
r
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ I

&

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT DE PE LINGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI
SI AL CONSILIULUI CENTRAL AL SINDICATELOR DIN R. P. R.

ANUL X Nr. 2496 ★

ATLETISM ALE R.P.R.

Învățăminte prețioase pe marginea celor 3 întîlniri
de fotbal între reprezentativele R.P.R. și R.P.U

din

23
ra-

S-AU consumat mult așteptatele 
întîlniri între fotbaliștii noș

tri și cei maghiari. Pe ma
rile stadioane Nepstad'on din Bu
dapesta și 23 August din București, 
peste 200.000 spectatori au urmărit 
simbătă și duminică lupta sporti
vă care s-a desfășurat pe trei 
„fronturi” : între primele selecțio
nate, intre selecționatele secunde și 

’ între echipele de juniori, cadrele 
tinere din care se vor alcătui mîine 
primele formații ale celor două 
țâri.

Bilanțul acestei triple întîlniri 
este îmbucurător pentru fotbalul 
nostru : am obținut victoria în 
jocul de juniori și în cel dintre 
reprezentativele secunde și am pier
dut, Ia Budapesta, în fața primei 
selecționate maghiare, campioana 
olimpică, echipă considerată de toți 
specialiștii drept cea mai bună 
lume.

Cînd, duminică, la stadionul 
August, crainicul de la sta{ia de
dio-amplificare a anunțat victoria 
juniorilor noștri la Budapesta, ze
cile de mii de oameni au izbucnit 
în urale... Aveau și de ce I Nu este 
ușor, nu este la indemîna oricui, să 
învingi în deplasare o echipă în 
care s-au înmănunchiat tinerele 
speranțe ale fotbalului maghiar.

Dar iată că, printr-o bună pregă
tire tehnică, dublată de o excelentă 
pregătire fizică și morală, echipa 
noastră a adus maselor de oameni 
ai muncii din patria noastră, iubi
tori ai fotbalului, satisfacția unei 

. prețioase victorii.
' Și n-a fost singura. Intîlnind e- 
Ichipa B a Republicii Populare Un

gare, echipă care a culprins jucători 
ice s-au acoperit de glorie pe toata 
stadioanele Europei — Palotas, 
Csordas, Sandor, Toth Mihaly, Bor- 

jzsei, Dalnoki, Dekanyi etc. —selec
ționata secundă a Republicii Popu- 
,lare Rornîne ne-a adus bucuria unei 
noi victorii. O victorie grea, mun-

Șî-țcită, dar cu atît mai meritată 
jmai valoroasă !

Să spunem deschis : sarcina 
era ușoară mai ales că 
lupta cu experimentații

nu 
în 

fotba
liști maghiari, noi aliniam o forma- 

.'.iție tînără, o echipă în care mai 
mult de jumătate își făcea debu
tul într-un meci inter-țări, cu emo
țiile inerente unor astfel de mo
mente. Dar, odată în plus, s-a vă
zut că întrecerea sportivă, că fot
balul, acest sport bărbătesc, înseam
nă înainte de toate LUPTA, DIRZE- 
W, DORINȚA NESTĂVILITA DE 
VICTORIE 
jrivință fotbaliștii noștri i-au 
recut, în primul rînd, pe 
îi oaspeți. Din primul și 
t! ti mul minut de joc, cei 
sece purtători ai tricoului
*u luptat cu atîta însuflețire, cu •-

Or, tocmai în această 
în- 

fotbaliș- 
r»:nă în 
unspre- 
național

tîta ardoare, încît era 
era drept ca victoria 
revină. Pregătirea morală și de 
voință a fost motorul care a pus 
în mișcare resursele tehnice ale 
fiecărui jucător, ale întregii echi
pe. Această pregătire nu trebuie 
neglijată nici un moment, ea tre
buie mereu împrospătată, pentru că 
ea reprezintă cheia viitoarelor 
noastre succese.

Și mai este cineva care a contri
buit la victoria de duminică : PU
BLICI L. Mai mult ca oricînd, 
spectatorii au fost alături de jucă
torii noștri, le-au dat aripi în mo
mente de atac, le-au insuflat dîr- 
zenie și încredere atunci cînd echipa 
trecea prin situații grele.

Vorbind ziarului nostru, A. Maros- 
vari, antrenorul echipei R. P. Un
gare, a avut următoarele cuvinte 
despre jocul lui Avasilichioaie și 
Pereț: „La uin moment dat crede
am că vor leșina de oboseală... Dar 
în ultimele minute de joc au fost 
tot atît de ,,proaspeți” ca și la înce
put”, 
pentru 
minică. 
este și 
susținut pe jucători, i-au făcut să 
nu simtă oboseala, să lupte pînă 
la capăt; La fluierul final, salutul 
adresat publicului de către jucătorii 
noștri a fost mai cald ca oricînd. 
Ei au mulțumit cu dragoste celor 
care i-au încurajat, dar desigur au 
avut și o strîngere de inimă pentru 
manifestările nesportive a'e unei 
infime părți dintre spectatori, 
nifestări care n-au ce căuta 
terenurile noastre de sport.

Avem multe de învățat din 
citirile de duminică. Și din înfrân
gerea de la Budapesta și din fru
moasele victorii înscrise de echi
pa de juniori și selecționata secun
dă a țării. Trebuie să luptăm pen
tru remedierea lipsurilor arătate de 
echipa noastră A., trebuie să întă
rim și să dezvoltăm neîncetat cali
tățile care au dus Ia cucerirea ce
lor două victorii. La rîndul lor, 
spectatorii își pot da seama acum 
mai mult ca oricîi',4 cit de ma e 
poate fi aportul lor la făurirea u- 
nei victorii care contribuie la creș
terea gloriei sportive a țării I

Succesul de duminică de pe sta
dionul 23 August al reprezentativei 
secunde a țării noastre trebuie să 
constituie un îndemn pentru toți 
sportivii noștri din toate ramurile 
de sport, de a se pregăti cît mai 
bine, de a ridica întrecerile lor la 
un nivel cît mai înalt, pentru a sa
tisface pe deplin îndreptățitele pre
tenții ale maselor de oameni ai 
muncii, din ce în ce mai cunoscă
toare în problemele tuturor disci
plinelor sportive.

In cadrul unui concurs de at
letism. dotat cu „Cupa Tînărul 
Dinamovist". desfășurat luni du
pă amiază pe stadionul Dinamo, 
au fost realizate două noi recor
duri..ale R. p. Romine în proba 
de E000 m. plat.

Noji recordmani sînt: Dumitru 
Birdau, la seniori (2:27,8) și Du
mitru Rusu, la juniori (2:34,9). 
Vechile recorduri erau deținute de 
Victor Pop (2:28,0) și de Alexan
dru Dumitrache (2:36,2).
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Este o constatare valabilă 
toți jucătorii noștri de du

și dacă s-a întîmplat așa, 
pentru că spectatorii i-au

ma
pe

me-

Noi recorduri ale parașut știlor sovietici
Comisia aviatică sportivă a Aero

clubului central al U.R.S.S. — 
f. P. Cikalov, a omologat ca re

corduri unionale noile realizări ale 
iportivilor parașutiști sovietici.

La 4 august, sportivul parașutist 
>. Baghinski a efectuat o săritură 
le precizie de la 1.500 m. Ateri- 
înd la 5,49 m. de punctul fix, el 

întrecut 
îondial al
Sportivii 

ului din 
îozlov, V. 
Jehoroșev.
in. A. Pridkin șf M. Sopîcov au 
fectuat la 5 august o săritură în 
rup. cu deschidere imediată a pa-

m. recordulcu 44,73
probei 

parașutiști 
Minsk. A.
Krîlenco. A. Krîlov, V. 
L. Perminob. V Pote-

al Aero-Clu- 
Kașutin, D.

rașutei de la o înălțime de 10.515 
m., întrecînd cu 1.815 
record mondial stabilit 
ucraineni.

Maestrul sportului E. 
executat la 9 august o 
precizie de la 600 m. 
arătat o deviație medie de centrul 
cercului 
In acest 
recordul 
tului N.

Materialele privitoare la aceste 
noi realizări ale sportivilor para- 
șutiști sovietici au fost trimise Fe
derației Internaționale de Av'iație 
pentru a fi omologate ca recorduri 
mondiale.

m. vechiul 
de sportivii

Lebedkin a 
săritură de 
Sportivul a

(în două manșe) de 2.75 m. 
fel, el a întrecut ou 4,38 m. 
unional al maestrului spor- 
Klimov.
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Prezentăm trăgătorii
de

intimpinarea Congresului Partidului
Zilei de 7 Noiembrie

Tlnărul frezor Constantin Ci
cerone (dreapta) de la uzinele 
Semănătoarea e un muncitor 
harnic și un jucător de nădejde 
in echipa de fotbal. In cinstea 
Congresului Partidului și a zi
lei de 7 Noiembrie, el și-a luat 
angajamentul să depășească 
norma cu 60% și să dea lucru 
de bună calitate.

De multă prețuire se bucură 
C. Vasilescu, (stingă) maistru 
cuptorar la secția de turnăto
rie a uzinelor Semănătoarea și 
sportiv de frunte in echipa de 
fotbal. In cinstea Congresului 
și a zilei de 7 Noiembrie, el 
și-a luat angajamentul să creas
că producția cu 10.000 kg. fontă 
peste plan și să dea forme de 
bună calitate.

ÎNTRECERI POLISPORTIVE
pT lăturîndu-se organelor sportive 

din întreaga tară consiliul regio
nal Ploești ăl asociației Recolta a or
ganizat zilele trecute în cinstea 
Congresului Partidului un mare 
concurs polisportiv. Cu această oca
zie, peste 200 de țărani muncitori 
și muncitori agricoli din comunele 
Sahateni, V. Călugărească și de la 
G.A.S. Buzău și-au disputat întîie- 
tatea Ia atletism, volei, tir, fotbal 
și popice.

In probele atletice, comportări re
marcabile au avut tinerii: Ștefan 
Dinescu (G.A.S. Sahateni), care a 
parcurs cei 100 de metri în 11,9 
sec., Aurel Dimulescu (Valea Călu
gărească), care s-a clasat primul 
în cursa de 400 m. cu timpul de
l, 02 și Petre Mitache (G.A.S. Saha 
tenii) oîștigătoful probei de 1500 m.

Și la probele de aruncări parti- 
cipanțfi s-au dovedit a fi bine pre
gătiți. Astfel, Radu Liviu (Valea 
Călugărească) a ieșit învingător la 
proba de grenadă cu o aruncare de 
56 m., clasîndu-se primul și la a- 
runcarea suliței cu un rezultat 
mulțumitor: 48 m. Tînărul Stelian 
Dinescu (G.A.S. Sahateni) a reali
zat o remarcabilă performanță la 
proba de înălțime. El a trecut cu 
ușurință ștacheta ridicată la 1,70
m. dovedind reale aptitudini pen
tru această probă.

Turneul de fotbal și volei, ca 
jocurile de popice s-au încheiat 
o meritată victorie 
la G.A.S. Sahateni, 
de tir s-au dovedit 
buni trăgătorii din 
rească.

GH. M.

a echipelor 
iar la probele 
a fi cei mai

Valea Călugă-

R. P. Ungare la campionatele 
internaționale de tir ale R.P.R.

republican
„Să intimpinăm

Primele întreceri

La sfîrșitul săptămânii trecute, 
baza sportivă Locomotiva I.C.G.F.- 
Băneasa a găzduit întrecerile din 
cadrul primei etape a campionatu
lui republican de cros pe echipe 
„Să fntîmpvnărn 7 Noiembrie”, or
ganizate de colectivul sportiv Lo
comotiva Ministerul Căilor Ferate.

La această competiție sportivă au 
luat parte 90 de concurenți și con
curente, dintre care s-au remarcat 
Mihai Faur, primul sosit în cursa 
de 1.500 m-, Dan Emili an, cîștigă- 
tor în întrecerea pe 3.000 m. 
Despina Gociu, prima clasată 
categoria senioare.

Și 
la

E. FILIP 
corespondent

Pregătiri

Elevii școlii profesionale Electro
tehnice din Timișoara se pregătesc 
intens în vederea primei etape a

GHEORGHE 
corespondent 

Pe baza angajamentelor luate, 
comitetul regional C.F.S. Bacău 

organizează între 15 și 26 septem
brie la Bacău concursuri de atle
tism și jocuri de fotbal și handbal. 
La atletism, au fost invitați cei 
mai buni sportivi din regiune, iar 
jocurile de handbal vor reuni cele 
mai valoroase echipe feminine și 
masculine din orașele Bacău, Bu- 
huși și Piatra Neamț.

In turneul de fotbal se vor între
ce nouă 
Ploești, 
Flamura 
Flamura 
Dinamo 
șie Bacău, Flacăra Moinești și A- 
vîntul Piatra Neamț. După cum 
vedem, la acest turneu participă o 
echipă din categoria A, mai 
multe formații din seria IlI-a a ca
tegoriei B și cele mai hune echipe 
din campionatul regional.

(Subredacția noastră din Bacău)

echipe, și anume: Flacăra 
Flamura roșie Burdujcni, 
roșie Buhuși, Știința lași, 
roșie Proletarul Bacău 

Bacău, Avântul Steaua ro-

de cros pe echipe
1 Noiembrie*4

campionatului republican de cros 
pe echipe. In fiecare clasă a aces
tei școli sînt organizate săptămânal 
2 antrenamente care se desfășoară 
pe un teren special. De asemenea, 
în cadrul colectivului sportiv elevii 
duc o intensă muncă de propagan
dă, pentru ca la primele întreceri 
să ia parte cît mai mu’ti concu- 
renți.

MIRCEA POPOVICI 
corespondent

La Sibiu se desfășoară o rodnică 
activitate de pregătire a primei eta
pe a campionatului republican de 
cros pe echipe. In vederea bunei 
organizări a întrecerilor din cadrul 
acestei competiții, comitetul orășe
nesc C.F.S.-Sibiu a organizat o șe
dință la care au participat repre
zentanți ai tuturor colectivelor spor
tive din oraș. Cu acest prilej, s-a 
făcut prelucrarea regulamentu'ui 
întrecerii.

M. VLADOIANU 
corespondent

Tabela performanțelor mondiale 
de tir vine în sprijinul nostru, pen
tru prezentarea participanților din 
diferitele țări la campionatele in
ternaționale de tir ale R.P.R. care 
vor avea loc între 3 și 6 octombrie 
la poligonul Tunari.

Dintre participanții anunțați 
pînă acum, majoritatea sînt ipre- 
zenji în aceste tabele, ceea ce do
vedește că oaspeții noștri îepre- 
zirită în bună parte tot ce are mai 
bun tirul mondial.

Din lotul înscris de R.P. Ungară 
iese în evidență cunoscutul tră
gător de pistol Karoly Takacs, cel 
care a cucerit titlul de campion 
olimpic la pistol viteză în ultimele 
două Olimpiade (1948 și 1952). 
Takacs a devenit campion olimpic 
realizînd 60580 pt. în 1948 și 
60/579 pt. în 1952. Dar, anul 
trecut. Takacs a întrecut aceste 
performanțe, stabilind un nou re
cord al R.P.Ungare la proba de 
pistol viteză cu 60/589 pt. Tot în 
lotul R.P.U. este prezent și dețină, 
torul recordului maghiar la proba 
de pistol precizie (561 pt.). Am- 
brus Balogh. De altfel, acest tră
gător nu s-a imDiis în decursul a- 
nilor numai ca un bun pistolar, 
pentru că aproape nu există probă 
de tir în care el să nu fi obținut 
performante deosebite. Ultimul său 
rezultat este 537 pt. cu care a 
cîștigat anul acesta proba de armă 
militară li concursul international 
de la Lwow (UrR.S.S.). Această 
performantă reprezintă un nou 
record al R.P.U. și este cu 7 punc
te mai bun decît recordul mondial 
al probei. Din lotul R. P. Ungare 
mai face parte tînărul Szilard Kun, 
care la proba de pistol viteză s-a 
clasat al Il-lea la Olimpiada din 
1952 cu 60/578 pt., întrecîndu-1 la 
baraj pe reprezentantul nostru 
Gh. Lichiardopol. De atunci și pînă 
acum, performanțele lui Kun s-au 
Îmbunătățit și astăzi are înscrisă, 
ca performanță mai bună a sa la 
pistol viteză, 60/587 pt.

Printre numeroșii trăgători îns
criși de R.P. Ungară la campiona
tele noastre internaționale figurea
ză și Dr. Borzsenyi Lajos. Dobsa 
Aladar, Dosztaly Janos, Horvath 
Isvan, Huss Janos, ș a. ale căror 
performante sînt de valoare inte©i 
națională.



„Exemple” <^e care

«u avem nevoie

Exemple și... exemple...
Să vedem, de pildă, ce se pe

trece cu terenul de fotbal al co
lectivului Progresul din Deva. 
Corespondentul nostru Gh. Cio- 
rami ne relatează următoarele: 
„De ani de zile acest teren se 
amenajează, diar încă nu s-a 
ajuns la nici un rezultat. Gard 
există numai pe o latură a te
renului. acolo unde este... in
trarea pe stadion. Pe teren pasc 
neturburate vitele și zburdă în 
voie orătănile, iar pe pistă bă
lăriile se întind de la un capăt 
la altul....“.

Pe bună dreptate, se poate 
pune întrebarea : dacă colecti
vul sportiv Progresul nu se in
teresează de soarta terenului, 
sfatul popular nu are mciun 
cuvînt de spus? Răspunsul este 

' foarte prompt: într- adevăr, sfa
tul poular și-a pus problema te
renului și, mâi mult decît atît, 
a luat și unele măsuri. Prima 

' dintre acestea a fost organiza
rea, pe terenul de fotbal, a u- 
nui... carnaval. Desigur că o 
asemenea serbare tinerească 
este bine venită. Dar, de 
ce pe terenul de fotbal? Pentru 
că în astfel de împrejurări se 
întîmplă cam ceea ce s-<a întîm- 
plat și la Deva. Adică, se in
stalează pe teren stîlpi pentru 
lumină, se construiesc estrade 
pentru actori, se dansează pe 
gazon, ca să nu mai vorbim 
despre „urmele” abundenței de 
la bufet care rămîn pe teren 
după... ora de închidere 1

Un alt „exemplu1*. Sportivii 
din Petrila au o sală de sport 
la școala elementară nr. 2, un
de se găsesc aparate de gim
nastică, masă de tenis, saltea 
pentru lupte și altele. Iată că, 

! Intr-una din zile, comitetul 
i U.T.M., avînd nevoie de sală, a 

dispus ca toate aparatele să fie 
scoase în curte. Nici n-a fost 
bine realizată această „sarci
nă”, că a început să plouă cu 
găleata. Cum e și firesc, ploa;a 

j n-a cruțat bietele materiale 
sportive. Dar sala n-a fost re
dată nice a doua și nici a treia 
zi. Mai întîi a fost o chermeză, 

, apoi o nuntă. In sfîrșit, după 
di te va zile de suferințe, sala a 

, fost redată activității sportive 
împreună cu aparatura sa. U- 
șile și ferestrele sparte, iar ma
terialele, care zăcuseră în curte, 
tntr-o stare de plîns — iată 
bilanțul acestor zile de po
mină...

Am mai putea da asemenea 
„exemple”. Ele dovedesc o con
damnabilă atitudine, un dezin
teres total față de activitatea 
sportiya, care angrenează 'astă
zi sute și sute de mii de tineri. 

‘ Stnt exemple pe oare nu dorim 
să le mai întîlnim, exemple de 

i care nu avem nevoie...
_______________

Munca adminîstratîv-f Inan clară a fost complet neglijată
Munca financiară intr-un colectiv 

este deosebit de importantă. Avînd 
asigurată o bază materială, o evi
dență precisă a cotizațiilor și a ce
lorlalte venituri ale colectivului și, 
mai ales, o administrare justă a tu
turor bunurilor, activitatea sportivă 
în colectivul resipectiv se poate dez
volta neîncetat.

Cunoscînd importanța acestei 
munci, ca și lipsurile din munca, 
financiară ale fostului consiliu al 
colectivului sportiv, noul consiliu al 
colectivului Flamura Roșie F. C. 
„Gh. Gheorghiu-Dej” din Capitală 
a organizat munca din acest dome
niu astfel îneît nu mai rămînea de
cît să se depună puțină tragere de 
inimă și totul ar fi mers strună.

Puțin timp după alegerea sa noul 
consiliu al colectivului sportiv Fla
mura Roșie F. C. „Gh. Gheorghiu- 
Dej”a hotărît să divizeze munca și 
să angreneze un larg activ obștesc. 
In afară de tov. Mauriciu Gantz, 
responsabilul cu munca financiară 
din cadrul colectivului, au mai fost 
angrenați în această muncă tovară
șii N. Dragomir, Dumitru Vasiliu și 
încă alți opt tovarăși responsabili 
de sectoare. Astfel împărțită, se pă
rea că munca va merge bine și că, 
printre membrii colectivului sportiv 
nu vor mai fi „codași” la plata co
tizațiilor. Altfel s-au petrecut însă 
lucrurile. In prezent, munca finan
ciară în acest colectiv se duce in 
mod defectuos sau, mai precis, nu

„Ziua Sportului” organizată 
de colectivul Flamura Roșie la Salonta

Duminică dimineață a fost mare 
sărbătoare la Salonta. Camioanele 
au adus din vreme pe tinerii oră- 
deni care aveau să participe la 
„Ziua Sportului11, organizată la Sa
lonta de colectivul Flamura Roșie 
Oradea.

„Ziua Sportului11 a început odată 
cu defilarea sportivilor prin centrul 
orașului. După defilare au urmat 
întrecerile dintre sportivii colecti
velor Flamura Roșie din Oradea și 
din Salonta. Prima întrecere a fost 
rezervată celor -mai mici sportivi. 
Fetițe și băieți de 5—6 ani au luat 
startul pe distanța de 80 ni... tro
tinete. Întrecerea celor 35 de con- 
curen-ți a fost dîrză.La fetițe, Alice 
Szurd din Salonta a obținut lecui 
I, iar la băieți victoria . a fost a 
lui Zoltan Shacshas. A urmat apoi 
cursa bicicletelor de oraș, în care a 
cîștigat Ioan Lestyan din Oradea 
(la băieți) și Iulian-a Felcate (Ora
dea) la fete.

In vreme ce se dădea startul în 
proba de 4.000 m. biciclete de curse, 
întrecere cîștigată de loan Csi-re 
(Flamura Roșie Oradea), la ștran
dul orășenesc începeau întrecerile 
de natație.

După amiază, întrecerile au reîn
ceput. 2.000 de spectatori au urmă
rit cu viu interes îrrtîlnirea dintre 

se duce de loc. Care sînt motivele?
De două-trei luni sau chiar mai 

de mult, tovarășul Mauriciu Gantz 
a primit sarcini noi pe linie profe
sională, din care cauză este mai 
mult pe teren. Munca de coordonare 
a fost trecută „din oficiu*1** tovară
șului N. Dragomir. Acesta nu s-a 
interesat decît „în mare** de proble
mele muncii respective și nu a reu
șit să... afle care-i sînt atribuțiile. 
Datorită acestui faipt, precum și ine
xistenței controlului din partea co
lectivului sportiv, tovarășul Drago
mir s-a limitat să se ocupe de ne
cesitățile financiare ale echipelor de 
fotbal. Mai mult nu l-a interesat. El 
nu știe care este situația cotizații
lor, nu-i cunoaște bine nici pe cei 
cu oare trebuie să lucreze, pe res
ponsabilii de sectoare.

Faptul că munca financiară se 
-duce atît de defectuos nu a rămas 
fără urmări. Lipsurile existente Ia 
plata cotizațiilor au făcut loc unor 
goluri serioase în buget. Lipsind 
fondurile, nu s-a mai putut cumpăra 
echipament, astfel că în prezent ma
gazia colectivului este descomple
tată și nu s-au mai putut procura 
materiale sportive. Lipsa de echi
pament, este, de altfel, una dintre 
greutățile cele mai mari pe care co
lectivul le întîmpină în prezent în 
munca de angrenare în activitatea 
sportivă a .maselor de muncitori din 
fabrică.

echipele de fotbal Progresul Oradea 
și FI. Roșie Salonta. Victoria ob
ținută de orădeni, n-umai cu 1—0 
(1—0), prin golul marcat de Bodo 
în minutul 15 de joc, a arătat că 
echiipa din Salonta este bine pregă
tită. In pauza meciului, gimnaștii, 
de la Flamura Roșie Oradea au fă
cut demonstrații la aparate, Ja sol 
și în grup.

La popice, s-au remarcat Gallo, 
Haidu Pușcaș, Kiss B. și Kovaci. 
întrecerea a fost cîștigată de echi
pa orădeană, care a doborît 706 
popice, față de cele 564 popice ale 
echipei din Salonta. La baschet, 
echipa de fete FI. Roșie Oradea a 
întrecut echip-a locală cu 56—31. 
La tenis de cîmp, Frolich și Petro- 
vici (Oradea) i-au întrecut pe Fio. 
rescu și Fried (Salonta). La șah 
simultanul Ia 10 mese dat de Carol 
Orban s-a terminat cu rezultatul: 
6 cîștigate, o remiză și 3 pierdute.

Seara, echipelfe de gimnastică 
(băieți și fete) din Oradea au exe
cutat exerciții demonstrative la sol 
și în grup.

Această zi plină de manifestații 
sportive s-a încheiat noaptea tîrziu 
cu o gală de box, în care cei din 
Salonta s-au dovedit mai buni.

ILIE G.HIȘA 
Corespondent

Vinovați de această stare de lu
cruri sînt în primul rînd tovarășii 
din consiliul colectivului sporiiv, 
care nu au îndrumat îndeaproape 
munca financiară. Parte de vină 
are și comitetul de întreprindere, 
care nu a controlat și nu i-a tras 
la răspundere pe cei ce nu și-au tă
cut datoria, mulțumindu-se doar să 
„înregistreze” și să rămînă pasiv 
față de lipsuri. In plus, comitetul 
de întreprindere a tolerat ca parte 
din fondul sportiv să fie folosit în 
alte scopuri.

Situația aceasta trebuie lichidată. 
Tovarășii din consiliul colectivului 
sportiv și cei din comitetul de în
treprindere trebuie să ia măsuri. Să 
fie activizați responsabilii de sec - 
toare, fondul sportiv să fie între
buințat în scopul în care a fost re
partizat, să se ducă o temeinică 
muncă de lămurire de la om la om 
în privința achitării cotizațiilor, a- 
rătîndu-se membrilor colectivului ro
lul important pe care-1 au aceste co
tizații în dezvoltarea activității 
sportive din fabrică.

Numai muncind în acest fel, to
varășii care duc munca adminis - 
trativ-financiară în colectivul Fla
mura Roșie F. C. „Gh. Gheorghiu. 
Dej” din Capitală își vor face da
toria și vor răspunde cum se cuvine 
cinstei care le-a fost acordată de 
către cei ce i-au ales.

ELENA MATEESCU

O inițiativa lăudabilă
In hall-ul Teatrului de Stat din 

Bacău a fost deschisă de curînd 
o interesantă expoziție. Vizitatorii 
pot vedea în cadrul acestei expo
ziții un frumos panou, în care 
sînt expuse fotografiile a 15 tineri 
fruntași în muncă și în sport, prin
tre care fotbalistul Marin Nicu- 
lescu și boxeurul Liviu Gafencu 
de la Flamura roșie Bacău, hand- 
balista Margareta Habet de la 
Flamura roșie-confecție etc. Ală
turi, un alt panou cuprinde o 
serie de realizări pe linia crește
rii numărului de baze sportive în 
■regiune.

Inițiativa lăudabilă a comitetului 
regional C.F.S. Bacău, de a arăta 
în cadrul expoziției aspecte din 
munca sportivă, a fost pozitiv 

apreciată de vizitatori.

Pentru o atentă supraveghere medicală 
a concurenților de cros

Activitatea cadrelor tehnice
din regiunea Bacău

Cadrele tehnice contribuie în 
mare măsură la dezvoltarea miș
cării de cultură fizică și sport La 
orașe și sate, instructorii sportivi, 
antrenorii și profesorii de educație 
fizică au menirea — datorită pre
gătirii lor — de a asigura crește
rea nivelului tehnic al maselor de 
sportivi, de a se ocupa de temei
nica lor pregătire.

In regiunea Bacău, oele mai 
multe cadre tehnice se străduiesc zi 
de zi să ridice nivelul calitativ al 
activității sportive. Exemplul profe
sorilor de educație fizică Cornel 
Neamțu, VI. Lașcu, I. Hălăcescu 
din raionul Piatra Neamț, I. Cons- 
tandache, B. Weinberg, V. Ghenade 
din orașul Bacău, D. Băuceanu, din 
Momești și Maria Spînu din Tg. 
Ocna, care au obținut bune rezul
tate în muncă, este demn de urmat.

De asemenea, activitatea sportivă 
din satele regiunii a cuprins in ul
tima vreme un număr din ce în ce 
mai mare de tineri Recent, 233 de 
sportivi, membri ai colectivelor 
sportive sătești din regiunea Bacau, 
au devenit purtători ai insignei 
G.M.A. Un rol important in reali
zarea acestui succes l-au avut și 
instructorii obștești P. Alexandru 
din corn. Itești raionul Bacău, M. 
Ciudin din corn. Băltățești, raionul 
Tg. Neamț și V. Croitoru din Tg. 
Neamț.

Mai sînt însă în regiunea Bacău 
mulți profesori de educație fizică și 
instructori sportivi care nu (dove
desc interes față de sarcinile pe 
care le au. Astfel, profesorii de e- 
ducație fizică C. Vrabie din Tg. 
Neamț și I. Lambaru din Tg Ocna 
sînt preocupați mai mult de re
zolvarea problemelor personale. 
Alții, cum ar fi Bîrgoveanu și 
Elena Vasile din Bacău, ignorea
ză complet activitatea G.M.A. Unii 
instructori obștești de la sate au 
uitat cu totul că trebuie să se 
ocupe și de... activitatea sportivă. 
Astfel, instructorii V. Popescu din 
corn. Răcăciuni, V. Năsturaș din 
corn. Săcuieni și C. Cristea din 
com. Mărgineni, toți din raionul 
Bacău, nu au nici un fel de activi
tate pe tărîm sportiv.

Prin lichidarea lipsurilor încă 
existente, cadrele tehnice sportive 
din regiunea Bacău vor putea ob
ține noi și meritate succese.

(De la subredacția noastră)

NO
^Drapturile" președintelui...

La Minerul Petrila, președinte al 
colectivului sportiv este tov. Suhan. 
Ca președinte ales, are omul înda
toriri și drepturi. Despre îndatoriri, 
mai bine să nu vorbim. Prea sînt 
multe și prea au fost uitate de mult. 
Mai puține i se par tov. Suhan drep
turile sale și, fire practică, și le-a 
extins în măsura... necesităților, 
bineînțeles, personale. A luat odată 
niște bocanci noi, nouți. A vrut pre
ședintele să facă... turism. Poți să-i 
spui ceva? E președinte doar! Mai 
ales că tov. Suhan n-* păstrat pen
tru el bocancii, așa cum mai fac 
câte unii. I-a adus înapoi. E adevă
rat că numai după multă vreme și 
într-un hal... Așa au rămas pînă a- 
cum. „Dar, — spun sportivii, bine 
că i-a adus. Bine că n-a făcut ca 
atunci cu... talpa": Știți cum a fost 
cu talpa ? E vorba de vreo 5 kgr. 
de talpă !... Talpă, nu furda. A ți
nut-o omul acasă vreo... doi ani. Și 
»e pare că ar mai fi ținut-o multă 
vreme, dacă — tovarășii trimiși în 
căutarea ei — n-ar fi găsit-o la tov. 
Suhan acasă. Păstrată cu grijă, de
sigur, că, vedeți, așa-i tovarășul 
președinte : grijuliu nevo’e mare 1

c«, să mă criticai ?
„S-a întors tovarășa Fedak de la 

școală", se bucurau sportivii colec
tivului Flamura roșie Lupeni cind

~SPORTUL 'ptJp'uLAR* "" 
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TE CRITIC E...
tinăra absolventă a școlii de ins
tructori sportivi din Bîrla-d se îna- 
poiase în mijlocul tovarășelor ei 
de muncă de la Filatura Lu-peni.

„Mai bine nu se întorcea tovarășa 
Fedak", spun acum sportivii acelu
iași colectiv.

Și au dreptate 1 A făcut ceva de 
cînd a venit? N-a făcut! A arătat 
ea ce a învățat la școală ? N-a ară
tat 1

Au chemat-o tovarășii de muncă 
la o ședință. Să o ajute. N-a ve
nit ! „Ce, să mă criticați iarăși ?“, 
a „motivat11 Ecaterin-a Fedak lipsa 
ei de la ședință.

Și să nu uităm că ea este acum 
responsabilă cu instruirea sportivă 
în colectivul sportiv. Ne întrebăm 
și noi, ca și mulți dintre sportivii 
acestui colectiv: O să mai fie oare 
mult timp responsabilă cu instru
irea sportivă?

Poteca, izlaz și... uneori, 
teren de sport

Că terenul de fotbal al oolectivu- 
lui sportiv Locomotiva Bacău a ră
mas pe ici pe colo — de faipt, prin... 
părțile esențiale, — complet neîm
prejmuit ar fi și n-ar fi cea mai 
mare nenorocire. Lu-cru-I poate fi fă
cut repede, fără prea multă cheltu
ială și, pînă atunci, un apel către 
publicul spectator ar putea ușura si
tuația. Iată însă că prin mijlocul 
terenului, acolo unde gazonul a 

dispărut de mult și pămintul e bă
tătorit pe o fîșie destul de lungă, 
vezi toată ziua trecînd, în grupuri, 
numeroși cetățeni, cărora, pe drept 
cuvînt, nu le poți spune mai ni
mic. „Ce, ăsta-i teren de sport ?~, 
îți răspund ei și capeți convingerea 
că, intr-adevăr, dacă aspectul „te
renului1* din Bacău ar semăna cu 
una din frumoasele noastre baze 
sportive, trecătorii ar găsi ei un alt 
drum. Dar, așa 1... îndărătnice s-ar 
arăta desigur numai feluritele ani
male care acum pasc în voie pe ceea 
ce a rămas din terenul de sport al 
colectivului Locomotiva Bacău.

Rectificăm: Nu acum pasc în 
voie. Pasc de... doi ani.

— Un moment vă rog...

A intrat în tradiția mișcării noa
stre sportive ca, în fiecare toamnă 
și primăvară, să se desfășoare 
popularele întreceri de cros. An de 
an, aceste competiții stîrnesc un 
interes din ce în ce mai mare, mo
bilized în concursuri sute de mii 
de tineri și tinere.

Este un fapt pe deplin dovedit că 
participarea la crosuri are un im
portant aspect utilitar. Intr-adevăr, 
alergînd în aer liber, în plină na
tură, masele de oameni ai muncii 
care participă la aceste întreceri au 
posibilitatea de a-și împrospăta for
țele, de a-și întări sănătatea. Par
curgerea în alergare ușoară a unei 
distanțe proporționale cu dezvolta
rea fizică a fiecărei categorii de 
concurenți îi este lesne oricui, cu 
atît mai mult cu cît întrecerile de 
cros se desfășoară în anotimpuri cu 
temperatură potrivită. Firește că 
în asemenea condiții crosul este și 
un bun mijloc de recreație. Orga
nizarea cît mai multor concursuri 
de cros este astfel foarte necesară 
și bine venită.

Dar alergările de cros nu pot da 
bune rezultate atunci cînd tineretul 
este lipsit de supraveghere medi
cală. Se știe că nu oricine poate să 
alerge, după cum nu oricine este 
capabil să practice sportul în bune 
condițiuni. Sînt oameni bolnavi, 
suferind de maladii mai grave sau 
mai puțin grave, care îi fac inapți 
pentru efortul fizic.

Medicului îi revine importanta 
sarcină ca, în cadrul vizitei medi
cale prevăzute de regulament, să 
examineze atent toți concur enți, 

să-și depună toată străduința șl 
priceperea pentru a asigura partici
parea la cros numai acelor tineri 
care sînt capabili să suporte efor
tul.

Acolo unde medicul lucrează su
perficial există posibilitatea acci
dentelor, deoarece pe traseu concu- 
renții, dorind să obțină un rezultat 
cît mai bun forțează dincolo de li
mita posibilităților lor. Așa se poate 
produce un accident la cros. Este 
clar că în această privință vina 
principală este a medicului care 
a făcut superficial vizita medicală.

Sîrrtem datori să atragem atenția 
medicilor și asupra altui aspect al 
problemei. In unele cazuri, tinerii, 
deși suferind de o maladie oare
care, nu vor să se simtă mai pre
jos decît tovarășii lor de muncă și, 
cu toată interzicerea medicală,- se 
prezintă la start. Medicul are mi
siunea să fie prezent la locul con
cursului, să supravegheze personal 
înscrierea concurenților, pentru ca 
în rîndurile lor să nu se afle inapți 
pentru efort.

Insfîrșit, trebuie să accentuăm a- 
supra importantei sarcini a medi
cilor în cadru! campionatului re
publican de cros pe echipe „Să în- 
tîmpinăm 7 Noiembrie1*. Aceasta, cu 
atît mai mult cu cît chiar regula
mentul competiției îl face răspun
zător pe medic dacă la concurs 
participă vreun concurent care nu 
și-a făcut vizita medicală. Ind-epli- 
nindu-și cu cinste obligațiile care 
le revin, medicii pot contribui la a- 
sigurarea succesului acestei tradi
ționale competiții.



La temperatura înaltă
Nu-s multi ani eînd Miiiai Bo

tez lucrează aici, în camera aceas
ta cu eprubete aliniate in stative, 
cu retorte, sticle cu reactivi și s- 
parate de tot felul. Cînd a intrat 
aici pentru prima oară par
că pășise într-o altă lume. Totul 
era nou pentru el. Cum să nu fie ? 
Iși aduce aminte că atunci cînd a ve
nit să se angajeze la „Flamura 
roșie” uzina de vagoane din Arad, 
a fost întrebat ce meserie are. N-a 
răspuns îndată. Mai întîi și-a pri
vit, parcă rușinat, miinile. D.eh, 
mîini zdravene, tinere, pline de pu
tere 1 Dar nu deprinseseră nici un 
meșteșug. Nu că n-ar fi vrut el. 
Din partea lui 1... Ei, dar uite că a- 
cirnr trebuie să răspundă că nu știe 
nimic 1 A rostit cu jumătate de 
glas : „Nu știu meserie”. „Va să 
zică muncitor necalificat” a zi6 
funcționarul.

...Așa a intrat Mihai Botez în u- 
zină. Muncitor necalificat. Mese
ria n-a trebuit ,.s-o fure”, așa cuinii 
spuseseră muncitorii mai vîrstnici 
că făcuseră în anii tinereții Fiind
că s-a dovedit setos de cunoștințe 
si agi r la minte, l-au repartizat la 
laborator, iar aici a pătruns pe 
rînd tainele ce se petreceau cu ma
terialele care veneau zilnic la ve
rificare.

Umblau destoinic, acum cu e- 
prubetele fragile și cu aparatele 
sensibile, mfîinile lui obișnuite cu

UN ÎNDREPTAR prețios in muncă
Activitatea sportivă a cercului 

sportiv Progresul Centrofarm 
O.F.R. București era, pînă în ul
timul timp, complet nesatisfăcătoa
re. De cîteva luni însă, situația 
tinde spre îmbunătățire.

Iar dacă lucrurile stau așa a- 
tunci nu greșim cînd spunem că 
la cotitura serioasă făcută in do
meniul activității sportive de la 
Centrofarm au contribuit foarte 
mult articolele scrise la gazeta de 
perete a instituției. Ca o întărire 
a celor spuse, e bine să redăm un 
fragment dintr-un articol scris în 
perioada mai puțin plăcută din 
ultimele luni :

„Avem tovarăși care joacă vo
lei și încă foarte bine. Ieșirile lor 
au fost insă rare, spontane, fără 
plan și fără antrenamente. Tova
rășul Diaconeașa nu își organi
zează echipa decît cînd este su
prasolicitat. Echipa de volei femi
nină ?... Tovarășele Liliana Ber- 
ecanu și Viorica Francisco au prea 
multe preocupări personale și con
sideră că au făcut prea mult dacă 
au aliniat echipa pe un teren de 
volei. Restul... Că în cadrai cer
cului sportiv mai există și tova
rășa Maria Bărbulescu, pot alia ci
titorii acum, din acest articol. De 
activitatea ei, precum și de antre
narea tineretului nostru într-o mun. 
că constructivă și serioasă pe tă- 
rîmul sportului nu poate fi cazul, 
deși s-a cheltuit destulă energie, 
s-au încercat diferite formule, sti

Mihai Botez

munca brută. Și ele deveneau încă 
mai puternice, căci se. antrena cu 
sîrg la gimnastică, sportul pe ca- 
re-1 îndrăgise mai de mult. Iată-1 
participînd alături de alți tova
răși din uzină lr primele campio
nate de gimnastică ale Republicii 
noastre Populare. Numele lui Mihai 
Botez apare pe loc de frunte. Este 
ales apoi să reprezinte culorile pa
triei în prima întălnire internațio
nală a girnnașt^or noștri la Vama.

Anii trec, Mihai Botez se menți
ne însă printre cei mai buni trei 

mulări și chemări la realitate.
Cercul nostru sportiv nu mai 

poate fi lăsat în aceeași situație. 
Cred că tovarășii noștri de mun
că pot alege din mijlocul lor oa
meni devotați’*..

Ceea ce caracterizează în mod 
deosebit articolele scrise la gaze
ta de perete „Înainte" este toc
mai ascuțitul spirit critic, atitudi
nea curajoasă față de lipsurile ma
nifestate în toate domeniile de ac
tivitate.

Am cercetat în colecție ultimele 
articole apărute. Rubricile perma
nente „Știați că“.....Ce ar fi dacă"...
„Siringa" și altele au înțepat cu 
vîrful lor ascuțit pe toți acei care 
au dovedit lipsă de grijă față de 
bunurile instituției, atitudine neto
vărășească și nepăsare față de ac
tivitatea de cultură fizică și sport.

Gazeta de perete „înainte" a or
ganizației de bază P.M.R. și a 
comitetului de întreprindere a îm
plinit nu de mult 5 ani de apa
riție. In acest timp, gazeta a 
contribuit, prin articolele scrise 
de corespondenți, la îndreptarea 
multor stări de lucruri.

Scrisă îngrijit, cu titluri foarte 
interesante, — în bronz și în cu
lori vii, — cu rubrici pe teme de 
politică internațională, cu carica
turi reușite, cuprinzînd aspecte din 
viața profesională și d>n viața 
sportivă, gazeta se bucură de un 
deosebit succes. Nu este de mira
re deci, că fiecare apariție a ei 

a pasiunii...
gimnaști ai țârii. Este prezent de 
fiecare dată în reprezentativa
R.P.R. Ia parte, așa dar, și la cele 
două mari evenimente din lumea 
gimnasticii: concursul din cadrul 
Jocurilor Olimpice și campionatele 
mondiale.

„Cum se face că s-a menținut 
Botez atîtr timp printre cei mai 
buni gimnaști”? s-au întrebat unii. 
„Nu uitați că-i laborant. O fi des
coperit elixirul tinereții” au răs
puns în glumă alții. „Elixirul” lui 
n-are însă nimic de-a face cu al
chimia. Formula lui e simplă : se
riozitate + perseverență -I- dîrze- 
nie. Toate acestea, combinate la 
temperatura înaltă a pasiunii, l-au 
ajutat să devină, din muncitor ne
calificat, un laborant apreciat, din- 
tru-n sportiv oarecare, un maestru 
ai sportului.

Fără îndo:a'ă că tot pasiunea, pa- 
s’unea lui pentru sport, îl mînă în 
mijlocul tinerilor, ca să dărufl'scă 
din bogăția lui de cunoștințe. In- 
chipuiiți-vi-1 pe omul acesta cu 
mușchii puternic reliefați, cu as
primea feții indu’cită de un zîmbeț, 
asaltat de întrebările . copilandrilor 
care vor să-i urmeze drumul în a- 
cest greu dar frumos sport. E un 
tablou vrednic de penelul unui pic
tor iscusit.

S. BONIFACIU

este așteptată cu foarte mult in
teres. Se încearcă, pe lingă arti
cole, versuri, epigrame. Intr-unui 
din numerele trecute au apărut 
două epigrame pe teme sportive. 
Prima critica nepăsarea conduce
rii colectivului sportiv, care ho- 
tărîse, împreună cu colectivul spor
tiv din Ministerul Petrolului, să 
amenajeze un teren de sport și 
care nu-și îndeplinise angajamentul. 
Cea de a doua critica tot condu
cerea colectivului sportiv, care or
ganiza excursiile din fondul di
rectorial, deși avea fonduri pro
venite din cotizațiile membrilor.

De asemenea, la gazeta de pe
rete au mai apărut materiale în 
legătură cu succesele sportivilor. 
Așa sînt articolele : „Rezultate 
semnificative" și „Carnetul nr. 
700". Toate acestea sînt realizate 
cu ajutorul unei largi rețele de co
respondenți, care semnalează co
lectivului redacțional cele mai in
teresante subiecte. Ca responsabil, 
muncește, cu toarte multă dragoste, 
Octavian Weintraub, unul dintre 
cei mai buni jucători de tenis de 
masă ai colectivului. El p-imeș- 
te un sprijin foarte prețios din 
partea organizației de bază 
P.M.R. și a organizației U.T.M. 
din instituție.

Gazeta de perete „înainte" con
stituie un îndreptar serios în mun
ca funcționarilor de la Centrofarm 
O.F.R. București.

PETRE MIHAI

Cum sprijină ziarele regionale 
și raionale activitatea sportivă

Un sprijin deosebit de prețios primește mișcarea noastra sportivă 
și din partea ziarelor regionale și r aionale, care au făcut loc în coloa
nele lor materialelor în care sini dezbătute anumite probleme legate 
de dezvoltarea activității sportive din țara noastră. Este suHcient sd 
ne aruncam privirea în paginile cit orva din aceste ziare pentru a ne 
da seama de contribuția lor prețioa să in ceea ce privește îmbunătăți
rea activității sportive locale.

In acest ziar apar de nenumă
rate ori materiale de analiză pro
fundă și de critică ascuțită pentru 
dezrădăcinarea unor practici și 
■mentalități învechite, pentru înlătu
rarea tendințelor de vedetism și 
cosmopolitism, încă prezente la unii 
sportivi, insuficient educați de către 
colectivele din care fac parte. După 
ce face o succintă analiză a meciu
lui de fotbal dintre Dinamo Bacău
— Știința Iași, criticîndu-i aspru pe 
componenții echipei dinamoviste și 
mai ales pe jucătorul Stoenescu — 
care a și fost eliminat din joc pen
tru lovirea intenționată a adversa-' 
rului, — materialul .se încheie cu 
următoarea concluzie : „Comporta
rea de duminică a echipei Dinamo
— inadmisibilă pentru o formație 
fruntașă — trebuie să constitue o- 
biecful unei serioase analize in ca
drul secției de fotbal a colectivului 
sportiv. Jucătorii echipei dinamo
viste trebuie să răspundă prin fapte 
încrederii acordate de oamenii mun
cii din Bacău. Asemenea compor
tări ca acelea din întîlnirea cu Ști
ința Iași (care sînt o reeditare a 
celor din intilnirea cu Dinamo Ga
lați) trebuie să dispară odată pen
tru totdeauna"

arară
SIBIULUI

Sub titlul „Să lichidăm lipsurile 
din munca G.M.A.", ziarul „Flacăra 
Sibiului" vine la momentul oportun 
cu o temeinică analiză a situației 
existente in activitatea din cadrul 
complexului G.M.A. După ce sînt 
scoase în evidență frumoasele re
zultate înregistrate de unele colec
tive școlărești în cucerirea insignei
F. G.M.A., articolul analizează ati
tudinea de neîngăduit a colectivelor 
sportive sindicale, care se învîrtesc 
în jurul unui număr de 14—16 ju
cători de fotbal, dezinteresîndu-se 
total de mobilizarea marii mase a 
salariaților pentru cucerirea insig
nei. Datorită acestui fapt, angaja
mentele în domeniul complexului
G. M.A. nu au fost îndeplinite pînă 
în prezent decît în proporție de 50 
la sută. Unele colective sportive, 
ca Metalul Electric, a realizat abia 
10,8 la sută din acest angajament. 
Articolul precizează de asemenea că 
munca G.M.A. se duce în salturi, 
nu după o planificare temeinică, iar 
comitetele sindicale și direcțiunile 
întreprinderilor consideră că activi
tatea sportivă și în special cea din 

cadrul complexului G.M.A. nu intri! 
in preocupările lor. In încheiere, ar
ticolul precizează că : „O mare vină 
o are și comitetul orășenesc C.F.Sj 
Sibiu, care nu a îndrumat în sufici-, 
entă măsură colectivele și comisiile 
de pregătire și examinare G.M.A. 
și nu a tras la răspundere colecției 
vele, antrenorii și profesorii de edu-. 
cație fizică pentru modul cum își 
duc munca"

Problemele sportive cons.urne s 
preocupare de seamă și pentru zia
rul „Uzina și ogorul" din Tîrgoviș- 
te. Analizînd într-un articol activi
tatea colectivului Progresul din lo
calitate, în concluzie se arată că: 
„multe comitete sindicale, ca poli
grafie, cooperație, finanțe-sfaiuri, nu 
s-au preocupat de dezvoltarea spor
tului de mase. Mai mult, comitetul 
sindical raional comerț nu a predat 
nici pînă în prezent inventarul spor
tiv comitetului sindical Finanțe-Sfa- 
turi, pe lingă care funcționează 
consiliul sportiv Progresul. Este ne
cesar ca organizațiile de partid sd 
îndrume comitetele sindicale și cer
curile sportive în vederea atragerii 
a cit mai mulți tineri și tinere la 
practicarea diferitelor discipline 
sportive. Comitetul sindical Finanțe- 
Sfaturi are datoria să analizeze pe
riodic activitatea consiliului raional 
sportiv Progresul în scopul îmbu
nătățirii muncii"

La fel și ziarui „Drapelul roșu" 
din Timișoara publică cu regulari
tate cronici sportive și materiale 
analitice axate pe cele mai impor
tante probleme, cum este de pildă 
trecerea normelor G.M.A. la nata- 
ție. activitatea comisiilor G.M A., 
etc. Intr-un material recent, ziarul 
scoate în evidență activitatea rod
nică a comisiilor G.M.A. din raio
nul Reșița, care au adus o contribu
ție prețioasă la mărirea numărului 
purtătorilor insignei G.M.A. Artico
lul arată că în raionul Reșița anga
jamentele luate de colectivele spor
tive și de comitetul raional C.F.S. 
pe anul 1954 au fost realizate în 
cinstea zilei de 23 august.

In încheiere, articolul critică as
pru comisiile G.M.A. de la colecti
vele Metalul Energie, Flamura Ro
șie Teba și Constructorul, toate din 
Timișoara, care nu s-au preocupat 
de activitatea G.M.A.

...Numărul acestora trece de 
50.000... Ei sînt unii dintre cei 
mai tineri sportivi ai țării Peste 
un an sau doi, atunci cind vor 
termina cursurile școlilor din sis
temul rezervelor de muncă, atunci 
cînd vor intra pe poarta fabricii 
sau uzinei, vor duce cu ei, odată 
cu nestăvilita lor dragoste de mun
că și entuziasmul lor tineresc 
care-i • îndeamnă să-și poarte pașii 
spre stadion.

Desipre activitatea celor peste 50 
mii de tineri și tinere vorbesc de la 
sine realizările obținute de asocia
ția sportivă „Rezervele de Muncă" 
în scurtul răstimp de la înființarea 
ei.

Cîteva cifre, date și fapte:...
In anul 1953, un număr de 27.000 

de elevi au devenit purtători ai in
signei G.M.A. Au fost clasificați la 
diferite sporturi peste 4.000 de ti
neri. La întrecerile campionat utyi 
republican de cros „Să intîmp:wun 
1 Mai” din primăvara aceluiași an, 
au luat parte un număr de 62.981 
de tineri, față de 55 000 cît fusese 
angajamentul inițial. Un tînăr spor, 
tiv al asociației. Petre Grigore, a 
reușit să cucerească titlul de cam
pion republican de cros la juniori 
categoria I-a.

Primele luni ale anului 1954 au 
adus și ele o serie de frumoase "uc- 
eese. Atragerea unui număr de 
20.694 de tineri în campionatul 8e 
schi al asociației, participarea a 
8.038 de srortivi la campionatul de 
gimnastică și realizarea unui nu 
măr de 650 sportivi clasificați în

Din activitatea asociației sport ve a celor mai tineri
primul trimestru al anului — sînt 

cîteva din aceste succese.
Îndeplinirea ș'"depășirea cu peste 

200 la sută a angajamentelor 
luate pe linie G.M.A. de către re
giunile Stalin, R.A.M., București și 
Craiova a fost unul dintre cele mai 
bune rezultate înregistrate în tri
mestrul II. Cea mai de seamă reali
zare de pînă acum este îndeplinirea 
pînă la data de 23 August a anga
jamentelor anuale luate de asocia
ția sportivă a „Rezervelor de Mun
că" in tpate domeniile activității 
sportive.

Dar în capitolul realizărilor ob
ținute ar trebui trecute multe, multe 
alte date, cifre și apte...

CEI CE OBȚIN REALIZĂRILE...

Rezultatele depind în mare mă
sură de felul cum își duc munca 
activiștii asociației, profesorii de 
educație fizică din școlile încadrate 
în sistemul rezervelor de muncă și 
de felul cum au fost ei sprijiniți.

Trebuie evidențiațî pentru felul 
în care își duc munca atît consi
liul central al asociației, c;t și o 
serie de consilii regionale, cum 
e cel din regiunea Stalin, unde 
președintele consiliului sportiv I. 
Stinghe. și responsabilul organiza
toric. N B dn duc o muncă sus
ținută La fel a'i unfit și tova
rășii din consiliul sportiv regio- 

I nai Timișoara și din cel al Regiu- 
| nii Autonome Maghiare. In privin

ța cadrelor tehnice se poate spune 
că numărul lor este insul icient 
în raport cu sarcinile asocia
ției și, în general, cu dezvoltarea 
activității sportive în școlile din 
sistemul rezervelor de mur»:ă. A- 
ceastă lipsă se resimte mai cu sea- 
mă in regiunile Iași și Galați.

E știut că sufletul colectivelor 
sportive școlărești este profesorul 
de educație fizică. Acesta, odată cu 
îndrumarea tehnică pe care o dă e- 
levilor, trebuie să știe să-i învețe 
să și iubească sportul, să mun
cească cu multă dragoste pentru a 
face din fiecare elev un prieten al 
sportului. Sînt profesori, ca Adal
bert Varga de la școala nr 1 de 
energie electrică din Cluj. Amalia 
Miron de la școala metalurgică 
nr 6 Ploești și mulți alții, care 
pot fi citați ca adevărate exemple. 
Colectivele sportive din școlile lor 
se numără printre colectivele frun
tașe ale asociației.

EXISTA DESIGUR ȘI GREUTĂȚI...

Aici, este vorba în primul rînd de 
insuficientul număr al bazelor spor
tive. Asociația a luat o serie de 
măsuri pentru rezolvarea acestei 
pr bl me. avînd o lăudabilă preocu
pare pentru întărirea, în general, a 

bazei materiale a colectivelor spor
tive. Au fos>t amenajate o serie de 
terenuri și săli de gimnastică pe 
lingă școli, în acest an, asociația 
a înzestrat cu aparatele complete 
necesare 12 săli de gimnastică. La 
Oradea a început construirea unui 
teren de fotbal și a unei piste de 
atletism. Cea mai importantă con
strucție începută este aceea a bazei 
complexe din București, situată pe 
malul lacului Tei. Aceasta va cu
prinde un bazin de înot, un poligon 
de tir. terenuri de fotbal, volei și 
baschet, pistă de atletism și un 
club. In vara aceasta, a fost ame
najat bazinul la care un mare nu
măr de tineri și-au trecut normele 
G.M.A.

O altă greutate pe care o întîm- 
pină colectivele sportive ale asocia
ției „Rezervele de Muncă" este 
aceea a lipsei de sprijin din par
tea direcțiunii școlilor. Spre deose
bire de directori ca Petre Scopilide 
(București), 1 Kapdebo (Sibiu), 
care dau tot sprijinul colectivelor 
sportive din școlile lor. mai sînt o 
serie de directori care nu acordă 
importanța cuvenită activității spor
tive. Astfel, directorul Dăianu de 
la școala nr 5 energie electrică 
din Sibiu a da! dispoziție ca sala 
de gimnastică să fie folosita doar 
pentru cor, motivînd astfel „Co
rul e cel mai bun sport. Să cînte, 
că le cresc plămînii.."

PREOCUPĂRI ACTUALE

In curînd, vor începe întrecerile 
în campionatul republican de cros 
„7 Noiembrie"". De pe acum, con
siliile sportive ale asociației au 
trimis instructajele și reguiamen- 
tul în colective, unde au fost pre
lucrate. Elevii, sub îndrumarea 
profesorilor de educație fizică au 
făcut pregătiri temeinice în vede
rea acestor întreceri.

Au început totodată și pregătirile 
pentru lunile din iarnă, cînd o bună 
parte din activitatea sportivă a 
membrilor asociației Rezervelor de 
Muncă se va desfășura în sălile de 
sport.

Pentru ca un număr cît mai mare 
de tineri să îndrăgească schiul și 
să-și ridice măiestria la acest sport, 
se va organiza o tabără de schi. 
Tabăra organizată anul trecut la 
Pîrînl Rece a dat rezultate foarte 
frumoase. Un număr de 300 de ti
neri și tinere au devenit schiori.

Peste tot se fac pregătiri pentru 
oa activitatea sportivă din limpul 
iernii să fie cît mai bogată. Echi
pamentul și materialele necesare 
sînt pregătite de pe acum

In general, se poate afirma că 
activitatea asociației „Rezervele de 
Muncă*' înregistrează frumoase re
zultate. că ea aduce o contribuție 
importantă la creșterea numărului 
de sportivi ai țării noastre, la dez
voltarea spo-tulu: de mare
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Fază din jocul de juniori de la Budapesta. Ghibea^ interul dreapta 
al reprezentativei noastre, urmare ște mingea în careul echipei ma
ghiare. Fundașul va interveni insă la timp, respingînd atacul.

Duminică se reia 
campionatul categoriei A la fotbal

Cea mai populară competiție a 
fotbalului nostru, campionatul ca
tegoriei A, se reia duminică prin 
disputarea etapei a treia a returu
lui. In toiul întrecerii pentru ocu
parea unui loc loc cît mai bun în cla
sament, lupta este pasionantă, atît 
pentru primele locuri aît și pentru 
evitarea ultimelor locuri.

Așa fiind, fiecare dintre jocurile 
etapei din 26 septembrie se anunță 
echilibrat. Capitala va găzdui două 
partide, dintre care una de tradiție 
(Locomotiva Grivița Roșie — 
C.C.A.) și alta în care se întîlnesc 
două echipe aflate în situații dife
rite : Dinamo București în cursa 
pentru menținerea în plutonul frun
taș, iar Progresul Oradea în cea 
pentru... părăsirea locurilor din

Maestrul emerit al sportului Gh. Licbiardopol 
și Titus Manicatide (Progresul), 

campioni de tir ai R. P. R. pe anul 1954
In ziua a doua a campionatelor 

individuale de tir ale R.P.R. pe a- 
nul 1954, s-a desfășurat manșia doua 
(30 focuri) la proba de pistol vi
teză și proba de p stol liber (60 
focuri).

Dintre cei 16 participanți caia 
s-au întrecut la proba de Distol vi
teză. în .prima zi de concurs, mae
strul emerit al sportului Gh. 1.1- 
chiardopol (Progresul Arta) și Ma
rin Doch'liță (C.C.A.) se anunțau 
cei mai serioși pretendenți la titlul 
de campion, deoarece după efec
tuarea celor 30 focuri din manșa 
întîia fiecare lovise cele 30 siluete, 
realzînd în același timp și un 
punctaj excelent — Licbiardopol 293 
pct. și Dochiliță 292 pot. — In cea 
de a doua manșă, după cum era da 
așteptat, lupta a continuat între a- 
cești trăgători și titlul de campion 
l-a revenit în cele din urmă maes
trului emerit al sportului Gh. LI- 
chiardopol, care, pe lîngă avanta
jul de un punct pe care-1 păstra 
după prima manșă, a mai reușit să 
se distanțeze în cea de a doua man
șă cu încă trei puncte, totalizînd 
60/579 pct. față de 60/575 pct. rea
lizate de Miarin Dochiliță. Trebuie 
să mențonăm că Lichiairdopol a 
realizat cu această ocazie pentru a 
treia oară consecutiv punctajul de 
60/579 pct., care este o performanță 
foarte bună. Pentru a reda mal 
clar valoarea acestei performanțe, 
amintim că la Jocurile Olimpice din 
anul 1952, titlul de campion a lost 
ctștâgat tot cu 60/579 pct., iar re
cordul mondial al probei este de 
60/582 pct., adică numai cu trei 
puncte superior.

Cel de al doilea clasat, Marin 
Dochiliță, a reușit de asemenea o 
valoroasă performanță (60/575).

Iată cum a decurs lupta între a- 
•eești doi trăgători pe parcursul ce
lor 60 focuri:- manșa l-a: Lichlar- 
dopol la 8 sec, 98 pct.; la 6 sec, 
97 pot.; la 4 sec. 98 pct.; Dochiliță 
la 8 sec. 96 pct.; la 6 sec. 98 pct.; 
la 4 sec. 98 pct. Manșa Il-a: Ll- 
chiardopol: la 8 sec. 98 pct.; la 6 
sec. 97 pct.; )a 4 sec. 91 pct., tar 
Dochiliță la 8 sec. 93 pct; la 6 sec.

pct. și la 4 sec. 92 pct.
Pe locul trei s-a clasat Șt. Pe- ‘ 

trescu (Metalul) cu 30/281 + 30/285 
«= 60/566 pct. Pe locul patru s-a
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coada clasamentului. Deosebit de 
atractive sînt meciurile de la Plo- 
ești (Flacăra — Știința Cluj), Pe
troșani (Minerul — Locomotiva 
Timișoara) și Timișoara (Știința 
Locomotiva Tîrgu-Mureș). Ultime
le două jocuri ale etapei vor avea 
loc la Orașul Stalin — unde Dina
mo va întî'lni Metalul Hunedoara 
— și la Arad, unde Flamura Roșie, 
deținătoarea primului loc, își va dis
puta întîietatea cu Metalul Cîmpia 
Turzii.

Așa cum am mai anunțat jocurile 
din București vor avea loc dumini
că dimineața la aceeași oră, 10:30: 
Locomotiva Grivița Roșie — 6.G.A. 
pe stadionul Reiyiblicii, iar Dina
mo — Progresul Oradea pe sta
dionul Dinamo.

clasat G. Corbescu (C.C.A.) 30/273 
+ 30/280 = 60/553 pct., pe locui 
cinci Șt. Hartvig (Flamura roșie) 
30/275 + 30/271 = 60/546 pot., locul 
șase N. Cristoveanu (Constructorul) 
30/263 + 30/269 = 60/532, locul
șapte Z. Deac (Progresul) 30/285 
+ 29/276 = 59/561 pct., locul opt 
A. Neagu (Dinamo) 29/268 + 30/285 
= 59/553 puncte, locul nouă T. 
Manicatide (Progresul) 29/269 +. 
30/278 - 59/547, locul zece H.
Herșcovici (Dinamo) 29/260 + 30/274 
= 59/534.

Da proba de pistol liber s-au în
trecut 25 de trăgători.

Confirmînd ultimele rezultate ob
ținute, T. Manicatide (Progresul 
Sănătatea) a reușit să se claseze 
pe locul întîi, cucerind astfel titlul 
de campion al R.P.R. pe anul 1954. 
Performanța sa de 525 pct. este va
loroasă și dovedește forma cons
tantă a acestui trăgător. Pe loctrf 
doi, la o diferență de 7 pct., s-a 
clasat Ilie Nițu (Dlnamo) cu 518 
pct., cel mai bun rezultat realizat 
de el în ultimele concursuri. Ținînd 
seama că Nițu practică de puțin 
timp acest sport, faptul că a reușit 
să se claseze pe locul doi scoale 
în evidență frumoasele perspective 
ale acestui trăgător la proba de 
pistol liber. Cu 514 pot., pe locul 
trei s-a clasat M. Dochiliță (C.C.A.). 
iată celelalte rezultate : 4. I. Piep- 
tea (Dinamo) 510 pot; 5. Gh. Cor
bescu (C.C.A.)’ 509 pct.; 6. A. Tzlm- 
scher (Metalul) 508 pct.; 7. Șt. 
Hartvig (FI. roșie) 508 pct.; 8. I. E- 
lefterescu (Metalul) 500 pct., 9. S. 
C'antili (G.C.A.) 500 pct.; 10. S. 
T-ibacu (C.C.A.) 500 pct.

In general, de la locul trei în Jos 
rezultatele obținute de trăgători sînt 
sub posibilitățile lor. Astfel, Ștefan 
Hartvig, Ilie Elefterescu, Iulius 
Pieptea, Gh. Corbescu șl Zoltan 
Deac, nu au reușit să obțină dectt 
rezultate cu mult sub recordurile 
personale.

Astăzii au loc ultimele probe din 
cadrul campionatului republican de 
tir pe anul 1954.. urmînd să fie de
semnați campionii și campioanele 
la proba de armă liberă 3 poz’țtl 
cîte 40 focuri, precum și la pozi
țiile culoat, genunchi și picioare. 
Tot astăzi se vor întrece și cei mat 
valoroși trăgători de talere, care vor 
concura pe echipe la proba de 50 
talere și ind v’dual la proba de 100 
talere.

ISABEL A mărdarescu

Primele impresii 
după cele

BUDAPESTA 20 (prin telefon).
Ziarele de duminică seara și luni 

dimineața din Budapesta, comen
tează pe larg cele trei jocuri de 
fotbal dintre reprezentativele A, B 
și juniori ale R. P. Rotnfne și R-P. 
Ungare.

Spațiul cel mai mare este acor
dat meciului de duminică de pe 
„Nepstadion” dintre primele forma
ții ale celor două țări. Coloane în
tregi din prima pagină a ziarului 
„Nepsport’’ sînt dedicate acestui 
joc. Fiecare minut al partidei este 
prezentat,, făcîndu-se o amplă des
criere a tuturor fazelor de joc, A- 
poi, redacția ziarului face comen
tariile asupra meciului și conducă
torii O.T.S.B. (C.C.F.S. din R. P. 
Ungară) și antrenorii echipei ma
ghiare își spun părerea despre cete 
două jocuri de Ia Budapesta — se- 
nfbri și juniori.

Sub titlul „Din timp în timp, e- 
chipa maghiară a jucat promițător”, 
ziarul „Nepsport” subliniază că 
tehnica și tactica superioară a e- 
chipei R. P. Ungare au fost scoa
se în evidență și puse în valoare 
datorită însuflețirii și dîrzeniei cu 
care au jucat toți component ii e- 
chipei. fn felul acesta, ei au reu
șit să depășească și în această pri. 
vință echipa romînă. Vorbind des
pre comportarea echipei R.P.R- 
„Nepsport” spune : A fost evident—- 
încă de la început — că echipa ro
mînă se organizează pentru tm joc 
de apărare. Marcajul strict la om 
și o luptă hotărîtă pentru fiecare 
balon făcea imposibilă— la început 
— organizarea atacului nostru. To
tuși, în timp ce echipa noastră a 
știut să iasă din acest impas prin- 
tr-un permanent demarcaj și joc în 
viteză, romînii nu au mai reușit 
jocul bun de la început și încet-în- 
cet, ait fost depășiți. Specific pen
tru echipa romînă a fost inegali
tatea în joc. „In continuarea arti
colului, „Nepsport”, scrie : ,,tactica 
echipei rorritne a. lipsit pe jucători

Un rezultat de valoare 
al juniorilor noștri
Duminică, echipa de j’uniori a 

R.P.R. a făcut un joc cu mult mai 
bun decît contra juniorilor polonezi, 
ta meciul disputat la Chorzow 
cu două sâptămînă înainte.

Contra selecționatei maghiare, 
juniorii noștri au fost superiori ca 
pregătire morală, fizică și tactică. 
Spre deosebire de partida cu po
lonezii, în meciul de duminică — 
după cum ni s-a relatat telefonic 
de la Budapesta — jucătorii romîni 
au avut în plus o eficacitate mai 
mare și. s-au orientat mai bine 
din punct de vedere tactic. In 
prima repriză ei au stăpînit te
renul, depășindu-și în mod clar 
adversarii. Manifestînd o mare o- 
mogenitate, echipa a practicat un 
fotbal curat și spectaculos, cu pase 
pe jos din viteză și dese și corec
te schimburi de locuri. Echilibrul 
dintre compartimente a fost evi
dent și în perioada de dominare 
a juniorilor maghiari, de la înce
putul reprizei a doua. Echipa s-a 
apărat organizat și ermetic, dar 
nu s-a rezumat la un joc strict 
defensiv. Echipa și-a organizat ast
fel jocul încît a știut să iasă de 
fiecare dată din apărare cu contra
atacuri periculoase, care au sur
prins apărarea adversă.

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe lacul Snagov, oei mai buni 
caiaciști și canoiști din țară se 
întrec în finalele campionatului 
republican de caiac-canoe pe 
1954.

In vederea acestei importante 
competiții interne a sporturilor 
nautice sportivii din întreaga 
țară au făcut pregătiri intense. 
Cea mai mare parte dintre con- 
curenții calificați pentru finale în 
cadrul întrecerilor fazei de zonă 
se află de cîteva zile la Sna
gov, unde își continuă pregătirile 
pentru probele de sîmbătă și du
minică.

In prima zi de întreceri, înce- 
pînd de la 9 dimineața și după 
amiază, se dispută probele de 
fond: caiac 1 pe 10.000 m., caiac 
2 pe 10.000 m., caiac 4 pe 10.000 
m., caiac 1 fete pe 3.000 m., ca
iac 2 fete pe 3.000 m., canoe 1 pe 
10.000 m., canoe 2 pe 10.000 m.

Duminică dimineața, începînd 
de la orele 10, se dispută pro

și comentarii de Ia Budapesta 
trei jocuri R. P. R.-R. P. U.
de inițiativă Ziarul consideră că I 
Tom a este vinovat de 2 din golurile 
marcate și totodată remarcă pe Că- 
linoiu și Apolzan.

După terminarea jocului, selecțio
nerul echipei R. P. Ungare Gustav 
Sebeș a declarat: „Echipa romînă 
a jucat mai bine în prima repri
ză. Jucătorii rondni au arătat că 
posedă multe cunoștințe tehnice, dar 
de data aceasta au greșit in ceea 
ce privește marcarea adversarului. 
Mi-au plăcut din echipa R. P. R. 
Călinoiu, Nicușor și Apolzan. De la 
noi cei mai buni au fost Bozsik și 
Kocsis.

Arbitrul Harousek a spus : „Jocul 
a fost foarte frumos în prima parte 
și a slăbit apoi treptat. Echipa ro
mînă mi-a făcut impresia că a în
ceput acest joc cu gîndul să se ă- 
pere numai. Țin să remarc jocul ex
celent al ’ mijlocașului rorrfh Căli
noiu”.

Iată și ce ne-a declarat Călinoiu 
care a fost unul dintre cei mai buni 
jucători ai echipei noastre: „Dacă 
am fi întrebuințat tactica obișnuită 
pe care am aplicat-o în ultimele 
jocuri, adică aceea de a insista în 
atac, probabil că rezultatul ar fi 
fost altul. Mi-am dat seama că a- 
părarea maghiară poate fi străpun
să, dar In nici un caz de un atac 
în trei oameni”.

★

Ziarul ,,N<fpsport’’ de luni, pu
blică următoarele In reportajul me
ciului făcut de trimisul său la Bucu- 
curești:

,,Intîlnirea de la București a pri
lejuit un joc de factură înaltă, des
fășurat într-un ritm bărbătesc. In 
prima repriză, echipa romînă și-a 
găsit mai repede cadența și deseori 
i-a depășit pe jucătorii maghiari.

Fotbaliștii romlni au jucat foarte 
bine. Din dou‘ă, trei pase ei reușeau 
să ajungă în fața porții maghiare. 
Numai datorită apărării imediate, 
echipa noastră nu a primit mai mul

La București

„Elanul, voința de a învinge și buna pregătire fizică
au fost cheia succesului nostru”

DANKO GYORGY, arbitru de 
tușă: „Romîniii au meritat pe de
plin victoria. Au jucat cu un elan 
inegalabil, eu o mare voință și pu- 
teire de luptă. Aceste „arme” au 
suplinit unele deficiențe tehnice ș* 
chiar tactice. In orice caz, fotbalul 
romînesc a progresat enorm in ul
tima vreme. Atunci cfnd fotbaliș
tii romîni vor avea experiența și ru
tina meciurilor internaționale, cred 
că se vor putea întrece de la egai 
la egal cu orice echipă. Temelia vii
toarelor succese ale fotbalului ro-
mînesc este consolidată. Aveți ju
cători cu o 
excelentă, și 
mare clasă;

pregătire fizică 
unii chiar de 
Androvici, Ava- 

silichioae, Pereț și Voinescu
despre care se va vorbi încă mult 
Pentru afirmarea lor și a întregului 
fotbal romînesc, există o singură 
condiție: cît mai multe meciuri in
ternaționale la București și,în spe
cial, Iu străinătate,

EMERICH VOGL — imul din an
trenorii echipei B a R.P.R.: „Sînt 

Finalele campionatului republican de caiac-canoe
bele de viteză: caiac 1 pe 500 m., 
caiac 1 pe 1.000 m„ caiac 2 pe 
500 m., caiac 2 pe 1.000 m., caiac 
4 pe 1.000 m., caiac 1 fete pe 
500 m„ caiac 2 fete pe 500 m., 
canoe 1 pe 1.000 m., danoe 2 pe 
1.000 m. și canoe 10+1 pe 1.000 
metri.

Vor participa concurenți din 
București. Arad, Timișoara, Galați, 
Brăila, Sulina, Tulcea, Cons
tanța, Reghin, Tg. Mureș.

CUPA „TINARUL D1NAMO- 
VIST‘“ LA CANOTAJ ACA

DEMIC
Duminică dimineața, pe lacul 

Floreasca, s-au desfășurat între
cerile Cupei Tînărul dinamovist 
la canotaj academic, competiție 
rezervată juniorilor bucureșteni. 
Concursul s-a bucurat de un fru
mos succes tehnic și de partici
pare. Iată rezultatele înregis
trate :

Schif simplu: 1. M. Negulici 
(Progresul F.B.) 3.21 — 2. A.
Dandescu (T.D.) 3.30. — 3. V. 
Constantinescu (Voința). 

te goluri. Înaintarea maghiară a ju
cat fără convingere. Victoria echi- I 
pei rotnîne este meritată.

Caracterizînd jocul fotbaliștilor 
romînj ziarul „Nepsport” scrie ur
mătoarele : „Voinescu este un por
tar cu mari posibilități El a apărat 
goluri gata făcute. Androvici a fost 
cel mai bun dintre cei trei fundași 
romlni. El a muncit mult și a luptat i 
cu multă voință. Pahonțu a jucat î 
foarte bine in prima repriză, dar i 
după pauză a fost deseori derutat. 
Peretz a fost cel mai bun dintre l 
mijlocași. El a pasat foarte frumos. ! 
a atacat bine și a revenit în apă
rare cînd acest lucru era necesar. 
Deseori a tras la poarta și a cen
trat, creînd acțiuni favorabile înain
tării

Avasilichioaie a fost ca un argint / 
viu pe teren. S-a mișcat în toate 
părțile, a fost prezent în atac în a- 
ceeași măsură ca și în apărare. EI 
a fost cel mai butt dintre înaintașii - 
romîni, a fentat foarte bine și a 
creat situații favorabile. Golul în
scris de Avasilichioaie a fost splen
did”.

★
Toate părerile din Budapesta s nt 

pozitive la adresa echipei romîne de 
juniori. Nu există specialist în fot- k 
bal, ziarist sau simplu spectator — | 
din cei 30.000 care au fost sîmbătă 
pe „Nepstadion” — care să nu vor
bească în cele mai frumoase cuviin
țe despre comportarea juniorilor | 
noștri. „Nepsport’’ scrie: „Romînii 
au meritat pe deplin victoria. Ei 
ne-au depășit în decursul jocului, 
au fost mai botărîți dedt juniorii 
noștri și ag fost superiori și în 
condiția fizică. Tocmai acest fapt i 
a fost hotărîfor pentru obținerea 
victoriei lor”.

Acestea sînt primele impresii și 
comentarii culese în urma jocurilor ; 
de sîmbătă și duminică de la Bu- : 
dapesta și București din presa Bu- ; 
dapestei.

fericit că am cîștigat un meci foarte • 
greu. In ceea ce privește rezultatul, 
el este pe deplin meritat. Echipa ’ 
noastră a meritat victoria pentru 
că toate compartimentele au fost 
la înălțime. Elanul, voința de a în
vinge și buna pregătire fizică aa 
fost cheia succesului nostru”.

TARI ISTVAN, trimisul ziarului 
„Nepsport” Budapesta : „Romînii 
au jucat cum scrie la carte. A« 
practicat un joc modern, cu schim- - 
buri de locuri, au sezisat bine gre- j 
șelile tactice ale echipei maghiare. ■■ 
Apărarea, dirijată excelent de An
drov ici, a stăvilit atacurile echipei 
maghiare, C3re a căutat diverse for
mule, iar înaintarea romfnflor, în
suflețită de inepuizabilul „spiriduș ’ 
al echipei, Avasilichioaie, a asaltat 
în permanență poarta apărată de 1 
Gulyâs. După aspectul jocului ro- 
mînii au meritat victoria".

TRAIAN IVANESCU: „Am jucat J 
cu mult elan și voință și în efortu- : 
rile noastre de a cîștiga am fost ‘ 
mult ajutați de încurajările publi- 1 
oului”.

Schif 2: 1. A. Dandescu. P. 
Gaiser (T.D.) 3.30. 2. C. Mihail, 
Gh. Mihail (T.D.) 3.35.

Schif 4+1: Voința (Nicolau, 
Al. Mihail, Gh. Ionescu, NicolauF t 
Constantinescu) 2.50. — 2. Tînă
rul dinamovist 3. Recolta.

Schif 8+1: Tînărul dinamovist 
3 min. 02.

In clasamentul general, primul 
loc a fost ocupat de „Tînărul di
namovist" care a prezentat un 
numeros lot de participanți, pre
gătit cu grijă de antrenorul I. 
Spiță. Pe locurile următoare, în 
ordine: Voința, Progresul, Re
colta. Păcat că la acest concurs 
au absentat schifiștii de la Me
talul, Locomotiva și Constructo
rul. prin prezența cărora con
cursul ar fi cîștigat și mai mult 
interes. Ar li de dorit ca ast
fel de concursuri să se organizeze 
cît mai des, ele fiind un ex

celent mijloc de propagandă pen
tru canotaj și pentru ridicarea de 
noi elemente.



A VII a EDIȚIE A CAMPIONATELOR INTERNAȚ10NALE DE ATL ETISM ALE R.P.R.
Oaspeți noi și vechi pe stadionul Republicii

Vineri după amiază, in clipa 
crnd muzica va intona primele a- 
corduri ale marșului sportiv, co
loana de participanți la cea de a 
VlI-a edijie a campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P.R. 
va porni pe pistă în tradiționala 
defiiare care deschide totdeauna 
marile competiții, De data acea
sta, stegarii vor purta în bătaia 
vîntului de toamnă 14 drapele 
naționale. Acesta este numărul ță
rilor reprezentate prin atleți și at
lete la marea competiție atletică 
internațională de la București.

Oaspeți noi vor poposi în țara 
noastră. Pentru prima dată. în 
acest an iau parte la campio
natele internaționale atleți din 
Austria și Danemarca, din micul 
ducat ai Luxemburgului, din Is
landa, din Suedia, în care, cu 
toată latitudinea nordică, atle
tismul se bucură de multă popu
laritate. Atleții olandezi și elve
țieni, care ne-au vizitat în acest 
an țara cu prilejul meciurilor 
susținute cu echipa noastră, par
ticipă și ei pentru prima oară la 
campionatele internaționale de at
letism ale R.P.R.

Cercetînd cererile de înscriere, 
întîlnim numeroase nume de at
leți consacrați pe plan interna
țional. Din lotul danez se des
prinde fără îndoială semifondistul 
G. Nilsen, care, prin rezultatele 
sale (1:48,0 pe 800 m. și 3:44,4 
pe 1.500 m.)' se arată un favorit 
al acestor probe. Reprezentantul 
Luxemburgului G. Rasquin s-a 
comportat onorabil în finala pro
bei de 800 m. la campionatele 
europene de la Berna, terminînd 
pa locul VI cu timpul de 1.51,4.

Bertha Brouwer (a doua în 
cursa de 100 m. la campionatele

Pragul electric
Aproape că n-a fost ediție a Cam

pionatelor Internaționale de atle
tism la care oaspeții noștri să nu 
găsească pe stadionul Republicii 
noi materiale de concurs, noi ins
talații tehnice. Anul acesta, oaspe
ților noștri le. sînt rezervate o se
rie de noi surprize.

Este vorba, în primul rind, de un 
sistem nou, care să înlocuiască ve
chea metodă, de a înregistra sări
turile depășite la lungime și triplu 
salt. Pînă acum, se folosea un sis
tem simplu, alcătuit dintr-un zid 
de nisip întins pe toată lungimea 
pragului de. bătaie, la partea din
spre groapă. Ori de cîte ori un at
let călca pe acest „zid“ sau numai 
tl atingea săritura i se considera 
depășită. Acest sistem, care este fo
losit pretutindeni în lume, are însă 
marele dezavantaj că nisipul se 
usucă repede, iar la o bătaie pu
ternică pe prag, zidul se surpă, 
creînd de multe ori confuzii asu
pra valabilității unei sărituri.

Iată însă că Toma Ghițulescu și 
Titu Mateescu, electro-tehnicieni Ia 
stadionul Republicii, au imaginat 
un sistem electric pentru înregistra
rea săriturilor depășite. După multe 
ore de studiu și lucrări practice, cei 
doi tehnicieni, ajutați și de tîm- 
plarul Dumitru Marcu au executat 
primul aparat din lume pentru în
registrarea electrică a săriturilor 
.depășite.

Iată acum despre ce este vorba : 
zidul de nisip este înlocuit cu n:ște 
șipci de lemn, de dimensiunile ce
rute de regulament. Intre aceste 
șipci se află o serie de contacte 
electrice, legate de o cutie care se 
află pe masa secretarului probei 
respective. In momentul în care un 
atlet calcă pe acest „zid“ se face 
contactul cu cutia de control, se 
aprinde un bec roșu și începe să 
sune o sonerie. In felul acesta, se 
știe în mod cert că săritura este 
depășită. Un alt avantaj al acestui 
sistem este raportat direct la proba 
de triplu salt, unde, în cazul unei 
depășiri, soneria îl avertizează ime
diat pe săritor de nevalabili*atea 
săriturii sale, astfel îneît el nu va 
mai forța la pașii următori. 

europene), F. Blankers-Koen (care 
prin performanțele sale nu mai 
are nevoie de re romandări), H. 
Visser (săritor de 7,50 m. în lun
gime), cunoscuți publicului nos
tru de la meciul cu Olanda, figu
rează de asemenea pe lista favo- 
riților. Cu nerăbdare este aștep
tată evoluția faimosului campion 
suedez R. Lundberg, clasat al 
doilea la săritura cu prăjina în 
cadrul campionatelor europene și 
deținătorul pînă acum cîtăva 
vreme al recordului european la 
această probă. Cu prilejul recen
tului meci Finlanda—Suedia, 
Lundberg și-a confirmat rezulta
tul de la Berna, trecînd din nou 
4,40 m.

Pentru a doua oară îi vom 
vedea evoluînd pe stadionul Re
publicii pe atleții francezi. In a- 
cest an, lotul de participanți tri
mis de Federația Franceză de At
letism cuprinde o serie din cei 
mai valoroși atleți ai țării. Săp- 
tămîna trecută, ei au avut un ul- 
timp start înaintea întrecerilor de 
la București, întîlnind în meci, pe 
stadionul Colombes din Paris, e- 
chipa Germaniei occidentale. Un 
rezultat excelent a reușit Victor 
Sillon, care, trecînd 4,30 m., a 
stabilit un nou record al Franței 
la săritura cu prăjina. Bonnino a 
încheiat cursa de 100 m. plat în 
10,9 sec. (pe o pistă complet des
fundată), iar Haarhoff pe cea de 
200 m. în 22,2 sec. G. Goudeau a 
obținut 48,0 sec. pe 400 m., iar 
Martin du Gard 48,5 sec. Un re
zultat foarte bun. a realizat Rene 
Djian în cursa de 800 m„ pe care 
a încheiat-o în 1:50,4. Recordma
nul francez la aruncarea greu
tății I. Thomas, a cîștigat această 
probă cu o performanță de 15,52

Victor Sillon își ia avînt pe pista stadionului Republicii... Anul 
trecut, atletul francez de culoare a fost unul din protagoniștii probei 
de săritură cu prăjina din cadrul celei de a Vl-a ediții a campiona
telor internaționale ale R.P.R. El s-a clasat pe locul trei, cu o sări
tură de 4,10 m., la egalitate cu finlandezul Landstrom. Învingător 
a fost maghiarul Homonay, care a realizat performanța de 4,30 m., 

recordul stadionului nostru

VICTORIA LUI VICTOR SILLON...
In sport și mai ales în atle-' 

tism, voința este întotdeauna un 
element de seamă, de multe ori 
hotărîtor pentru reușită. Ș', sînt 
sportivi care înfrîng cele mai 
mari piedici printr-o voință, prin- 
tr-o tărie de caracter, care atin
ge aproape limitele imposibilului. 
Fiindcă sportul călește nu numai 
trupul, ci și ceea ce numim cîte 
odată „inima".

Iată-1 pe Victor Sillon, record
manul francez la săritura cu pră
jina. Nu-i cunoașteți poate poves
tea. Este aceea a unei voinți, a 
unei inimi de sportiv, într-adevăr 
minunate.

Atletul de culoare Sillon era de 
mai mult timp un „nume", cînd, 
în primăvara lui 1951, pe stadi
onul Colombes din Paris, a tre
cut ștacheta ridicată la 4,29 m, 
realizînd un record al țării sale 
și o performanță de răsunet mon
dial. Tinerețea atletului era o ga
ranție că el nu se va opri aci. 
Se așteptau multe de la el, mai 
ales pentru anul care venea, 
anul Olimpiadei. Victor Sillon, sfă
tuit de antrenorul său Jacques Du- 
dal, își pregătise un program spe
cial de antrenament, care trebuia 
să-l aducă, în pragul călătoriei la 
Helsinki, la performanta mult do
rită de 4.40 m., cifra magică" 
a săritorilor europeni. 

m. La disc Maissant a obținut 
45,01 m.

Și atleții bulgari au avut pri
lej de verificare a forțelor lor, 
întreeîndu-se timp de 3 zile în 
cadrul campionatului țării. In 
bună formă se arată a fi sprin
terul Anghel Colev, care a cîș
tigat ambele probe de viteză (10,6 
sec pe 100 m. și 21,8 sec pe 200 
m.). Performanța sa a fost repe
tată, în cadrul probelor feminine, 
de Veselina Kolarova, care a ob
ținut de asemenea două medalii 
(12,4 sec. pe 100 m., 25,8 sec pe 

200 m.). In plus, Kolarova a fost 
a doua la săritura în lungime cu 
5,43 m. In această probă, victoria 
i-a revenit PauFnei Țolicofer cu 
un nou record al tării: 5,64 m.

Un nou record pe 800 m. a fost 
Tealizat de G. Necev —1:51,6. El 
a cîștigat și în cursa de 400 m. 
cu 49,6 sec. In această probă în- 
tr-una din serii, G. Necev a re
alizat un nou record al țării, 
alergi nd 49,0 sec. Pe linia ultime
lor sale rezultate s-a comportat și 
aruncătorul de ciocan B. Popov. 
Rezultatul său la campionatele 
țării a fost de 56,83 m. O sur
priză o constituie înfrîngerea lui 
D. Hlebarov în proba de săritură 
cu prăjina. Campion al țării a de
venit L. Stefanov, cil o săritură de 
4 m. Nicola Dagorov a cîștigat 
la triplusalt cu 14,39 m.

Campionul olimpic Ioszef Cser- 
mak a concurat duminică la Bu
dapesta în cadrul campionatelor 
de atletism ale R.P. Ungare. El a 
ocupat primul loc cu o perfor
manță de 59,95 m. Acest rezul
tat ne arată că la București re
cordmanul maghiar are prima 
șansă în proba de aruncare a 

ciocanului.

Victor Sillon nu avea la dispo
ziție chiar cele mai bune condiții 
de antrenament. El are însă șan
sa de a practica o meserie care 
îl ține în relații permanente cu 
sportul. Sillon lucrează la Institu
tul Național de Sporturi din ca
pitala Franței.

Așa că, deși ocupat aproape ziua 
întreagă, campionul se poate pu
ne Ia punct ușor cu pregătirea fi
zică și își face timp și pentru e- 
xercițiile speciale necesare sări
turii cu prăjina.

In primele luni ale lui 1951, 
Victor Sillon a muncit cu rîvnă 
pentru perfecționarea lui ca sări
tor. In cuget îi mijea speranța 
marilor recorduri... Dar, brusc, în- 
tr-o excursie cu motocicleta prie
tenului său Bonino — sprinterul 
n>r. 1 al Franței— se produse acel 
ceva care nu era prevăzut în pro
gram : amîndoi tinerii fură victi
mele unui groaznic accident. Sillon 
rămase nemișcat la marginea șo- 
selii. Cîteva ore mai tîrziu, apa
ratul de radiografie spunea un 
lucru groaznic pentru orice spor
tiv : fractură multiplă la un pi
cior. Olimpiada, recordurile, bu
curia efortului, se spulberau ca fu
mul purtat de vînt...

Dar aci începe adevărata po
veste a sportivului Victor Sillon. 
Ținut pe patul spitalului timp de

Ceasuri de pregătire,
la Poiana Stalin

ceasuri de odihnă,

Luceafăru-i prins parcă-n cetină. 
Ochiu-i de lumină tremură și el 

în adierea vîntului care șoptește 
Intr-ascuns pădurii. Ca o aripă 
de vis, un nor se destramă înfio
rat de atingerea pietrei pe care 
strălucesc picături de rouă... Și, de
odată, vîntul pornește să gonească 
mai tare, mai tare...

— Toamna... — îngînă deodată 
unul din cei care stau în jur și 
ascultă frămîntarea pădurii spre 
Valea Lupului.

Dar vorbele-i fură curmate de 
un zvon din vale, de chemări și 
îndemnuri In poartă se iviră cî
teva umbre. Se pierdură însă de 
îndată în noapte.

— Cine-s ? întrebă Zeno.
— Ei, cine, Țuțuianu și încă 

vreo doi... Nu știi, treaba lor din 
fiecare seară.

Toți se porniră pe ris. Am aflat 
mai apoi că atleții noștri, care 
se pregătesc în Poiana Stalin în 
vederea campionatelor internațio
nale, au un inamic nocturn împo
triva căruia doar săritorul în lun
gime Cristian Țuțuianu a găsit 
leacul. Sînt acolo vreo 20 de vaci 
de rasă, cărora li se îngăduie să 
pască nu numai în poienile din 
jur, ci și pe pajiștile din fața vi
lelor... Și, pentru că paznicii lor, 
doi puști cărora le umblă ochii mai 
degrabă după veverițe și mure, să 
le poată păzi, au fost prinse de 
gîtul patrupedelor tălăngi care fac 
să răsune văile. Noaptea, cînd cei 
doi paznici odihnesc după truda de 
peste zi, vacile rumegă iarba strîn- 
să, clătinîndu-și neîncetat tălăn- 
gile. Și și-au ales ca loc de adu
nare tocmai pajiștea din fața ca
banei în care locuiesc atleții. In- 
prima noapte, nici unul dintre ei 
n-a putut închide ochii, tot ascul- 
tînd... simfonia tălăngilor. Dar Țu
țuianu, năstrușnic ca totdeauna, 
a adus liniștea. Cum se lasă seara, 
îi și vezi cu urechea ațintită spre 
locul în care se aud tălăngile. 
Peste un sfert de ceas, e liniște I 
In zori, puștii nu mai prididesc 
scoțînd finul cu care au fost în
fundate „instrumentele muzicale"... 
Și, așa, atleții se pot odihni în 
tihnă.

Șl au nevoie de odihnă, pentru 
că peste zi muncesc cu toții din 
toate puterile. Pe mieul stadion a 
cărui pistă măsoară 333 de metri 
(căci fusese sorocită la început 
patinatorilor) atleții și atletele lasă 
în urmă mii și mii de metri. Acele 
cronometrelor alergă neîncetat, an
trenorii n-au răgaz. Spre prlnz 
sau în după amiezile tihnite se 
ivesc la sectoarele de sărituri 
„școlarii" lui Soter. Te așezi și tu 
pe iarbă, acolo unde stau lolanda 
Balaș, Dan Oprea și toți ceilalți. 
Ei nu „ies din vorba" săritorului 
care a cucerit de șase ori locul 
I la campionatele internaționale 
de atletism ale țării noastre. Soter 
vorbește încet, rar. Ii place ca 

cîteva luni, el schimba decorul alb 
abia în septembrie 1951, pentru a 
reveni în mica lui cămăruță cu 
ferestrele deschise spre parcul 
Vincennes. Calea de întoarcere 
trebuia făcută în cîrje... Tristă to
vărășie de drum pentru acela că
ruia i se potrivise atît de bine 
prăjina de sărit I Urmară alte luni 
iungi de convalescență, apoi trata
ment asiduu, mijlocit prin ajuto
rul unul prieten care locuia în 
stațiunea balneară Salies - de - 
Bearn.

Erau probabil mulți acei care 
credeau că Victor Sillon este pier
dut pentru atletism. Dar numai cei 
care n-aveau ocazia să stea de 
vorbă cu el. Fiindcă toată ființa 

-atletului radia de voință și ho- 
tărîre. „Trebuie să devin din nou 
eu însumi !...“ își repeta de sute de 
ori pe zi sportivul rănit. Și a- 
bia terminată vinde :area. în pri
măvara lui 1952, Sillon putea fi 
văzut pe zgura pistei, înaintînd cu 
pași mărunți și calculați Exerciții 
de reeducare a mușchilor atro- 
fiați...

Alergări ușoare, sărituri în jos 
de la înălțimi din ce în ce mai 
mari, tot felul de masaje și exer
ciții speciale, apoi încercarea su
premă : săritura cu prăjina. între- 
buințînd minimul de elan și cu 

elevii lui să fie strînși roată în 
jur. Nu se supără cînd Oprea, ve
nit din Caransebeșul lui Zeno. se 
mai îndeamnă cu cîte o șotie și 
nici cînd lolanda sparge alunele 
Pe care le-a cules de dimineață in 
pădure. Începe apoi antrenamen
tul. Soter stă în spatele celui care 
e gata să înceapă alergarea de 
elan.

— De aci, spune el, pot urmări 
mai bine săritura. O execut parcă 
și eu... îmi dau seama de fiecare 
greșeală, pentru că, stînd aci, 
„sar" în același timp cu fiecare 
dintre ei. De altfel, înțelegi și 
mai bine spusele lui atunci cînd 
sare lolanda și... nu numai cind 
sare, pentru că ea a devenit o co
pie fidelă a profesorului. Fiecare 
gest al ei este aidoma celor pe 
care le face Soter.

Petre Zîmbreșteanu este și el 
profesor. De data aceasta nu la 
catedra de atletism a Institutu
lui de Cultură Fizică, așa cum 
ne-am obișnuit să-l găsim în tim
pul anului școlar, ci în mijlocul 
tinerilor sulițași. Iordan, Demeter 
și Popa nu prididesc a măsura în 
lung terenul, aruneînd departe su
lițele. Și. Zîmbreșteanu necăjit din 
cauza unui clacaj care nu-i îngă
duie să se antreneze, corectează, 
corectează mereu.

In alte zile, Poiana Stalin cu
noaște o animație deosebită. Alți 
componenți ai lotului de atletism, 
care și-au ales ca loc de antre
nament stadionul Tineretului din 
Orașul Stalin, urcă pentru a face 
o excursie. Grupuri, grupuri, por
nesc să urce Postăvarul. In ziua 
aceea, greutatea lui Gabriel Geor
gescu, discul lui Romeo Covelo 
nu și blocurile de start ale Clau- 
diei Dumitrescu se odihnesc.

Cînd soarele apune dincolo de 
munți, cei din oraș coboară veseli 
serpentinele. La cabana din Poia
na, profesorul Elias Baruch, — 
fost și el săritor — care-l ame
nință mereu pe săritorii de triplu - 
că-și va face reintrarea. pregă
tește aparatul de proiecție. In fie
care seară, în fața privirii atente 
a aileților și a atletelor, rulează 
aceleași pelicule. Și nimeni nu are 
vreo obiecție, ba, d‘n contra, se 
cere ca unele secvențe să fie pro
iectate de mai multe ori. E șl 
firesc, pentru că în aceste filme 
sînt cuprinse sărtturile lui Scer- 
bacov și Soter, aruncările iui 
Csermak

Cînd se face tîrziu, luminile se 
sting pe rind. Numai la masa lui 
Zîmbreșteanu, veșnic visător, becul 
arde mai mult. Atît cit să reci
tească povestea lui Tristan și 
Isolda... Lumina se stinge numai 
după ce ochii i s-au plimbat pe ul
timele rînduri:

„Și sărutîr.d buzele neînsuflețite 
ale iubitului cavaler, Isolda se 
îndreaptă și ea spre țara de lu
mină a lui Tristan..."

T. VORNICU

menajarea la maximum a picioru
lui lovit, la cădere.

La un an și jumătate după ac
cident, schiopătînd încă ușor, 
Victor Sillon sărea, în cadrul me
ciului Finlanda — Franța peste 
înălțimea de 4 m. 1

Așa s-a întors printre sportivi 
Victor Sillon. L-am văzut și noi, 
în octombrie trecut, la cea de a 
Vl-a ediție a campionatelor in
ternaționale de atletism ale R.P.R. 
Sillon era fericit. Aplauzele ne
precupețite ale spectatorilor rorrîni, 
simpatia și încurajările tuturor ce
lor din jur îi dădeau avînt și mai 
mare. A sărit 4,10 m. cu o execu
ție tehnică pe care am numit-o a- 
devărată acrobație...

De atunci Sillon a redevenit tot 
mai mult el însuși. La Berna, re
zultatul său a fost peste limita 
consacrării ; 4,25 m.

Apoi a venit în sfî"șit ziua vic
toriei mult dorite. In calendar ea 
stă însemnată cu da*a de 19 sep
tembrie 1954. După trei ani, Șil- 
lon reușește să-și bată recordul cu 
un centimetru I 4,30 m O adevă
rată victorie a voinții...

Te așteptăm acum la București 
Victor Sillon și îți dorim ca aci, 
pe stadionul Republicii să răpești 
alți centimetri recordului tău I

V. RADU



Aspecte pozitive de la finalele de oină 
ale Spartachiâdei Sindicale

De curînd au luat sfîrșit finalele 
uneia din cele mai importante com
petiții de oină ale anului: Sparta- 
chiada sindicală. Desfășurarea în
trecerilor de la Craiova, locul unde 
s-au disputat meciurile care a<u de
semnat cea mai bună echipă sin
dicală la oină, a constituit fără în
doială un succes care marchează 
un însemnat pas înainte făcut pe 
drumul dezvoltării activității aces
tui sport național.

Secția cultură fizică și sport a 
C.C.S., care a organizat întrecerile, 
s-a achitat în mod lăudabil de sar
cina pe care o avea. Popularizarea 
competiției în presa locală și la 
stația de radioamplificare a orașu
lui, afișele care anunțau finalele, 
pavoazarea sărbătorească a stadio
nului pe care s-au desfășurat între
cerile, cazarea echipelor partici
pante, precum și programarea me
ciurilor au constituit părțile pozi
tive ale organizării, și ele au fost 
rodul firesc al colaborării dintre 
secția cultură fizică și sport a 
C.C.S. și organele sportive locale. 
In toate cele 5 zile de desfășurare a 
întrecerilor de oină, s-a simțit pre
ocuparea forului organizator ca a- 
ceasti competiție, care a început cu 
luni în urmă, să dea rezultate cît 
mai bune, atît pentru popularizarea 
omei, cît și pentru ridicarea cali
tativă a jocului echipelor partici
pante. Și s-a reușit în mare mă
sură.

Urmărind îndeaproape comporta
rea echipelor în tot timpul întreceri
lor. s-a văzut că majoritatea au 
practicat un joc omogen, colectiv, 
nivelul tehnic al întrecerilor fiind 
superior față de oricare competiție 
anterioară în această disciplină.

Aceasta e consecința firească a 
preocupărilor de care au dat dovadă 
o parte din asociațiile sportive pen- 
fu întărirea secțiilor de oină. Fap
tul că echipa reprezentativă a aso
ciației Știința s-a clasat pe primul 
'oc nu a surprins pe nimeni. încă 
ie la primele jocuri, studenții au 
iemonstrat o tehnică individuală și 
le ansamblu mai bună decît a ce
lorlalți. Totuși, în aceste prime 
jocuri Știința nu a corespuns pe 
deplin așteptărilor, 'avînd o com
portare mult mai slabă la „bătaie" 
decît la „prindere".

Scorurile mici înregistrate la în
ceput de Știința oglindesc tocmai 
ceasta comportare. încet încet, 

studenții și-au revenit însă la for
ma în care ne obișnuisem să-i ve
dem evoluînd și au arătat o supe- 
ioritate categorică în mai toate în- 

‘î’nirile. Că Știința a reușit să cu
cerească locul prim se datorește în 
orimul rînd preocupărilor asociației, 
care și-a înjghebat una din cele mai 
puternice secții de oină din țară. 
Antrenamentele făcute, precum și 
numeroasele concursuri la care au 
participat au dat posibilitatea stu
denților să-și ridice măiestria în 

Flamura roșie B.T.A. a ciștigat 
„Cufla 2 octombrie” la fotbal
CLUJ 19, (prin telefon de la 

subredacția noastră). — Azi s-a 
disputat în orașul nostru finala tur
neului de fotbal pentru „Cupa 2 
Octombrie" între Flamura roșie 
U.T.A. și Știința Cluj. Superiori, 
arădanii au învins cu 3-0 (0-0) 
prin punctele marcate de Vaczi In 
mîn. 60, 71,85. In deschidere, pen
tru locurile 3 și 4, Metalul Cîmpia 
Turzii a terminat la egalitate cu 
Progresul I.C.O., 0-0.
• FOTBAL — Azi după a- 

miază, începînd de la ora 16,30, 
pe stadionul Progresul F.B. din 
str. Dr. Staicovici. se dispută un 
interesant meci de fotbal între 
echipele Progresul F.B și Pro
gresul Sibiu.

— In campionatul de fotbal al 
copiilor, organizat de consiliul 
sindical regional București, se 
dispută joi următoarele jocuri: 
Voința I—Tînărul dinamovist I 
(teren Dinamo II, ora 17), C.C.A. 
1—Avîntul (teren C. C. A., ora 
15,30). Rezervele de muncă 
I—Locomotiva 1 (teren Giulești, 
ora 15,30).

• POLO PE APA. — Sîmbătă 
18 septembrie s-a disputat la 
ștrandul Tineretului din Capitală
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această disciplină sportivă, ter- 
minînd neînvinși toate jocurile fi
nalelor Spartachiadei sindicale.

A doua și a treia clasată, repre
zentativele asociațiilor Progresul și 
Recolta, au făcut jocuri frumoase 
și s-au arătat a fi sensibil egale ca 
tehnică de joc. Progresul a pornit 
încă din primele jocuri victorioasă, 
spre deosebire de Recolta, care, în 
primul meci, a pierdut surprinzător 
in fața Constructorului, o echipă 
mai slabă decît ea. Atît la Progre
sul cît și la Recolta s-a observat 
lipsa de omogenitate și legătură în
tre jucători, datorită faptului că 
loturile respective s-au antrenat in 
ultimele zile și că nu a existat o 
preocupare mai atentă pentru oină 
a asociațiilor respective.

Lipsa aceasta a fost însă aproape 
generală, mai toate asociațiile se- 
lectîndu-și loturile reprezentative în 
ultimele zile. Dacă la Progresul și 
Recolta această proastă gospo-dărire 
nu a dat rezultate defavorabile aso
ciațiilor respective, faptul se dato
rește cîtorya jucători care fiind mai 
bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic, au suplinit în bună parte 
lipsa de omogenitate a echipei lor. 
Așa, die pildă, jucătorii Nătărău, 
Roșea, Sulea și Becherescu de la 
Progresul, Molnar, Băbuță și alții 
de la Recotta au fost oamenii de 
bază ai reprezentativelor respective 
ș! au avut un mare aport în câști
garea jocurilor susținute.

Constructorul, Flamura roșie, A- 
vîntul, Flacăra și Locomotiva, echi
pe tinere, fo-rmate în majoritate din 
elemente susceptibile de a se per
fecționa în tehnica acestui sport, au 
jucat cu multă dîrzenta, reușind cî- 
teodată să întreacă echipe mai tari 
ca ele și cu pretenții 'a primul loc. 
Trebuie remarcată în mod special 
comportarea reprezentativei asoci
ației Avîntul, care, pe drept cuvînt, 
se poate spune că a fost echipa care 
a învățat cel mai mult din aceste 
întîlniri. Deși handicapată de lipsa 
urnii antrenament continuu, de lip
sa unei experiențe a întîlnirilor ofi
ciale, echipa Avîntul și-a ridicat ni
velul de joc observînd și învățînd 
de la echipele mai tari și reușind 
sa întreacă în ultimele zile două 
echipe destul de puternice: Cons
tructorul și Flamura roșie.

In general, finalele Spartachiadei 
sindicale de la Craiova pot fi soco
tite ca primele întreceri de oină care 
au folosit tuturor echipelor parti
cipante. Toate asociațiile sportive 
sindicale, cu excepția asociației Mi
nerul, trimițîndu-și reprezentative 
la finale, au arătat că pot avea 
echipe de oină. Dacă vor acorda 
atenția cuvenită pregătirii acestor 
echipe, ele se vor putea mîndri în- 
tr-un viitor apropiat cu rezultate 
mai bune decît în actuala ediție a 
Spartachiadei sindicale.

TUDOR TUDOR

SPORT LA ZI
meciul dintre C.C.A.—Constructo
rul Oradea. Militarii au cîștigat 
cu 7—0 (4—0).

Miercuri 22 septembrie, în eta
pa a 9-a a returului campiona
tului republican sînt programate 
următoarele jocuri:

București: Dinamo Tg. Mureș 
—C.C.A.; Timișoara: Flamura ro
șie—Progresul Buc.; Cluj: Știința 
—Progresul Tg. Mureș; Cluj: Me
talul—Constructorul Oradea; Cluj: 
Progresul—Tînărul dinamovist.

Programul mecim iilor de săptă- 
mîna aceasta din campionatul re
publican este următorul Marți 
21 septembrie: București: Di

namo Tg. M.—Constructorul Ora
dea; joi 23 septembrie — Cluj: 
Metalul—Tînărul dinamovist; vi
neri 24 septembrie — Tg. Mureș: 
Dinamo—Constructorul Oradea; 
Cluj: Progresul—C.C.A.; sîmbătă 
25 septembrie — Tg. Mureș: Di
namo—Știința Cluj; duminică 26 
septembrie — Cluj: Metalul—

C.C.A.; Tg. Mureș: Dinamo—Pro
gresul Cluj; București: Tînărul 
dinamovist—Progresul București.

Jocurile de la București au loc 
la ștrandul Tineretului începînd 
de la ora 16.

• CICLISM. — Comitetul C.F.S. 
al raionului Gh. Gheorghiu-Dej 
organizează duminică 26 septem
brie concursuri populare cicliste pe 
șoseaua Alexandriei Se vor des
fășura următoarele probe- avan
sați 150 km categoria III a și 
neclasificați 8'1 km «m cvr«r, 60 
km., fete 30 km, biciclete de oraș

Contribuție le dezvoltarea voleiului: ! 
tabăra de tineret de la Piatra Neamț

Timp de o lună de zile, orașul 
Piatra Neamț a găzduit o tabără 
de tineret, menită să pregătească 
elementele tineie, talentate, care să 
asigure continua ridicare a valo
rii jocului de volei din țara noas
tră. Profesorii Neculai Murata, Gh. 
Manolescu, N. Schreiber, Laura O- 
laru și antrenorul de stat Ion Ta
kacs au avut de îndeplinit o serie 
de sarcini importante, incluse în 
următoarele obiective : formarea u- 
nui sportiv de tip nou ^educație 
politică-ideologică, calități morale 
și de voință), ridicarea nivelului 
calitativ al jucătorilor tineri din 
diferite orașe, selecționarea celor 
mai buni în vederea întrecerilor 
internaționale, însușirea elemente
lor tehnice și tactice de bază, în
sușirea cunoștințelor pe care par
ticipant» să le împărtășească 
apoi și jucătorilor din orașele pe 
care le reprezentau in tabără.

La început, profesorii și elevii 
s-au lovit de unele greutăți care 
au fost înlăturate însă din primul 
moment. Cea mai mare greutate 
a fost lipsa terenurilor. Prin muncă 
voluntară, profesorii și elevii au 
construit însă patru terenuri, din
tre care două au fost folosite de 
cei veniți în tabără, iar două au 
fost date în folosința sportivilor 
din oraș. In primele două săptă- 
mîni s-a pus accentul pe pregă
tirea tehnică și tactică, în a treia 
săptămînă pe pregătirea tactică și 
au fost organizate jocuri de veri
ficare, iar în ultima săptămînă s-a 
făcut pregătire specială, indivi
duală și joc.

Paralel cu îndeplinirea obiecti
velor, au fost realizate unele ac
țiuni cu caracter propagandistic. 
Astfel, cursanții au susținut jocuri 
de handbal și baschet cu cele mai 
bune echipe locale, au făcut de
monstrații la Bicaz, au jucat, tot 
demonstrativ, cu echipa Voința 
Bacău și au jucat în fața colec
tiviștilor din comuna Rosnov.

Ca părți negative, din care tre
buie să se tragă învățăminte pen
tru viitoarele tabere, remarcăm în 
primul rînd lipsa de înțelegere a 
unor comisii orășenești, care nu 
au trimis elementele cele mai va
loroase și cu cele mai largi per
spective (exemplu comisia orășe
nească de volei din Tg. Mureș).

Tabăra de tineret de la Piatra 
Neamț și-a atins însă scopul. 
Cursanții au avut multe de învă
țat și fără îndoială că cele însu- 
știe nu le vor fo’osi numai lor, 
ci și tinerilor din orașele res
pective cărora ei le vor arăta ce 
au învățat. Pe de altă parte, sîn- 
tem siguri că cei ce și-au dat cu 
adevărat osteneală și care s-au e- 
vidențiat (N. Pehn, M. Chezan, 
Eduard Derzsi, G. Cherebețiu, Var
ga Paraschiva, Nadina Drăucea- 
nu, Eleonora Chițilovschi) vor a- 
junge jucători buni, care să con
tribuie la continua ridicare a va
lorii jocului de volei din țara 

noastră.

30 km. (avansați) și 10 km. în
cepători. înscrierile se primesc 
pînă sîmbătă 25 septembrie, la 
ora 12, la sediul comisiei orășe
nești de ciclism, str. Vasile Ale- 
csandri nr. 6.

— Finala „Cupei orașelor" la ci
clism, disputată sîmbătă și dumi
nică la Arad, a dat următoarele 
rezultate: Fond, băieți 90 km. (A- 
rad-Timișoara) : 1. ’Dan Marin
(București); 2. Lazăr Dominic 
(București); 3. E. Mihăilă (Bucu
rești); 4. C. Szabo (Cluj). Fond 
fete, 20 km.: 1. Eda Zurner (Bucu
rești); 2. Mioara Gheorghe (Bucu
rești); 3. I. Kedrves (București); 
4. M. Rato (Arad). Urmărire pe 
echipe băieți: 1. București; 2. A- 
rad); 3. Orașul Stalin; 4. Oradea.

Semi fond fete: 1. Mioara Gheor
ghe (București) 25 pct.; 2. Eda 
Zurner (București) 25 pct.; 3. 
Erta Schuster (Orașul Stalin) 11 
pct.; 4. M. Kato (Arad) 8 pct. 
Semifond băieți: 1. I. Baciu 
(București) 54 pct.; 2. B. Rosen
berg (București) 45 pct.; 3. Dan 
Marin (București) 35 pct.: 4. C. 
Szabo (Cluj) 16’ pct.

Clasamentul final: 1. București 
136 pct.; 2. Arad 76 pct.; 3. Ora
șul Stalin 75 pct.: 4. Oradea 74 
pct.

ST. WEINBERGER 
corespondent

■ VOLEI. Intîlnirea de catego
ria A desfășurată ieri între echi
pele feminine Progresul Bucu
rești și Progresul Timișoara a 

(ost eștigată de echipa bucureș- 
teană cu scorul de 3—0.

Finala campionatului feminin 
de șah al R. P. R.

De cîteva zile, aula bibliotecii 
centrale universitare găzduiește fi
nala campionatului feminin de șah 
pe anul 1954

Ca și în anii trecuți, participan
tele la finala din acest an au avut 
de trecut examene dificile în semi
finală, însă putem afirma că în 
actuala competițe au reușit să se 
clasifice cele mai valoroase șahiste 
ale noastre.

In acest sens, nu putem trec? 
neobservată prezența în concurs a 
fostelor campioane Iolanda Szath
mari. Maria Albuleț, Elena Arabo 
viețchi și Lidia Guroiu, singura 
care a reușit pînă în prezent să 
cucerească de două ori titlul de 
campioană. De asemenea participa
rea valoroaselor șahiste : Margareta 
Teodorescu-Andreescu. Veturia Si- 
mu. Clara Hodoș. Natalia Iliescu, 
Rodica Manolescu. Elena Ududec. 
Maria Tarapanov, Elena Diacones- 
cu. Elena Ionescu, Sanda Filipescu 
și Rodica Reicher asigură acestui 
concurs un înalt nivel tehnic, demn 
de o f nală de campionat republican.

Finalele din anii trecuți ne o- 
bișnu’seră cu rezultate care puteau 
fi prevăzute aproape cu certitudine, 
deoarece la concurs participau șa
histe de valori inegale, pentru ti
tlu necontînd decît 5—6 concurente 
In finala de anul acesta, valoarea 
șahistelor participante se arată după 
primele runde a fi aproximativ e- 
gală. fapt care poate fi dovedit prin 
prizma unor rezultate obținute pînă 
în prezent, ca : victoria Elisabetei 
Ionescu la Natalia Iliescu ți Ro- 
dioa Manolescu. Și Elena Diacones- 
cu a obținut o frumoasă victore la 
Natalia Iliescu șl a făcut remiză cu 
Margarete Teodorescu. De aseme
nea, Sanda Filipescu a înregistrat 
două victorii, una le Elena Dtaco- 
nescu și cealaltă la Cecilia Mano- 
lîu. După ctim am arătat mai sus, 
aceste rezultate le situează pe ti
nerele șahiste Elisabeta Ionescu, 
Sanda Filipescu și Elena Diaco- 
nescu printre elementele de valoare 
ale acestei discipline.

Veturia Slmu a cîșttgat pînă îh 
prezent la Elena Ududec și Rita

Reprezentativa de box a Asociației Metalul 
a învins selecționata Locomotivei

GALAȚI 19 (prin telefon). Peste 
5.000 de spectatori au asistat pe 
stadionul Locomotiva la o reușită 
întîlnire pugilistică în nocturnă 
între pugiliștii cei mai buni din 
Asociațiile Meta’ul și Locomotiva. 
S-au înregistrat următoarele re
zultate.

Cat cocoș. Petre Dumitrescu 
(Met.), face meci nul cu V Ft!<uță 
(Loc.) Cat pană. Gh. Zamfirescu 
Met.) termină la egalitate cu Ma
tei Godeanu (Loc.). Cat semi-ușoa- 
ră. I. Chendreanu (Loc.) b. p. J. 
Priffer (Met.) Cat serni-rnijlorie. 
Păiș (Met), face meci nul cu Stan

INFORMAȚII Qfonosport

PRONOSTICURI PENTRU CONCURSUL NR. 25

Partidele cuprinse în programul 
concursului PRONOSPORT nr. 25 
suscită un interes deosebit. In spe
cial meciurile pe care le susțin re
prezentativele A și B ale U.R.S.S. 
și R.P.U. stîrnesc discuții aprinse 
tn rîndurile iubitorilor sportului eu 

U.R.S.S. (A) — R.P.U. (A) x
R.P.U. (B) - U.R.S.S. (B) I
Știința Timișoara — Locomotiva Tg. Mureș 1 
Flacăra Ploești — Știința Cluj 1
Minerul Petroșanii — Locomotiva Timișoara 1 
Dinamo Orașul Stalin — Metalul Hunedoara x 
FI. roșie Arad — Metalul Cîmpia Turzi’
Metalul Reșița — Locomotiva Arad 1
Metalul uz. tractoare — Progresul București 2 
Locomotiva Craiova — FI. roșie Sf. Gheorghe 2 
Dinamo Galați — FI. roșie Bacău x
Flacăra Moreni — Metalul Steagul roșu x

MECIURI DE REZERVA

A FI. roșie Cluj — Alincrul Lupen'
B. Constructorul Arad Avîntul Reghin 
C locomotiva Pașcani - locomotiva lași 
D Flacăra Pitești — Metalul Cîmpina

Barbu, Maria Tarapanov ia învins 
pe Frida Weinstein și a remizat cu 
Iolanda Szathmari, Reicher a în
vins pe Frida Weinstein și a remi
zat cu Cecilia Manoliu. Maria Al 
buleț a învins pe Elena Ududec șl 
Rita Barbu și a remizat cu Elena 
Graboviețchi. După cum se vede; 
deși mai sînt multe part de între
rupte, după patru runde, lupta este 
deschisă unui număr destul de mare 
de concurente.

★
Ieri s-au desfășurat partidele în

trerupte din runda a IlI-a și a IV-a. 
Iată rezultatele: Reicher-Filipescu 
1-0; Tarapanov-Manoliu 1-0; Giu- 
roiu-Szathmari 1-0; Simu-Hodoș 1-0; 
Manolescu-Barbu 1-0; (în'reruptele 
d n runda a IlI-a).

Fiiipescu-Teodorescu - Andreescu 
0-1; lonescu-D-iaconescu 1-0; Barbu- 
Bajai 0-1: Hodoș-Albuleț 1-0; Szath- 
mari-Simu 1-0 ; Manoliu Pentek 
'h-'h: Graboviețchi-Iliescu 1-0; (par
tidele a minate din runda a patra).

După patru runde, clasamentul 
se prezintă astfel : 1-5 Rodica Rei
cher (Metalul), Maria Tarapanov 
(Știința). Veturia Simu (Recolta), 
Rodica Manolescu (Știința). Elisa
beta Ionescu (Progresul) cîte trei 
puncte. 6. Lidia Giuroiu (Progre
sul) 27s puncte (1 amînată). 7—9. 
Maria Albuleț (Știința). Margareta 
Teodorescu-Andreescu (Progresul), 
Elena Graboviețchi (Progresul) cîte 
2'1, puncte. 10—12 Magdalena Ba- 
Jai (Progresul). Iolanda Szathmari 
(Progresul), Sanda Filipescti (Știin
ța) ctte 2 puncte. 13. Sofia Pentek 
(Progresul) ll/2 puncte (l amînată). 
14—15. Clara Hodoș (Locomotiva), 
Elena Diaconescu (Progresul) cîte
l>/i puncte 16-17 Cici Manoliu
(Progresul). Natalia Iliescu (Pro-
greșul) ctte 11 punct. 18. Elena U-
dudec (Locomotiva) ‘1, punct. 19.
Frieda Weinstein (Progresul) 0
puncte (două partide amînate). 20.
Rita Barbu (Locomotiva) 0 puncte.

Astăzi. începînd de la orele 17 
vor avea loc în aula Blhl'otecH 
Centrale Universitare partidele din 
runda a V-a.

I M.

Bogoi (Loc.). Cat. semi-nujlocie. 
D. Rizea (Met.) b. p I. Vasilov 
(Loc.). Cat. mijlocie-uș. Toma Tudor 
(Met.) termină la egalitate cu N. 
Degrade (Loc.), într un meci în 
care feroviarul a avut avantaj. 
Cat mijlocie. Ionel Buzea (Loc ), 
b. p. Gh. Simîon (Met.) Cat semi
grea. Bătrînu Tănase (Met.) face 
meci nul cu Petre Zaharia (Loc.). 
Selecționata Locomotivei nepre- 
zemttad boxeri la două categorii, 
victoria a revenit boxerilor meta- 
lurgiști.

V. PALADESCU 
corespondent

balonul rotund, lată care sînt pro- 
' nost icurile pe care le d>au doi din 

antrenorii formației B a R.P.R., 
Augustin Botescu, Eugen Vl’adin 
și unul din cei mai buni jucători 
ai repezentativei noastre secunde, 
Adalbert Androvici.

Botescu Mladin Andnyvici

2 1
x 1
1 1
x 2
1 x
1 x
1 1
1 1
X X

2 1
2 1
2 2

1 i
x x
2 ,
1 X X



ALPINIȘTII LA LUCRU
Un mare interes a stîrnit printre 

oamenii muncii aflați la odihnă la 
Lacul Roșu și printre turiștii care 
vizitează frumoasa regiune a Chei
lor Bicazului acțiunea pornită de 
un colectiv de alpiniști în vede
rea instalării unei stele metalice în 
cinci colțuri, avînd o mărime de 

I aproape 12 m.. pe vîrful muntelui 
Piatra Altarului.

încă din luna iulie a acestui an, 
■ 11 tineri alpiniști, conduși de prof.

Barnabas Wendler de la școala me- 
. ' die de zootehnie din Tg. Mureș, 

președinte al comisiei regionale de 
alpinism, au început pregătirile 
pentru a duce la capăt această fru- 

j moașă inițiativă. Pentru a putea 
! transporta materialele necesare to- 

talizînd peste 2000 kg. (bare și 
plăci metalice, nisip, ciment etc.), 
alpiniștii n-au precupețit nici un 
efort. Astfel, secretarul sfatului 
popular al comunei Brăbeniș — 
regiunea Cluj, Ștefan Csiki, unul 
din conducătorii tehnici ai colec- 

j tivului, și-a petrecut zilele de con- 
j cediu îndrumîndu-i pe tinerii alpi

niști și prestînd diferite munci gre
le De asemenea, elevii Moise Ro- 

.. zonezi și Mihai Bokor, de la școa
la medie de zootehnie din Tg. Mu
reș, au lucrat în toată vacanța de 
vară alături de colectivul ce va 
instala steaua pe Piatra Altarului. 
Din colectiv mai fac parte Eli- 
sabeta Marton, muncitoare la ti
pografia „Mureșul11 din T. Mureș,

Carol Suth electrician la întreprin
derile comunale Tg. Mureș, Alexan
dru Sepsi, mecanic auto, Iosif 
Szoke bobinator, Edith Nanasi, 
muncitoare, precum și tehnicienii 
Robert Branici și Nagy Lakatos 
Ion, ambii de la întreprinderea 
„Enczel Mauriciu" din Tg. Mureș.

Avînd sprijinul direct al comite
tului regional C.F.S. al Regiunii 
Autonome Maghiare și al consiliu
lui regional al asociației Progre
sul. tinerii alpiniști au început încă 
de la 16 iulie pregătirea traseului, 
desfășurînd concomitent un pro
gram bogat de antrenament. La 
19 august, după ce întreg materia
lul mecanic a fost adus la cabana 
„Floarea Republicii" de la Lacul 
Roșu, alpiniștii au verificat pito- 
narea traseului și au început tran
sportarea materialelor. După ce 
au înlăturat o serie de obstacole 
naturale, unele deosebit de grele, 
alpiniștii au trecut la instalarea 
măreței stele într-un planșeu de 
beton. Tehnicienii colectivului vor 
monta aici și un grup electro- 
eolian, care va asigura luminarea 
stelei, astfel ca ea să fie văzută 
și în timpul nopții.

In curînd. Piatra Altarului, se
mețul și singuraticul munte de 
calcar situat la intrarea in Cheile 
Bicazului. va nurta un nume nou : 
Piatra Stelei. .

H. BOLDUR 
corespondent

Turneul de box de la Sofia
SOFIA 19 (prin telefon de la co- 

«espondentul nostru).
In capitala Republcii Populare 

Pulgaria continuă să se desfășoare 
turneul internațional de box la care 
participă 6 echipe selecționate. Iată 
rezultatele înregistrate : Vineri sea
ra în cel de al doilea meci al reu
niunii, echipa R.D. Germane a ter
minat la egalitate cu echipa R. 
Celioslovace : 5—5. Sîmbăiă ~ — 
desfășurat următoarele 
R.P. Polonă — 
R.P. Bulgaria 
8—4. Duminică 
reuniunii echipa

s-au 
întîlniri : 

U.R.S.S. 8—2;
— R.D. Germană 
în primul meci al 
Uniunii Sovietice

Campionatele europene de nata- 
tie, care s-au desfășurat între 31 
august și 5 septembrie la Torino, 
au scos în evidență valoarea ridi
cată a echipei maghiare de polo pe 
apă, care a cucerit primul loc, a 

'înotătorilor maghiari, care au cîș- 
tigat opt probe (5 la bărbați si 3 
la femei) din cele 13 probe de înot 
ți măiestria săritorilor în apă so
vietici, care au învins în toate pro
bele de sărituri. Față de ediția tre
cută a campionatelor europene de 
aatație, care s-au ținut in anul 

' 1950 la Viena, la campionatele de 
la Torino s-au realizat timpuri mai 
bune în majoritatea probelor.

Dintre rezultatele tehnice obținu
te, pe primul plan se situează noul 
(«cord mondial realizat de înotă- 

.toarea Jutta Langenau (R.D.G.) în 
proba de 100 m. fluture. Atît în 

.perii cît și în finală, Jutta Lange- 
vau a înotat 100 m. fluture în 
1:16,6, doborînd vechiul record 
mondial care era deținut de înotă
toarele Eva Szekely (R.P.U.) și G. 
Peters (S.U.A.).

J-utta Langenau a înotat în stilul 
Selfin, demonstrînd, prin continui- 
atea armonioasă a mișcărilor on- 
iulatorii ale corpului ș’ printr-o 
Inișcare mai puțin accentuată aca
rului, o tehnică individuală deose- 
>ită de stilul campionului mondial 
a 100 m. fluture, Tumpek.

La Torino s-a văzut clar superio- 
•itaiea noului înot delfin, față de 
;notul fluture. Primii doi clasați în 
•roba de 200 m. fluture, Tumpek 
(2:32,2) și Fejer (2:35,1) au de
monstrat că înotul delfin este con
venabil și :pe această distanță. Tum- 
•ek în special are posibilitatea să 
loboare și recordul mondial pe 200 
n. fluture, (deținut de înotătorul 
german Klein cu timpul de 2:27,3), 
îeoarece la Torino, el a înotat ușor 
rrima sută de metri (1 :13,3). 
n probele de bras, s-a văzut efi- 
.acitatea tehnicii înotătorilor ger- 
nani. Proba de 200 m. bras a fost 
îștigată de Bodinger (R.D.G.) cu 
impui de 2:40,9. Fostul campion 
londial, înotătorul polonez Petru. 
ewicz, clasat pe locui II, nuapu- 
jf obține decît timpul de 2:42,5 
eoarece, înotînd bras ne sub ană în 
azin de 50 m„ nu și-a putut doza 
ine forțele pentru a termina cursa

echipa
7—3.

a întrecut 
scorul de 
lea meci al serii s-au întîlnit echi
pele reprezentative ale R. P. Bul
garia și R. P. Ungare. Victoria 
a revenit boxerilor bulgari la sco
rul de 6—4. Luni s-a desfășurat 
meciul R. P. Bulgaria—R. Ceho
slovacă. Intîlnirea s-a terminat la 
egalitate : 5—5. In cel de al doi
lea meci s-au întîlnit echipele R. 
P. Polone și R. D. Germane. La 
O! a cînd telefonez, boxerii polo
nezi conduc cu scorul de 3—1.

R. Cehoslovace cu 
In cel de al doi-

A. LEBANOV

,,leși înainte, Svensson!" — par a 
coechipierului lor în poartă. In

au luat locul 
lliin (în fund), șutează pe sus. 

Suedia 7—0.

spune fundașii suedezi Anderson și Bergmark, care 
acest moment, înaintașul sifbietic
Fază din recentul meci U.R.S.S—

în ritmul de la început. Același lu
cru s-a întimplat 
(R.P.U.) clasat 
timpul de 2:43,4. 
ger este cunoscut 
tri. La Torino, 
printr-un start 
timpul cursei 
capul cu gura 
un stil apropiat de stilul lui 
dinger a 
probei feminine 
tătoarea Happe 
care a realizat 
mai cu seamă, 
ca), clasată pe 
de 2:55,0 au mișcări de ridicare și 
coiborire a capului impuse de rit
mul respirației, însă vislirea brațe
lor este rapidă, iar propulsia pi
cioarelor lungă si puternică. Ino- 
tătoarea maghiară Klara Killer, 
mann, înotînd în stilul ei, cunos
cut de specialiști sub denumirea de 
„bras călare", nu a putut obține 
decît 2:55,8, timp cu care s-a cla
sat pe locul III. Primii clasați în 
proba de 100 m. spate, la bărbați 
campionul mondial de 200 m. spate 
Bozon și la femei olandeza Wehe- 
ma, au arătat o tehnică foarte e- 
f ic ace. In special Wielema care 
a realizat timpul 1:13,2, are poziția 
pe apă cu bazinul mult ridi
cat, ceea ce îi permite să lucreze 
ușor cu brațele. Bozon, care a rea
lizat timpul 1:05,1, lucrează cu pi
cioarele repede și puternic sub apă, 
accentuînd îndoirea gambelor. In 
probele de înot liber, s-a văzut efi
cacitatea tehnicii înotătorilor și 
înotătoarelor din R. P. Ungară. De- 
mifondistul Nyeki, devenind înotă
tor de viteză, a cfștigat în clasica 
probă de 100 m. liber cu timnul de 
57,8, fiind urmat de Balandin 
(U.R.S.S.), oare a realizat 58,2 și 
Kadas (R.P.U.), care a obținut 
58,3; La femei, proba de 100 m. li
ber n fost cîștigată de Szrike 
(1:05,8), urmată de Temes (1:06,7), 

amîndouă înotătoare maghiare. Pro
bele de 400 m. și 1500 m. au 
fost cîștigate de înotătorul maghiar 
Csordaș, cu timpurile de 4:38,8 și, 
respectiv, 18:57,8. La 400 m. liber 
femei, a constituit o surpriză fap
tul că Sebo (R.P.U.) a sosit prima 
cu timpul de 5:14.4, urmată de 
colega ei, campioana olimpică.

și cu Utassy 
pe locul III, cu 
Stilul lui Bodin- 
specialiștilor noș- 
a plecat în cursă 

mai lung, iar în tot 
a înotat menținînd 
la nivelul apei. Cu 
........................ Bo- 

înotat și cîștigătoarea 
de 200 m. bras, îno- 
(Germania Occ.), 
2:54,9. Happe și, 

Hansen (Danemar- 
locul II cu timpul

el

I

I

La 26 septembrie are loc 
dubla intilnire internațională 

de fotbal dintre reprezentativele
R. 0. Germane și R. P. Polone
VARȘOVIA 19 (p'in telefon). 

Duminică 26 septembrie la Berlin 
și Rostok va avea loc dubla in
tilnire internațională de fotbal din
tre reprezentativele R. D. Germa
ne și R. P. Polone. Reprezentati
vele A ale celor două țări se vor 
întilni la Berlin, în timp ce re
prezentativele secunde se vor în- 
tîlni la 
polonezi 
kowia, 
Gorski, 
alcătui

Rostok. Lotul fotbaliștilor 
se află cantonat la Kra- 
unde antrenorii Matyas, 
Wozniak și Jiezerski vor 
cele două reprezentative.

Gyenge Valeria, care a înregistrat 
timpul de 5:16.3. Ștafetele de 4x 
100 m. liber femei și 4x200 m 
liber bărbați au fost de asemenea 
cucerite de înotătoarele și înotă
torii maghiari. Eficacitatea teh
nicii crauliștilor maghiari se da- 
torește vîslirilor puternice cu bra
țele, care în timpul tracțiunii se 
îndoaie, progresiv, din cot, iar în 
continuare împing dezdoind brațul, 
pînă ce mina ajunge Jîrtgă șold. De 
asemenea, respirația se face cu 
ușurință pe ambele părți. De exem
plu, în cursa de 400 m. liber, Csor- 
das l-a urmărit tot timpul pe ita- 
Iianud Romani, clasat pe locul II 
cu timpul de 4:40,4, respirînd me
reu spre culoarul pe care înota 
Romani. înotătoarele olandeze, care 
puneau accent pe o puternică miș. 
care a picioarelor, însă vîsleau cu 
brațul aproape întins, ele au fost 
învinse de înotătoarele maghiare, 
care pun accentul pe mișcarea bra
țelor.

Asupra starturilor și întoarcerilor 
s-au observat următoarele: în 
cursele de craul și fluture, cele mai 
reușite starturi erau realizate prin- 
tr-o scufundare mică sub apă și 
ieșirea imediată la suprafața apei 
pentru a înota. La proba de spate, 
majoritatea • înotătorilor au luat 
startul prin arcuire înapoi, însă a- 
proape de suprafața apei. Brasiștii 
care au avut un start lung prin 
înotul bras sub apă au înotat înain
tea celorlalți concurenți. Înotătorul 
polonez Marek Petrusewicz a în
tors la prima sută de metri în 1,15, 
iar cîștigătorul cursei, Bodinger, a 
întors la 1,17 m. Abuzul de 
înot pe sub apă s-a dovedit inefica
ce în bazin cu dimensiuni olimpice, 
înotătorii de viteză de craul și 
spate au făcut în majoritatea cazu
rilor întoarceri prin rostogoFre 
înapoi, iar înotătorii de 400 și 1500 
m. liber au făcut întoarcerea pe 
suprafața apei, așa numita „întoar
cere de semifond și fond“. Flutu- 
riștii au executat întoarceri scurte, 
pentru a ieși cît mai repede Ia su
prafața apei, spre a înota. Bra
siștii au înotat însă pe sub apă și 
după întoarcere.

NICU DUMITRESCU 
— președintele Colegiului 
de antrenori de natajie —

f

Fotbalul peste hotare
U.R.S.S.

MOSCOVA (prin telefon). — 
Fotbaliștii sovietici fac ultimele 
pregătiri în vederea întîlnirii in
ternaționale cu reprezentativa 
R.P. Ungară, care va avea loc la 
26 septembrie la Moscova. Dumi
nică la Leningrad, pe stadionul 
Kirov, reprezentativa U.R.S.S. a 
întîlnit, intr-un meci de antrena
ment, reprezentativa orașului, al
cătuită din jucătorii echipelor Ze
nit și Rezervele de Muncă. Echipa 
U.R.S.S. a aliniat următoarea for
mație: lașin—Tișcenko, Bașeșkin, 
Kuznețov—Netto, Paramonov — 
Tatușin. Gogoberidze, Simonian, 
Salnikov, lliin.

In prima repriză, reprezenta! iva 
Leningradului a dominat inai 
mult și a reușit să deschidă sco
rul prin golul marcat de Tenea- 
ghin. In repriza secundă, iniția
tiva a fost tot timpul de partea 
reprezentativei U.R.S.S. După 
mai multe ocazii de gol nefructi
ficate, egalarea a 
Gogoberidze, care 
o lovitură de la 11

★
In campionatul

U.R.S.S. au fost __ o_____ ...
ultimul timp următoarele rezul
tate: Spartac Moscova—Lokomo
tiv Harkov 3—I, Dinamo Mos
cova—-Aripile Sovieteloir 3—1, 
Zenit Leningrad—Ț.D.S.A. 4—0, 
Rezervele de Muncă — Torpedo 
Moscova 0—0.

Clasamentul este

Moscova
Minsk

Muncă
Kiev

Tbilisi

Dinamo
Spartak
Spartak Moscova 
Rez. de 
Dinamo 
Zenit
Dinamo
Torpedo Moscova
TD.S.A.
Lok. Moscova
Ar. Sovietelor
Lok. Harkov
Torpedo Gorki

fost adusă de 
a transformat 
m.

alde fotbal 
înregistrate în

următorul: '

22
23

23 7
23

24
24

7
24

6
3

17
14

R. Cehoslovacă
PRAGA 19 (prin telefon). — 

Eta.pa de duminică a campiona
tului de fotbal al R. Cehoslovaoe 
a adus mai multe surprize. La 
Praga, echipa Slovan din Bratis
lava a dispus de Dynamo cu ca
tegoricul scor de 5—2. Spartak 
Stalingrad Praga a pierdut pe te
ren propriu în fața echipei Ruda 
Hvezda Bratislava cu scorul de 
2—3. Tatran Preșov a dispus de 
Banik Ostrava cu 3—1. Spartak 
Sokolovo Praga a terminat la e- 
galitate cu Jiskra Zilina 1 — 1.

Un
U.D.A.
Vlasti

Iată 
tul:

singur rezultat scontat: 
Praga a învins Kridla 
cu 2—0.
cum se prezintă

Spartak Sok. Praga 
Slovan Bratislava 
Banik Ostrava 
Ruda Hvezda Braț 
U.D.A. Praga 
Banik Kladno 
Dynamo Praga 
Jiskra Zijina 
Tatran Preșov

15
16
15
14
16
15
16
15

clasamen-

3 2 36:12 23
3 25:16 21
3 30:18 19

8
6
9

23:41
15:24
15:32

15
14
11

Tankista
Spartak

Praga 
Kridla Vlasti

mouc

Praga
Stalingrad

O1O-

15 3 4 8 19:23 10

16 3 3 10 26:38 9

14 2 4 8 11:19 8

PolonăR. P
STALINOGROD 19 vpan tele

fon). — Returul campionatului de 
fotbal al R.P. Polone a înce
put de două săptămîni, ieri des- 
fășurîndu-se etapa a IlI-a. a re
turului. Dăm mai jos rezultatele 
obținute în cele trei etape: 5 sept.: 
Wlokniarz Lodz—Gwardia W-wa 

0; Ogniwo Bytom — Og- 
Krakow 0 — 1; Gwardia Krr- ■ 

— Unia Chorzow 2-1; Gwar-

1 — 
niwo 
kow 
dia Bydgoszcz—Kolejarz Poznan 
2—0. 12 sept: Unia 
CWKS 1—0; *
— Budowlani
Gwardia Varșovia — Ogniwo By- 
tom 2—1; Kolejarz Poanan—Wlo - 
niarz Lodz 1—0. In etapa de du
minică 19 septembrie s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Og
niwo Bytom—Kolejarz Poznan 0-1; 
Gwardia Bydgoszcz—Unia Chor
zow 0-1; Budowlani Chorzow —• 
Gwardia Varșovia 1—1 ; C.W.K.S. 
—Gwardia Krakow 
niarz Lodz—Gornik 
Clasamentul :

Chorzow—
Ogniwo Krakow 

Chorzow 4 —- 1 ;

l_0; Wlok- 
Radiin 2—0.

Wlokniarz Lodz 13 6 4 3 23 .12 16
Unia Chorzow 13 7 2 4 17:14 16
Ogniwo Bytom 12 6 3 3 24:11 15
Gwardia Varșov. 13 7 1 5 15:16 15

Kolejarz
Gwardia

Poznan 13 6 2 5 10: 8 14
Krakow 12 6 1 5 13:10 13

Budowlani Chorzow 12 4 4 4 19:23 12

Ogniwo Krakow 12 4 3 5 13: 8 U

Gornik Radlin 11 3 2 6 10:15 8

Kwardia Bydgoszcz 12 3 2 7 7:12 8
C.W.K.S 12 3 2 7 8:19 8

R P
19

CU

Bulgaria
(prin teieion).—Con- 
desfășurarea turneu-

SOF1A 
comitent 
lui internațional de fotbal, în R.P. 
Bulgaria au continuat întîtnirile 
pentru campionatul țării.

Cu toate că juca pe teren pro
priu, Dinamo Sofia a trebuit să 
se mulțumească cu un rezultat 
de egalitate în fața puternicei e- 
chipe Lokomotiv Plovdiv (1 — 1) 
Spartak Pleven a dispus pe teren 
propriu de Spartak Plovdiv cu 
scorul de 1—0. Spartac Stalino a 
realizat scorul săptămînii, învin- 
gînd acasă echipa Cerveno Zname 
Kiustendil cu 6—1. Udarnik Sofia 
a întrecut V.M.S. Stalino cu sco
rul de 3—1.

In urma 
mentul are

acestor jocuri, clasa- 
următoarea

T.D.N.A.
Udarnik Sofia 
Lokomotiv Sofia 
Lokomotiv Plovdiv 
Dinamo Sofia 
Uzina 12 Sofia 
V.M.S.
Spartak 
Spartak 
Minior
Spartak Pleven 
Cer. Zname Kiust.
Torpedo Pleven 
Udarnik Stara Zag.

Stalino
Stalino 
Plovdiv 

Dimitrovo

înfățișare:

18
21
20
2i

3
2
6
8

21
21
23
23
21
23
21

8
3
5
9
5
5

24:25
25:34
15:24
14:43
12:43

33
32
28
24
23
23
21
20
20
19
19
15
15
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Luptători? romini în F*. S. S. Armeană
EREVAN 20 (Agerpres). — 

TASS transmite :
In capitala Armen'ei — Erevan, 

s-a desfășurat ' întîlnirea interna
țională prietenească de lupte cla
sice dintre echip le selecționate 
ale R.P.R. și R.S.S. Armeană.

Sala teatrului, în care a avut 
loc întîlnirea, a lost pavoazată cu 
drapele de Stat ale R.P.R.,
U.R.S.S. și R.S.S. Armene. Oas

Însemnări de la întrecerea aeromodeliștiîor
Așteptat cu un justificat interes, 

campionatul republican de aeromo- 
dele pe anul 1954 s-a încheiat 
cu un bilanț deosebit de valoros. 
In afară de recordurile republi
cane obținute de tinerii Ro
bert Kaiser-Cluj (propulsoare- 
terestre). Victor Gaba-Iași (hidro- 
propulsoare) și Ernest Kiss-Cluj 
(moto modele), au fost obținute și 
alte rezultate foarte apropiate celor 
mai bune performanțe ale țării. In 
acest sens, merită a fi amintit ex
celentul 97 km./h. rea'izat de tînărul 
Cornel Uleia la categ. captive-U 
control 5 cm., performanță care este 
la 3 km./h de recordul republican, 

întîlnirea celor mai buni aero- 
modeliști din țară a început prin 
disputarea probelor de planoare. 
Dintre numeroșii participant s-a 
impus în mod deosebit arădanul 
Eugen Gulias, care a și cîștigat. de 
altfel, tit’ul de campion R.P.R. 
Aeromodelistul din Arad a dovedit 
că posedă prețioase cunoștințe în 
lansarea modelului la pantă, care 
este unul din aspectele cele mai im
portante într-o întrecere de aeromo- 
dele. In plus. Gulias și-a păstrat 
tot timpul calmul necesar, spre 
deosebire de alți eoncurenți, care 
manifestau o puternică emotivita
te în momentul în care erau che
mați la start.

Cele mai interesante întreceri 
s-au desfășurat în cadrul catego
riei propulsoare (modele acționate 
de motorașe din cauciuc). Specta
culozitatea acestui gen de întreceri 
constă în faptul că ele sînt Jansate 
de pe sol și de pe apă. După unele 
încercări neizbutite ale aeromode- 
liștilor din București și Craiova, la 
start s-a prezentat Victor Gaba- 
Iași. Ca în toate concursurile an
terioare, concurentul ieșan a dove- 
lit și de această dată multă price

Au luat sfîrșit campionatele de atletism
ale R. P.

BUDAPESTA (Agerpres). M.T.I. 
transmite:

Campionatele de atletism ale 
R.P. Ungare au continuat pe Sta
dionul Popular din Budapesta. Din 
nou atleții maghiari au realizat 
performanțe de valoare. In finala 
probei de 100 m. plat băieți, vic
toria a revenit cunoscutului atlet 
Goldovany care a realizat un ex
celent rezultat de lO”5/10. Proba 
rezervată fetelor s-a încheiat în 
favoarea tinerei sprintere Neszme- 
lyi care a marcat ll”9/10. In 
proba de săritură cu prăjina, titlul 
de campion a fost cîștigat de re
cordmanul țării Hommonay cu 
4,30 m. Atletul Rozsnyoi a termi
nat primul în cursa de 3000 m. 
obstacole cu timpul de 8’53”4/10, 
iar Feher a redevenit campioană 
a țării la aruncarea greutății cu o 
performanță de 13,63 m. In ce
lelalte probe desfășurate s-au în
registrat următoarele rezultate 
tehnice: 10 km. marș: Kun 46’ 
8/10; pentatlon fete: Lohasz 3496

Dublă intilnire 
internațională de volei

PRAGA 19 (prin telefon de la co
respondentul nostru) Duminică s-a 
tesfășurat la Praga dubla tntîlni- 
re internațională de volei dintre 
reprezentativele masculine și fe
minine ale R. Cehoslovace și R. P. 
Polone. La femei, victoria a re
venit reprezentativei cehoslovace 
cu scorul de 3—1 (7—15; 17—15; 
16—14; 15—7). La băieți, echipa 
R. Cehoslovace a cîștigat cu sco
rul de 3—0 (15—13; 15—13:
15—10) 

peții romini au fost salutați, in 
numele sportivilor armeni, de pre
ședintele Comitetului pentru cul
tură fizică și sport al R.S.S. Ar
mene, Grigorii Simonian. Cuvîn- 
tul de răspuns a fost rostit de 
conducătorul delegației sportivilor 
romini, Alșo Balaj.

întîlnirea a luat sfîrșit cu re
zultatul de 5—3 în favoarea lup
tătorilor armeni.

pere, modelul său fiind singurul 
care a decolat la toate cele trei lan
sări în timpul prevăzut de regula
ment.

Victor Gaba și-a demonstrat în- 
căodată înalta sa măiestrie în con
strucția aeromodelelor și, în plus, a 
dovedit practic că în bătrtnul oraș 
moldovenesc sportul aeromodelist 
este în continuu progres.

La categoria moto-modele, titlul 
de campion R.P.R. i-a revenit timi
șoreanului Teofil Ciotloș. El a pre
zentat în concurs un model echi
pat cu motoraș, tip cehoslovac, fa
bricat în țara noastră. Foarte inte
resante au fost și întrecerile aero
modelelor captive. Un rezultat foar
te valoros — și în același timp ne
așteptat — a fost obținut de Cor
nel Uleia-Hunedoara (U-control 5 
cm.), al cărui model a fost echipat 
cu puternicul motoraș sovietic 
„K 16“

Sub orice țritică s-au prezentat 
concurenții de la categoria aeromo
delelor de viteză. Toți participant», 
fără nici o excepție, au dovedit că 
sînt insuficient pregătiți și că nu au 
făcut nimic pentru punerea la punct 
a aeromode'elor. Este foarte ade
vărat că aeromodelele de viteză sînt 
foarte pretențioase și că la noi în 
țară sînt cunoscute de puțină vre
me de către aeromodeliști. Totuși, 
dacă concurenții ar fi privit cu mai 
multă seriozitate acest concurs re
publican, dacă nu ar fi lăsat totul 
pentru ultima zi, altele ar fi fost 
rezultatele și la această probă.

Tntîlnirea celor mai buni cons
tructori de aeromodele din țara 
noastră a fost plină de învățăminte 
pentru participant!. Aceste învăță
minte vor sta la baza viitoarei lor 
activități.

B. MARICA

Ungare
puncte; 80 m. garduri: Ol ga 
Gyarmati ll”7/10; 800 m. plat 
băieți: Szentgali l’50”3/10; tri
plu salt: Bolyki 14,80 m.; sări
tura tn înălțime fete: Nemeth
l, 53 m

★
Duminică au luat sfîrșit campio

natele de atletism ale R. P. Un
gare. Iată rezultatele în ultimele 
probe desfășurate pe Stadionul 
Popular din Budapesta :

Suliță femei: Lacko Ilona 45,71
m. ; 200 m bărbați: Goldovany
21,3 sec.; 400 m. garduri: Botar 
52,6 sec.; lungime bărbați; F61- 
dessy 7,51 m.; disc bărbați: Klics 
52.61 m.; 400 m. femeiț: Kazi A- 
ranka 56,6 sec. (nou record al 
R. P. Ungare); 4x100 m. femei: 
echipa Dozsa 48,0 sec.; 4x100 băr
bați: Dozsa "42,0 sec.; 4x400 m.: 
Voros Lobogo 3:16,1; 5000 m.
Kovacs 14:15,0.

Pe echipe, primul loc a fost o- 
cupat de Dozsa cu 199 puncte, 
urmată de Voros Lobogo cu 164 
puncte.

Concursurile internaționale de galop 
de la Berlin

BERLIN (Agerpres)
Caii de galop din R.P.R., care 

participă la marea competiție in
ternațională de la Berlin, au ob
ținut în cadrul ultimelor două re
uniuni frumoase succese.

In premiul Cerkik (1000 m.),
victoria a revenit calului de doi 
ani Corbu din lotul R.P.R. O nouă 
victorie a repurtat Pietricica țRPR) 
care a cîștigat premiul Praga, în- 
vingînd pe Export, cîștigătorul pre
miului București In urma aces
tui succes Pietricica se află pe

După camponatele de atletism
ale Unwnn Sovietice

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite:

Au luat sfîrșit întrecerile din ca
drul campionatelor de atletism ale 
Uniunii Sovietice care au avut loc 
la Kiev. La startul diferitelor pro
be au fost prezenți peste 1.200 spor
tivi, Pe tabela oficială a recordu
rilor mondiale au fost înscrise două 
noi performanțe strălucite.

Un nou record mondial la arun
carea greutății a stabilit cunoscuta 
atletă din Leningrad. Galina Zî- 
bina, care a aruncat bila de bronz 
la 16,28 m.

Galina Zîbina a început să fie 
bine cunoscută în cercurile sport've 
internaționale încă din anul 1952. 
Participînd la cea de a XV-a olim
piadă de la Helsinki, această tî- 
nără blondă și robustă a cucerit 
titlul de campioană olimpică, sta
bilind un nou record mondial. A- 
tunci, ea a aruncat greutatea 'a
15.28 m. Au trecut aproape doi ani, 
în oare timp Zîbina a luptat cu 
dîrzenie pentru prelungirea traecto- 
riei în zborul greutății. De patru 
ori a îmbunătățit performanța sa 
mondială, ultima oară în octombrie 
1953 tn Suedia, cu rezultatul de 
16,20 m. Ultima ei performanță,
16.28 m., este superioară cu 1 m. 
recordului mondial stabilit în 1952 
Ia Helsinki.

Cu un nou record mondial tn 
proba de 800 m. plat a cîștigat ex 
celenta sportivă sovietică N'na Ot- 
kolenko titlul de campioană. Tim
pul realizat de ea a fost de 

' 2’06“6/10. In ultimii trei ani, Otko- 
lenko nu a cedat nimănui recordul 
mondial în proba de 800 m plat 
In acest timp, ea a îmbunătățit pr1 
ma el performanță mondială care 
era de 2’12” cu 5“4/10.

Un excelent rezultat a obținut tn 
proba de 50 km. marș campionul 
european Vladimir Uhov El a aco
perit această distanță în timpul de 
4 h. 18’49“, performanță care re
prezintă un nou record un'onal.

Un foarte bun atlet s-a dovedii 
a fi colhoznicul ucrainean Ivan Cer 
m’avsk El a cucerit două medalii 
de argint tn cursele de 5.000 și 
10.000 m. în care a fost întrecut 
numai de recordmanul mondial Vla
dimir Kuț. Excelent s-a comportat 
tînăra sportivă din Moscova, Glina 
Vinogradova, studentă la Institu
tul de medicină. In proba de sări
tură tn lungime, ea a fost între
cută numai de campioana europee-, 
nă Alexandra Ondina și doar cu 
2 cm.

Campionatele un'onale de atletism 
pe anul 1954 au arătat frumoasele 
succese obținute de sportivii so
vietici tn pregătirea lor. Ei au sta
bilit cu acest prilej 9 noi recorduri 
unionale, dintre care două mon
diale.

Conferința Federației 
Internaționale 

de Aviație
MOSCOVA 20 (Agerpres).
La 18 septembrie a plecat spre 

Istambul, pentru a participa la 
cea de a 47-a conferință a Fede
rației internaționale de aviație 
(F.A.I.), delegația Aeroclubului 
central al U.R.S.S. „V. P. Cika- 
lov“. Din delegație fac parte E. 
Stepanov, maestrul emerit al spor
tului Hicenko și maestrul sportu
lui D. Jornik.

La conferința F.A.I. vor fi lua
te în discuție problemele legate 
de reglementarea stabilirii recor
durilor și a desfășurării campio
natelor mondiale la toate ramu
rile sportului aviatic: zbor cu 
motor, planorism, parașutism și 
aeromodelism.

primul plan în clasamentul cailor 
de 3 ani. Cei doi cai ai herghe
liilor noastre au fost duși la vic
torie de jocheul Huțuleag, care s-a 
comportat remarcabil.

Primul loc in premiul Cislău 
(1400 m.) a revenit lui Fero. Ar
măsarul Ciclon (R.P.R.) deși a 
pierdut la start 5 lungimi a reu
șit la capătul unui admirabil 
efort să se claseze pe locul doi 
la numai o jumătate de lungime 
de cîștigător.

Viitoarea reuniune de alergări 
va avea loc joi 23 septembrie.

BUCUROȘI DE OASPEȚI...
Delegatul colectivului sportiv 

„Recolta" din Vinjui Mare surise 
prietenos și puse în cuvinte toa
tă... mierea care îi mai rămăsese 
disponibilă:

— Veți petrece o duminică mi
nunată la noii Teren irumos, mân
care berechet și oameni, care sint 
gata să-și smulgă inima din ei 
și s-o dea oaspeților... N-o să ne 
uitați niciodată...

Pledoaria își făcu efectul. Pre
ședintele colectivului sportiv Vo
ința din Turnu Severin, mișcat 
pînă în străfundul sufletului, își 
șterse discret o lacrimă și-i în
tinse mina:

— M-ai convins! Deși progra
mul ni-e încărcat, ne facem lun
tre și punte și duminică sîntem 
la Vînjul Mare cu echipa de fot
bal. Cit despre masă .transport...

— Vai, se poate? îl întrerupse 
trimisul special al sportivior din 
Vînjul Mare. Masă, cazare, trans
port, distracții, toate ne privesc 
pe noi. Plăcerea e doar a noastră!...

Și într-adevăr, cei din Vînjul 
Mare făcură o primire grandioasă 
jucătorilor din Turnu Severin. 
Lume multă, fanfară și flori., de

credeai că n-a mai rămas una în 
tot Vînjul Mare I

La teren, la fel. Stringeri de 
mîini, felicitări, aplauze. La în
ceput mai multe aplauze, apoi, pe 
măsură ce mingea poposea tot 
mai des tn poarta localnicilor, 
mai puține, din ce tn ce mai pu
ține. La 7—2 pentru Voința Turnu 
Severin, localnicii se considerară 
adine jigniți, iar tovarășii din co
mitetul raional C.F.S. și din con
ducerea colectivului Recolta erau 
supărați deabinelea:

— Păi ce, d-aia i-am adus pe 
mîncare și dormit, ca să ne bată 
cu 7—2? Or fi ei mari sportiști, 
dar nu știu să se poarte I

Meciul se terminase. Strinși in
tr-un colț al terenului, jucătorii 
de la Voința Turnu Severin îl aș
teptau pe tov. Miloșescu, preșe
dintele comitetului C.F.S. să-i 
ducă la masă și apoi la culcare, 

așa cum se înțeleseseră. Băieți
lor le era foame, altora li se fă
cuse și somn, deh.1, cum se întîm
plă după ce-ai făcut atîta efort...

Dar ,ia-l pe președinte de unde 
nu-i. Dispăruse pur și simplu, de 
parcă l-ar fi înghițit pămîntul. 
Caută-l în stingă, caută-l în

Echipa U. R.S. S. conduce
AMSTERDAM (Agerpres).
Turneul final al celei de a Xl-a 

olimpiade de șah a continuat cu 
disputarea întâlnirilor programa
te în runda a 7-a. In centrul a- 
tenției generale s-a situat meciul 
dintre echipele U.R.S.S. și Argen
tinei. Șahiștii argenținieni, care 

sînt apreciați ca unii dintre cei 
mai buni din lume, obținuseră pî
nă la această rundă numai vic
torii și concurau cu mari șanse 
la titlu. Dar speranțele lor n-au 
fost împlinite, deoarece marii ma
eștri sovietici au jucaț strălucit 
la toate cele 4 mese, obținînd vic
toria cu scorul categoric de 3V2-1/».

O victorie categorică a obținut 
echipa U.R.S.S. și în runda a 6-a 
învingînd cu 4—0 echipa Islan- 
dei.

lată celelalte rezultate din ul
timele două runde : 

dreapta, du-te pe la Sfatul popu
lar, vezi pe la restaurantul de 
stat, degeaba ! Omul se supărase 
și nu măi voia să știe nimic de 
cei din Turnu Severin! Și, colac 
peste pupăză, nimeni n-avea nici 
un gologan în buzunar. Depla
sarea le fusese descrisă în culori 
atît de roze, incit nici prin gînd 
nu le trecea să plece cu bani de 
acasă. Și -cit de bine le-ar fi 
prins banii acum, cind dinspre 
restaurant venea zvon de muzică 
și, mai ales, un miros de mititei 
de te seca la suflet...

Ce și-au zis atunci, bieții fot
baliști? Să meargă la Cămin să 
se culce, ca să mai uite de foame. 
Deci, la drum spre Cămin! Dar, 
și aici, îi aștepta o surpriză. Că
minul era ferecat cu un lacăt cît 
toate zilele. De voie, de nevoie, 
după cum ne relatează corespon
dentul nostru C. Bengulescu, 
sportivii de la Voința Turnu Se
verin se adăpostiră tn clădirea 
școlii, unde dormiră pînă dimi
neața. Dormiră, e un fel de a 
vorbi, căci poftim de închide ochii 
pe niște bănci de lemn care-ți 
perforau parcă coastele !...

La prima geană de lumină, toți 
erau în picioare, gîndindu-se că 
se vor urca în autobus și vor 
pleca acasă, să mănînce și să se 
odihnească... Dar și autobusul 
dispăruse. Au așteptat o oră, 
două, dar, văzlnd că așteptarea-i 
de pomană, s-au hotărit s-o ia... 
pe jos. Și cit credeți că aveau de 
mers? Un kilometru? Doi? Cinci? 
Ceva mai multișor: 45 kilometri!

...Și in dimineața aceea de 
vară, pe șoseaua ce duce spre 
Turnu Severin, puteau fi văzuți 
fotbaliștii de la Voința mărșăluind 
tăcuți în frunte cu antrenorul Ion 
Robu... Privirile le erau mereu a- 
țintite spre pietrele kilometrice, 
(cit de greu trec kilometrii cînd 
îi faci pe jos), iar în urechi le 
răsuna glasul îmbietor,, plin de 
miere al trimisului special din 
Vinjui Mare...

— „Veți petrece o duminică mi
nunată la noi... Teren frumos, 
mîncare berechet și oameni care 
sînt gata 'să-și smulgă inima din 
ei și s-o dea oaspeților... N-o să 
ne uitați niciodată".

Curat, niciodată!...

JACK BERARIU
GEORGE MIHALACIIE

detașat in Olimpiada de șah
Runda a 6-a . Argentina—Sue

dia 3—1; Olanda — Anglia 3—1; 
R. P. Bulgaria—Jugoslavia 2—2; 
R. P. Ungară — Germania occi
dentală 2—2; Israel — R. Ceho
slovacă 2'A—l'/s.

Runda a 7-a: R. Cehoslovacă 
— R. P. Ungară 2—2; Suedia — 
Anglia 3—1; Germania occiden
tală — R. P. Bulgaria 4—0; Is
rael — Olanda 3—1; Jugoslavia 
— Islanda 2'A—1 Va.

După 7 runde, clasamentul se 
prezintă astfel : 1. U.R.S.S. 22'1» 
puncte; 2. Jugoslavia 18 puncte; 
3. Argentina 17 puncte; 4. Germa
nia occidentală 16'/» puncte; 5. 
R. Cehoslovacă 16 puncte; 6. Is
rael 15‘/s-puncte; 7—8. R. P. Un
gară. Olanda 15 puncte; 9. R. P. 
Bulgaria 10 puncte; 10. Anglia 8 
puncte; 11. Suedia 71/» puncte; 12. 
Islanda 7 puncte
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