 
vorbit și cu tovarășa Elena 
Covaci, președinta comitetului 
de întreprindere, cu tovarășa 
Alexandrina Coslov, secretara comi
tetului U.T.M., și ne-arn dat seama 
cu ușurință că la acest colectiv nu 
există nici un fe] de activitate 
sportivă, dar nu-te pregătiri în ve
derea crosului 1 Nimeni, începînd 
ou colectivul sportiv, comitetul de 
întreprindere, comitetul U.T.M. și 
direcțiunea, nu mișcă măcar un de
get pentru activitatea sportivă, ba 
uneori, așa cum a fost cazul cu 
fostul director, s-au făcut chiar 
greutăți acestei activități...

V GODFSCU 
EM. IENCEC



Cvrsa cîcllstă „Cupa Petrolului”
PLOEȘU 17 (prin telefon de la 

trimisul nostru).
Prima etapă a cursei cicliste 

„Cupa Petrolului" a supus pe con- 
curenți unui examen deosebit de 
sever, din cauza durității excep
ționale a traseului, care a prici
nuit aproape 100 de pane de cau
ciuc. Din cei 51 alergători care 
au luat startul numai 6 nu au 
spart.

In ciuda durității șoselei, în pri
ma oră au fost parcurși 33 km. 
Pe primul plan se află un pluton 
compus din : Maxim, Moraru, Se- 
be, Folbert (care va rupe furca) 
și tinerii Milea și Zanoni, revela
țiile, cursei. La 2 min. 47 sec. ur
mează un pluton compus din G. 
Petrescu, Dinuț, Golgotzi, Sima 
Zosim, Wultchner, Poreceanu și al
ții, printre care Moiceanu, care 
rupe furca.

Urmează Stefu și apoi Nuță, 
care spărseseră.

' La Tîrgoviște (58 fon.) se a- 
junge după 1 oră 42 min. Media 
orară 34 km. Trec în ordine: 
Maxim, Milea, Zanoni, Sebe. Mo
raru, Gabriel Petrescu, Stefu și 

Poreceanu. La 300 m. Sima Zosim, 
Ia 2 min. 19 sec. Nuță, Golgotzi, 
Dinuț, St. Popescu, St. Ionescu și 
Suciu. Apoi, la intervale variate 
Wultchner, Alexiu, Popov, G. Du
mitrescu, Dolets, C. Dumitrescu, 

Ion Sima, Bazil Munteanu, C. Gri- 
goriu etc.

De la Tîrgoviște la Moreni și a- 
poi spre Băicof, șoseaua dură ur
că și coboară necontenit și medi i 
orară scade simțitor. In plutonul 
fruntaș Milea, Maxim și Nuță 
(care reintrase), conduc cel mai

Atleții romim se pregătesc pentru campionatele internaționale

J

ORAȘUL. STALIN 17 (prin tele
fon) . — In localitate a avut loc 
un concurs de verificare a lotului 
de atletism al R.P.R. care se pre
gătește în vederea Campionatelor 
Internaționale ce vor avea loc săp- 
tămîna viitoare. Au fost înregis
trate o serie de rezultate bune. In 
cursa feminină de 400 m. plat 
Florica Dumitru a reușit să .stabi
lească u-n nou record al R.P.R. 
parcurgînd distanța în 58,3 sec. 
Un nou record al țării a fost înre
gistrat și în proba de aruncarea 
greutății femei, prin performanța 
de 12,90 m. realizafă de Melania 
Vebcu. Ana Roth s-a clasat a 
doua, cu 12,38 m, iar Erika Sche
rer a treia cu 12,07 m.

Alte rezultate: aruncarea cioca
nului — C. Dumitru 56.63 m.; N. 
Rășcănescu 56,12 m.; C. Spiridon 
55,01 m.; V. Iacoveanu 53,87 m. 
100 m: plat —• Stoenescu 10,9 sec.; 
M. Pop 11,0 sec.; G. Radulescu 
11.0 sec ; ’SO m. garduri — Ana 
■Șerban 11,7 sec.; Maria Domocoș 
11,8 sec.; disc bărbați: R. Coveianu 
43,35 m„ E. Vîlsan 41,05 m.; disc 
femei — Rozalia Nagy 36,68 rm; 
săritura cu prăjina — Zeno Dra- 
gomir 3,80 hi.

TUDOR VORNIGU

Colectivul sportiv Voința Textile 
Confecții a organizat un concurs 
de atletism pe stadionul Tineretu
lui. Ieri a avut loc prima zi a 
concursului, urrnînd ca azi să se 
desfășoare cea de a doua. In ca

f 
I

mult. Intre timp, în urmă, sparg: 
Bazil Munteanu, Dinuț, Popov, 

C. Dumitrescu și alții. La 1 km. 
de șoseaua asfaltată (Băicoi), 
Nuță se răstoarnă și, în același 
timp, un cauciuc îi explodează.

Pe ultimii 20 km., care sînt as
faltați, grupul fruntaș acționează 
într-o „morișcă" bine organizată. 
Cu mult înainte de linia de sosi
re, pe străzile orașului, Sebe sprin- 
tează puternic și cîștigă etapa de
tașat.

Clasamentul etapei ; 1. St. Sebe 
(Progresul G.P.C.S.), 132 km.+ In 
4 ore 3 min. 2 sec. Media orairă : 
32,400 km. Timp cu bonificație: 
4:02,32; 2. N. Maxim (Dinamo 
București), 4:03,12. Timp cu boni
ficație ;4:02,57; 3. V. Milea (Reool. 
ta); 4. I. Moraru (combinata Me- 
talul-Progr.); 5. Gabriel Petrescu 
(Știința); 6. L. Zanoni (Recolta), 
toți același timp cu Maxim: 7. P. 
Nuță (Dinamo Buc.) 4:07,57; 8. Ștefu 
(Dinamo Buc.) 4:08,00; 9. Wuât-
chner (Recolta) 4:09,02; 10. G. Du
mitrescu (Progr. Ploești) 4:09,02; 
11. S. Zosim (Flacăra); 12. Popov 
(Dinamo 0r. Stalin); 13. Bazil 
Munteanu (Dinamo Or. Stalin); 14. 
Poreceanu (Recolta); 15. Șt Po
pescu (Locomotiva); 16. E. Golgotzi 
(Știința); 17. Șt^ Ionescu (Dinamo 
Or. Stalin); 18. G. Moiceanu (Pro
gresul C.P.G.S.),

Pe echipe : Recolta 12:15,26; Di
namo Buc. 12:19,09; Dinamo ®r. 
Stalin 12:38,49; Progresul G.P.G.S.; 
Știința; Progr, Ptoești; Flacăra, Me- 
talul-Progr.; Locomotiva.

. Astăzi se aleargă etapa a H-a: 
Ploesti-Predeal-Ploeștii.

EM. I.

drul probelor desfășurate ieri se 
remarcă victoria lui Ion K trailer 
(1,85 m.), care a întrecut la să
ritura în înălțime pe Alexandru 
Merică (1.80 m.). La un bun ni
vel tehnic s-au desfășurat probele 
de 800 și 5.000 m. plat. In cursa 
de 800 m. victoria a revenit dina- 

'movistului Dumitru Bîrdău cu 
1:53.4. II urmează Alexandru Du- 
mitrache (1:54,3), Ilie Savel 
(1:55.0), Th. Olteanu (1:59,0).

Deoseb’t de disputată a fost În
trecerea pe 5000 m., în care Fer
dinand Moscovici a impus de la 
început un ritm deosebit de sus
ținut cursei. împreună cu el, Du
mitru Tîlmaciu, Constantin Grece
scu și Nicolae Bunea s-au aflat tot 
timpul în primul pluton, fiind pe 
rînd animatorii cursei. La intrarea 
în ultimul tur conducea Tîlmaciu 
și părea că va termina cîștigă tor. 
Dar cu un sprint final impetuos, 
Constantin Grecescu a reușit să-I 
depășească pe ultima sută de me
tri. Remarcabil este faptul că re-' 
zultatul primilor trei clasați se în
cadrează în norma de maestru a 
clasificării sportive din țara noa
stră. învingătorul C. Grecescu a 
marcat 14:46,5; îi urmează Tîlma- 
oiu 14:51,6; Moscovici 14:55.0; Ni
colae Bunea 14:58,2.

Cu recorduri personale au în
cheiat cursa E. Gyarmati 
(15:05,2); Ion Puică (15:09.6) ți 
Dumitru Dragomi'r (15:11,4).

NICOLAE NICOLAE 
corespondent

Wiine se dispută cursa de înot 
„Traversarea lacurilor”

Ultima competiție în aer Fber 
la natație se va consuma miine 
odată cu disputarea cursei „Tra
versarea lacurilor". Această com
petiție adună la start de la un au 
la altul un număr tot mai mare 
de înotători și înotătoare. Și anul 
acesta asociațiile sportive au în
scris un mare număr de concu
renți. Printre favoriții probelor se 
numără: G. Cociuban, Ovidiu Io
nescu, Aurel Zahan, Mircea Ola- 
ru (Dinamo), Carol Meder, Ale
xandru Both. Lucia Cucu. Anca 
Roseti (Progresul), Luiza Ling- 
ner, Virginia Ionescu (Constructo
rul), Nicolae Uleu, Dinu Rădu- 
lescu, Ulpian Bota (Știința), De
get, Pitariu, Cinteann (Locomo
tiva) .

Amintim cititorilor noștri cîști
gătorii probelor d’n anul trecute 
juniori: Aurel Ionescu (Tînărul 
dimamovisit), junioare: Haneioru 
Kraus (Progresul), seniori: Zol- 
tan Hospodar (C.C.A.), senioare: 
Ecaterina Orosz (Știința).

Prima plecare se va da la orele 
9 din dreptul ștrandului l.C.A.S. 
Nr. 1, cînd vor lua startul ju
nioarele pe distanța 800 m. Ple
carea următoare rezervată senioa
relor și juniorilor care parcurg 
distanța 1.800 m. se va da de la 
ecluză (restaurantul Bordei). In 
ultima probă, la care participă se
niorii, plecarea se va da din drep
tul debarcaderului Herăstrău 
(2800 m.)

Toate sosirile vor avea Ioc la 
fostul ștrand Telefoane (Lacul 
Floreasca).

Plecările sînt în așa fel planifi
cate, încît să nu se întîlnească 
ultimul concurent dintr-o catego
rie cu primul concurent diti cate
goria următoare.

Intre orele 6,30—8,00 o mașină
I.T.B.  va fi pusă la dispoziția1 
concurenților pentru a-i transporta 
de la capătul liniei de tramvai 
Nr. 5 la locul de pleoare.

In vederea recunoașterii traseu
lui comisia orășenească de nata
ție convoacă în mod obligatoriu 
pe toți arbitrii din București astăzi 
la ora 16.30 la ecluză (restau
rantul Bordei).

CONCURSURI CICLISTE POPULARE
Comitetul C.F.S. al raionului Gh. 

Gheorghiu-Dej, în colaborare cu 
comisia permanentă de deputați de 
pe lîngă comitet, organizează mîi- 
ne pe șoseaua Alexandriei în
treceri cicliste populare. Se vor dis
puta următoarele probe:

Categoria avansați, 150 km., ca
tegoria III-a și neclasificați 80 km., 
semicurse 60 km., fete 30 km., bi
ciclete de oraș (avansați) 30 km., 
biciclete de oraș (începători) 10 
km.

Adunarea pârtiei panților >l>a ora 
6,30—7, în fața clădirii raionului 
Gh. Gheorghiu-Dej str. Berzei nr. 
21. Plecarea efectivă se va da de 
la km., 6 de pe șoseaua Alexan
driei (dincolo de parcul Rahova).

înscrierile se primesc pînă astăzi 
la ora 12 la sediul comisiei oră
șenești de ciclism, str. Vasifle Ale- 
csandri 6.

Un aspect al probei feminine din cursa „Traversarea lacurilor" 
ediția 1953.

Tabăra celor mai tineri boxeri
La poalele munților Rarău, în 

orașul Cîmpulung Moldovenesc a 
fost organizată de curînd o tabără 
a tinerilor boxeri. La această tabără 
s-au antrenat timp de o lună, sub 
îndrumarea unui colectiv de an
trenori desemnați de comisia cen
trală, cei m,ai buni boxeri juniori 
ai țării. Antrenamentele s-au des
fășurat intr-un cadru minunat, în 
parcul unde se află ștrandul.

Dimineața aveau Ioc lecțiile teo
retice, după amiaza trecindu-se la 
punerea în practică a celor în
vățate în cursul dimineții, insistîn- 
du-se în deosebi asupra poziției de 
gardă, loviturilor fundamentale, se
riilor de lovituri, atacului și con
traatacului și blocajului.

întregul lot de boxeri a fost îm
părțit în două grupe, astfel că an. 
trenorii au putut avea un control 
eficient asupra muncii de pregătire 
a fiecărui boxer. O inițiativă lăuda
bilă a fost aceea că între cele două 
grupe a existat o întrecere nu 
numai pe linia însușirii învățămin
telor tehnice și tactice de speciali
tate, dar și pentru activitatea cul
turală și comportarea disciplinară.

Au avut loc mai multe excursii 
în munți la cabana Deea, pe ma
sivul Rarău și pe Giumalău. Ex. 
cursiile acestea nu au fost numai 
un prilej de a cunoaște pitoreștile 
frumuseți ale regiunii, dar și un 
bun antrenament.

Trebuie subliniat fn mod deose
bit faptul că anul acesta, în tabăra 
de juniori am avut multe elemente 
de remarcabil talent. Astfel, Manon 
Florescu, tînărul boxer din Brăila, 
deși n-a împlinit încă 17 ani, po

Cupa „Tinărul Dinamo vist” la canotaj
Consiliul Regional Dinamo Bu

curești, organizează prin cercul 
TînăTul Dinamovist, un concurs 
de canotaj academic, pentru ju
niori, dotat cu „Gupa Tînărul Di
namovist”.

Concursul va avea loc duminică 
19 sept. a. c. ora 10 dim. pe la
cul Floreasca.

Pot participa toți sportivii ju
niori clasificați și neclasificați, 
încadrați în colectivele sportive 
diin Capitală. 

sedă avansate cunoștințe tehnice și 
tactice. Prin pregătirea sa, cred 
că s-ar putea situa oricînd la ni
velul boxerilor seniori de categoria 
sa. O foarte bună impresie mi-au 
făcut, deopotrivă, Martin Farcaș 
(Timișoara) și Vasile Fătăciunie 
(Brăila). Despre acești trei juniori 
pot spune că au un mare viitor. 
Depinde acum numai de ei și de 
antrenorii lor ca așteptările să fie 
confirmate.

Mai sînt insă și alți tineri boxeri 
cu frumoase perspective ca : Maxi
milian Biedl (Timișoara), Francisc 
Pazmani (Timișoara), Ion Cizmărie 
(Cluj), D. Prunoiu (Craiova), 
Octavian Cioloca (Reșița).

Este necesar ca, acum, cînd ti
nerii boxeri s-au reîntors în colecti
vele lor, să perfecționeze cele în. 
vățate la Cîmpulung Moldovenesc. 
Antrenorii lor au datoria de a le 
supraveghea cu toată grija și aten
ția pregătirea. Comisia centrală 
de box trebuie să se îngrijească de 
viitorul acestor tineri boxeri. Tre
buie curmată cu hotărîre practica 
dăunătoare care mai există în 
unele orașe din țară, unde juniorii 
de talent sînt puși să boxeze cu 
seniorii. De asemenea, cred că ar 
fi nimerită organizarea mai multor 
tabere de acest gen pentru că în 
felul acesta oei mai tineri boxeri 
ai țării au posibilitatea să primea
scă o instruire tehnică și tactică 
conformă cu cerințele programei de 
antrenament recomandată de cole
giul de antrenori din comisia cen
trală.

LUCIAN POPESCU 
antrenor de box

Traseul concursului va măsura 
800 m.

Se vor disputa probe pentru 
băieți și fete.

Colectivul sportiv care va tota
liza cel mai mare număr de punc
te, va primi cupa Tînărul Dina
movist.

Concurenții clasați pe primele 3 
locuri în fiecare probă vor fi pre- 
miați cu diplome și plachete.

Comitetul, pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, în colaborare cu Minis
terul Invățămîntul'ui, organizează 
pentru anul 1954 campionatul in
dividual de gimnastică pentru ca
tegoriile l-a, a Il-a și a III-a de 
clasificare, care are drept scop de 
a desemna campionii individuali 
■școlari de gimnastică pe catego
rii. La acest campionat au drep
tul de a participa elevii școlilor 
medii, medii tehnice și profesionale, 
precum și elevii din secțiile de e- 
duoație fizică de pe lîngă școlile 
pedagogice și de la școala peda
gogică de educație fizică din Pre
deal, care au categoria I-a, a 14-a 
și a III-a de clasificare.

Forma de desfășurare a campio
natului individual de gimnastică 
pe anul 1954 este următoarea:

— etapa I-a pe localitate: 10
noiembrie — 30 noiembrie 1954

— etapa a Il-a finală: 18—19 
decembrie 1954, la București,

Cîștigătorii etapelor vor primi 
titlul de campioni pe localitate și 
campioni republicani școlari indi
viduali pe anul 1954, la categoria 
respectivă.

La etapa pe localitate pot par
ticipa toți elevii și elevele care au 
categoria juniori, a III-a, a Il-a
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SĂ NE PREGĂTIM PENTRU CAMPIONATELE
și I-a de clasificare. In etapa fi
nală vor participa concurenți dei 
categoria I a, a Il-a și a III-a, 
care și-au confirmat categoria de 
clasificare în etapa pe localitate. 
Participarea se va face pe bază 
de invitație din partea Comitetu
lui pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri.

Iată exercițiile din programul 
de clasificare, prevăzute pentru a- 
cest campionat:

MASCULIN : juniori: bară (ex. 
III), paralele (ex. II), cal (ex. 
III), inele (pe loc), săritură (ex. 
III), sol (fără bastoane și mă
ciuci) ;

— categoria 111-a: bară (ex. 
III), paralele (ex. III), caâ (ex. 
II), inele (pe loc), săritori (ex.
II) , sol (ex. din program) ;

— categoria II-a: bară (ex.
I) , paralele (ex. II), cal (ex. II), 
inele (pe loc), sărituri (ex. II), 
sol (ex. din program) ;

— categoria I-a: exercițiile din 
program.

FEMININ :- junioare ; bară (ex.
III) , paratele (ex. II), toîrnă (ex.
II) , inele (în legănare ex. I), să
rituri (ex. II), soi (fără bastoane 
și măciuci) ;

— categoria III-a : bară (ex.
III) , p^ratete (c*.  II), bîrnă (ex. 

I), inele (în legănare ex. I), să
rituri (ex. III), sol (fără bastoane 
și măciuci) ;

— categoria II-a : bară (ex. II), 
paralele (inegale), bîrnă (ex. din 
program), inele (4n legănare), să
rituri (ex. II), sol (din program) ;

— categoria I-a: exerciții din 
program pentru toate aparatele și 
sol, Iar la inele în legănare.

La categoria I-a băieți se va 
executa în afara exercițiilor prevă
zute în tabel cîte un exercițiu li
ber ales la fiecare aparat, iar la 
fete categoria I-a cîte un exercițiu 
liber ales la sol, bîrnă, paratele 
inegale și sărituri.

Intre disciplinele prevăzute în 
campionatul republican școlar pe 
1955 figurează și atletismul. Acest 
campionat se va desfășura în două 
perioade :

— perioada de toamnă (1954), 
cînd forma de organizare va fi a- 
ceea a unui campionat local pe 
echipe

— perioada de primăvară (1955), 
care va consta dintr-un cam-pionat 
individual. Participarea la campio
natul individual este condiționată 
de participarea la campionatul pe 
echipe.

Probele te care '«e va , organtea 
campionatul individual sint urmă-

REPUBLICANE ȘCOLARE
taarele : băieți: 100 m., 400 m.,
800 m., 1.500 m., 3.000 m., 110 m. 
garduri (91,4 cm.), lungime, înăl
țime, prăjină, greutate (5 kg.), 
disc (1,5 kg.), suliță (600 gr.), 
ciocan (5 kg.), ștafeta 4x100 m.; 
fete: 100 m., 200 m., 800 m., 80 
m. garduri, lungime, înălțime, 
greutate (4 kg.), disc (I kg.), su
liță și ștafeta 4 x 100 m.

La campionatul pe echipe se vor 
desfășura aceleași probe, în mă
sura .posibilităților materiale. Au 
dreptul de a participa elevii șco
lilor medii, medii tehnice și peda
gogice din local'tate cu maximum 
2 concurenți de fiecare probă. In 
localitățile unde numărul școlilor 
este mai mare de 6 "se vor face 
serii. Astfel, dacă vor fi 8 școli 
se vor face două serii, iar dacă 
vor fi 15 școli se vor face trei 
serii. Comisia de organizare va 
face împărțirea pe serii în funcție 
de valoarea concurenților.

Campionatul se va desfășura 
sub forma a cel puțifi două întîl- 
niri. După întâlnirile ținute în ca
drul seriilor, • cîștigătorii de serii 
se vor întîlni intr-un concurs care 
va desemna școa’a cîștigățoare pe 
localitate. /'colo unde există o sin
gură școală vo' "• cre-T're'e fîpt’tț, 
concursuri la care vor fi invitate 

și alte colective sportive (sindicate. 
Rezervele de muncă).

Datele de desfășurare vor fi fi
xate de comisia de organizare, al
cătuită din delegați ai comitetelor 
C.F.S. locale, secțiunea de înivă- 
țămînt, cercul pedagogic al profe
sorilor de educație fizică și comi
tetul U.T.M. din localitate.

Punctajul se va calcula pentru 
primele 6 locuri astfel : 6, 5, 4, 
3, 2, 1. La ștafetă se socotește 
punctai dubiți. In afară de puncta
jul obținut pe probe, fiecare școală 
va mai primi un număr de puncte 
egal cu numărul de participant! 
la concurs, care, adunate cu punc
tele obținute în concurs, vor da 
punctajul general al întîlnirii. Câș
tigătoarea pe localitate va fi echi
pa care a totalizat cete mai multe 
puncte în cadrul, celor două sau 
mai multe întîlnirT. Un elev poate 
participa la două probe și ștafetă, 
iar concurenții pot fi schimbați de 
la un concurs la altul.

Concursul pe localitate este in
dicat să se desfășoare în același 
timp pentru băieți și fete. In ca
zul cînd există școli mixte, clasa
mentul se va face separat pentru 
băieți și fete.

In afară de altePsm,. campionatul 
.republ'can școlar pe anul 1955 mai 
cuprinde următoarele d'sciplme:’ 
re.nnas’.H'ă (pe echipe și indivi
dual), schi și inot.



n
La jumătatea returului 

categoriei B la fotbal
Cu toate că echipele ,pin catego

ria B au ajuns Ia jumătatea re
turului, situația în clasamentele ce
lor trei serii este departe de a fi 
pe deplin clarificată. In prima se
rie, Progresul F.B. are — e drept— 
un avans de trdl puncte dar nici 
duminică, bucureștenii nu sînt scu
tiți de griji. Intîlnesc echipa Me
talul Cîmpina, un adversar foarte 
dificil. Nu mai departe de anul 

- ■ trecut, tot în retur, jucătorii din 
! Cîmpina au obținut victoria cu 

1—0 la București. Această înfrînge- 
re le-a răpit bucureștenilor primul 
loc, iar Flacăra Ploești a promo-

■ vat în prima categorie. Iată de ce 
jocull cu Metalul constituie un sem-

. mal de alarmă pentru Progresul 
F.B., cu atît mai mult cu cît în 
etapa trecută jucătorii din Cîmpina 
au trecut de Locomotiva Tr. Seve
rin cu 5—2.

De data ceasta. Locomotiva Tr. 
Severin întîlnește pe teren propriu 
Flamura roșie Sf. Gheorghe și ei 
vor lupta cu multă dîrzenie căci 
sînt în pericol de a retrograda. Tot 
pentru aceleași motive, va lupta și I 
Flacăra Pitești, care primește vi
zita petroliștilor din Moreni.

Trei echipe, Metalul Baia Mare, 
Flacăra Mediaș și Avîntul Reghin, 
candidează cu șanse egale la pri
mul loc, din seria 11-a astfel că ele 
privesc fiecare întîlnire cu multă' 
atenție. Avîntul Reghin și Flacăra 

■(Mediaș jo'că în această etapă ne 
teren propriu cu Progresul Satu 
Mare și — respectiv — FI. roșie 

. Cluj. Mai grea e misiunea Meta
lului Baia Mare care întîlnește 

.’a Cluj pe Locomotiva. Extrem de 
.- dîrză va fi lup ia pentru evitarea re-

■ trogradării în această serie. Nu mai 
puțin de șase echipe se află în zona 
periculoasă, despărțite între ele de 
un punct sau. două.

Și iată că am ajuns la seria 
III-a, în care trei meciuri ne rețin 
atenția în mod special. In două din 
die se vor lămuri cum stau lucru
rile în fruntea clasamentului, iar 
în unul se va decide cine va ră-

■ mine pe ultimul loc... La Iași, Lo- 
Icomotiva Constanța va primi repli- 
jca feroviarilor din localitate, iar la 
Bacău, Dinamo, principalul urmă
ritor al Locomotivei Constanța își 
va disputa întîietatea cu Flamura 
roșie Bacău care se află pe locul 
3 al clasamentului. In eventualita
tea unui eșec al constănțenilor, și 
a unei victorii a dinamoviștilor Jin 
Bacău, aceștia pot concura cu șanse 
egale la primul loc, avînd un joc 
mai puțin disputat. Foarte prețioase 
se vor dovedi cele două puncte și 
.în partida Locomotiva Pașcani 
■(locul 12) și Progresul Focșani, 
(locul 13). Echipele sînt despărțite 
'de două puncte. Invingînd, Loc. 
Pașcani se depărtează cu patru 

'puncte de ultimul loc. Dimpotrivă,,
suferind un eșec, echipa din Paș- 
:ani poate primi cu... acte-n regulă 
.lanterna roșie" din partea Progre
sului Focșani!

Tripla întîlnire dintre fotbaliștii din R. P. Romînă și R. P. Ungară
De multe săptămîni, sportivii din țara noastră 

așteaptă cu nerăbdare importantul eveniment spor
tiv internațional al triplei întîlniri de fotbal din
tre echipele Republicii Populare Romîne și Repu
blicii Populare Ungare care — dincolo de semni
ficația lor pur sportivă — înseamnă noui ocazii 
de afirmare și strîngere a legăturilor dintre spor
tivii romîni și cei maghiari, dintre cele două 
popoare prietene.

Și iată-ne azi, în ziua meciului dintre echipele 
reprezentative, de juniori, și în ajunul întrecerilor 
dintre echipele A și B ale celor două țăni 1

In aceste momente, mii și mii de oameni ai 
muncii, iubitori ai fotbalului, comentează cu a- 
prindere cele trei întîlniri dintre fotbaliștii romîni 
și cei maghiari, întîlniri care — toate împreună — 
însemnează un important examen, pe care fotbalul 
din R.P.R. îl are de trecut pe plan internațional. 
Fără îndoială, sînt meciuri deosebit de grele, care 
vor cere reprezentanților noștri eforturi deosebite 
pentru obținerea unor rezultate cît mai frumoase. 
Fotbalul maghiar, care în ultimii ani, și mai 
ales cu ocazia Olimpiadei și a recentului cam
pionat mondial și-a confirmat înalta valoare, este 
azi cunoscut și apreciat în întreaga lume. De a-

Echipa ' B a R

ceea, tripla întîlnire dintre fotbaliștii romîni și cei 
maghiari constituie pentru noi nu numai un mi
nunat prilej de a ne măsura valoarea în raport 
cu cei mai buni fotbaliști din lume, dar — în 
același timp — un excelent mijloc de a trage noi 
învățăminte, de a ne însuși cîte 
riența valorosului fotbal care seriența valorosului fotbal 
vecină și prietenă.

Fotbaliștii noștri s-au 
zitâte, cunoscînd înalta 
Reprezentanții culorilor 
se comporte cît mai bine și să

ceva din expe- 
practică în țara

cu multă serio- 
a adversarilor, 

sînt dornici să 
scoată rezultate 

cît mai onorabile în jocurile pe care le susțin. In 
echipele noastre reprezentative A și B, alături de 
jucători cu experiență ca Apolzan, Voinescu, Ozon. 
Androvici, Suru, figurează elemente noi, tinere, 
ca Pahonțu, Hidișan, Suciu, Glrleanu, Zeană, etc., 
care pot aduce echipelor un plus de combativitate.

In fața unor adversari atît de puternici, ceea 
ce masele de oameni ai muncii, iubitori ai fotba
lului, cer jucătorilor celor trei echipe reprezenta
tive. este: să lupte cu toată energia, cu toată 
înflăcărarea lor tinerească, pentru a obține rezul
tate cît mai onorabile, pentru gloria sportivă a 
Patriei.

pregătit 
valoare 

noastre

P. Romine 
intilnește selecționata secundă a

Mîine după amiază, cînd acele 
ceasornicelor vor arăta ora 16.30, 
cei 22 de jucători pe care-i vedeți 
notați mai jos se vor găsi așezați 
asemenea schemei noastre pe gazo
nul stadionului „23 August" aștep- 
tînd fluerul arbitrului pentru a se 
avînta în întrecere. Jocul dintre 
selecționatele secunde ale Republi
cii Populare Romîne și Republicii 
Populare Ungare completează ad
mirabil programul fotbalistic inter
naționali al cărui început îl formea
ză jocul de azi dintre echipele de 
juniori ale celor două țări și a 
cărui „vedetă" este partida dintre 
formațiile prime maghiară și romî
nă, care se dispută mîine la aceeași 
oră pe Nepstadionul Budapestei.

Echipa secundă a R. P. Ungare 
are în componența ei jucători con- 
sacrați cum sînt Borzsei, care ani 
de-arîndul a ocupat postul de sto
per în prima echipă reprezentativă. 
Șandor, predecesorul iui Toth II, 
și Budai pe extrema dreaptă în 
echipa A, Palotas, care a înlocuit 
de multe ori pe rutinatul Hidegkuti 
în tripleta echipei întîia, Csordas 
și Toth M. care se afirmă pe zi ce 
trece drept unii dintre cei mai buni 
înaintași maghiari. Alături de ei. 
vor apăra gloriosul prestigiu al 
fotbalului maghiar, o serie de ju
cători tineri, unii care s-au afirmat 
în mai multe întreceri internațio
nale cum sînt Dekany, Dalnoki,

Gulyas, Aspirany, iar alții care 
pășesc spre confirmare cu acest 
joc: Kalmar, Szabo. Este fără în
doială un „unsprezece" puternic în 
care, pe drept cuvînt, rutina și cal
mul unor încercați internaționali 
sînt completate cu elanul și dîrze- 
nia unor jucători în plină afirmare. 
Numai citind formația aceasta ori
cine își poate da seama că echipa 
noastră secundă are o misiune deo
sebit de grea.

Reprezentativa B a țării noastre 
prezintă, mai accentuat decît par
tenera ei de joc, amprenta tinereții. 
In echipa noastră apar mîine mulți 
debutanți într-o întrecere internațio
nală inter-țări (Pahonțu, V. Du
mitrescu, Hidișan, Peretz, Georges
cu, Dragoman) Cît despre ceilalți, 
se poate spune că fac parte — în 
majoritate — din categoria proas
peților internațiomali: Suciu, Ivăne- 
scu. Singtirii jucători cu o activitate 
fotbalistică internațională mai ve
che sînt Voinescu, Androvici și Ene 
Tocmai faptul că prezentăm o echi
pă dornică de afirmare ne dă drep
tul să așteptăm de la ea o compor
tare, care să-i facă cinste. Fotba
liștii noștri, care îmbracă mîine tri
courile cu culorile naționale nu 
trebuie să uite nici un moment mi
siunea de mare cinste ce ile revine. 
Ei au datoria să lupte cu toată 
energia, din toate puterile lor, pen
tru a face față în cele mai bune

R. P. Ungare
condițiuni jocului. Ei trebuie să do
vedească, așa cum Selecționata Ti
neretului — din care cei mai mulți 
au făcut parte — a arătat la Bu
dapesta — că puterea de luptă, 
voința de victorie, pot suplini di
ferența de valoare tehnică și ex
periența jocurilor mari.

★
Rezervele celor două echipe sînt: 

Geller (portar), Farsang (fundaș), 
Csernai (mijlocași). Vileszal (îna
intaș) — R.P. Ungară B și Afaroșf 
(portar), V. Dumitrescu, Neacșu 
(fundași), Tătaru, Avram (înain
tași) — R. P. Romînă B.

R. B

SUCIU

Jocurile din capitală se vor
• disputa după următorul pro

gram:
SÎMBATA d.a. orele 16,30, 

stadionul Giulești Progresul 
i F.B. — Metalul Cîmpina.

DUMINICA î«adionul Dina
mo. Ora 10: Dinamo 6 — Meta
lul Reșița. Ora 11,30: Metalul 
București — Locomotiva Cra
iova.

A doua etapă a turneului final 
al campionatului republican 

de juniori
Turneul final al campionatului re

publican de juniori a ajuns la a 
loua etapă.

O curiozitate a programului și a... 
■ezultatelor de duminica trecută fac 
:a în etapa de mîine să se întreacă 
In amîndouă seriile echipele învinse 
ii învingătoare între ele. Intr-adevăr, 
n seria întîia. echipele care au cu- 
îoscut înfrîngerea în etiapia întîi, 
.ocomotiva București și Flacăra Plo- 
ști își vor disputa întîietatea în 
imp ce Dinamo Bacău și Progresul 
7. B. București, neînvinsele, vor 
uptia pentru ca una d ntre ele să 
ămînă mat departe... neînvinsă (în 
Iară de cazul unei egalități). A- 
eeași situație și în seria Il-a : se 
itîlnesc învnsele da prima etapă : 
•ocomotiva Timișoara și Construc- 
»rul Craiova, și învingătoarele din 
rimele partide : Metalul C. Turz«i 
i Metalul Oradea. Iată programul 
tapei: Locarno* ivia București — Fla- 
ăra Ploești Dinamo Bacău—Pro- 
res'til F. B R-:ctirești (seria I-a), 
ocomotiva tn-'șo.ira—Construc'o- 
il Cr.a'ov ' •aht' C. TurzH—Me
dul Grade . (seria Il-a).

in ajunul meciuiL-or...
■ INTILNIREA dintre primele 

reprezentative, care se dispută 
mîine la Budapesta, va -fi condusă 
de arbitrul Haroușek (R. Ceho- 
lovacă), ajutat la tușe de arbi
trii austrieci Fr. Mayer și Gustav 
Jiranek.

■ JUNIORII joacă astăzi la 
Budapesta. Meciul lor va fi arbi
trat de Fr. May.r (Austria). La 
tușe va funcționa un arbitru ro- 
mîn și unul maghiar.

b JOCUL de la Budapesta este 
pe care-1 susține repre- 
R.P.U. din 1944, și al 

selecționatei noastre, 
maghiari au ciștigat 50 
au făcut 7 meciuri nule

al 66-lea 
zentativa 
34-lea al 
Fotbaliștii 
de jocuri, 
și au pierdut 8; fotbaliștii romîni 
au ciștigat 15, au făcut 7 meciuri 
nule și au pierdut 12.

■ FOTBALIȘTII romîni și un
guri se întîlnesc mîine (cu echi
pele A) pentru a 9-a oară. Ulti
mele jocuri s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate în favoarea 
reprezentativei maghiare: 7—2 în 
1945, 3—0 în 1947, 9—0 și 5—1 
în 1948 și 2—1 în 1952.

■ ECHIPELE B s-au întîlnit de 
trei ori : 
4—0 în 
ungare.

■ DE 
juniorii, 
tigat de
4— 1 în 1948, iar cei romîni odată:
5— 0 în 1948.

■ JUNIORII noștri au mai ju
cat următoarele partide: cu R. P. 
Polonă 1—0 în 1953 și 0—1 în 
1954, cu R.D.G. 2—1 în 1954 și 
cu R. Cehoslovacă 1—1 în 1954.

■ SELECȚIONATA noastră se
cundă a jucat gu R. P. Polonă în 
1949 (2—1) și cu R. Cehoslovacă 
în 1949 (2—1) și în 1950 (2—1).

■ IN DESCHIDERE la jocul 
de mîine de pe Stadionul 23 Au
gust. se va disputa un joc între 
selecționata taberei de juniori 
Bistrița și Constructorul Craiova 
din campionatul categoriei B. In- 
tîlnirea aceasta va începe la ora 
14.30.

■ CĂPITĂNII echipelor 
joacă la București sînt 
(R.P.R.) și Borzsei (R.P.U.).

■ PUSKAS, căpitanul primei 
echipe maghiare, este de 58 ori 
internațional. El a marcat 69 go
luri ale reprezentativei. Hidegkuti 
și Kocsis sînt de cîte 41 ori inter
naționali. Primul a marcat 31 go
luri, al doilea 48.

■ URMĂTORII 'ucători din e- 
chipa B. a R.P.U. au mai jucat la 
București : Borzsei, Palotas, As- 
piranyi, Dekany, Szabo și Gulyas.

■ IN ULTIMII doi ani, repre
zentativa A a R. P. Ungare a ju
cat de trei ori la Budapesta : 1—1 
cu Austria. 2—2 cu Suedia și 7—1 
cu Anglia.

■ IN CLASAMENTUL galgcte- 
rilor unguri conduce Kocsis cu 10 
goluri (în 10 jocuri), urmat de 
Puskas (10 jocuri) și Sandor (14 
jocuri) cu cîte 9 goluri și Hideg
kuti cu 8 goiluri din 14 jocuri.

■ DIN LOTURILE jucătorilor 
unguri lipsesc doi dintre titularii 
primei formații : Zakarias și Czi- 
bor. ei 
Kotasz 
a mai 
formei 
partide 
din cauza indisciplinei.

■ DIN ECHIPA noastră secun
dă, Voinescu a jucat de cele mai 
multe ori în echipa națională: 19 
ori în A și 3 ori în B. In schimb, 
Georgescu, Pahonțu, Hidișan, Pe- 
reț, Dragoman sînt debutanți.

0-0 în 1947, 3—0 și
1948 în favoarea echipei

TREI ORI s-au întîlnit și 
Jucătorii unguri au cîș- 
două ori: 5—1 în 1947 și

Accesul publicului 
pe stadon

—■ tramvaiele de pe liniile 13 
și 14, cu direcția către stadion 
vor opri în toate stațiile pînă la 
parcul Tolbuliin. — De la parcul 
Tolbuhin prima oprire va fi la 
stația Cpt. Vasiescu Iosif unde 
se va face și debarcarea.

— tramvaiele de pe lin’a 23. 
vor circula numai pînă la Piața 
Muncii unde se va face debarca
rea.

— tramvaiele de ne liniile 26 
și 27 care vin de la Gara de 
Nord, vor întoarce 
Vechi, pe buc a de 
a tramvaielor de pe

Accesul publicului 
se face începînd de

Biletele sînt valabile astfel: 
Invitațiile și carnete în piele 

albastre și roșii numai prin in
trarea din str. Maior Coravu.

Bilete pentru :
Tribuna I. — bilete culoare 

albastră — sectoarele 1—7 prin 
șos. Iancului.

Bilete culoare albastră —sec
toarele 40—46 prin B-dul Mun
cii.

Permise negre și gri pe am
bele intrări.

Tribuna
sectoarele 
Iancului.

Bilete
— 22—30 .

Peluza I. — Bilete 
toarele — 7—15 prin 
cului.

Peluza II. — Bilete 
toarele 31—39 prin B-dul Mun-

care 
Ene

la .Oborul
întoarcere 

linia 16.
la stadion 
la ora 12.

R. P.
VOINESCU 

ANDROVICI IVANESCU
PERETZ

ENE AVASILICHIOAIE DRAGOMAN

centru: FRANTZ GRILL (Austria)
de tușe: G. Danko “ ~

PAHONȚU
HIDIȘAN 

GEORGESCU

Arbitrii

TOTH

Arbitru de

M ASPIRANY 
DEKANY 

DALNOKI

(R. P. Ungară) și M. Segall (R. P. R.)

PALOTAS CSORDAS SANDOR 
SZABO

KALMARBOR ZSEI 
GULYAS

R. P. U. B

Din tot sufletul, alături de ech'pa noastră!
Trebuie să mărturisesc că și pe 

mine jocurile internaționale care 
vor avea loc astăzi și mîine pe 
Stadionul Popular din Budapesta 
și pe stadionul „23 August" din 
București, mă pasionează în cel 
mai înalt grad. Cum ar putea fi 
altfel, cînd fotbaliștii noștri au de 
susținut trei examene atît de im
portante și de grele ?

lată de ce socotesc nimerit să 
mă adresez prin scris publicului 
nostru sportiv în aceste clipe pre
mergătoare meciurilor. Mă adre
sez cu invitația ca mîine, în tri
bunele stadionului „23 August", să 
dovedească din nou sportivitatea 
care îl caracterizează și care i-a 
impresionat atît de plăcut pe toți 
oaspeții noștri de peste hotare. 
Meciul de mîine din Capitala țării 
noastre va fi o întrecere tovără
șească. Aplauzele spectatorilor tre
buie să răsplătească eforturile fot
baliștilor. să însemne prin căldura 
lor un îndemn la un joc de ridi
cată valoare. Să nu uităm însă 
nici un moment că pe teren joacă 
o echipă reprezentativă a țării 
noastre. Jucătorii noștri trebuie să 
simtă alături de ei publicul spec
tator. însuflețiți de încurajările 
voastre, dragi spectatori, ei vor 
lupta cu toată vigoarea pentru un 
rezultat cît mai bun.

Mi-aduc aminte că la jocurile 
mondiale universitare de la Buda-

pesta, in timpul meciului meu cu 
boxerul maghiar Karpati, am tre
cut prin momente grele. In clipele 
acelea, am simțit din plin ajutorul 
celorlalți sportivi romîni. Boxeri, at- 
leți, fotbaliști, cicliști, toți sportivii 
noștri care se aflau acolo, pe Sta
dionul Popular, au organizat o „ga
lerie" însuflețită. încurajările lor 
mi-au ajutat să mă regăsesc, să pre
iau inițiativa și să termin învingă
tor această importantă întîlnire.

La fel s-a întîmplat și la finala 
de fotbal, cînd din nou „galeria" 
și-a făcut datoria încurajînd din 
toate puterile echipa noastră.

Am arătat aceasta pentru a 
scoate în evidență sprijinul pe care 
publicul îl poate da unui sportiv 
în lupta pentru o performanță de 
înaltă valoare.

Fotbaliștii noștri au datoria să 
se comporte la înălțimea posibilită
ților lor și a nivelului excelenților 
jucători maghiari.

Să dovedim un spirit de înaltă 
sportivitate pe teren și în tribune, 
să subliniem cu toată dragostea, 
prin aplauzele noastre, Jazele a- 
cestei întîlniri internaționale prie
tenești. Iar pentru jucătorii noștri 
un călduros :

— Haide RPR.!
MIRCEA DOBRESCU 
maestru al sportului, 

oatnp ari mo r Jin' ijțpverș'tar, 
de box

II. — Bilete galbene, 
— 16—21 ’ ’prin Șos.

galbene, 
prin B-dul

sectoarele 
Muncii.
roz, sec- 
Șos. Ian-

verzi, sec-

fiind înlor.uiți cu tinerii 
și Fenyvessi. Zakarias nu 
fost selecționat din cauza 
slabe arătată în ultimele 
de campionat, iar Czibor

pe care-tMîine se vor întîlni la Buda pesta I Nicușor și Toth II 
vedeji în fotografia noastră, în calitate de căpitani at Selecționatelor 
de Tineret ale R.P.R. și R.P.U în întilnirea din 1953 dela Bucu
rești, fac parte din primele echipe ale R P. Romîne și R. P. Ungare 
care ini'nfl, de la ora 16.30, se. vor întrece pe Stadionul Popular din 
Budapesta.



„CUPA ORAȘELOR”, LA CICLISM
Astăzi, ia Arad, iuepe faza finală

Astăzi la Arad începe finala 
competiției cicliste „Cupa Orașe
lor" la care participă cicliști și 
cicliste din 9 orașe : București, 

Orașul Stalin, Craiova, Constanța 
Timișoara, Arad, Oradea, Tg. Mu
reș și Cluj.

Această competiție constituie un 
prețios schimb de experiență pen
tru cicliștii tineri din diferite cen
tre cicliste din țară. Ei s-au mai 
întilnit, anul acesta de două ori, 
în cadrul acestei întreceri a cărei 
fază finală are loc astăzi și mîi- 
ne la Arad. Pînă acum, in clasa
mentul probei Bueureștiul con

duce detașat.
Astăzi se dispută probele de 

fond : fete 20 km . și băieți 100 
km. Mîine, pe un circuit pe străzi
le orașului, se vor alerga probele 
de semifond, băieți și fete, și 

cursa de urmărire pe echipe, bă
ieți.

INFORMAȚII 
Qtonosport
Mîine apare Programul PRONO

SPORT nr. 6 cu următorul cuprins:
— Fotbalul sovietic
— Un reportaj „In fața panoului 

PRONOSPORT"
— Buletinul săptămînii (un co

mentariu al etapei din 26 
septembrie)

— Prezentăm Metalul uzinele de 
tractoare

— O pagină de umor
— Cuvinte încrucișate
— Lista oficială a premiilor de 

la concursul Nr. 23 (etapa 
din 12 septembrie).

In vederea unei cit mai rapide 
și eficace informări a amatorilor 
de sport asupra desfășurării celei 
de a Vil-a ediții a Campionatelor 
internaționale de atletism ale 
R.P.R.. l.S. PRONOSPORT a edi
tat un program general al acestei 
competiții, program care a și fost 
pus în vînzare.

Conținutul acestui program este 
următorul :

— Prezentarea celei de a Vil-a 
ediții a Campionatelor internațio
nale de atletism ale R.P.R.

— Recordurile mondiale, europe
ne și ale țărilor participante.

— Recordurile Stadionului Re
publicii

— Fotografiile și caricaturile 
participa nț ilor.

— Un reportaj despre pregătirile 
care se fac la Stadio-ul Republicii.

Pentru meciul de fotbal ce se 
desfășoară duminică 19 septembrie 
pe stadionul „23 August" între 
echipele reprezentative B ale Re
publicii Populare Romine și R. P. 
Ungare, I. S. PRONOSPORT a 
editat un interesant program.

Acest program cuprinde :
— Comentarii asupra jocurilor 

internaționale de fotbal de la 
București și Budapesta.

— Declarațiile maestrului sportu
lui Ion Voinescu și ale crainicului 
reporter Raul Bart.

— Prezentarea jucătorilor din 
formațiile secunde ale R.P.R. și 
R P. Ungare.

— Caricaturile jucătorilor din 
echipa reprezentativă B a țării 
noastre.

- Pronosticurile date de scriito
rul Ion Istrati, actorul N. Stroe și 
antrenorul de fotbal Emeric Vogi 
prntru meciurile prevăzute in con
cursul PRONOSPORT de la 26 
septembrie.

In Capitajă, buletinele pentru 
concursul 24 (etapa din 19 septem
brie) sc depun mîine la toate 
agențiile, numai pînă la ora 10 
dimineața

ATLETISM: Stadionul Tineretu
lui. ora 16: concurs organizat de 
colectivul Voința Textil-Confecții.

FOTBAL: stadionul Giuiești,
ora 16.30. Progresul F.B.-Metalul 
Cîmpina (categoria B.).

POLO: Ștrandul Tineretului, ora 
17- C.C.A.-Constructorul Oradea 

(campionatul republican).
ȘAH: Aula Bibliotecii Centrale 

Universitare, ora 17: rundă în fi
nala campionatului republican 
(feminin) Sala Centrccoop (str. 
Brezoianu 31) ora 17 semifinalele 
campionatului republican masculin 
(grupa I). Sala Locomotiva (Bel

SPORTUL POPMAP 
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Aeromodelism
Orașul Stalin, 17 (prin telefon 

de la trimisul nostru).
întrecerile din cadrul campiona

tului republican de aeromodelism, 
ediția 1954, au continuat joi cu 
disputarea întilnirilor categoriilor 
de aeromodele propulsoare. In 
această zi, participanții la cel mai 
însemnat eveniment aeromodelistic 
al anului, și-au disputat întâietatea 

la proba propulsoare hidro (decolare 
de pe apa). Această probă foarte pre
tențioasă de altfel, a supus pe ae- 
romodeliști la un serios și dificil 
examen, pe care majoritaiea l-au 
trecut cu succes.

In întrecerile de joi, au luat 
startul reprezentanții tuturor regiu
nilor, specialiști ai probei respec
tive. Cel mai bun rezultat a fost 
obținut de cunoscutul constructor 
de aeromodele Victor Gaba (lași). 
El a prezentat în concurs un hi
dro propulsor lucrat solid, cu mul
tă finețe și cu o frumoasă formă 
exterioară. In plus modelul con
curentului ieșean a fost construit 
cu un singur flotor central esca- 
motabil, datorită cărui fapt s-a 
mărit în mod vizibil și într-un 
procent considerabil, siguranța la 
plutire și decolare. De altfel, spre 
deosebire de ceilalți concurenți, 
ale căror modele nu au luat star
tul decît după una sau două în
cercări, Victor Gaba n-a avut nici 
o ratare, iai performanțele înre
gistrate la cele 3 lansări ău fost 
superioare celor obținute de cei
lalți concurenți. Totalizînd cel mai 
mare punctaj, Victor Gaba a ob
ținut titlul de campion R.P R. la 
categoria propulsoare.

In urma întocmirii clasamentu
lui unic (terestru și hidro) locul 
II a revenit unui alt, priceput con
structor, Petre Constantinescu 
(Craiova), urmat îndeaproape de 
M. Lăzărescu (Orașul Stalin).

Recordmanul țării I. Georgescu 
(București), ocupă locul IV la 
circa 500 puncte diferență de pfi- 
mul clasat.

La categoria moto modele, noul 
campion republican este 'înărul 
Teofil Ciocloș, Timișoara, iar la 
categoria planoare. Eugen Guliaș 
(Arad).

Astăzi au început întrecerile la 
categoria aeromodele de viteză. In 
cadrul acestor întîlniri, evoluiază 

18 aeromodeliști, în rîndul că
rora se află tineri talentați ca: 
Mircea Goanoglu (Constanța). Gh. 
Bojeniță (București), Ion Mincic 
(Timișoara), Zoltan Szentkgvergy 
(Cluj) și alții.

Pentru mîine sînt anunțate nu
meroase tentative de record, la 
care vor participa Elvira Ivano- 
vici (București). Matei Dorin 
(Cluj), Teofil Ciocloș (Timi
șoara), etc.

închiderea festivă și înmînarea 
premiilor vor avea loc duminică.

B MARICA

Volei
Din programul etapei a treiia a 

returului camp'onetului mascul!«i le 
categoria A cea mai interesantă par- 
t dă se anunță a fi aceea de la Iași, 
unde echipa studenților din locali
tate înfruntă Știința Arad. La Plo- 
ești, eeh pa Metalul joacă cu Știința 
Cluj, iar la Orașul Stalin, Metalul 
din localitate primește vizita stu
denților timișoreni. Clasamentul e-
chipelor din restul țării est.e urtrlă-
torul :
5. Știința Arad 11 6 5 22-18 17
6. Știința Cluj 11 4 7 20-27 15
7 Știința T'im. 11 3 8 20 27 14
8. Metalul Orașul

Stalin 11 3 8 14-24 14

Dinicu Golescu nr. 38) ora 17 
semifinala campionatului republi
can masculin (grupa II).

MI INE

FOTBAL: Stadionul Dinamo ora 
10: Dinamo 6-MetaluI Reșița Și 
la ora 11 "P Metalul București- 
Locomotiva Craiova (campionatul 
categoriei B). Stadionul Giuiești, 
ora 11: Locomotiva Grivița roșie- 
Flacăra Ploești (turneul final al 
campionatului republican de ju
niori).

9. Metalul Ploești 11 3 8 11-30 14
10. Știința Iași 11 3 8 13-29 13

Pe primele 4 locuri se află în or
dine : C.C.A. (17 pct.). Locomotiva 
București (17 pct.), Dinamo Bucu
rești (16 puncte), Progresul Bucu
rești (15 pct.), cu cîte 9 meciuri.

In campionatul feminin etapa de 
mîine programează următoarele 
jocuri : București : Locomotiva—Di
namo (teren Dinamo, ora 10); Iași: 
Flamura roșie—Progresul București; 
Brăila : Flamura roșie—Progresul 
Timisoara ; Cluj: Progresul Șt ința 
I.C.F.

Clasamentul se prezintă astfel :

1. Progresul Buc.
2. Știința I.C.F.
3. Locomotiva Buc.
4. Dmamo Buc.
5. Progresul Tim.
6. Progresul Cluj
7. Flamura roșie Iași
8. Flam, roșie Brăila

8 8 0 24- 4 16
8 7 I 23- 5 15
853 18-11 13
8 4 4 13-19 12
835 14-18 II
835 12-19 11
826 12-20 10
808 4-24 8

Handbal
După rezultatele și mai ales 

după comportările din etapa de du
minică a campionatului categoriei 
A la handbal, este foarte greu să 
se facă analiza viitoarelor jocuri 
și bine înțeles că este mai greu 
de prevăzut de partea cui va fi 
victoria.

Privite prin această prismă, jocu
rile de handbal care se vor disputa 
mîine, vor prilejui desigur partide 
foarte echilibrate, în care lupta pen
tru obținerea victoriei va oferi un 
frumos spectacol sportiv. Spre e- 
xemplu, meciul dintre C C.A. și Di
namo București, precum și cealaltă 
întîlnire care va avea loc la Bucu
rești, aceea dintre Știința I.C.F. și 
Știința Iași, sînt partide în care 
învingătorul nu va putea fi cunos
cut decît după scurgerea celor 69 
de minute de joc. Aceasta, pentru 
că echipa C.C.A. a jucat destul de 
slab la Timișoara, iar dinamoviștii 
vor lupta pentru obținerea celor 
două puncte puse în joc și fără 
de care se mențin în plutonul echi
pelor „amenințate'*  de retrogradare. 
In ceea ce privește jocul dintre/Ști
ința I.C.F. și Știința Iași, ambele 
echipe au jucat foarte bine în 
ultima etapă și mai ales au nevoie 
de ...cele două puncte.

După înfrîngerea de duminica 
trecută Dinamo Orașul Stalin va 
întîlni la Cisnădie formația texti- 
liștilor din localitate, care vine 
după o frumoasă victorie asupra 
echipei clasate pe locul al treilea 
în campionat (FI roșie Jimbolia). 
De asemenea la Timișoara se dis
pută două jocuri importante: Meta
lul Timișoara cu FII. roșie Jimbo
lia și Știința Timișoara cu Voința 
Sibiu.

Și dacă am lua la rînd toate par
tidele programate pentru etapa a 
XVII-a a campionatului categoriei 
A la handbal toate s-ar arăta la 
fel de echilibrate.

Iată-le și pe celelalte: Periam: 
Recolta GAS Variaș — Flacăra 
Ploești și Cluj: Știința — AAetaluil 
Reșița.

Polo
Joi s-au disputat in c'urile eta

pei a VlII-a din cadrul campiona
tului republican de polo. La Bucu
rești, Tînărul dinamovist a întrecut 
Constructorul Oradea cu 4—2 
(2—1). învingătorii n-au mai jră. 
tat același joc frumos pe care l-au 
practicat pînă acum, rezumîndu-se 
la un joc static după modelul ad
versarilor. Nici sub aspectul edu
cat'v n-îu corespuns, certîndu-se. 
între ei în timpul jocului. In aceas
tă direcție au greșit și adversarii 
și arbitrul Teo Kranz (Buc.). 
La Tirgu Mureș Progresul a 
întrecut Flamura roșie Timișoa

— Stadionul „23 August'*,  i.ra 
14.30: Selecționata taberei de ju
nior ' ’strița-Constructorul Cra
iova, ora 16.30: R.P.R. B. — 
R.P.U. B.

NATAȚIE: ora 9, competiția 
„Traversarea Lacurilor**  (tacurile 
Herăstrău și Floreasca).

RUGBI: Stadionul Parcul Co
pilului (ora 9) Locomotiva Gri- 
vița Roșie-Ștlința București. Sta
dionul Progresul F.B ora 14.45: 
Prog-esul Sănătatea-f.onstruc*orul  
Orașul Stabn, ora 16.30 Progresul 

ra cu categoricul scor de 
11—0 (5—0). Timișorenii au jucat 
foarte slab, prezentînd de altfel o e- 
chipă cu mu'te improvizații.- Functele 
învingătorilor au fost înscrise de Si- 
mon (4), Meder (4), Both (2), Rete- 
ghi. Cele două meciuri disputate la 
Cluj între Știința Cluj-Progresul 
Cluj și Dinamo Tirgu Mureș-Metî- 
lul au revenit primelor echipe cu 
scorul de 7—4 (5—1) si - respec
tiv 7—3 (3—0).

Scrimă
Primul meci din cadrul campio

natului de scrimă pe etcliipe are loc 
astăzi după amiază la Cluj. Nu 
este vorba de o întîlnire programa
tă în cadrul returului, ci de relua
rea meciului de sabie între Pro
gresul Cluj și C.C.A., întrerupt la 
scorul de 4—3 pentru Progresul.

Mîine însă, se reia și campiona
tul pe echipe categoria A și B. 
E£te programată prima etapă a 
returului în aceste campionate.

Astfel, în categoria A este pro
gramat meciul Știința București — 
Progresul F. B. care va avea loc 
începînd de la ora 9.30 în ~ sala 
Progresul F.B. Celela'te două me
ciuri din această etapă vor avea 
loc — la Cluj și București — joi 
23 septembrie, tot între echipe din 
aceeași localitate. Astfel, la Cluj 
Progresul va întilni Știința Cluj, 
iar la București C.C.A. va avea ca 
adversar pe Progresul Arta.

In cadrul categoriei B, toate me
ciurile vor avea loc mîine după 
următorul program : Satu Mare : 
Metalul—Progresul L.M.F. Tg. Mu
reș, Cărei; Progresul—Progresul 
Oradea, Ploești : f lacăra—Flamura 
roșie Timișoara.

Rugbi
Etapa de duminică a campiona

tului republican de rugbi progra
mează o serie de întîlniri intere
sante. E vorba, în primul rînd, de 
meciul dintre Dinamo București 
și Progresul F.B. Vom putea ur
mări calitatea jocului dinamoviști- 
lor în luptă cu voința și elanul 
jucătorilor de la Progresul F.B. 
Întâlnirea va începe la 16,50. pe 
stadionul Progresul F. B.

In deschidere se va desfășura pe 
același teren, la ora 14,45, întîlni- 
rea dintre Progresul Sănătatea și 
Constructorul Orașul Stalin. Pro
gresul Sănătatea are de susținut 
un joc foarte dificil în care se aș
teaptă reabilitarea după ultimele 
meciuri.

Pe terenul din Parcul Copilului, 
la ora 9, se vor întîlni două echi
pe bucureștene: Locomotiva Grivița 
Roșie și Știința.

In țară se va juca un singur 
meci. Echipa militarilor se depla
sează la Petroșani pentru a întîlni 
echipa Minerul. Partida va fi ar
bitrată de M. Stănculescu.

Duminică va fi reluat și campio- 
natul categoriei B. In seria I-a sînt 
programate următoarele întîlniri : 
Locomotiva C'luj — Știința Timi
șoara: Loco’ t Timișoara—Lo
comotiva I.C.F București: Flamura 
roșie Orașul Stalin — Știința A- 
rad. Miercuri 22 septembrie se va 
juca la Timișoara meciul restanță 
dintre Știința Timișoara și Locomo
tiva I.C.F. București.

Seria a Il-a: Progresul Tecuci— 
Metalul București; Locomotiva Bu
zău — Știința Iași; Știința Galați 
— Minerul București (se va desfă
șura la Brăila, deoarece terenul din 
Galați se află în curs de amena
jare). Pe stadionul Dinamo din Ca
pitală. — Dinamo IX va întîlni 
Flacăra Ploești. Intîlnirea va în
cepe la ora 9.

F. B.-Dinamo București (toate în 
campionatul republican).

VOLEI: Teren Dinamo, ora 10: 
Dinamo București-Locomotiva Bu
curești (campionatul feminin al 

categoriei A).
HANDBAL: Stadionul Tineretu

lui, ora 9: C.C.A.-Dinamo Bucu
rești, ora 10.15: Știința I.G.F.- 
Știința Iași (campionatul mascu
lin al categoriei A)

SCRIMA: Sala Progresul
B.R.P.R., ora 9.30: Progresul 
F.B.-Știința București (camoiona- 
tul republican pe echipe).

TIR: Poligonul Tunari, ora 8.30: 
Campionatele R.P.R.

ȘAH: Aula Bibliotecii Centrale 
Universitare, ora 17: rundă în fi
nala campionatului republican (fe
minin).

ȘpEÎJjJJl
Intîlnirea * internațională de 

fotbal dintre echipele reprezen
tative A, ale R. P. Ungare și 
R.P.R., care se va disputa dumi
nică pe Stadionul Popular din 
Budapesta, va fi tjansmisă în 

'întregime cu începere din jurul 
orei 16,30 pe stațiile de radio 
cu lungimile de undă de 351, 
1935, 285, 261 și .206 m. Repriza 
a doua va fi transmisă și pe sta
ția de radio cu lungimea de 
undă de 397 m.

(Agerpres)
★

Bilete pentru intilnirea inter
națională de fotbal dintre re
prezentativele B ale R. P. Ro- 
mîne și R. P. Ungare se vînd 
în continuare azi începînd de la 
ora 14 la casele de la stadionul 
Republicii (intrarea la tribuna 
Il-a, din str Izvor).

FOTBAL. Direcția Fotbal din 
CCFS aduce la cunoștința colec- 
tivelor sportive care au secții de 
fotbal că începind dela data de 
25 septembrie, biroul de evidență, 
legitimări și transferări nu mai 
execută nici un fel de operațiune 
de legitimări și transferări pînă la 
data de 1 noiembrie a. c. In aceas
tă perioadă se va face verificarea 
jucătorilor aflați în evidență.

■ OINĂ. — Pe stadionul Pro
gresul Baia-Mare s-a desfășurat 
faza pe oraș a campionatului re
publican. Întrecerea dintre cele 

două echipe participante : Progre
sul și Dinamo, a prilejuit o luptă 
dirză și spectaculoasă terminată 
cu scorul de 13—11 în favoarea 
echipei Progresul.

— Duminică pe terenul Știința 
Institutul Agrotehnic din Capitală,' 
încep întrecerile fazei raionale a 
campionatului republican de oină. 
Toate echipele din Capitală în
scrise pentru această fază, se vor 
prezenta duminică dimineață la 
ora 8 pe terenul amintit, indJerent 
de raionul pentru oare joacă

Cupa „Tînărul Dinamovist” 
la atletism

Consiliul Regional Dinamo Bu
curești, organizează prin cercul 
Tînărul Dinamovist, un concurs 

de atletism pentru juniori băieți și 
fete categ. I și II, dotat cu „Cupa 
Tînărul Dinamovist".

Concursul se va desfășura pe 
stadionul Dinamo, în zilele de 19 
septembrie și 20 septembrie 1954, 
la orele 16.

Pot parlicipa toți juniorii și ju
nioarele, membri ai colectivelor 
sportive din București.

Fiecare concurent are dreptul de 
a participa la 3 probe și o ștafetă, 
alese în așa fel îneît să nu parti
cipe în aceeași zi 'a mai mult de 
2 probe.

Se vor disputa următoarele 
probe:

băieți
cat. 15—16 ani
80 m. plat 
80 ni. garduri 
200 m. plat 
1000 m. plat 
Sărit, lungime 
Sărit. .înălțime 
Sărit, prăjină 
Arunc, discului 
(1,500. kg.) 
Arunc, suliței 
(600 gr.) 
Arunc.
(5 kgr.)
Ștafeta 4x80 m.

Cat. 15—16 ani
80 țn. plat 
80 m. garduri 
200 m. plat 
500 m. plat 
Sărit, lungime 
Sărit. înălțime

greutății Arunc.

cat. 17—18 ani
100 m. plat 

i 10 m. garduri
200 m. plat 
400 m. plat

800 m. plat 
1500 tn. plat 

Sărit, lungime 1 
Sărit. înălțime 

Sărit, prăjină 
Arunc, suliței 

Arunc, greutății 
ciocanului .

Ștafeta 4X100 m.

fete
Cat. 17—18 ani .

100 m. plat 
80 m. garduri

200 m. plat
800 m. plat j 

Sărit, lungime ; 
Sărit. înălțime 

Arunc, greutății 
Arunc, disc. 

Arunc, suliței 
4x80 m. 

clasament primii

Arunc, greutății
Arunc, disc.
Arunc, suliței 
4x80 m.

Vor conta în
6 clas iți de fiecare probă, punc
tajul fiind următorul: Locul 1 =
7 pct„ 5 pct., 4 pct., 3 pct., 2 pcit., 
1 pct. In ștafete punctajul va fi 
dublu.

Colectivul care întrunește cel 
mai mare număr de puncte la 
toate probele și categoriile juniori 
— junioare, vă primi Cana T. D.

Aceasta este cea de a II-a ediție 
a acestei competiții, prima des- 
fășurîndu-se în anui 1953. Ea a 
r venit atunci colectivului Metalul 
București.



Semifinalele campionatului 
de șah al R.P.R.

CRAIOVA (prin telefon). — 
Semifinala campionatului republi
can de șah care se desfășoară in 
localitate strînge la start o serie 
de șahiști fruntași, dintre care se 
remarcă în special prezența foști
lor campioni republicani, maeștrii 
sportului V. Ciocîltea și G. A- 
lexandrescu.

Tragerea la sorți a dat urmă
toarea ordine pe tabela de con
curs : 1. Z. Nagy, 2. L. Rieger, 3. 
L. Horvath, 4. A. Kadar, .5. Gh. 
Rotaru, 6. V. Ciocîltea, 7. E. Lie
berman, 8. A. Negrea, 9. Fr. To
căniță, 10. B. Soos, 11. G. A- 
lexandrescu, 12. Fr Wellman, 13. 
V. Dunăreanu, 14. M. Tarnavschi.

in primele două runde s-au în
registrat următoarele rezultate : 
Rotaru — Soos 0—1, Ciociltîa — 
Tocăniță 1—0, Horvath — Well
man 0—1, Rieger — Dunăreanu 
1—0 (I), Lieberman — Negrea
’/.—'A (runda I-a); Ciocîltea — 
Soos lA—'A, Negrea — Tarnavs
chi 1—0, Lieberman — Tocăniță 
*/»—’/a (runda 2-a). Restul parti
delor sînt întrerupte.

C. MOȚOC 
corespondent

★
TIMIȘOARA (prin telefon). — 

Pentru calificarea în finală se în
trec aci 16 jucători de categorii 
superioare. Iată ordinea tragerii 
la sorți : I. R. Alexandrescu, 2. 
P. Seimeanu, 3. Gh. Gavrilă II, 4. 
A. Jicman, 5. L. Pitpinic, 6. V. 
Bondoc, 7. Șt. Erdely, 8. A. Nagy,
9. Șt. Giinsberger, 10. C. Partos, 
H. I. Glaubach, 12. A. Ban, 13. 
I Szabo, 14. R. Palterer, 15. M. 
Israel, 16. A. Tiroler.

Pînă acum s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Gavrilă II— 
Palterer 1—0, Jicman — Szabo 
0—1, Pitpinic — Ban 1—0, Er
dely — Partos ‘A—'A (runda I-a); 
Partos — Nagy 1—0, Glaubach— 
Erdely 0—1, Ban — Bondoc 1—0, 
Szabo — Pitpinic 1—0, Palterer 
— Jicman 1—0 (runda 2-a) ; Ga- 
vriilă —- Alexandrescu 1—0, Jic-
man — Israel i—o, Bondoc —
Szabo 0—1, Erdely Ban 1—0
(runda 3-a).

★
IAȘI (prin telefon). — Urmă-

torii jucători participă în grupa de 
la Iași: 1. E. Găureanu, 2. M. 
Sutiman, 3. C. Nazarie, .4. A. 
Schwartzfeld, 5. Gh. Mititelu, 6. 
V. Gurău. 7. H. Kandel, 8. I. Moi- 
sini, 9. O. Weissman, 10. A. Lo- 
rincz, 11. H. Kapuscinski, 12. Em. 
Reicher, 13. D. Georgescu, 14. E. 
Costea, 15. T. David, 16. P. Sto- 
rojevschi.

Rezultată: Nazarie — Costea 
0—1, Schwartzfeld — Georgescu 
0—1, Mititelu — Reicher 1—0, 

Gurău — Kapuscinski 'A—'A (run
da I-a); Lorincz — Moisini 1—0, 
Reicher — Gurău 1—0, Georgescu 
— Mititelu 'A—'A, Sutiman — 
Găureanu 1—0 (runda 2-a) ; Naza
rie. — Găureanu 0—1, Schwartz
feld — David 'A—'A, Mititelu — 
Costea 'A—'A, Kandel —Reicher 

0—1, Moisini — Kapuscinski 
‘A—'A Weissman — Lorincz 1-—0.

EUGEN URSU 
corespondent

Campionatul feminin 
de handbal al R.P.R.

In întreaga țară continuă mîine 
întrecerile de handbal din cadrul 
campionatului feminin al R.P.R. 
Se dispută jocurile etaipei a treia, 
în care sînt programate următoa
rele întîlniri:

Craiova: Știința-Metalul Reși
ța. Buhuși: Flamura roșie-Flamu- 
r.a roșie Botoșani. Cluj: Știința- 
Progresul Tg. Mureș. Constanța: 
Progresul-Știința I.C.F. București, 
Flamura roșie-Știința Invățămînt. 
Ploești: Locomotiva-Avîntul Co- 

dlea. Vițeii: Avîmtul-Știința Timi
șoara Orașul Stalin; Progresul- 
Voința Tîrgoviște.

Echipele care se deplasează mîi- 
ne vor juca duminica viitoare pe 
teren propriu, cu aceleași echipe 
pe care le întîlnesc mîine.
0 In cadrul campionatului mas

culin de calificare sînt progra
mate mîine partidele:

Baia Mare: Metalul - Avîntul 
Deta. Făgăraș: Flacăra-Știința 
Arad. Cărei: Vo-nța-Dinamo Tg. 
Mureș.

Duminica viitoare începe etana 
a Hl-a ir .-.r giuni a campionatu
lui mascuim de calificare.

Vom vedea lucruri noi pe stadionul Republicii
Stad.unul Republicii, joi la a- 

miază. Nu vă neliniștiți l Nu v-a 
scăpat nici un eveniment sportiv. 
Joi la amiază nu se desfășoară 
nici o competiție pe stadionul Re
publicii. In schimb, dacă v-ați fi 
deplasat acolo ați fi fost martorii 
unor intense pregătiri. In primul 
rind v-ar fi atras atenția cu al
bul lor strălucitor, grămezile de 
cuburi cu cifre și cu felurite in
scripții. Au fost revizuite, cură
țate și acum stau rînduițe unele 
lingă altele, alcătuind o mare pată 
albă între 'roșul pistei și cenușiul 
tribunei.

La groapa unde se desfășoară 
deobicei săritura cu prăjina se 
înalță un strat gros, îmbietor, de 
nisip nou. afinat. La groapa din 
dreapta tribunei principale nisipul 
vechi a fost scos și în timp ce 
tîmplarii pun de jur împrejur pe
reți noi de seîndură, alți doi 
muncitori aștern straturi de nisip 
proaspăt cernut. In centrul tribu
nei se aude vîjîitul aparatului de 
sudură. Se înalță gardul metalic 
ce va împrejmui loja presei. Nu 
departe de acest loc, un grup de 
oameni se consultă, notează, cer
cetează liste, iar notează. „Nu ui
tați maratonul" spune unul dintre 
ei. „Ma-ra-ton“ silabisește un al
tul în timp ce înseamnă acest cu- 
vînt pe o lungă listă cu probe at
letice. Fără îndoială acesta e ,.co
mandamentul" lucrărilor de pre
gătire a stadionului pentru apro
piatele Campionate internaționale 
de atletism.

La actuala ediție 
a Campionatelor 

Internaționale de atletism...
• Federația franceză de atletism 

a comunicat lotul de atleți care va 
face deplasarea la București. Lotul 
cuprinde pe cei mai valoroși atleți 
francezi: David, Derderian și Boni
no (100 m.). Goudeau (200 m.), 
Martin Du Gard, Carral, Brault, 
Haarhoff, Degats (400 m.), Djian, 
Dupoux (800 m.), Objois, Lecat 
(1.500 m.), Mahaut, Hamza (5.000 

m.), Roudnitska, Laudet, Candau 
(110 m.g), Sillon. CheviUard (pră
jină), Thomas (greutate), Maissant 
(d:sc). Bernard (înălțime).
• Elveția va fi reprezentată în 

aceste întreceri de 9 atleți și 3 a- 
tlete: Bernard (110 m.g.), Campana 
(100 și 200), R. Weber (100 și 
400), W. Eichenberger (200, 400 
m.g. și lungime), Fr. Buhler (800 
și 1.500), H. Wallkamm (800). A. 
Sutter (1.500 și 5.000), P. Page 
(5.000 și 3.000 m. obst.), Schudetl 
(10.000), Cretei Bolliger (80 m.g.. 
lungime, disc), Sonja Prctot (100 
și 200), H. Zbinden (100 m. și 
lungime).

o Luxemburgul va trimite la a- 
ceste întreceri un singur atlet. 
Este vorba de alergătorul de se- 
mi-fond, Gerard Rasquin, care a 
produs o bună impresie în cursa 
de 800 m. la Campionatele euro
pene de la Berna.

• Federația de atletism a Belgiei 
a anunțat pentru București un lot 
de 13 atleți și o atletă, dintre care 
cei mai mulți sînt cunoscuți publi
cului nostru de la meciul R.P.R - 
Belgia desfășurat anul trecut. Ia- 
tă-i: Jacques Vercruysse, Roland 
Vercruysse, Carlos Germonprez, 
Andre Colemont, Louis Tanghe, 
Marcel De Voghel, Frans Herman, 
Philemon Roe's. Jacques Van den 
Abeele, Walter Hersens, Firmin Van 
Dierendonck, Gerard Thues, 
Jacques Pirlot și Simone Saenen.

• Pentru ediția din acest an a 
Campionatelor Internaționale de 
atletism, comisia de organizare a 
luat hotărîrea de a edita patru 
programe. Primul dintre ele, este 
un program general, care<cunrinde 
diverse date statistice și o prezen- 
-ire de ansamblu a celor șase ed't'î

precedente, precum și lista parti- 
cipanților și numerele lor de con
curs Acesta urmeâză să apară 
în cursul zilei de azi și va fi pus 
în vînzare la agențiile Pronosport. 
Apoi. în fiecare zi de întreceri, va 
apare cite un program special, în 
care spectatorii vor găsi compo
nența seriilor, ordinea încercărilor 
la sărituri și aruncări și rezultatele 
din ziua precedentă. Aceste progra
me vor fi dfuzate la stadionul Re
publicii în zilele de concurs.

In mijlocul grupuiui se află o- 
mul care a pregătit stadionul la 
toate cele șase ediții ale campio
natelor: tov. Gh. Niculescu — cu 
ani în urmă îngrijitor pe acest 
stadion i'ar acum șeful serviciu
lui de întreținere a bazelor spor
tive. Un om înalt, cu umeri largi 
dar uscățiv. Iată-1, s-a ridicat și 
cu mîinile pîlnie dă îndrumări 
muncitorilor care acum se în
dreaptă spre groapa de sărituri 
din stînga tribunei. L-am rugat să 
ne vorbească despre amenajările 
de pe stadion. Și ne-a vorbit cu 
entuziasmul omului îndrăgostit de 
meseria sa :

„Vedeți, pe mine nu prea mă 
interesează fotbalul. Și știți de ce? 
Fiindcă pentru noi e un fel de 
jucărie. Porțile, tușele și gata. 
Ei, dar la atletism e cu totul alt
ceva. Aici ai atitea de făcut. Une
le cer chiar multă migală Măsu
rători, marcaje, instalații telefonice, 
o s::::’ nie de lucruri. Colecti
vul nostru le-a făcut pe toate, 
de fiecare dată cu multă tragere 
de inimă. Și, de fiecare dată, am 
ținut să facem ceva mai mult, să 
aducem ceva nou care să ajute la 
buna desfășurare a campionatelor. 
Sint oameni harnici, cu inițiativă 
in colectivul nostru".

— Și printre cei mai harnici ? 
Am întrebat.

— Cei mai harnici ? A repetat 
tov. Niculescu. Unul e administra
torul stadionului, Toma Posmagiu 
pe care-l poți găsi aici deobicei 
pînă seara tîrziu. Apoi, îngrijitorii 
Isac Zencenco și Ștefan Neaga,

Toate materialele pentru concurs au fost adunate pe pistă, pentru 
a fi revăzute și revopsite.

Utimele starturi ale
Au mai ramas puține z,le pîna 

la data începerii celei de a șaptea 
ediții a Campionatelor Interna
ționale de atletism ale R. P. Ro
mâne. In această perioadă, atleții 
din străinătate, viitorii oaspeți- 
ai țării noastre, au participat la 
cîteva concursuri, obținînd rezul
tate dintre cele mai bune. As’.iel, 
săptămîna trecută s-a desfășurat 
în localitatea Krakow, din R. P. 
Polonă, întîlnirea triunghiulară 
intre echipele reprezentative ale 
R. P. Polone-R. D. Germane și 
Belgiei, încheiată cu victoria na
ționalei de atletism a R.P. Polone, 
Cum toate aceste țări vor partici
pa, cu loturi destul de numeroase 
de atleți Ia Campionatele noastre 
internaționale, este limpede că a- 
ceastă întîlnire poate prilejui tot 
felul de comentarii asupra stadiu
lui actual de formă în care se allă 
cei mai mulți dintre ei. In gene
ral, această întîlnire a arătat oda
tă mai mult accentuatul progres 
în care se află atleții și atletele 
din aceste țări. La Krakow, atle
tele din R. D. Germană au impre
sionat în mod deosebit ocupînd 
primul loc, în șase din cele zece 
probe ale meciului feminin. Rezul
tate remarcabile a înregistrat cu 
acest prilej Gizela Kohler (12,1 
sec. pe 100 m.; 24,4 sec. pe 200 
iri.; 11,3 sec. pe 80 m. g.). Ea a 
cîștigat toate aceste probe. Trebuie 
să arătăm că ia acest concurs 
atleta Christa Seliger-Stubnik nu 
a luat parte.

Celelalte pfobe au tost câștigate 
cu rezultate bun; de reprezentam , 
tele R. P. Polone. . |

La bărbați, lupta a fost mult | 
mai deschisă și a prilejuit dispute ; 
de o dîrzenie excepțională, lată j 
de pildă că, la 1.500 m. pe inter- j 
valul a patru zecimi de secundă, : 
s-au înșiruit trei concurenți, după 
cum și la 5.000 m. situația a fost < 

timplarul Dumitru Marcu și insta
latorul Ion Pavel. Acesta e acum 
colo unde se imprejmuiește loja 
presei. Cel cu șapcă din fața su
dorului.

— Ce ..noutăți" pregătiți pen
tru aceste campionate ?

— Mai multe. După cum vedeți 
această lojă pentru presă așezată 
intr-o poziție centrală de unde 
ziariștii vor putea urmări perfect 
toate probele. Se va introduce un 
indicator care va anunța timpul 
primului sosit în alergări imediat 
după terminarea probei, chiar la 
linia de sosire. S-au reamenajat 
și s-au mărit vestiarele. La cele 
două gropi de sărituri introducem 
o inovație: niște cursoare specia
le care vor ajuta la efectuarea 
măsurătorilor cu o precizie mult 
mai mare hi sjirșit vom amena
ja la aceste grop: praguri electrice 
cure vor permite să se semnaleze 
orice depășire, instantaneu, cu a- 
jutorul unor sonerii și becuri.

Aici tov. Niculescu face o pau
ză apoi adaugă :

„Știți, acestea sînt inovații ale 
colectivului nostru. Tovarășii noș
tri le-au făcut în cinstea Congre
sului Partidului. Vor ca sportivii 
străini care vor participa la cam
pionatele din acest an să aibă 
numai cuvinte de laudă despre 
sportul nostru, despre țara noas
tră. Ne-am gin di t că acesta e un 
lucru important și de aceea am 
închinat realizările noastre celui 
de al ll-lea Congres al Partidu
lui".

S. BONIFACIO

viitorilor participanți...
•dentică. Luînd startul în .proba 
de 10.000 m. cunoscutul atlet bel
gian Franz Herman (care a cîș
tigat probele de 1.500 m. și 5.000 
m. cu ocazia meciului R.P.R.-Bel- 
gia, de anul trecut) a obținut un 
rezultat bun, 30:35,6.

★
Renumita atletă olandeză Fanny 

Blankers-Koen, fiind bolnavă la 
data desfășurării Campionatelor 
europene de atletism, nu a putut 
face deplasarea la Berna. Resta
bilită de pe urma acestei boale 
Blankers-Koen și-a reluat antre
namentele și a și alergat zilele 
trecute 11.4 sec. pe 80 m. garduri. 
La București ea va participa la a- 
ceastă probă. Fără îndoială că 
întîlnirea ei cu recordmana R. D. 
Germane, Gizela Kohler, va fur
niza o luptă interesantă.

★
In cadrul unui concurs atletic 

internațional desfășurat în capi
tala Franței, aruncătorul Thomas 
a stabilit un nou record francez, 
în proba de aruncarea greutății 
cu performanța de 15,95 m.

★
Una dintre probele care se 

anunță a fi foarte interesante la 
Campionatele noastre internațio
nale este și cursa de 100 metri 
plat bărbați. Răsfoind fișele de 
înscrieri am reținut printre allele, 
numele unor sprinteri consacrați 
ca: Anghel Colev (R. P. Bulga
ria), Van Hardcveld (Olanda), 
David, Derderian și Bonino 
(Franța), .Schroder, Schulttz (R. 
D. Germană). Kiszka, Schmidt, 
Baranowschi, Stawczik (R. P. Po
lonă), Ilarie Măgdaș (R. P. Ro- 
mînă), Thordvalsson (Islanda), 
Pool (Austria), frații Roland și 
Jacques Vercruysse (Belgia) etc. 
Față de valoarea acsrora este 
foarte greu de fo.muiat un pro
nostic.

PE pistele de ATLETISM 
DIN EUROPA

• De curînd cunoscutul atlet ce
hoslovac Jungwirth a participat la 
un concurs desfășurat la Praga un
de a obținut o performanță excepți
onală în cursa de 1.500 m plat. 
El a realizat rezultatul de 3:43,4 
performanță care constituie un nou 
record al R. Cehoslovace și una din 
cele mai bune performanțe mondiale 
obținute la această probă.

• Cunoscutul recordman mondial 
Emil Zatopek, a declarat recent că 
la olimpiada de la Melbourne, care 
va avea loc în 1956, va participa Ia 
proba de maraton.

• In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat Ia Budapesta, atleta ma
ghiară Feher Irma a aruncat gre
utatea la 13,85 m., performanță ca
re constituie un nou record al Re
publicii Populare Ungare.

■ Marți s-a desfășurat la Buda
pesta un concurs atletic în cadrul 
căruia Sandor Iharos a doborit re
cordul R.P. Ungare în cursa de 
3000 m. El a parcurs distanța în 
7:59,6. Performanța lui Iharos este 
■excepțională, avînd în vedere că 
recordul mondial, care aparține 
belgianului Gaston Reiff, este de 
7:58,8.

■ Iată cîteva rezultate obținute 
de atleții europeni după campio
natele de la Berna: La Oslo — 
200 m.: Helsten (Finlanda) 21.8 
Suliță: Leppenen (Finlanda) 71,46. 
Disc: R. Nilsson (Suedia) 52,73 m. 
400 m. Helsten 47,2, Moens (Bel
gia) 48. Ciocan: Strandli (Norve
gia) 62,08m. Munch - și Schwe- 
ningen: 400 m. Haas (Germ, occ.) 
47,1; 100 m. Futterer (Germ, occ.) 
10,3. Grenchen: Lungime Bravi (I- 
talia) 7,38 m. Disc: Consolini (It.) 
53,20 m. Tossi (Italia) 50,41 m. 
Malmoe: 1000 m. Boysen (Norve
gia) 2:20,7, 200 m. J. Carlsson 
(Suedia) 21,5. Bruxelles: 400 m. 
De Muynk (Belgia) 48,9; 3000 m.: 
Herman (Belgia) 8:29,4. Prăjină: 
Landstrom (Fin.) 4.30 m. Suliță: 
Nikkinen (Fin.) 69,68 m

Au luat sfîrșit campionatele 
de automobilism ale U.R.S.S.

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Au lust sfîrșit campionatele uni
onale de automobi'ism care au cu
prins în program probe de șosea 
pe distanța de 250 și 500 km. La 
întreceri au luat parte reprezen
tanții diferitelor asociații sportive 
din țară.

Titlul de campion al Uniunii So 
vietice în proba de 250 km., la 
categoria micilor cilindrate, a re 
venit conducătorului Vladimir Or 
Iov și mecanicului Mihail Kulikov 
ambii din Moscova. Ei au acope
rit distanța în timpul de 2h 
09’10”, realizînd o medie orară d< 
116,130 km. cu o mașină de tip 
„Moskvici".

In proba de 500 km. pentru au
tomobile „Pobeda". primii s-au 
clasat conducătorul Iakov Riasi 
nin și mecanicul Viaceslav Moso- 
lcv, care au realizat 3h.24’35”5/lt 
cu media orară de 146,938 km.

La 14 septembrie s-a disputat un 
cros pentru autocamioane. La ca 
tegoria mașinilor „Gaz-51“ victo 
ria a revenit reprezentanților Ar
matei Sovietice, conducătorul Leo 
nid Grișciuk și mecanicul Mihail 
Trișin. Pe traseu ei au trebuit s: 
forțeze de 10 ori cursul unui rîu 
și au acoperit distanța de 88 km 
în 2h.23’59”. La categoria autoca 
raioanelor „Zis-150“ pe primul lor 
s-au clasat conducătorul Alexc 
Riazunin și mecanicul Alexand 
Popov. Ei au parcurs aceeași dir 
tanță în timpul de 211.47’30”

Echipa de baschet
„1 August” din R. P. Chineza 

s-a înapoiat in patrie
PEKIN, 16 ■ (Agerpres). — China 

Nouă transmite :
La 14 septembrie s-a înapoiat 

in R. P. Chineză echipa de baschet 
„1 August”. Baschetbaliștii chinezi 
au vizitat timp de patru luni R. P. 
Ungară, R. P. Polonă, R. P. Bul
garia și R.P.R. Ei au susținut 22 
de întilniri prietenești cu cele mai 
valoroase echipe din cele patru 
țări.
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Delegația fv: buhștilor unguri 

a sosit aseară in Capitală, sub 
conducerea tu' Titkos Pal-secre- 
tarui secției de fotbal din 

' O.T.S.B. In gara de Nord, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
rcpr.zentanți.ai C.C.F.S -ului, ai 
comisiei centrale de fo!bal și de 
numeroși sportivi. Sosirea oas
peților a fost prilej de mani
festare a prieteniei care leagă 
pe sportivii celor două țări.

Expresul internațional 32 a o- 
prit de cîteva clipe în gara Epis
copia Bihorului. Pr'n ferestrele des
chise ale unui vagon de la mijlo
cul trenului răzbat frînturi de rî- 
sete tinerești. Fără ezitare ne-am 
îndreptat spre acel vagon. Eram 
convinși că acolo voim găsi pe fot
baliștii din R. P. Ungară în întâm
pinarea cărora venisem. Nu ne-am 
înșelat și astfel am aj:ms foarte 
repede în mijlocul oaspeților noș
tri. Printre ei — figuri cunoscute 
Mulți au mai fost și în alte rîn- 
duri în țara noastră, cum de alt
fel, ne-au mărturisit în cursul că
lătoriei pînă la București.

Conducătorul delegației, vechiul 
Internațional pe postul de extremă 
stingă și actualul secretar al sec
ției de fotba<l din O.T S.B. (C.C.F.S.) 
TITKOS PAL, a fost cel care a 
făcut prezentările cuvenite.

Lotul secund al R. P. Ungare 
are un șingur debutant în meciurile 
internaționale: fundașul Kalmar 
Jeno. Restul sînt internaționali de 
mai multe ori și în echipa primă 
și în cea secundă. Lotul are un 
singur jucător peste 28 ani: Bor- 
zsei — 33 ani; ceilalți au între 
20—26 ani și cu excepția lui Toth 
Mihalij, toți ceilalți jucători au 
mai fost în țara noastră.

După ce Bdrzsei și Geller, care

Mîine încep campionatele individuale de tir 
ale R. P. R. pe anul 1954

Nu ne mai desparte decît o sin
gură zi de începerea campiona
telor R.P.R. de tir pe anul 1954.

In numărul trecut al ziarului 
nostru am vorbit despre trăgăto
rii care au cucerit titlurile de cam
pioni pe anul 1953, despre rezul
tatele obținute atunci. Făcînd o 
comparație între aceste rezultate 
și cele realizate în ultimele con
cursuri de trăgătorii care aspiră 
în acest an la titlul de campion 
constatăm că la 8 probe rezulta
tele din acest an sînt superioare 
rezultatelor cu care s-au cîștigat 
titlurile de campion în anul trecut, 
la o probă egale și la patru pro
be, inferioare.

Astfel, la proba de pistol vi
teză, față de rezultatul obținut de 
Ștefan Petrescu anul trecut (60/ 
568). rezultatele realizate în ul
timele concursuri din acest an 
de maestrul emerit al sportului 
Gh. Lichiardopol (60/579), T. Ma- 
nicatide (60/578), M. Dochiliță 
(60/575). Șt Petrescu (60/570) și 
Z. Deak (60/569), sînt — după 
cum se vede — superioare.

La proba de armă liberă com
binată (fete) față de cele 579 
puncte cu care Elisabeta Mirones- 
cu a cîștigat anul 'recut titlul de 
campioană, rezultatele obținute de 
Elisabeta Mironescu (585 și 589 
p.), Lia Sîrbu (587 p.) Marieta 
Juverdeanu (586 p.), sint de a- 
semenea superioare. La proba fe
minină de armă liberă (3x40) in 
comparație cu 1.109 puncte reali 
zate de Lia Sîrbu la campionatele 
R.P R. din 1953. anul acesta s-au 
realizat performanțe cu mult mai 
bune: 1.139 Mariera Juverdeanu. 
1.138 Lia Sîrbu. 1.126 Felicia Io 
vănescu. La armă liberă poziția 
culcat, Lia Sîrbu a realizat anul 
acesta 395 p. fată de 393 p. cu 
care a cîștigat anul trecut Felicia 
Iovănescu. iar la armă liberă po
ziția genunchi. Marieta Juverdea
nu a realizat 384 p. față de 381 
realizate anul trecut de lun't'i ''o*.  

trebuie sa‘va spun că vorbi s 
binișor romînește, ne-au poves
tit întîlnirea cu jucătorii noștri 
plecați la Budapesta, discuția cu 
Ozon și uraîea reciprocă de suc
ces, — am fost asaltați de ceilalți 
jucători, fiecare dintre ei avînd să 
ne spună sau să ne întrebe ceva.

Guluas Geza. care este cons'de-

Laios Csordas

rat drept unul dintre cei mai în 
formă portari din R.P.U., m-a în
trebat de prietenul său Voinescu, 
ne-a vorbit de jocul bun al lui 
Gîrleanu de la . J.M.U.V. și la 
urmă ne-a declarat sincer că-i este 
teamă de șutul lui Ene.

Csordas Lajos, un tînăr de 21 
ani, foarte comunicativ, a interve
nit în discuție și ne-a spus că vine 
cu mare plăcere la București, unde 
la Festival pe stadionul „23 Au
gust" a făcut cel mai bun joc al 
său.

N-am fi reușit poate să ne des
curcăm în noianul de întrebări cu 
care eram asaltați — întrebări în 
special în legătură cu jocul — dar, 
Geller a făcut rost de un „Sportul 
popular” și a început să-și infor
meze echipa despre ce se spune în 
presa romînă în legătură cu aceste 
două jocuri. In felul acesta, centrul 
de greutate s-a deplasat de la noi 
Ia Geller, în jurul căruia s-au adu
nat aproape toți cei 20 de oaspeți.

cu. Și la arrnă liberă poziția pi
cioare față de 348 p. realizate de 
Lia Sîrbu anul trecut, s-au obți
nut rezultate mai bune anul aces
ta : 369 Marieta Juverdeanu, 362 
Lia Sîrbu, 360 Felicia Iovănescu.

La pistol precizie lulius Pieptea 
(531 p.) a obținut, într-un con
curs din acest an. un rezultat su
perior celui cu care Gh. Corbescu 
(527 p.) a cîștigat titlul de cam
pion anul trecut, iar la talere față 
de 86 p. realizate de Marcel Va- 
siliu anul trecut, s-au obținut anul 
acesta 94 p. — Marcel Vasiliu, 
92 p. — A. loanițescu, 92 p. — 
Gh. Lichiardopol.

Dar, dacă la aceste probe putem 
întrevedea că în acest an titlu
rile de campioni vor fi cucerite cu 
rezultate superioare celor cu care 
s-au cîștigat în anul 1953, în 
schimb la armă liberă (3x40), cul
cat, genunchi, picioare (băieți), 
rezultatele din concursurile ime
diat premergătoare campionatelor 
R.P.R. pe anul 1954, sînt inferi
oare celor cu care’ s-au cîștigat 
titlurile pe anul trecut. Totuși lup
ta pentru primul loc este deschi
să mai multor concurenți, dintre 
care nu lipsesc D Vidrașcu, H. 
Uerșcovici, \ . Enea și alții.

In general putem anticipa că 
lupta pentru titlurile de campioni 
va fi deosebit de disputată în a- 
cest an și dat fiind că la fiecare 
probă s-au înregistrat în prezent 
rezultate apropiate de către mai 
mulți trăgători, este foarte greu 
de prevăzut care vor fi noii cam
pioni. Iată programul întrecerilor:. 
Poligonul Tunari duminică ora 

8.30. festivitatea de deschidere; 
ora 9: pistol viteză (.manșa I-a): 
ora 9,30: armă liberă combinară 
(30 focuri 50 m + 30 focuri 100 
m). Luni ora 9: pistol viteză
(manșa H-a) ora 11.30: pistol
liber (60 focuri). Marți ora 8: 
talere (50 buc. pe echipe, 100 buc. 
individual): ora 9: armă liberă 

(3x40 focuri).

Numai cei doi prieteni nedespăr- 
tiți Szabo Laszlo și Dekanyi Fe- 
renez care și acum ca și în for
mația lor Kinizsi sînt tot alături 
țformînd linia de mijloc a echi
pei), stau ceva mai retrași admi- 
rînd frumusețea peisagiilor.

Oaspeții noștri au fost plăcut 
impresionați de primirea care li s-a 
făcut aproape în fiecare gară unde a 
oprit expresul. La Cluj antrenorul 
Marosvary Bela și-a îmbră
țișat pe bunul său prieten Dr. 
Luca de la • Știința. In dreptul 
Cîmpiei Turzii, la geam s-a plasat 
Geller, iar în defileul Carpaților 
întreg lotul maghiar privea entu
ziasmat minunatele peisajii ale 
munților noștri. Iar cînd trenul a 
trecut de Ploești, toate discuțiile 
s-au concentrat în jurul meciuri
lor de duminică.

Conducătorul lotului, TITKOS 
PAL, a declarat:

„îmi pare foarte bine că au fost 
organizate aceste jocuri de la Bu
curești și Budapesta, pe care le 
consider un prețios schimb de ex
periență. Am constatat la Turku, am 
fost informat apoi și n-am convins 
la Budapesta, cu ocazia finalei 
J.M.U.V., că fotbalul romînesc a 
făcut un mare pas înainte spre fot
balul modern.

„Meciul de la București cred că 
va fi foarte echilibrat, pentru că se 
tntilnesc două echipe tinere și va
loroase. Am multă încredere în re
prezentativa noastră, deoarece noi 
toți o considerăm ca foarte apro
piată ca valoare de prima noastră 
reprezentativă".

Aseară Bucureștiul și-a primit 
oaspeții, care mîine vor juca pe 
stadionul „23 August". Ne-am luat 
rămas bun de la tinerii și voioșii 
fotbaliști maghiari, lăsîndu-i în 
mijlocul celor mulți care veniseră 
la gară în întîmpinarea lor.

I. OCHSENFELD

Primele două runde 
ale campionatului feminin 

de șah al R.P.R.
Aula Bibliotecii Centrale Uni

versitare din Capitală găzduiește 
începînd de miercuri, finala cam
pionatului feminin de șah al R.P.R. 
pe anul 1954.

De-a lungul a 19 runde, 20 din
tre cele-mai bune șahiste din țară, 
se întrec pentru cucerirea titlului 
de campioană a R.P.R. pe anul 
1954.

Pînă în prezent s-au desfășurat 
două runde. Iată rezultatele înre
gistrate: Manoliu—Filipescu 0—1, 
Reicher—Weinstein 1—0, Tarapa- 
nov—Szathmari >/2—’/a Pentek— 
Hodoș, ‘A—'A Giuroiu—Ududec 
*/»—'A, Simu—Barbu 1—0, Albuleț 
—Graboviețchi ’/a—’/2, Manolescu— 
Ionescu 0—1, Bajai—Teodorescu 

0—1. Iliescu—Diaconescu 0—1 
(runda I-a); Filipescu—Diaconescu 
1—0, Ionescu—Bajai 0—1, Teodo
rescu—Iliescu 0- I. Graboviețchi 
—Manolescu 0—1, Barbu—Albuleț 
0—I, Ududec—Simu 0—1, Hodoș 
—Giuroiu 0— 1, Szathmari—Pen
tek 'A—*A.  Weinstein—Tarapanov 
0—1. Manoliu—Reicher ‘A—'A 
(runda 2-a). După primele două 
runde clasamentul se prezintă ast
fel • I—2. Sanda Fi- ipescu, Veltifi a 
Simu cite 2 puncte; 3—6. Lidia 
Giuroiu, Maria Albuleț, Maria Ta- 
rapanov, Rodica Reicher cîte l'A 
puncte; 7—14. Elena Diaconescu, 
Rodica Mano! seu. Margareta Teo
dorescu, Iolanda Szathmari, Mag
dalena Bajai Sofia Pentek, Na
talia Iliescu. Elisabeta Ionescu 
1 punct; 15—18. Elena Ududec. 
Clara Hodoș, Cecilîă Manoliu. Ele
na Graboviețchi cîte ‘A punct; 
19—20. Rita Barbu, Frieda Wein- 
ștein 0 puncte.

Astăzi. începînd de la ora 17 se 
vor desfășura partidele din cadrul 
rundei a l"-a

Jocurile cv.v. de a XI-a Olimpiade 
de Șah, care se desfășoară la Am
sterdam, au continuat cu disputa
rea întâlnirilor din rundele a IlI-a 
și a IV-a.

In runda a IlI-a, echipa U.R.S.S. 
a întîlnit reprezentativa Israelului. 
Mec’ul a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 2—2 (Botvinik—Ponath %—’A, 
Smîslov—Czerniak 'A—'A. Keres— 
Oren 1—0, Kotov — Aloni 0—1).

Iată și celelalte rezultate ale run
dei : Argentina—R.P. Bulgaria 2'A— 
l'A. R. P- Ungară—Islanda 3’A— 
‘A, Jugoslavia—Anglia 3’A—l'A, 
Germania occidentală—Suedia 4—0. 
R Cehoslovacă—Olanda 2—2.

In runda a IV-a spectatorii au ur
mărit' cu mult interes întîlnirea din
tre U.R.S.S. și R. P. Ungară. La 
masa I-a, marele maestru Szabo a 
reușit să obțină remiza în fața cam
pionului lumii M. Botvinik, după o 
partidă .plină de comnlfoa-țn. Cu re. 
m ză s-a terminat și întîlnirea din
tre Bronstein și Barcza. Keres l-a 
îovkrs tntr-un stil strălucit pe Ge- 
reben, ier Smîslov a cîștigat la Klu-

Intilnirle internaționale de la Sofia
Sofia 17 (prin telefon de la co

respondentul nostru).
La 16 septembrie a început la 

Sofia un mare turneu internațional 
de box la care părticică echipele 
reprezentative ale Uniunii Sovie
tice, R. Cehoslovace, R. P. Ungare. 
R. D. Germane R. P. Polone și 
R. P. Bulgaria.

In prima zi echipa R; P. 
Polone a înitrocut echipa R. 
P. Bulgaria cu categoricul scor de 
9—1. In cea de a doua întîlnire a 
serii echipa R. P. Ungare a dis
pus de echipa R. Cehoslovace cu 
scorul de 6—4.

Astăzi s-a desfășurat întîlnirea

Au luat sfîrșit campionatele unionale de ciclism fond 
ale U. R. S. S.

TALLIN (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 14 septembrie au luat sfîrșit 
la Tallin întrecerile din cadrul 
campionatelor unionale de cielistn- 
fond. La această competiție au par
ticipat peste 200 de cicliști.

In cursa pe echipe reaervată fe
telor, care s-a disputat pe distanța 
de 25 km., primul loc a fost ocupat 
de echipa R.S.F.S.R. La bărbați, 
întrecerea s-a disputat pe 100 km. 
și a hiat sfîrșit cu victoria echipei

Campionatul de șah pe echipe al U. R. S. S.
RIGA (Agerpres). —TASS trans

mite :
In cea de a 7-a rundă a cam

pionatului unional de șah pe echi
pe, atenția spectatorilor a fost în
dreptată spre întîlnirea dintre echi
pele „Spartak” și „Lokomotiv”, 
care după rezultatele din prinsele 
șase runde ocupau primele două 
locuri j>n clasament. Echipa „Spar
tak" întrunise 24'/2 puncte iar „Lo
komotiv" 23 puncte. încă din pri
mele minute ale întîlnirii, la cele 
opt' mese a început o luptă foarte 
dîrză. Prima a luat sfîrșit partida 
dintre N. Ausmkevicz (Spartak) și 
N. Lobanova (Lokomotiv). Jucînd 
cu negrele, la mutarea 14-a, efec

Noi recorduri ale atletilor bulgari
Sofia (Agerpres) BTA trans

mite :
Zilele acestea s-au disputat la 

Sofia campionatele de atletism ale 
R. P. Bulgaria pe anul 1954. In cele 
trei zile de concurs atleții bulgari 
au stabilit 7 noi recorduri republi
cane. Iată lista noilor recorduri :

400 m. plat: Al. Necev (Aka
demik) 49”; 200 m. garduri: An- 
ghelov (Akademik) 25“ 3/10; cio

Turneu internațional de volei
VARȘOVIA, (Agerpres). — PAP 

transmite :
La 16 septembrie au părăsit Var

șovia, plecând spre Praga, echipele 

ger o part.dă cu multe Uneți pozi
ționale. In felul acesta scorul a fost 
de 3—1 în favoarea echipei U.R.S.S.

Echipa R. Cehoslovacă a întrecut 
categoric echipa Suediei, care n-a 
reușit să realizeze decît o jumătate 
de punct. Iată rezultatele tehnice 
din acest meci : Pachmann—Ștahl- 
berg I—0, Filip—Lundin 'A—'A, Te
ta—Hoerberg 1—0, Fichtl—Nilsson 
1-0

Iată și celelalte rezultate ale run
dei : Argentina—Olanda 2’A—l’A. 
Germania Occidentală—Anglia 2'A— 
l'A. Jugoslavia—Israel 3—1. Meciul 
R. P. Bulgaria—Islanda nu s-a dis
putat.

Clasamentul după 4 runde se pre
zintă astfel : 1—2 U.R.S.S., Jugo
slavia 12 puncte (din 16 posibile), 
3. Argentina 10 p., 4. R. Cehoslova
că 9'A P„ 5-6. R. P. Ungară, Is
rael 8'A P-. 7—8. Olanda, Germania 
occidentală 8 p., 9. Angl'a 5 p., 10, 
R P. Bulgaria 4'/-> p., (din 12 posi
bile), 11. Islanda 3'A P- (din 12 po
sibile), 12. Suedia 2'A puncte.

dintre echipele selecționate ale 
U.R.S.S. și R. P. Ungare. Victo
ria a revenit sportivilor sovietici' 
la scorul de 8—2. Al doilea meci 
al serii opune echipele R. D. Ger
mane și R. Cehoslovace. La ora 
cînd telefonez, întîlnirea este In 
curs de desfășurare scorul fiind de 
3—0 pentru boxerii germani.

★
In cadrul turneului de fotbal. 

duminică vor avea loc următoare
le întilniri: La Dimitrovgîad e- 
chipa Ț.D.N.A. va întîlni Tankista 
(Praga) iar la Sofia se vor întîlni 
echipele Honved (Budapesta) și 
Ba-i (Pekin).

’ A. LEBANOV

orașului Moscova cu un rezultat 
foarte bun : 2h. 24’4”.

In continuare s-au disputat pro
bele individuale și pe echipe con-; 
tra timp. La femei, titlul de cam
pioană unională a fost cucerit de 
maestra sportului T. Novikova 
(R.S.F.S.R.), iar la bărbați de Ni
kolai Kolumbet (Ucraina) în vws- 
tă de 20 de ani. Pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de cicliștii din 
Moscova. Ei 3u fost urmați de echi
pele R.S.F.S.R. și Estoniei.

tuată după o oră și 15 minute, 
de, la începerea întîlnirii, repre
zentanta asociației „Spartak” s-a 
recunoscut învinsă. Aceas’ia a fost 
singura victorie obținută în cel de 
al șaptelea tur de echipa „Loko
motiv”. Rezultatul final sl întîlni
rii a fost de 4’/2—l'A în favoarea 
echipei „Spartak”, două partidt 
fiind întrerupte. întîlnirea dintre- 
echipele „Medik” și „Ișkra” a luat 
sfîrșit cu rezultatul de 2—1 în fa
voarea primei echipe. Cinci parti
de au fost întrerupte.

In clasament, pe primul loc con
tinuă să se găsească echipa „Spar
tak" cu 29 puncte din 48 posibile 
și 5 partide întrerupte.

can : Popov (Akademik) 56,83 m. 
greutate femei: Assenova (Urojai 
12,13 m.; disc femei : Mihailov 
(Akademik) 43,71 m.; 80 n
garduri: Zankina (Akademik) 12 
1/10; ștafeta 4X100 m. fete: Akz 
demik (Kolarova, Bel^tovska, Nic< 
Iova, Zankina) 49“8/10.

In clasamentul general primi 
loc a revenit echipei asociației Ak; 
demik (Știința).

selecționate de volei băieți și fe' 
ale R. P. Pojone. Voleibaliștii pob 
n zi vor susține o întîlnire intern; 
ționa ă cu echipele R. Celioslovac
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