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IUA UNIONALĂ A SPORTIVULUI Ultimele pregătiri înainte de plecarea la Varșovia

JUNE, pe întreg cuprinsul 
Marii Țări a Socialismului 
biruitor, popoarele sovietice 

rătoresc Ziua Unională a Spor- 
lui. A devenit o tradiție ca în 
are an această zi să fie aniver- 
i ca o mare sărbătoare, o săr- 
jare a forței, tinereții, frumu- 
i și sănătății poporului sovietic, 
e Ziua Unională a Sportivului, 
oane și milioane de tineri so
iri din orașele și satele uriașei 
patrii vor ieși pe stadioane și 
terenuri de sport. Ei vor raporta 
mîndrie partidului comunist, gu- 
hultii sovietic, poporului, despre 
[a dezvoltare pe care a luat-o 
carea de cultură fizică, despre 
■terea permanentă a performan- 
r și a măiestriei sportive, despre 
irîrea lor de a munci și de a 
ra patria socialistă.
nul acesta, Ziua Unională a 
rtivului este sărbătorită în con- 
ile avîntului constructiv pașnic 
poporului sovietic, în condițiile 
ei pentru slăbirea încordării in- 
iaționale, pentru înțelegere între 
:e popoarele lumii, pentru apă- 
:a și menținerea păcii, cea mai 
ilă cauză a zilelor noastre, 
otodată, Ziua Unională a Spor- 

s Iu; este aniversată sub semnul 
ceselor mereu crescînde ale no
ului sovietic în domeniul in- 
triei și agriculturii, în domeniul 
nomic și cultural, în domeniul 
voltării de masă a mișcării spor-

u prilejul marii sărbători pe 
; o trăiesc, sportivii sovietici se 
înfățișa cu fruntea sus în fața 

tidului și poporului. Activita- 
lor de zi cu zi dovedește că 

dau cu succes viață sarcinilor 
;ate de Hotărîrea partidului din 
decembrie 1948 cu privire la 

voltarea și mai largă a cul- 
i fizice de masă și cucerirea 
către sportivii sovietici a su- 

mației mondiale în ramurile 
icipale ale sportului.
’artidul Comunist și guvernul 
ietic manifestă o grijă părin- 
kcă față de educația fizică a 
îenilor sovietici. In Uniunea 
rietică cultura fizică și sportul 
t privile ca un mijloc impor- 
t al educației comuniste a oa- 
îilor muncii, a întăririi sănă- 
i lor. In fiecare an bugetul 
stat al U.R.S.S. alocă sume im- 
tante problemelor ocrotirii să- 
ății și culturii fizice. Anul a- 
ta sînt prevăzute în buget peste 

miliarde ruble pentru acest 
P-
.a dispoziția sportivilor sovie-

se află o excelentă bază mate- 
ă. Din fondurile alocate de 
: și de sindicate, ca și cu banii 
veniț; din bugetul colhozurilor, 
fost construite și se ridică ne- 
tenit felurite construcții spor- 

Este util să arătăm că nu- 
i la dispoziția sindicatelor stau 
0 mari stadioane, 55.000 săli 
gimnastică, bazine de înot, stă
ri nautice și de schi, baze tu- 
ice, tabere alpine. Pînă la Marea 
voluție Socialistă din Oc- 
nbrie nu exista în Rusia nici 
stadion cu o capacitate mai 

re de 5000 locuri. Acum ex'stă 
U.R.S.S. stadioane uriașe, din- 
care Dinamo Moscova, stadio- 
Kirov din Leningrad, stadionul 

usciov din Kiev, sînt cele 
vestite. In momentul de față 

parcul Lujniki de pe colinele 
Lenin sc amenajează cel mai 

re complex sportiv din lume, 
e va avea un stadion de 140.000 
uri, o sală de sport în care vor 
ăpea 15.000 spectatori, nume

roase terenuri de volei, baschet, 
tenis, piste de atletism, bazine de 
înot, două velodromuri etc.

S-a dezvoltat simțitor caracterul 
de masă al mișcării sportive. In 
ultimii cinci ani numărul mem
brilor asociațiilor sportive s-a du
blat. A crescut de patru ori nu
mărul purtătorilor insignei G.T.O. 
gradul I și de 20 de ori numărul 
purtătorilor insignei gradul II.

Crește necontenit mă estria spor
tivilor sovietici. In ultimii cinci 
ani ei au îmbunătățit de peste 
2100 ori recordurile țării și au 
adus aproape 250 modificări în 
tabela recordurilor lumii. In Uni
unea Sovietică există aproape 
6 000 de maeștri ai sportului și 
sute de maeștri emeriți. Pe plan 
internațional, succese răsunătoare 
au fost repurtate în discipline spor
tive ca: gimnastică, atletism, șah, 
canotaj, lupte libere, lupte clasice, 
tir, haltere, parașutism, ciclism, pa- 
t naj viteză etc. în probele atle
tice feminine sportivele sovietice 
dețin 10 recorduri mondiale din 
cele 13 ofițial omologate. Șahișt i 
sovietici au cucerit toate titlurile 
mondiale oficial puse în joc, iar 
gimnastele și gimnaștii sini cam
pioni olimpici și mondiali absoluți. 
La campionatele lumii, halterofil i 
sovietici au cucerit patru titluri 
din șapte, iar luptători; șase din 
opt. Vîslașele sovietice au cucerit 
toate titlurile de campioane ale 
Europei, iar trăgătorii au dominat 
net campionatele mondiale de la 
Caracas, arătîndu-se cei mai buni 
din lume. Fără îndoială că este im
posibil, în limitele unui singur ar
ticol, să enumerăm toate succe
sele de răsunet mondial obținute 
de sportivii sovietici. Ele sînt 
foarte multe și în mare măsură 
pretutindeni cunoscute.

Unindu-și aspirațiile cu cele ale 
întregului popor, sportivii sovietici 
sînt partizani și apărători înflăcă
rați ai cauze; păcii. Pe linia lăr
girii legăturilor internaționale, pe 
drumul cunoașterii și al prieteniei 
dintre popoare, ei măresc necon
tenit relațiile internaționale. A- 
nul acesta, sportivii sovietici au 
participat la numeroase competiții 
peste hotare, primind la rîndul lor 
vizita a zeci și zeci de delegaț’i 
din alte țări. Numărul total al în
tâlnirilor internaționale pe care le 
vor susține anul acesta sportivă 
sovietici întrece cifra de 200. In- 
trecîndu-se cu sportivi din alte 
țări, sportivii sovietici poartă solia 
prieteniei, poartă gîndurile de pace 
ale poporului lor. Năzuințele de 
pace ale oamenilor sovietici, mun
ca pașnică și constructivă a po
porului sovietic, au fost evidente 
pentru toți cei care au vizitat Uni
unea Sovietică.

Tineretul patriei noastre nutrește 
sentimente de adîncă prietenie și 
admirație față de sportivii sovie
tici. Sportivii noștri sînt recunos
cători pentru sprijinul și ajutorul 
tovărășesc pe care l-au primit din 
partea prietenilor lor. sportivii so
vietici. Cu ajutorul experienței so
vietice și al metodelor avansate de 
muncă, ale antrenorilor și speciali
știlor sovietici, cu care sînt în 
permanentă legătură, mișcarea noa
stră de cultură fizică a obținut 
succese strălucite.

Cu prilejul marii sărbători a 
sportivilor sovietici, sportivii noș
tri le transmit un călduros salut, 
urindu-le să obțină noi și minu
nate succese pe drumul ridicării 
măiestriei, le doresc reușită depli
nă în lupta pentru pace, cauză 
pentru care militează toți oamenii 
cinstiți din lume.

CLUJ, 14 (Prin telefon). — In 
timp ce la Melbourne, Dave Ste
phens a lăsat in grija altcuiva 
cărujța cu care transportă laptele, 
la Moscova studentul Albert Aza
rian și-a trecut ultimul examen, 
iar fotbaliștii argentinieni, cu vali
zele lor pline de etichete multico
lore, și-au început călătoria spre 
Varșovia, cei mai buni sportivi ai 
țării noastre mai au încă un 
scurt răgaz pentru a-și desăvîrși 
pregătirea în vederea întrecerilor 
sportive prietenești din cadrul 
Festivalului. Chiar numai o plim
bare făcută intr-o după-amiază în 
parcul ,,Victor Babeș" va fi dea- 
juns pentru a avea imaginea mi
nunată a acestei munci entuziaste.

In apropierea pistei de alergări, 
Lia Manoliu, înapoiată de curind 
din capitala Poloniei, își deapănă 
impresiile:

„Mi-am dat seama, — încă 
odată — spune ea, datorită mai 
ales pregătirilor ce se fac, că 
Festivalul este o sărbătoare care 
nu are granițe. El este al lumii 
întregi, nu numai al, Varșoviei. 
Spre orașul Festivalului călătoresc 
de pe acum mai multe delegații. 
Intr-unui din orașele Cehoslova
ciei. in fața unui afiș al Festiva
lului, am văzut tineri fotografiin- 
du-se ca și cum marea sărbătoare 
ar fi început. Dcspărțindu-mă la 
Moscova de Nina Romașcova, ea 
mi-a strigat fluturînd batista : ,,Pe 
curind, la Festival". Intr-unui din

Voleibatiștii in plin antrenament. Șt. Roman a tras, dar „adversarii" 
iau răspuns cu un blocaj prompt. (Foito ELEMER ERDELY)

Ședința comisiei 
internaționale 

de șah feminin
MOSCOVA (Agerpres). —TASS 

transmite :
La Moscova a avut loc recent 

ședința Comisiei internaționale de 
șah feminin de pe lîngă Federația 
internațională de șah (F.I.D.E.).

Lucrările ședinței s-au desfășu
rat sub conducerea președintei co
misiei, arbitra de categorie inter
națională V. Ciudova. Au mai luat 
parte: campioana mondială, ma
estro internațională E. Bîkova 
(U.R.S.S), membră în comitetul 
central al F.I.D.E., maestrele in
ternaționale F. Heomskerk (Olan
da) și E. Koller-Herman (R. D. 
Germană) membre ale comisiei.

Cu acest prilej au fost analizate 
problemele orgamzaforice legate de 
activitatea comisiei și de, organiza- 
tea întî’nirilor internaționale femi
nine de șah. A fost alcătuit un ra
port—care urmează să fie înaintat 
Congresului Federației internațio
nale de șah — asupra dezvoltării 
șahului în rîndul femeilor. S-a ho- 
tărît să se înainteze Congresului 
F.I.D.E. o propunere privind dis
putarea în cursul anului 1956 a 
campionatului mondial de șah în
tre echipele feminin» 

trenurile care străbateau deunăzi 
țara noastră am zărit băieți și 
fete ca fața oacheșă. „încotro ?“ 
Mi s-a răspuns: „fVarșawa-Festi
val".

Lia Manoliu povestește mai de
parte. Și despre stadionul pe care 
se vor desfășura concursurile dar 
și despre concertele de pian și în
trecerile echipelor artistice. 6 as
cultă jucătorii de volei, care se 
antrenează și ei pe terenul din 
parcul „V. Babeș". Ștefan Roman, 
Horațiu Nicolau, Marcel Ruscscu 
și alături de ei, Gheorghe Cor- 
beanu, tlnărul frate al maestrei 
sportului Doina Corbeanu, urmă
resc ca interes firul acestei po
vestiri.

Iată, însă, că antrenorii Gh. Pe
trescu și N. Sotir le vestesc înce
perea antrenamentului. Peste 
cîteva clipe îi vedem pe Sebastian 
Mihăilescu și Horațiu Nicolau 
aruneîndu-și o minge medicinală 
(,.e greu dar foarte folositor", 
spune mereu Gh. Petrescu), în 
timp ce Crivăț, Răducanu și Mt- 
troi se întrec în a servi cit mat 
puternic.

Lumea care a venit să se plimbe 
în parc a părăsit deodată aleile tn- 
dreptîndu-se spre locul unde cu 
cîteva momente înainte antreno
rii de box Ion Popa și Ion Chiriac 
anunțaseră cu glas tare: „Aștăzi 
se lucrează la mănuși".

Dacă Victor Scmopu (deși mal 
înalt și moi greu) ■rime^te o re- 

NOUTĂȚI DESPRE FESTIVAL
AUSTRIA. Fede

rația austriacă de 
volei a trimis o a- 
dresă Comitetului 
de organizare a
celei de a Il-a edi
ții a întâlnirilor
Sportive Interna

ționale Prietenești ale Tineretului, 
prin care cere înscrierea unei e- 
chipe masculine de categoria B și 
a unei formații feminine de primă 
categorie.

BELGIA. Federația regală de 
scrimă din Belgia și-a anunțat 
participarea pentru turneul de 
scrimă, urmînd să-și fixeze doar 
numărul concurențiior.

CHINA. 180 de sportivi și spor
tive din Republica Populară Chi
neză vor lua parte la competițiile 
sportive din cadrul Festivalului de 
la Varșovia. Iată care sînt disci
plinele la care sportivii chinezi 
vor lua startul: fotbal, volei (bă
ieți și fete), baschet (băieți și 
fete), natație, tenis de masă, gim
nastică, haltere, ciclism.

FINLANDA. Federația națională 
finlandeză de volei Și cea de 

baschet și-au desemnat echipele 
participante la concursurile sporti

plică dirză din partea lui Mircea 
Dobrescu, Dumitru Ciobotaru 
schimbă mereu adversarul, avînd 
în față cind pe tînărul V. Mariu- 
țan, cind pe Petre Zaharia.

Cei doi antrenori așezați lingă 
colțurile opuse ale ringului, inter
vin adesea pentru a micșora imn 
petuozitatea lui Luca Romano, 
Șerbu Neacșu sau M. Dobrescu. 
,,Nu uitați, spune Popa, că și ad
versarii voștri se pregătesc. La 
Varșovia o să aveți ocazia să 
faceți risipă de energie".

Nu departe de ringul instalat 
la umbra copacilor, se aude din 
cind în cind pocnetul pistolului 
de start. Letiția Bardaș, Alexandra 
Sicoe, Traian Sudrigean, repetă 
mereu plecări, în timp ce Mircea 
Dumitrescu și Zeno Dragomir 
zboară peste ștachetă. Soter șl 
Merică luptă și ei cu înălțimea, 
iar Urșu și Mihaly au dat de mai 
multe ori înconjur pistei stadionu
lui. Acele cronometrelor aleargă 
și ele iar antrenorii își notează 
noi cifre.

Mu'ți dintre atleți au însă zi 
de repaus. Sîmbătă și duminică 
vor participa la un nou concurs 
de verificare, care va fi un bun 
prilej pentru multi dintre ei să 
lupte pentru realizarea standar* 
du!ui ce li se cere pentru a par
ticipa la întrecerile Festivalului.

La aceeași oră, dar pe alt sta* 
dion, poți fi martor la un alt an
trenament atletic. Eroii lui nu 
sînt însă atleți. Jucătorii de hand
bal. bronzați după cîteva zile pe
trecute pe țărmul mării, au lăsat 
de o parte mingea pentru a se an
trena de astă dată alergînd 
100 m., aruneînd greutatea și să
rind în lungime. Și cum antrena* 
meniul acesta are loc pe stadionul 
uzinelor ,,Ianoș Herbak", zărim în 
sala din apropiere pe luptătorii 
care șe pregătesc pentru competi
țiile de lupte clasice și libere. *

Treptat vor sosi aci și alte lo* 
fufi care, în puțJr.ul timp rămas, 
por. căuta să a'‘‘ngă ,la o bună 

înainte 
de a începe marea sărbătoare a 
tineretului lumii, un tren, gătit 
sărbătorește, îi va duce de ta Cluf 
în orașul Festivalului.

TUDOR VORNICU ]

ve de la. Varșovia. De asemenea, 
au fost anunțate loturile luptători
lor, atît pentru luptele libere cît 
și pentru cele greco-romane-

FRANȚA. Cîțiva dintre cei mal 
buni jucători de tenis de masă din 
Franța vor fi prezenți la Varșo
via. Printre ei se află: Guy A- 
mouretti, campionul probei de 
simplu pe anul 1955, Rene Root- 
hoft, Michel Haguenauer și JJ 

Claude Sale.

JAPONIA. După cum a anunțat 
Federația japoneză de lupte, la 
Varșovia vor evolua opt luptători 
japonezi, iar doi oficiali vor sta ta 
dispoziția organizatorilor pentru 
asigurarea bunei desfășurări a în
trecerilor la acest sport.

NEPAL. Din Nepal și-au anun
țat participarea la întâlnirile 
Sportive Internaționale Prietenești 
de la Varșovia echipele masculină 
și feminină de tenis de masă.

S.U.A. După cum se arată într-o 
scrisoare trimisă de Asociația a- 
matoare de scrimă, aceasta nu va 
putea trimite echipe complete de 
4 trăgători și 4 trăgătoare, dar 
va fi reprezentată totuși de cîțiva 
concurenți,



După o săptămînă
După o săptămină petrecută în 

regiunea Bacău, printre sportivii 
și activiștii sportivi de acolo, re
vii cu carnetul plin de însemnări, 
cu „tolba” plină de fel și fel de 
impresii... In regiunea Bacău se 
face sport. Azi la Piatra Neamț 
se practică fotbalul și voleiul, 
baschetul și ciclismul, tirul și, mai 
ales, atletismul. In raionul Tîrgu 
Neamț, unde înainte vreme oame
nii nici nu auziseră de multe 
sporturi, se duce azi o rodnică 
activitate sportivă, în fiecare co
mună. Pretutindeni, în satele și 
orașele regiunii Bacău sportul se 
bucură de dragoste și atenție. In 
primul rînd, „sportul sporturilor”, 
fotbalul. Imediat după el, hand
balul și 
sportive, 
activități 
ridicarea 
al rezultatelor. Există azi, în re
giune, echipe fruntașe de fotbal 
și handbal, de volei și șah, iar 
atleții din Piatra Neamț au reu
șit să se ridice pînă în loturile 
reprezentative ale țării...

...Am înlîlnit în regiune oameni 
despre care auzisem înainte de 
a fi avut ocazia să-i cunoaștem. 
Profesorul Vlad Pascu din Piatra 
Neamț și instructorul obștesc I. 
Crișu din Pîngărați, Ion Graur 
din com. Vadu și Leon Mandler, 
președintele comisiei regionale de 
handbal sînt numa.i cîțiva dintre 
cei care muncesc cu dragoste și 
tragere de inimă pentru dezvol
tarea sportului în regiune. E de 
mirare că sportivii vorbesc cu aitî- 
ta respect despre ei ?

Am asistat la întreceri ia care 
eu participat sute de oameni. Și 
fie că era vorba despre Concursu
rile Sportive ale Tineretului sau 
despre Spartachiada sindicală, 

trecerea normelor G.M.A. sau alte 
forme de angrenare a maselor în 
sport, ele au constituit o mărturie 
vie a bucuriei cu care oamenii 
muncii vin pe terenurile de sport. 
Toate aceste imagini, îmbinate cu 
cele ale noului bazin de înot din 
raionul Moinești, cu ale zecilor de 
baze sportive de la sate și ale tu
turor celorlalte condiții materiale 
existente, ne-au format convinge
rea că, deși mai există unele as
pecte negative, în regiunea Bacău 
sînt create toate condițiile pentru 
o și mai largă dezvoltare a spor
tului.

toate celelalte discipline 
Iar rezultatul acestei vii 
sportive de mase este 

nivelului performanțelor.

Sportivi de
De ciiid au alergat împreuna 

pe pista de atletism, de cînd au 
aruncat pentru prima oară greu
tatea, Aneta Ojogel și Elena Luca 
din Luncani sînt parcă prietene 
mai 
citi, cîndva, numele lor printre 
cele ale fruntașilor atletismului 
nostru. Dar ceea ce este sigur 
e că ele au !ndrăgit într-atîta at
letismul cu ocazia Concursurilor 
Sportive ale Tineretului, îneît e 
greu de crezut că se vor despărți 
atît de curînd de el. Și numai 
în satele raionului Bacău sînt 
aproape 1000 de astfel de tineri, 
care în vara aceasta au cunoscut 
pentru prima dată bucuria de 
a se avînta în întrecere, la aler
gări, de a sări peste ștachetă și

bune. Nu știm dacă vom

De la subapreciere, la formalism
Intr-o regiune în care sportul 

nu are o prea veche tradiție, cum 
e regiunea Bacău, complexul spor
tiv G.M.A. ar trebui să repre
zinte poate în mai mare măsură 
ca în alte părți, principala bază 
a activității sportive. Oare așa 
se petrec lucrurile ? Da, și nu 
prea. Pentru că dacă în centre 
ca Piatra Neamț, Tg. Ocna, în 
unele comune din raioanele Bacău 
și- Tg. Neamț, realizarea anga
jamentelor pe linie G.M.A. este 
privită nu ca un scop în sine, 
ci ca un mijloc de dezvoltare 
rațională și progresivă a sportu
lui, în alte locuri, ca de pildă în 
unele colective din Bacău, (Fla
mura roșie „Proletarul", Progre
sul, etc.) lucrurile stau cu totul 
altfel. Este vorba despre o sub
apreciere clară a complexului, des
pre o ignorare totală a scopurilor 
sale, care duce nemiilocit fie 
la inactivitate, fie la formalism. 
Mai clar reiese această tendință, 
dacă avem în vedere faptul că 
la Flamura roșie Buhuși nu s-a 
realizat anul acesta nici un pur
tător de insignă, iar la Voința 
Bacău se poate crede că normele 
au fost trecute doar îns.. imagina
ția președintelui colectivului, C. 
Fătu (pentru că ar fi mai greu 
de crezut că aspiranții G.M.A.

de la Voința Bacău au reușit 42 
pe 100 m. liber la înot sau 

sec. la curse cu obstacole, 
II, așa cum scria, negru pe 
în carnetele lor). Formalismul 
în evidență și din stilul de

sec. 
45 
gr. 
alb, 
iese 
muncă al unor colective, care lasă" 
întreaga activitate pentru ultimele 
zile ale trimestrelor si în nume
roase alte ocazii. Și toate aces
tea, sub privirea comisiei regio
nale G.M.A. și a comitetului re
gional C.F.S., care încă n-au reu
șit să imprime activiștilor spor
tivi din regiune stilul corect de 
muncă și, mai ales un mod just 
de a privi complexul G.M.A.

Și totuși, nu au fost citate o 
serie de exemple, ca fotbalistul 
C. Fiîip de la „Partizanul", atle
tele Eugenia Grigoraș, Tincuța 
Potlog și Etelca Cabai de la 
„Confecția", Maria Caia de la 
Avîntul Roznov și alți tineri și 
tinere, care au pornit de la com
plexul G.M.A. și au ajuns spor
tivi clasificați, sportivi de perfor
manță. Oare antrenorii din regiu
nea Bacău nu-i cunosc pe acești 
tineri ? Și dacă îi cunosc, ce-i 
împiedică să dea o mînă de aju
tor în activitatea G.M.A., pentru 
a-și putea completa secțiile cu 
noi elemente talentate?

Gimnastica este un sport foarte răspîndit, in special in școlile t 
regiune a Bacău

Mai multă atenție calității muncii
Comitetul regional C.F.S. Bacău 

are doi activiști : președintele și 
tehnicianul comitetului. Ar fi greu 
de presupus că doi oameni pol re
zolva toate problemele legate de 
îndrumarea și controlul activită
ții sportive într-o întreagă regiu
ne. Cu toate acestea tov. Crișan 
și tov. Chipăruș reușesc să facă 
față sarcinilor ce le revin, datorită 
faptului că la Bacău comitetul 
pentru cultură fizică și sport nu 
este reprezentat doar prin cei doi 
activiști salariați ci este consti
tuit din reprezentanții tuturor or-

Probleme încă nerezolvate
Terenul Flamura roșie Bu
huși e de un an de zile 
în... reparație.

director al întreprinderii „Parti
zanul". Și poate că nu ne-am fi 
oprit tocmai asupra sa, dacă 
tov. Gologan n-ar Ti fost, nu prea 
de mult, un vrednic activist al... 
comitetului C.F.S. 1

■ Dar, dacă numărul directo
rilor care se dezinteresează de 
activitatea sportivă este mai redus, 
nu la fel stau lucrurile cu comi
tetele de întreprindere care, 
proape fără excepție, consideră 
că de munca sportivă trebuie să 
se ocupe numai colectivul sportiv 
iar ele nu au nici o obligație 
în acest domeniu.

■ întreprinderea „Proletarul" 
din Bacău are un stadion. Stadio
nul este prost întreținut și nece-

Frămîntări

a-

Bnore

regiune 
preț ,,în- 

echipefc

tColec ivele 4in 
caută cu orice 
tăriri" pentru 
tor fruntașe

— Înțelegi ? Pină s-or termina 
reparațiile mie mi-e mai ușor. Am 
mull mai puțin de apărat...

■ Există tn orașul Bacău direc
tori de întreprinderi care nici ru 
vor să audă de sport. Unul din
tre ei este tov. Pavel Gologan,

pe ogoare
de a arunca p nă departe discul 
sau grenada. Trînta, un sport 
foarte puțin practicat odinioară, 
este astăzi la mare cinste în ra
ioanele Bacău, Buhuși și Piatra 
Neamț; la fel și șahul și voleiul. 
Ba, în ultima vreme, a prins 
să se înfiripe la sate și o acti
vitate susținută la ciclism și 
înot. N-am pomenit de fotbal. Nici 
nu era nevoie, pentru că astăzi 
există în fiecare comună un te
ren de fotbal, fiecare sat are o 
echipă și fiecare echipă are... su
porterii ei. Și asta nu numai în 
raionul Bacău, ci și la Ceahlău 
și Tg. Ocna, la Tg. Neamț și 
Moinești, într-un cuvînt, în toate 
satele regiunii.

In ziua aceea, la 
fierbere mare. Venise 
duță de la asociația Flamura ro
șie să lămurească importantele 
probleme care-i frămîntau pe cei 
din conducerea colectivului spor
tiv. Și nu se poate spune că 
nu erau probleme importante: ce, 
e jucărie să începi returul la 
fotbal, de pe locul IX? De altfel, 
nu acestea erau singurele fră
mîntări. Ce ne facem cu jucătorii 
de fotbal care nu vor să lucreze 
în producție ? (ca, de exemplu, 
Gheorghiu, Vasile Nicolae, Leonte, 
Mihai Bolț și alții, care dau 
foarte rar prin fabrică). Ce ne fa
cem cu cele 5 jucătoare aduse 
pentru „întărirea" echipei de hand
bal din categoria A, care au reu
șit să creeze un nesfîrșit șir 
de... probleme sentimentale ?

In schimb, preocupările față de 
munca sportivă de mase sînt mult 
mai reduse. Nu pentru că sportul 
de mase ar merge atît de bine. 
Nu, dimpotrivă. La Fabrica textilă 
din Buhuși aproape că nu se poate 
vorbi despre sport de mase așa 

j—x — —— crează

Buhuși era 
și tov. Ră-

In ultima vreme tot mai mulți ti neri din orașul Boccia au îndrăgit 
și practică cu regularitate sportul halterelor. In fotografie. Ion Vasi- 
lescu de la Colectivul Progresul Bacău în timpul unui antrenament

că... dacă nu există, n« 
probleme.

Și faptul mai trist este că ma
joritatea colectivelor mari din re
giune, care au echipe fruntașe, 
sînt cam în aceeași situație. O 
fi adevărat că muncitorii de la 
Buhuși vor să aibă o echipă de 
fotbal în categoria B, că meciu
rile echipei lor îi interesează la 
maximum. Nu ne vine însă a 
crede că ei sînt de acord ca sin
gurii care fac sport în Buhuși să 
fie cei din echipa de fotbal, după 
cum nici muncitoarele nu pot 
fi de acord ca singurele femei 
care practică sportul la Buhuși 
să fie handbalistele. Poate că, 
stînd mai mult în mijlocul munci
torilor, cei 
mura roșie 
cest lucru 
consecință.

Cît despre atitudinea față 
munca fotbaliștilor și... furtunile 
sentimentale ale unor handbaliste, 
fără îndoială că ele ar putea fi 
remediate în primul rînd cu spri- 
lipul organizației U.T.M^

— Dacă nici ăștia care se apro
pie nu știu fotbal trebuie să bă
găm de ai noștri în echipă...

sită reparați urgente. Colectivul 
susține că n-are fonduri pentru 
așa ceva. Sfatul popular ar vrea 
să preia administrarea stadionului 
și să-i facă reparațiile cuvenite. 
Colectivul refuză să-l cedeze, pe 
motiv că... este un bun al miș
cării sportive sindicale și nu poate 
fi cedat altcuiva. Vi 
mai bine prost dar al 
cît bun dar al altuia...

■ Fotbaliștii de la 
Moinești, trebuiau să dea 
de control G.M.A. gr. 
nu prea cunoșteau exercițiile de 
gimnastică (deh. ce-are fotbalul 
cu gimnastica). Normal, au cerut 
sfatul antrenorului. Iar antrenorul 
St. Wetzer i-a sfătuit să... se 
pună bine cu delegatul comisiei 
regionale de control si... să afle 
de la el cam care ar fi exercițiile. 
Nu știm dacă fotbaliștii cu pri
cina au aflat ce-i interesa. In 
schimb am aflat noi despre „mîna 
de ajutor" pe care a întins-o an
trenorul Wetzer fotbaliștilor 
și îl cităm ca... exemplu. Bine în
țeles.

orba ceea : 
meu, de-

FI. roșie 
examenul 
II. dar...

săi

ganelor și organizațiilor intej 
sate în bunul mers al mișcă 
sportive și funcționează ca ata 
Că această conlucrare scirțîie 
alocuri, că în unele cazuri (« 
țiunea culturală a Sfatului pop 
Iar regional, comitetul regior 
U.T.M. etc.) activează un tovar 
și nu aparatul pe care-1 repr 
zintă, că în alte cazuri colabor 
rea e mai mult simbolică, toa 
acestea sînt 
de adevărat 
unei strînse 
create și ele 
măsură ce activiștii comitetului 
vor da osteneala să-i instruia» 
pe toți ceilalți membri.

In felul acesta, comitetul regi 
nai C.F.S. Bacău se poate achi 
în mod mulțumitor de sarcin 
sale. Sprijinul pe care-1 prime 
comitetele raionale este efectiv, ; 
tivitatea numeroaselor comisii 1 
gionale pe ramură de sport se d> 
fășoară în condiții bune, sub < 
recta îndrumare a comitetului. ' 
poate spune deci, că în mare pai 
realizările sportive din regiun 
Bacău se datoresc justei orient; 
a organului regional de conduce 
îndrumare și control. Și în măsu 
in care va fi îmbunătățită mun 
de teren a activiștilor comitet 
lui, în măsura în care ei vor ș 
să folosească și mai larg activ 
obștesc, această activitate va p 
tea crește și mai mult, pe măsu ■ 
condițiuniior existente în regiu

Există însă o problemă ca 
pare să fi scăpat din centrul ate 
țtei comitetului : calitatea mun 
sportive. Activitatea sportivă c 
regiunea Bacău a ajuns în s4ad 
în care se pune problema ridică 
ei la un înalt nivel calitativ. 1 
tuși, preocupările în acest don 
niu sînt încă reduse. Pe lîngă < 
mitet nu funcționează un catâr 
metodico-științific. care să imprii 
muncii de instruire sportivă can 
terul științific necesar ridică 
calității ei. De altfel, lipsa 
grijă față de calitate se poi 
observa și în felul în care au f< 
îndeplinite angajamentele pe r 
grune pe semestrul I : cifrele p: 
văzute la sportivi clasificați, pî 
cum și la absolvenți ai cursuri! 
de arbitri și instructori n-au f< 
îndeplinite, fapt care denotă t< 
mai slăbiciunea punții de trec» 
de la sportul de mase la cel 
performanță.

Aceasta considerăm că ar fi 
recția către care trebuie să se ' 
drepte în prezent atenția corni 
tului regional C.F.S. : cotitura 
tre saltul calitativ al -muncii sp

adevărate. Dar la 
este faptul că baze 
conlucrări au f< 
se vor îmbunătăți

ca exemplu negativ.

cum am arătat de la în- 
în regiunea Bacău mase

de la asociația Fla
vor afla și despre 
și... vor proceda

a- 
tn

de

Așa 
ceput, 
tot mai largi de oameni ai muncii 
sînt angrenate în practicarea 
sportului, sînt interesate în des
fășurarea activității sportive. Dar, 
activitatea sportivă de mase se 
desfășoară cu mult mai multă in
tensitate în sate și în școli, în 
timp ce în întreprinderi, institu
ții și chiar în unitățile socialiste 
ale agriculturii se înregistrează 
un progres mult mai lent. Am ară
tat că este vorba de o 
a organelor sindicale în acest 
domeniu ;
C.F.S. nu trebuie să se rezume 
la a constata acest lucru, fără 
a lua măsuri de îndreptare. De 
asemenea, am arătat impasul în

lipsă

dar nici comitetele

care se află sportul de perf 
manță, din cauza slabului ni 
calitativ al muncii de instru 
Și asociațiile sportive care 
echipe fruntașe în regiunea Bac 
ar face mult mai bine să-și pu 
serios problema creării rezer ■ 
de tinere cadre și a asigurării 
nor cadre tehnice, calificate, de 
să-și „sprijine" echipele cu ț 
meni aduși din alte regiuni 
xemplu : colectivul Flamura re 
Buhuși).

Aceasta este, de altfel, 
în care trebuie să se 
atenția tuturor organelor 
față de regiunea Bacău : 
mult sprijin în vederea
nivelului calitativ al muncii sp 
tive.

di rec 
îndre 
centr 
cit r 
ridici



Pentru participant» la
Cum să ne ingrijim

concursul de
aparatul

fotografii turistice
fotografiat

palatul iOiografic nu reprezint! ■ 
te nici a milioana parte din 
anismele pe care le-a conce- 
creerul omului, dar. cu toată 

testia locului pe care îi ocupă, 
constituie totuși o „minune“.

savanți, ingineri, maiștri și 
tei tori, artiști chiar, nu au Iu

ta realizarea acestui aparat 
■ ne permite să înregistrăm, 
-un mod concret și elocvent, 
rtățile vieții, atîtea și atîtea 
uri frumoase pe care le reve- 
i oricînd cu plăcere.
rebuie să precizez de la înce- 
un lucru : nu există aparat de 
grafiat „prost”. Există aparate 

simple pentru scopuri mai 
pie și aparate complicate pen- 
scopuri mai grele. Toate apa- 
le, de la cel mai ieftin pînă 
:el mai scump, sînt construite 
r-un material ales special în 
;t scop și care a fost studiat 
ncercat îfl laboratoare. Numai 
ă ce probele s-au dovedit satis- 
i toace, se trece la fabricarea 
elor
ar obiectivul ? De la simplul 
lise pînă la tripletele cu trei 
pe a trei lentile! Și meniscul 

. e bun ? Vă înșelați. Duceți-vă 
a la plajă între orele 10 și 16 
otografiați în plin soare. Veți 
stata că meniscul este superior 
arului. Fotografiile ies mai 
ălucitoare", cu mai mult con- 
■t. Bine înțeles, odată cu lăsa- 
serii meniscul nu mai poate 

olosit. Sonarul, în schimb, des-

Prietenul curios : Mda !... îmi 
place aparatul tău !
chide ochii mari. Și dacă menis
cul nu mai... vede, sonarul devine 
ochi de pisică.

In general, orice aparat foto
grafic are patru mani dușmani : 
1. omul curios sau neglijent, 2 
praful, iar la mare nisipul (de
zastruos), 3. șocurile tari, 4. forța
rea in manevrarea pieselor. Ferin- 
du-1 de acești dușmani, aparatul 
durează foarte multă vreme.

CARȚl

In Editura Tineretului a apă- 
recent lucrarea „Importanta 

gătirii fizice generale", de G.V. 
siliev. Lucrarea constituie un 
■țios ajutor pentru colectivele 
rtive.

EMISIUNI RADIOFONICE

Duminică 24 iulie se va 
îsmite pe programul II, în- 
înd de la ora 15.05 un pro- 
m de cîntece de excursie si 
rt, interpretate de Trio Gri- 
iu. Programul cuprinde: „In 

ți“ de Radu Serbam „La ca- 
Jia Trei brazi” de FI. Del- 
r, „Sus la munte" de A. Gi- 
canu, „Sus într-o cabană” de

A. Ionescu și ,.Marșul fotbaliști
lor" de E. Cerbii.

FILME

■ Printre filmele care vor fi 
prezentate de cinematografia noa
stră la Varșovia în timpul Fes
tivalului se află și documentarul 
dedicat drumeției : „ExcUrsie în 
munți”.

REVISTE

a Revista „Tineretul lumii” pu
blică în nr. 5—6, recent apărut, 
un interviu cu cîștigăfoiul „Cursei 
păcii”, Gustav Schur, și un arti
col scris de maestra emerită a 
sportului A. Rozeanu. Ambele tra
tează despre întrecerile sportive 
care se vor desfășura în cadru! 
Festivalului.

de
Să ne ocupăm, ceva mal pe 

larg, de acești factori.
Omul trebuie, în primul rînd, să 

cunoască bine aparatul și funcțio
narea lui. In acest caz, orice tur- 
burare în funcționare poate fi sezl- 
sată. Dar pentru înlăturarea ei' nu 
trebuie să procedăm cu bruschețe; 
pe motiv că „odată am mai for
țat și aparatul s-a reparat sin
gur”. Se poate, într-adevăr, ca din 
cauza unei piese care nu s-a stri
cat dar s-a mișcat de la locul ei, 
aparatul să se blocheze. O forțare 
readuce piesa aproximativ la lo
cul ei. Aparatul va funcționa, dar 
piesa se va uza și cu timpul se 
va strica.

Să nu uităm, apoi, că piesele 
metalice ale aparatului sînt fă
cute dim aliaje foarte dure, pentru 
ca să alunece fără a fi unse (fre
care minimă). Din cauza durității, 
metalul este foarte casant. O piesă 
lovită se poate îndoi dar nu Și 
îndreota. Se rupe. Iată de ce 
trebuie să ferim aparatul de lo
viri și să nu-1 forțăm dacă e 
blocat.

Praful este un factor care nu 
poate fi înlăturat, mai ales atunci 
cînd trebuie să lucrăm în orice 
condiții (în praf, în fum de fa
brică, în mediu cu acizi, etc.). 
După ce lucrăm în asemenea 
condiții trebuie să curățăm apara
tul cu o pensulă fină și în interior 
cu o pompă. Din timp în timp, 
e bine să dăm aparatul unui spe
cialist pentru revizuire completă.

Rețineți: pentru a curăța len
tila frontală de praf sau pete de 
grăsime, folosiți o pensulă de păr 
de veveriță și o pompă pară pen
tru praf. Pentru ștergerea ei se 
recomandă o bucată de mătase 
pură (bine degresată de săpun 
dacă a fost spălată).

Șocurile sînt de asemenea ine
vitabile cînd lucrăm în condiții 
grele. Dar dacă după un șoc apa
ratul se blochează, lăsați-1 în pace, 
nu-1 forțați. Șocurile sînt evitate 
în bună măsură purtînd aparatul 
în geanta lui de piele groasă, 
(inîndu-1 agățat, prin curelușe, de 
gît, pe spate, la șold.

Și un ultim sfat. feriți apara
tul de curiozitatea prietenilor care, 
fără a fi specialiști, vor să vadă 
mașinăria pînă în cele mai intime 
amănunte 1

V. IZVORANU

Maeștrii tenisului de masă din Rominia la Moscova
— Articol scris pentru ziarul , .Sportul popular”

Geta Strugaru a 
mulțumească 
convinsă că 
avut loc vor

cu 
între- 
intări 
spor-

sportivii romîni
o serie

Sosirea la Moscova a maeștri
lor tenisului de masă din R.P-R. 
a stîrnit un mare interes printre 
iubitorii sportului din Uniunea 
Sovietică. Este lesne de înțeles 
aceasta deoarece jucătorii romini 
se numără printre cei mat buni 
din lume.

In U.R.S.S. această ramură 
sportivă este una dintre cele mai 
tinere. Dezvoltarea largă a teni
sului de masă a început abia în 
anul 1950, așa că jucătorii nu dis
pun încă de o experiență a întîl- 
niritor internaționale. Anul tre
cut, echipa U.R.S.S. s-a întrecut 
cu echipele R.D. Germane, și R. 
P. Polone, cîștigîr.d ambele me
ciuri.

La Moscova
și sovietici au efectuat 
de antrenamente comune, pertec- 
ționînd în special părțile tehnice: 
loviturile de atac, apărarea a- 
proape și departe de masă, sto
purile, diferitele combinații tac
tice. In încheiere 
turneu amical. In 
lină s-ati întrecut 
cea feminină 10.

In zilele-' turneului tribunele 
sălii de sport .Aripile Soviete
lor" au fost arhipline. Spectatorii 
au apreciat de la început înalta 
măiestriei a oaspeților. In 
special a*1 impresionat jocul cam
pioanei mondiale Angelica Ro- 
zeanti .Ea este foarte mobilă, se 
mișcă repede și grațios în fața 
mesei, apără cu siguranță min
gile cele -mai dificile și își în
cheie combinațiile cu lovituri de
cisive de atac. Cum era și nor
mal, ea a ociipat primul loc în 
turneu urmată în clasament de 
compatrioata sa Sari Szasz. După 
întreceri. Angelica Rozeanu a de- 
clarat:„Am fericirea de 
pentru a treia oară 
Mi-a devenit deosebit 
acest oraș. De fiecare 
sesc în capitala țării

tivitate. Dintre jucătoarele sovie
tice vreau să remarc pe talenta
tele E. Lestal și S. Arakelian 
care au ocupat locurile III și IV in 
acest turneu, 
trebuit să se 
tocul V. Sînt 
cerile care au
și mai mult prietenia dintre 
tivii sovietici și romini”.

Turneul masculin a tost la fel 
de interesant. Spectatorii l-au răs
plătit adeseori cu furtunoase a- 
plauze pe campionul romîn T. 
Reiter deținătorul unei înalte 
măiestrii atît în apărare cît 
tn ataci O mare impresie 
produs învingătorul turneului 
nărui Mircea Popescu, și
Pescli, M. Gantner și T. Harasz- 
tosi, jucători de o clasă Înaltă.

Primele cinci locuri în 
masculin au revenit
romîni. Jucătorii sovietici R. Pas- 
kiavicius și A. Akopian au ocupat 
focurile VI și respectiv VIL Intît- 
nirile lor cu prietenii romîni au 
dat naștere unor dispute aprige.

întrecerile
au revenit perechii Reiter-Gant- 
ner iar cele feminine perechii 
Rozeanu-Szasz. Deosebit de inte
resantă a fost întrecerea în pro
ba de dublu mixt, 
tr-un stil strălucit 
Rozeanu și Mircea

Impărtășindu-și 
pra vizitei făcute
campionul Romîniei, Totna 
ter, a declarat: „Noi toți, 
excepția Angelicăi Rozeanu, 
tem pentru prima dată 
cova și tot ceea ce am 
să vedem ne-a produs 
impresie. Ne-a memtaf
și în special sala de arme. Am 
tost, tivește, și pe stadionul l»i- : 
namo admirînd clasa înaltă a fot- ! 
baliștilor echipei Spartak în inul- ' 
nirea cu „F. C. Milan". Vor- ' 
bind despre turneul nostru, vreau i 
să remarc jocul bun prestat de 
Paskiavicius și Akopian”.

șij
au
ti-

turneul 
sportivilor

a avut Ioc un 
grupa mascu-

15 sportivi, în

mod

a vizita 
Moscova, 
de drag 

dată gă- 
dumnea- 

voastră multe lucruri interesante. 
Am fost la Kremlin, la Univer
sitate, la Marele Teatru. Specta
torii mosooviți m-au impresio
nat cu inaltui lor spirit de obiec-

masculine de dublu

cîștigată în
de Angelica 
Popescu, 
impresiile asu- 
în U.R.S.S.,

Rei- 
cu 

sin- 
Mos- 
timp 

mare

la
avut
o
Kremlinul

I
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iarul „Sportul popular" a pu- 
!at în' nr. 2607 o recenzie asu- 

lucrării recent apărută sub 
rijirea Editurii Tineretului : 
>re culmile Carnaii'cr” de Ovi- 

Manițhi și Dumitru Mazilii, 
enzia a fost semnată de F.m. 
:tea, A. Irimia și Gh. Epu- 

lornind de la ideea preconce
rt -și ' profund eronată că lu- 
ea mai sus amintită trebui3 
med necesar să constituie un 
yărat manual tehnic de alpi- 
n, recenzorii sportivi n-au se
ri că_ volumul „Spre culmie 
paților” este o lucrare bcle- 
iică în formă și conținut. Re- 
jzia, care întrebuințează un stil 
'mic nond-evat. păcătuiește 
v prin ace°a că textul ei cu- 
îde erori flagrante, contrazi

și afirmații necontrolate. Ce 
u :n fond cei trei recenzori ? 
i intitulează astfel recenzia — 
m : , O carte care nu si-a
is scopul : Sore culmi'e Car- 
dor”.
îu toate acestea, recenzorii se 
trazic repede prin propria lor 
lă (vezi coloana II, rîndul al 
a din articolul menționat — 
im : „In parte, cititorii au găsit 
această carte CEEA CE AU 

UTAT. Au dat de pagini în 
<e frumusețile muntelui, DES- 
ISE ÎN FRAZE MEȘTEȘUGITE 
•AU RĂSPLĂTIT NERĂBDA- 
A, au găsit și pagini în care 
u descrise locuri noi pentru 
căci poveștile, destul de nunie- 

,se, au fost alese astfel, îneît 
iunea fiecăreia se petrece în 

loc" etc.
iar mai departe (vezi coloanele 

și V din același articol, res- 
tiv primele rinduri si ultimele): 
Autorii cunosc muntele și une- 
realizează frumoase pagini de 

crieri"...
Jar recenzorii sportivi, pără- 
d adevărata lor vocație, au pă- 

pe calea spinoasă și plină de 
pondere a criticii literare. Ei 
mă, pur și simplu, că autorii

ÎN LEGĂTURĂ CO RECENZIA CĂRȚII „SPRE CULMILE CARPAȚILOR”
cărții de care ne ocupăm, au în
trebuințat termeni rari, neînțeleși, 
căutați înadins în dicționare (!) 
pentru a p'-odtice efecte de stil. 
Iată cum se exprimă ei :

„In primul rînd i-a pus, desi
gur, în încurcătură (pe cititori) 
mulțimea termeni.'or pe care nu 
l-AU ÎNTÎLNIT NICI LA OA
MENII DE MUNTE NICI AIU
REA : corhană, zîrnă, stărmină 
etc...

Astfel, recenzorii se arată nu 
numai surprinși de întrebuința
rea pitorească a limbii romîne, 
dar decimă că asemerea cuvinte 
nu pot fi întîlnite nicăieri! 1 Așa 
să fie ?

Termeni ca : „zîrnă, stărmină, 
corhană" și alții asemenea, sînt 
adevărate mărgăritare ale tezau
rului limbii noastre. Noțiunea de 
zîrnă, de exemplu, încriminată de 
recenzori, este cit osebire întrebuin
țată în ținuturile munților Făgă
raș. Reprezintă un provincialism, 
legat însă de viața poporului băș
tinaș al regiunii. Autorii volumului 
„Spre culmile Carpaților" au ur
mat în această nrivin'ă pilda mă
reață a scriitorilor clasici romîni, 
care n-au greșit, desigur. între
buințând nu numai provincialis- 
mele, care îmbogățesc limba, ci 
uneori și arhaismele. Scriind pen
tru popor autorii s-au exprimat în 
limba lui. Dar recenzorii declară 
ritos că noțiunile zîrnă, stărmină, 
corhană și altele asemenea nu pot 
fi întîlnite nici în limba poporu
lui, nici în cuprinsul patriei noas
tre. Este neîndoielnic că limba 
poporului nostru e foarte bogată și 
variată, îneît nimeni (afară de 
recenzorii sportivi ai volumului 
„Spre culmile Carpaților") nu 
poate pretinde că o stăpînește 
sută la sută 1

Care e adevărul în ceea ce pri
vește c’ivîntul zîrnă : el este foarte 
des întîlnit cu osebire în regiunile 
de munte ale Făgărașului, dar

Redacția noastră a primit o 
întâmpinare din partea tov. 
Ovidiu Manifiu, unul din au
torii lucrării „Spre culmile Car- 
pafilor', cu referire la recenzia 
acestei lucrări, recenzie apă
rută în ziarul nostru.

Considerînd întemeiată aceas
tă intimpnare, o publicăm mai 
jos, pentru lămurirea proble
melor eronat ridicate în sus 
amintita recenzie și care au dus 
la concluzii nefuste.

și în ținuturile Muscel, Argeș, Olt 
înseamnă munte uriaș și priporos, 
astfel cum au arătat autorii și 
în glosarul de la sfîrșiful volumu
lui „Spre culmile Carpaților". 
Ur.u.1 din cele mai înalte povîr- 
nișuri din masivul Făgăraș, este 
și piscul Leaota. denumit și vîrful 
Zîrnă. EL se află în zona Urîea, 
spre răsărit de muntele Mușetes- 
eul. brîuil Dârei și are 2312 m. 
înălțime. Există în același sector 
(spre miazăzi-răsărit) piciorul de 
munte Zîrnă. Există Căldarea gla
cială a Zîrnei (în apropiere de 
izvoarele Urlea). Există valea 
Zîrnei (părîul Zîrnă) care — îm
preună cu pîrafele Brătila, Leaota 
și Valea Rea, dau naștere cunos
cutului Rîu al Doamnei. Există 
Brîul Zîrnei și Culmea Zîrnei, pre
cum și Stînele Zîrnei (zona apu
seană a muntelui Lttdișorul). Cio
banii și muntenii din părțile lo
cului cunosc cuvîntul, îl rostesc 
zi de zi. Au și de ce. Multe din 
împrejurările lor de viață se lea
gă de el. Intr-o altă accepțiune, 
termenul de zîrnă a fost dat de 
popor și unei fieri veninoase, nu
mită și Umbra-Nopții sau și Moar
tea Porcilor (Solarium nigrum — 
în botanică).

Tn ceea ce privește cuvîntul stăr
mină, mai obișnuit „stîrmină" : el 
înseamnă coastă prăpăriîoasă îm
pădurită. Cuvîntul e foarte cunos

cut in părțile munților Făgăraș 
din regiunile apropiate Oltului. 
Există o culme Stărmineasă, duoă 
cum există stîne în Căldările Stăr- 
mineasa (sectorul dinspre miază-zi 
a firului de creastă făgărășan de
terminat respectiv de vîrful Tă
tarul (1896 m. alt.) și vf. Co- 
coriciu (2034 m. alt.). Există o 
vale Stărmineasa (pîriul Stărmi- 
neasa) care — împreună cu pîriul 
Corbului — dau naștere văii cu- 
noscufe a Boiei Mici (sectorul ră
săritean al muntelui Cîineni-Ză- 
noaga).

Cît despre cuvîntul corhană, 
acesta înseamnă coastă prioorie, 
anevoios de urcat, pe care nu se 
poate „alege" cărare Populația din 
Maramureș (Transilvania) denu
mește o coastă rîpoasă de munte : 
„corhă". Termenul de corhană 
poate fi întîlnit și în scrierile lui 
Creangă, M. Sadoveanu, Duiliu 
Zamfirescu ș.a. (Vezi și noul dic
ționar al limbii romîne contem
porane vol. I. anul 1955 Ed. Acad. 
R.P.R.).

Recenzorii pretind însă cu vehe
mentă că acești termeni populari 
ai limbii noastre nu pot fi în- 
tîlniți nicăieri! Ce-o fi oare ză- 
portil ? se-ntreabă ei. Se opresc 
ia explicația puhoiului de ape, for
mat din ghețuri topite (I ?). Dar 
termenul zăpor ’’nseamnă, mai 
ales, locul de oprire a unui pu
hoi în fața stăvilarelor, înțeles 
întîlnit mai cu osebire în ținutu
rile oltenești. Originea etimolo
gică a cuvîntului indică, de alt
fel, tot ideea de stăvilire, de 
oprire, în care l-au întrebuințat și 
autorii. Astfel stau lucrurile în 
privința cuvintelor zîrnă, stărmi
nă, corhană, zăpor, a căror răs
pândire și înțeles recenzorii nu 
le-au cunoscut I Nici nu erau mu
sai obligați la aceasta I Lucrarea 
beletristică „Spre culmile Carpa
ților" cuorinde la sfîrșit și un 
glosar. Sportivii recenzori nu l-au

HB
găsit însă de loc util. Ei au crezul 
că prezența la. șfîrșitul unei cărți 
literare a unui glosar, e de na
tură să-i încurce pe cititori, deși 
autorii n-au făcut decît să ur
meze pilda minunată a celui mai 
mare nrozator clasic romîn în 
viață. Desigur că asunra netemei
niciei unor afirmații ca cele men
ționate mai sus nu e neVoie să 
stăruim încă mai mult. Ele aii 
răpit recenziei caracterul obiecția 
a! seriozității, înlocuindu-1 cu un 
ton polemic neconfrolat, care nu 
s-a puiuț rezema barem ne o 
documentare realistă -și justă.

Recenzorii sportivi nu se împacă 
nici atunci c‘nd autorii au scris 
de exemnlu, desnre un piton tars 
ca oțelul. Ei pretind că pitoa- 
nete trebuie să rămînă numai de 
fier moale, cităm textul din recen
zie : „pentru a se mula în fisuri"., 
etc. Mai întîi, autorii volumului 
n-ar fi acceptat niciodată să în
trebuințeze verbul „a se mula", 
convinși fiind că ar fi dat o grea 
lovitură limbii literare și posi
bilității de înțelegere a cititori
lor. In al doilea rînd. autorii 
au întrebuințat ei înșiși în urcu
șurile pe munți, piroane (mțelege 
pitoane pentru alpiniști) de fier 
pe care uneori le-au călit, avînd 
reală nevoie de a se folosi un 
material mai... oțelit I

Ne oprim aci cu deslușirile.., 
referitoare la încriminările mai im
portante ale recenzorilor, nu fără 
a reproduce și finalul recenziei, 
care culminează printr-o semnifi
cativă întrebare și anume • de 
ce Editura Tineretului „nu a dat 
cartea spre consultare unor cu
noscători ai muntelui și proble
melor alpine”... mărturisire care 
descoperă un simț de orgoliu pro
priu ce a lichidat dintr-od-ată, 
obiectivitatea recenzorilor spor
tivi.

In fața unor asemenea contra
dicții, evidente erori și confuzii, 
valoarea recenziei pălește cu totul.
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Despre ultimele concursuri internaționale 
ale canotorilor noștri

r Miercuri și joi s-au întors în 
țară loturile de canotaj ale țării 
noastre, care au luat parte la 

concursurile internaționale de ca
notaj academic de la Bled (R.P.F. 
Jugoslavia) și Berlin. Din discuțiile 
purtate cu antrenorii care au în
soțit cele două loturi, am cules o 
serie de date care completează 
cele scrise de noi în primele cro
nici, primite telefonic, asupra în
trecerilor.

Concursul de la Bled s-a bucu
rat de o participare foarte bo
gată, mai ales la probele feminine. 
Acest concurs a fost un fel de 
„repetiție" înaintea campionatelor 
europene de la București, în spe
cial la proba de simplu, unde 
s-au întîlnit principalele preten
dente la titlul european. Trebuie 
să arătăm, de asemenea, că multe 
țări și-au trimis reprezentanții ia 
acest concurs îndemnate și de fap
tul că Bledul va găzdui campio
natele europene de anul viitor. (In 
această situație, o cunoaștere a 
pistei se dovedea foarte utilă). 
Probele s-au disputat pe un lac 
pitoresc, situat în mijlocul munți
lor.

Scriam mai sus că proba de 
simplu fete le-a adunat la start 
pe principalele pretendente la titlul 
de campioană a Europei. In finală, 
victoria i-a revenit Evei Sika 
(Austria) cu timpul de 3.50.5, 
pe locul II clasîndu-se Ciumakova 
((U.R.S.S.) cu 3.53.5. Desfășurarea 
cursei a lăsat să se întrevadă o 
luptă deschisă pentru... 8 august, 
la Snagov! Reprezentanta noas
tră, Florica Butea nu, s-a comportat 
foarte slab. Ea a avut o așezare 
proastă la start, n-a avut o direc
ție bună în mers și a scos un 
timp mult sub posibilități (4 min. 
17), ceea ce a făcut să fie elimi
nată din serie.

In proba de dublu, au concurat 
numai 3 echipaje. Formația noas
tră (E. Gydrgyi, E. Schwartz) 
s-a comportat mulțumitor și a 
cîștigat cu o zecime de secundă 
față de echipajul R. P. Polone, 
revanșîndu-se după înfrîngerea 
din meciul de acum 3 săotămîni, 
de la Snagov. Pe locul III, Aus
tria. O cursă fără istoric a fost

intîlnîrea R. P. R. — R. P. B.
a constitui un nou prilej do afirmare a nahției noastre
Prima întîlnire internațională 

de natație a anului susținută de 
reprezentativa R.P.R., a coincis 
cu o categorică victorie repurtată 
în fața reprezeotaimțiloir mata ț iei 
bulgare.

Desigur noile recorduri repu
blicane, ca și cele personale, re
prezintă un pas înainte pe calea 
afirmării natațiej noastre, dacă 
ținem seama, mai ales, de faptul 
că e'e au fost realizate într-un ba
zin de 50 m. și aceasta la puțin 
timp de la trecerea activității din 
bazine mici (25 m. și 33,33 m.) 
la bazine mari (50 m.).

Socotim necesar ca din noianul 
rezultatelor înregistrate de secre
tariatul concursului, să le extra
gem pe cele mai reprezentative, 
avînid siguranța că ele reflectă 
suficient saltul calitativ de care 
vorbeam mai sus. Vom începe cu 
rezultatul obținut de Alexandru 
Popescu în proba de 100 m. flu
ture. Timpul înregistrat de el 
1:05,8 este o performanță de va
loare mondială. Printr-un antre- 

i nament mai susținut, care să-i 
i dezvolte suplețea mișcărilor, re
zistența și viteza, Alexandru Po
pescu va fi capabil de noi pro
grese. Tot în proba de 100 m. 
fluture, Mircea Olaru sosit pe lo
cul 2, a realizat cea mai bună 
performanță a sa de pînă acum: 
1:10,8.

Recordul probei 100 m. spate 
deținut de Ecaterina Orosz, care 
data din anul 1953, a fost mai 
întîj egalat (1:24,2) și apoi în
trecut cu 2 sec. de Maria Both 
In vîrstă numai de 14 ani, Maria 
Both deține în momentul de față 
toate recordurile stilului spate (50 
m„ 100 m„ 200 m.). Un alt ele
ment cu frumoase persoective de 
progres în acest stil, este Mihaela 
Popescu. Duminică ea s-a clasat 
Înaintea cunoscutei înotătoare 
Ibulgare Zenaida Kononova, înre
gistrând timpul de 1:29,0.

Sanda Platon și Margareta 
Wittgenstein și-au corectat sim
țitor propriile lor recorduri în pro
ba de 400 m. liber. Prima deține 
acum recordul de senioare cu 

cea de 4-j-J rame fete. Echipa 
R.P.R. (Laub, Oxenfeld, Erdos, 
Kormosj-Gurău) a luat de la 
start un avans care i-a permis 
să întreacă echipa poloneză și 3 
echipe de club jugosla-ve. Timpul 
realizat de echipa noastră (3.42.9) 
este cel mar bun de pînă acum.

La băieți, echipa noastră de 
4 fără ctrmaci, a avut o plecare 
bună și la 1900 de metri condu
cea cu o jumătate de barcă. Pe 
ultimii metri, echipa jugoslavă 
KRKA Sibenic a presat culoarul 
reprezentanților noștri, care au 
fost întrecuți cu o zecime de 
secundă. Timpul realizat de 
echipa R.P.R. : 6.42.6 este mult 
mai bun decît timpurile de pînă 
acum. Pozitiv este și faptul că 
echipa noastră — contrar obiceiu
lui — n-a mai rămas în urmă 
de la plecare. O lipsă a fost aceea 
că reprezentanții noștri au slăbit 
ritmul tocmai în imediata apro
piere a liniei de sosire.

La 8-ț-f băieți, R.P.R. (Rotaru, 
Ispas, Barani, Slahotca, Iorgu- 
lescu, Baiti, Grigoriță,' Sîrbu-j- 
Giurcăneanu) a condus pînă la 
1000 m., cînd a fost depășită de 
echipa U.R.S.S. Pe ultima parte 
a cursei, și echipa Mornar Split 
(clasată pe locul III la campiona
tele europene de anul trecut) a 
reușiit să întreacă echipa noastră, 
care a avut cîteva moifienite de 
,,bîlbîială“ în finiș. Ca timp, 
echipa romînă s-a prezentat mai 
bine decît în pistele atiterioare: 
6.14.

Și acum, cîteva considerații de 
ordin general. Este de remaffcat că 
în proba de simplu tendința este 
de a se merge cu un stroc redus. 
Sika a mers cu o cadență de 
30—31, (în finiș ridicând la 
35—36), spre deosebire de Ciuma
kova, care a mers pe traseu cu 
35—36, ceea ce nu i-a mai per
mis un finiș eficace. La fel s-au 
petrecut lucrurile și la simplu 
băieți : Bercutov (U.R.S.S.), cu 

30—31 pe traseu l-a învins pe 
jugoslavul Vlasici (campion euro
pean în 1953), care a mers cu 
cadență 35—36. La dublu fete s-a 
mers cu cadența 35—36 (cadența 
cea mai potrivită), iar la 4-pl 

S-a dat startul in proba 100 m. liber
timpul de 5:45,4 (vechiul record 
5:50,5) iar cea de a doua recor
dul de junioare cat. I și II cu 
6:14,4 (vechiul record 6:23,4). In 
prima zi de concurs Margareta 
Wittgenstein a îmbunătățit și re
cordul probei 100 m. liber juni
oare cat. I șj II, realizînd 1:18,4 
(vechiul record 1:18,9).

Desfășurarea probelor a scos în 
evidență și comportarea înotăto
rilor Carol Meder și Hubert 
Bock. In proba de 1.500 m. Ca
rol Meder șj-a întrecut deopotrivă 
adversarii și vechiul record, par- 
curgînd distanța în 20:03,6, iar 
cu timpul de 4:59,1 Meder este 
în momentul de față al doilea 
înotător romîn care a reușit să 
coboare sub 5 minute.

Tot în proba 400 m. liber nu
mai cîteva zecimi de secundă l-au 
împiedicat și pe Hubert Bock 
(5:00,6) să coboare sub granița 
celor cinci minute. Totuși, cu a- 
cest rezultat el a stabilit un nou 
record republican de juniori, ca
tegoria II.

Dintre celelalte rezultate de va
loare trebuie să mai amintim pe 
cele obținute de Aurel Ionescu la 
1.500 m. liber (20:49,6) Felix 
Heitz (2:44,0) Adrian Oanță 
(2:44,6) la 200 m. bras, Anca 

Rosetti (3:11,4) Gabriela Mange- 
zius (3:16,7), Maria Bratu 
(3:16,7) tot la 200 m. bras. 

rame fete concluzia care se des
prinde după acest concurs este că 
nu trebuie în nici un caz coborît 
sub un stroc de 36. Dublurile 
de băieți au mers cu o medie de 
34, iar barca de 4-J-l nu trebuie 
să adopte o cadență mai scăzută 
de 36. Cît despre ambarcațiunile 
de 8-ț-l, băieți și fete, strocul de 
38—40 este cel mai indicat.

Echipa noastră feminină de 
schif 8 4- 1 a participat la tra
diționalele concursuri internațio
nale de pe lacul Grunau, din 
marginea Berlinului. In cursa res
pectivă, echipa noastră (Urzicea- 
nu, Kardoș, Bulugioiu, Schob, To- 
gănel, Rostaș, Vetau, Laub Ț- 
Codreanu) a ocupat locul al doi
lea, fiind întrecută de echipa 
„Motor" din Berlin.

Echipajul nostru a luptat cu 
multă voință, însă a fost învins 
de o echipă care în respectiva 
cursă a mers foarte calm, reali- 
zînd unul dintre cele mai bune 
timpuri (3 minute 20 secunde) ale ’ 
acestei probe. Necunosc’ndu-și 
adversarele, echipajul nostru a 
considerat ca principal adversar 
echipa „Dinamo" Berlin, în fața 
căreia pierduse anul trecut. In- 
dreptîndu și atențja asupra aces
tui adversar, echipierele noastre 
au fost surprinse de plecarea pu
ternică a echipei „Motor", care— 
de altfel — a și sărit din start 
înainte de timu. Echipa „Motor" 
a condus, la 600 de metri, cu a- 
proape o lungime. Cu un finiș pu
ternic, echipa noastră a recuperat 
simțitor, dar n-a mai puiuț cîs- 
tiga și a terminat pe locul II 
(timp: 3.22.2), înaintea lui Di

namo Berlin.
Principala greșeală a echipei 

noastre a fost că cele 8 compo
nente nu și-au păstrat calmul, 
atît de necesar într-o asemenea 
împrejurare. Văzîndu-se conduse 
de un adversar neprevăzut, n-au 
mai menținut unitatea de vîslit 
și astfel — în ciuda unor mari 
eforturi de voință și unei mari 
risipe de energie — randamentul 
lor n-a maii fost cel corespunză
tor. S-a mers cu o cadență de 38.

Performanțele înotătorilor se 
măsoară, ca și în atletism, în 
minute, secunde, și zecimi de se
cundă. De aceea, cifrele enumerate 
mai sus interesează în primul rînd 
pe speciailiști. Pentru o mai bună 
înțelegere însă, cu ajutorul aces
tor rezultate, vom încerca să tra
gem unele concluzii: a) progre
sul evident al natației în probele 
masculine; aci s-au înregistrat 
multe rezultate de o certă valoare 
la stilurile fluture și bras; b) o 
simțitoare ameliorare a mediei 
celor mai bune 10 șj 20 perfor
manțe romîne încă de la jumăta
tea acestui an (la 100 m. liber, 
de exemplu, media celor mai 
bune 10 performanțe a ajuns în 
jurul lui 1:01,0); c) niaitația fe
minină a cunoscut și ea în ulti
mul timp un sensibil progres. In 
probele de liber și spate au fost 
doborîte aproape toate recordu
rile, iar comportarea junioarelor 
la ultimele concursuri ne îndrep
tățește să sperăm pe viitor în- 
tr-un progres și mai evident. Ele
mente ca Maria Both, Margareta 
Wittgenstein, Mihaela Popescu, 
Gabriela Mangezins, Mania Bratu 
etc. stmt în momentul de față în 
plină formare sportivă, capabile de 
performanțe soperioare.

I. OPRESCU 
G. N1COLAESCU

international de călărie 
de obstacole

■::î Ji' i ■ ;--i
călărie. Cu acest prilej s-a ana 
lizat pentru prima oară, în spiri. 
critic și autocritic, activitatea că 
lăreților și, în deosebi, a an 
trenorilor noștri. Concluzia gene 
rală a acestei ședințe a fost acee; 
că în țara noastră există, în pre 
zent, un număr destul de man 
de călăreți tineri, cu posibilităț 
dar că îndrumarea acestora, mun 
ca pentru ridicarea măiestriei lo 
sportive s-au desfășurat cu mult 
greșeli și cu prea puțin simț d' 
răspundere.

S-au făcut, astfel, greșeli în al 
cătuirea loturilor și în aceast: 
direcție trebuie arătat că seiec 
ționarea călărețului Gh. Langa 
un foarte bun component al echi 
pei pentru proba completă da 
insuficient pregătit și cu mai mici 
experiență pentru probele grei 
de obstacole, nu a fost inspirat: 
și acest lucru ne-a împiedicat s: 
obținem poate rezultate mai buni 
în unele probe. Cu multă ușurinț: 
a fost privită și formarea echipe? 
care urma să conteze pentru cla 
samentul general pe echipe și ini 
dividual. Faptul că maestrul spor 
tului M. Timu nu a făcut part, 
din această echipă, pe simplu 
considerent, complet nejustificat 
că nu dispunea în perioada con 
cursului de cel de al doilea ca! 
a avut ca urmare clasarea echi 
pei noastre pe locul III, în lo 
de locul II. Cele 22 de punct 
acumulate de M. Timu — îi 
concurs dar în afara echipei — 
ar fi făcut ca echipa noastri 
să-și capete răsplata eforturilo 
sale.

Analiza concursului internaționa 
a reliefat șl practica greșită ; 
schimbării cailor de la un călare 
la altul cu puțină vreme înainte), 
unei competiții, fără o atent: 
studiere a posibilităților fiecăruț 
călăreț și cal, în parte. In con 
curs s-au prezentat unii călăreț 
cu cai pe care încălecau prim; 
oară. Firește, au fost și unele con 
diții obiective cauzate de diferit, 
indisponibilități de ultimul moi 
ment etc. dar aceasta nu justific; 
faptul că, de pildă. în proba pi 
doi cai, discuțiile pentru forma 
rea echipelor s-au prelungit pîn, 
aproape de începerea întrecerilor 
A fost subliniată insuficienta pre 
ocupare a antrenorilor pentru în 
drumarea permanentă a călăreți 
lor, în timpul antrenamentului 
înaintea și în perioada concursu 
lui. Colectivul nostru de antre 
nori, alcătuit din Gh. Popesci 
(responsabilul colectivului). C 
Zahei și Gh. Andrei nu a folosit 
cele mai bune metode de lucru! 
nereușmd să se anropie de spor 
tivii pe care îi antrena. S-a mun 
cit uneori empiric, au fost negii' 
jate aspecte importante ale pro 
cesului de instruire sportivă, lucn 
de care nu s-a sezisat nici coi 
legiul de antrenori, mai alei 
atunci e nd a constatat că prin 
cipiile de bază ale pregătiri 
metodico-științifice au fost igno 
rate de cele mai multe ori. D< 
asemenea, nu a existat un punct 
de vedere comun al antrenorilo 
și nici o hotărîre de acțiune a a 
cestora. Lipsa principală în aci 
tivitatea antrenorilor s-a dovedii 
a fi neînsușirea și, firește, nea 
plicarea principiilor de pedagogii 
care îl ajută pe antrenor să-ș 
îndeplinească rolul de educator 
prieten și bun sfătuitor al spor 
tivului.

Aceste cîteva constatări nu sîn 
nici pe departe complete. S-a 
mai putea spune multe lucruri 
despre faptul că nu s-a dat sufi 
cientă atenție pregătirii multi 
laterale a călăreților, că n-a exis 
tat, în timnul concursului și chia 
în perioada antrenamentelor, (
strînsă colaborare între colectivu 
de antrenori, pe deoparte, și ?n|
tre antrenori și medicul uman șf
veterinar, pe de altă parte.

Colectivul de antrenori a dove 
dit o periculoasă auto-mulfumirț 
în . ceea ce privește rezultatei) 
obținute ba, uneori, a explica’ 
diferite greșeli ale concurențiloi 
nu pe considerațiuni tehnice, aș; 
cum desigur ar fi trebuit, c 
spunînd pur și simplu: „Ce ghi 
nion a avut"... Nu este de mirare 
că acest punct de vedere a fos 
însușit și de mulți dintre călăreții

Toate aceste probleme vor trei 
bui mai larg dezbătute și ele voi 
face obiectul unor noi analize pe 
marginea desfășurării concursulu 
internațional de la București, pe. 
marginea întrecerilor în probele 
de obstacole ca și în probele de 
dresaj care au prilejuit, de ase: 
menea, numeroase constatări.

F

D. GÎREESTEANU 
O. GINGU

Pe marginea concursului
Despre probele

Concursul internațional de că
lărie de la București a prilejuit 
nenumărate constatări privind 
munca tehnico-organizatorică și 
în deosebi munca de pregătire 
a lotului nostru reprezentativ, 
comportarea călăreților și a cai
lor. In primul rînd, trebuie sub
liniat faptul că cel de al doilea 
concurs internațional de călărie 
a însemnat pentru sportul călare 
din țara noastră un succes din 
cele mai ’ frumoase. De patru ori, 
în cele mai dificile probe, călă
reții noștri au terminat învingă
tori ; rezultatele obținute în pro
bele de dresaj au corespuns, în 
general, 'așteptărilor, ’n întreceri 
s-au afirmat noi elemente tinere 
etc. Participarea celor mai buni 
călăreți din Uniunea Sovietică, 
R. P. Ungară, R.P.F. Jugoslavia, 
Suedia și din țara noastră a fă
cut ca întrecerile să se desfă
șoare la un înalt nivel tehnic.

Concursul internațional de că
lărie nu poate fi privit numai 
prin prisma rezultatelor, a vic
toriilor obținute de sportivii noș
tri. Rezultatele întrecerilor au ară
tat numeroase aspecte ale pregă
tirii și comportării lotului nostru 
de călăreți și cai. Firește, la loc 
de cinste se situează performan
țele realizate de maeștrii sportu
lui M. Timu și Gh. Antohi. O. 
Velicu și F. Țopescu care au adus 
patriei victorii din cele mai pre
țioase. întrecerile au confirmat 
încă odată valoarea ridicată a 
maestrului sportului M. Timu. 
Pe linia comportării sale obișnuite, 
dînd dovadă de același dezvoltat 
simț al calului și de o bună 
pregătire tehnică s-a comoortat 
și călărețul fruntaș D. Velicu.

O accentuată revenire de formă 
a arătat călărețul Felix Țopescu 
care a intrat pe parcursuri cu 
multă hotărîre. animat de dorința 
de a învinge. Dintre ceilalți călă
reți s-a remarcat în mod deose
bit Iosif Molnar, un element asu
pra căruia antrenorii noștri vor 
trebui să-și îndrepte mai mult 
atenția.

Prin entuziasmul, prin dragostea 
de a reprezenta cu cinste culorile 
țării ca șî prin măiestria lor, 
acești călăreți au dovedit înalta 
lor valoare. Dar, în acest con
curs noi am prezentat o echipă 
mult mai numeroasă și analiza fe
lului în care componenții echipei 
s-au comnortat în întrecerile la 
care au luat parte este tot atît 
de necesară. Cu at’t mai mult cu 
cît părerea generală este că în 
acest concurs puteau fi obținute 
rezultate mult mai bune, în ra
port direct de condițiile create și 
de posibilitățile călăreților si cai
lor noștri. Căror cauze se dato- 
rește faptul că nu s-au obtinut 
totuși rezultate și mai bune ? Vom 
începe întîi cu aprecieri asupra 
unora dintre călăreții noștri.

Despre maestrul sportului Gh. 
Antohi pot fi spuse multe lucruri 
frumoase, în deosebi pe mar
ginea comportării sale în proba de 
vînătoare miilocie. probă în care 
a ocupat primul loc. Gh. Antohi 
s-a prezentat însă :n acest con
curs sub posibilitățile sale. El a 
făcut cîteva greșeli care l-au îm
piedicat să obțină un rezultat 
mai bun în unele probe. Ceea 
ce se pare că îi lipsește în pre
zent acestui valoros călăreț, este 
stănînirea de sine. Poate toc
mai de aceea călărețul Gh. An
tohi a comis greșeli care au cul
minat cu eliminarea sa într-una 
din probe, pentru faptul că a 
greșit parcursul. Emotivitatea de 
care a dat dovadă nu-1 caracte
rizează, ci este determinată, în 
această perioadă, de o insuficientă 
pregătire, de o neîncredere în for
țele proprii fapt, care nu își gă
sește justificarea la un călăreț 
de talia lui.

In general, rezultatele obținute 
de ceilalți componenți ai echipei 
noastre reprezentative, în între
cerile de obstacole, (cu excepția 
celui realizat de N. Niculescu în 
proba nenumerotată) au fost sub 
așteptări și acest lucru reiese cu 
claritate dacă vom arăta că, de 
exemplu, în proba de deschidere 
nu am ocupat decît locurile 5—9, 
în proba de vînătoare mijlocie 
(c’știgată de Gh. Antohi) locurile 
6—8, în proba nenumerotată, lo
curile 4. 8, 10, în premiul în
vingătorilor (probă cîștigată de 
M Timu) locurile 7 șî 8.

Aceste constatări au fost com
pletate și temeinic analizate într-o 
recentă ședință la care au partici
pat pe lîngă reprezentanți ai 
C.C.F.S. și ai Comisiei centrale, 
numeroși sportivi fruntași precum 
și antrenorii loturilor noastre de



Progresul Orașul Stalin—
Admira Viena 8-2 (3-1)
Orașul Stalin (prin telefon). Pe 

terenul Tractorul, în fața a peste 
5.000 de spectatori, s-a desfășu
rat jocul internațional de hand
bal feminin între echipele Progre
sul din localitate și Admira din 
Viena. Arbitrul Iosif Lucaci 
(Cluj) a chemat la întrecere ur
mătoarele echipe:

PROGRESUL ORAȘUL STALIN: 
Nagy—Banjo, Eisen, Sălăjan, Do- 
stal, Scheip — Neamțu, (V. Dumi
trescu), Starck, Windt, Oprea, 
Balint.

ADMIRA : Taibi—Pokorny, Spat, 
Stercl, Fenseisen, Nemeczek (Satt
ler) — Kolar, Migschitz, Stroh, 
Knotzimger, Hamp.

Spre deosebire de primul joc 
susținut în compania reprezenta
tivei orașului București, în acest 
meci Admira a folosit o apărare 
strînsă, cu 6—7 jucătoare. In par
tea a doua a jocului, evidenta 
superioritate în pregătirea fizică 
a echipei Progresul Orașul Stalin 
își spune cuvîntul. Echipa gazdă 
menține un ritm susținut pînă la 
fluierul final, bazîndu-și jocul pe 
execuții în plină viteză, pe ac
țiuni spectaculoase, încheiate cu 
șuturi puternice și precise. Au în
scris: Balint (min 19, 21. 23),
Starck (min 12, 30, 32) și Neam- 
tu (min 8, 31) pentru Progresul 
Orașul Stalin și Knotzinger (min. 
2) și Stroh (min 24) pentru Ad
mira

T. Stan, N. Dumitrescu

Turneul international de tenis 
de la Praga

PRAGA 15 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — Joi, în 
cadrul turneului internațional de 
tenis care se desfășoară la Praga, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Simplu bărbați: Asboth 
(R.P.U.) — Markota (R. Ceh)
6—4; 6—4; 6—1; Krejcik (R. 
Ceh.) —• Radzio (R.P.P.) 4—6 ; 
6—4; 6—3; 6—2; Javorsky (R. 
Ceh.) — Bădin (R.P.R.) 6—1 ;
I— 6; 6—1 ; 6—2; Hosberg (Dan.)
— Sikorszki (R.P.U.) 3—6; 6—8; 
6—4; 6—3; 6—4; Adam (R.P.U.)
— Parma (R. Ceh.) 6—8 ; &—3 ; 
6—3; 7—5; Becka (R. Ceh.) - 
Piatek (R.P.P.) 9—7; 6—2; 3—6;
II— 9; Zabrodsky (R. Ceh.) —
Kalos (R. Ceh.) 6—1 ; 6—1 ; 6—4; 
Huber (Austria) — Zacopceanu 
(R.P.R.) 7—5; 6-3; 6—3. Sim
plu femei: Kormozi (R.P.U.) —
Rampasova (R. Ceh.) 6—1 ; 6—0. 
Dublu bărbați: Sasek+Stojan (R. 
Ceh.) — Hoisberg+Matianssen- 
sen (Dan.) 6—0; 6—3. Dublu fe
mei: Kormozi+Javory (R.P.U.)
— Rampasova+Zackova (R. Ceh.) 
6—0; 6—1.

In cursul zilei de vineri s-au în
registrat următoarele rezultate: 
Simplu bărbați: Javorsky (R. Ceh.)
— Hoisberg (Dan.) 6-1; 6-3; 6-1. 
Adam (R.P.U.) — Becka (R. Ceh.) 
6-4; 6-2; 6-4. Asboth (R.P.U.) — 
Krejcik (R. Ceh.) 2-6; 6-0; 6-3; 
6-2. Zabrodsky (R. Ceh.) — Huber 
(Austria) 6-2; 6-2; 4-6; 2-6; 6-4. 
Simplu femei: Kormozi (R.P.U.)
— Gazlikova (R. Ceh.) — 6-1 ; 7-5. 
Puzejwova (R. Ceh.) — Elgrova 
(R. Ceh.) 6-2 ; 6-3.

La simplu bărbați în semifinale 
se vor întîlni : Javorsky — Asboth 
și Zabrodsky — Adam .

ZDENEK PAULU

Dăm în continuare loturile din 
care vor fi alcătuite formațiile pen
tru „Cupa Orașelor”.

Iași: Ursachc, Sipoș. Trantenberg, 
Stehan, Boboc. Buzenchi, Panco, 
Marcu, Buch Marin, Haivas, Nisto- 
roc, Balica, Berer, Stefan, Covaliuc, 
Ciolan.

Ploești: Ionescu, Rusu, Duțu, Ma
tei, M*oraru, Răduță, Nicolae Ion, Ni- 
colescu, Georgescu, Frînculescu. Bal- 
tani, Mateescu.

Reșița: Purcică, Iovănescu, Plev.
Potoceanu, Hușec, Luther, Apro, 
Oșan, Jojart Cicerone, Gurămare, 
Toth, Mucea, Urcan, Iancu, Jojart 
St., Mlanolache.

Arad: Toth, Hălmăgeanu, Izghirea- 
nu, Fazekaș, Cazan, Perger, Soliu. 
Moldovan, Havas, Covaci, Ioanovici, 
Kneip, Busch, Popeț, Cop.

Timișoara: Uțu, Siclas, Florescu, 
Apter. Dimescu, Balint, Vlasi, Zaha- 
ria, ^etrovici, Ciosescu, Ciurugă, Za- 
haria, Diminescu. Bungescu, Dărâ- 
ban, Klein, lovan, Manciu.

Orașul Stalin: Popa, Lazarovici. 
Cincu. Herman, M’oarcăș, Vătafu, 
Sandu Iancu, Dănciulescu, Iacob, 
Ciorneanu. Mileșan.

Cluj: Cătină, Vlad, Ghetie. Don. 
Dascălu, Tibernardo, Pop, Georgescu, 
Nedelcu. Suciu, Covaci, Bărbosu, 
Oroszhedi, Schmidt, Mureșan, Drago- 
mir.

Tg. Mureș: Peciaga, Reven, Kis,
Public, M’oldovan, Naghi, Sigartău. 
Mesaros, Sasz, Lorincz, Laszlo, Mol- 
par, Rad, Toțhj,

Activitatea șahistă în țară
JUCĂTORII TINERI SE AFIR
MA IN TURNEUL MAEȘTRILOR

Cea de a doua ediție a „Tur
neului Maeștrilor", competiție șa
histă de vară devenită tradițională 
în țara noastră, se desfășoară sub 
semnul unei întreceri aprige, sub 
semnul asaltului pe care jucătorii 
tineri îl dau primelor locuri. Tine
rii candidați de maestru luliu 
Szabo și Emil Crețulescu au în
ceput bine competiția. De notat 
că, după opt runde, Crețulescu 
este singurul jucător neînvins, 
deși Ia întreceri iau parte nu mai 
puțin de cinci maeștri ai sportu
lui. El a cîștigat intr-un stil bun 
partidele la' Suta și Erdely, înche- 
indu-Ie remiză pe celelalte. Iuliu 
Szabo are Țel mai mare număr de 
victorii (4), printre care una re
purtată în fața tenacelui Eugen Cos- 
tea. Cîștigînd două partide conse
cutiv în ultimele două runde, cam
pionul Clujului, Al. Radovici, și-a 
îmbunătățit simțitor poziția în cla
sament, intrînd direct în lupta 
pentru primul loc. Cu multă tena
citate luptă cîștigătorul de anul 
trecut al turneului, maestrul Gică 
Alexandrescu. Iată acum ultimele 
rezultate : partida Rădulescu—Cre
țulescu amînată în runda a IlI-a 
a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate.

Runda a Vl-a : Reicher-Crețu- 
lescu '/2—V2,; Nacht-Bălănel 0-1; 
Szabo-Suta 1-0; Costea-Soos 1-0; 
Radovici-Gavrilă ’/2—V2 ; Alexan- 
drescu-Rădulescu 1-0.

Runda a VH-a: Rădulescu-Nacht 
'I2—V2 ; Crețulescu-Alexandrescu
V2—V2 ’, Erdely-Reicher ’/2—V2 
Bălănel-Szabo ’/2—’/2 ; Suta-Cos- 
tea 1-0; Soos-Radovici 0-1.

Runda a VII!-a : Szabo-Rădu- 
lescu 0-1 ; Costea-Bălănel 1-0 (Eu
gen Costea a cîștigat o frumoasă 
partidă de atac în dauna fostului 
campion al țării); Radovici-Suta 
1-0; Gavrilă-Soos 0-1; Alexan- 
drescu-Erdely V2—V2; Nacht-Cre- 
țulescu

La ora cina ni se telefonează, 
continuă să se joace partida Ră- 
dulescu-Reicher, întreruptă în 
runda a V-a.

In urma acestor rezultate clasa
mentul are următoarea înfățișare :

1-2. Szabo, Crețulescu 4'/2 P-

Mîine, Admira Viena — Selecționata Progresul
Mîine, pe stadionul Republicii, 

cu începere de la ora 16,30, în 
deschidere la meciul internațional 
de fotbal, se va desfășura întîl- 
nirea dintre echipa vieneză Ad

Alte rezultate din Cupa 1 P. R. la fotbal
Iată alte rezultate înregistrate 

în ultima etapă a Cupei R.P.R. la 
fotbal:

Recolta Tulcea — Locomotiva 
Galați 1—0 (1—0).

Avîntul Bacău — Flamura roșie 
Buhuși 0—10 (0—4)

Metalul Galați — Dinamo Ga
lați 1-1 (1—0; 1—1)

Metalul 75 — Progresul CPCS 
București 2—4 (2—2)

Progresul Corabia—Știința Cra
iova 1—2 (1—0).

Tg. Jiu — Locomotiva Tr. Seve
rin 1—2 (1—0).

informații ©onosport
Oradea: Junia. Bică, Mărgineanu, 

Barcu, Vîlceanu, Cun, Salami, Sa- 
kacs, Turdai, Nemet. Pantic, Pop, 
Coriolan, Colciar, Naghi, Horvath.

Bîrlad: IWanase, Schwartz, Focșa, 
Iacob, Andronache, Schweiger, Sălă
jan, Ungur, Berbecea, Costică, Sa- 
boiu.

București: sturzu, Ciocănel, Tan
gier, Dumitrașcu, Wolf. Cuchi, Va- 
sile AL, Szekeii, Barabancea, Vasi- 
lescu, Balint, Marinică, Asan, Voica, 
Firică, Balogh, Stoenescu, Patru.

★
Premiul special — o motocicletă — 

de la concursul din 3 iulie a reve
nit lui Fleckinger Petru din Timi
șoara — str. Balaș 26 — care a avut 
16 buletine cu 0 rezultate.

Premiul va fi atribuit după ex
pirarea termenului de contestații de 
10 zile.

Mîine apare Programul PRONO
SPORT nr. 67 cu următorul cuprins:

— Premii în valoare de 10.690.000 
lei de Al. Roșculeț.

— Buletinul săptămînii (comenta
riul etapei din 24 iulie) de FI. Șcr- 
ban.

— S-a dat startul în Cupa Europei 
Centrale de V. Chiose și V Ben- 
kovschi.

— Ce doriți să știți din fotbal, Pre
mii de consolare. Colectivul PRONO
SPORT al fotbaliștilor de la Știința 
Ș PROGRAMUL CONCURSULUI

PRONOSPORT nr. 29 
(etapa din 24 iulie 1955) 

(din 7 posibile) 3-4. Bălanei, Ale
xandrescu 4'/2 p. (8) ; 5. Radovici 
4 p. (7),; 6. M. Rădulescu 3'/2 p-
(6) ; 7-8. Costea, Erdely 3'12 p.
(7) ; 9. Soos 3'/2 p. (8).

MARGARETA TEODORESCU 
CONDUCE IN SEMIFINALA DE 

LA BUCUREȘTI

In cadrul semifinalei de la 
București a campionatului feminin 
de șah al R.P.R. s-au jucat șase 
runde. In fruntea clasamentului 
se află fosta campioană a Capi
talei, Margareta Teodorescu, care 
a acumulat 5*/2 p. Ea a cîștigat 
consecutiv la Pali, Ionescu, Szat- 
mary, Jigău și Farkas remizînd 
în runda a Vl-a cu Maria Tara- 
panov. Reprezentanta Științei ocu
pă locul 11 la o jumătate de 
punct de fruntașa clasamentului. 
Tarapanov are 4 victorii (Farkas, 
Serghie, Laszlo și Manoliu) și 
două remize (Brana și Teodores
cu). Urmează în clasament fosta 
campionă a țării Iolanda Szat- 
mary cu 4'/2 p., Ana Pali și Renee 
Farkas împart locurile 4 și 5 cu 
cîte 3'h p., Cecilia Manoliu a acu
mulat 2'li p. avînd o partidă în
treruptă. 2’/a p. mai au Ortansa 
Serghie și Aurelia Badea. Urmea
ză Ana Jigău 2 p., Maria Brana 
1 ' f2 p., Elvira Laszlo și Elena lo- 
nescu 1 p.

LUPTA STRINSA IN SEMIFINA
LA DE LA ORAȘUL STALIN

Semifinala de la Orașul Stalin 
a adunat la start un lot valoros 
de șahiste printre care Elena Gra- 
boviețki, Natalia Iliescu, Sofia 
Pentek, Clara Hodoș și altele. In 
general. întrecerile se situează la 
un bun nivel tehnic, concursul a- 
bundînd în partide și realizări va
loroase. După patru runde, Elena 
Graboviețki, Sofia Pentek și Mă- 
gola Hajdara se află în fruntea 
clasamentului cu cîte trei puncte. 
(In prima rundă Graboviețki a 
remizat cu Iliescu, în runda a II-a 
cu Pentek cîștigînd apoi Ia Eca- 
terina Coting și Profira Șerban). 
La o jumătate de punct în urmă 
se află Natalia Iliescu și Ecate- 
rina Coting, iar la un punct Clara 
Hodoș și Ritta Barbu, care au 
însă cîte o partidă întreruptă.

mira și selecționata feminină de 
handbal a asociației Progresul. 
Intîlnirea va fi condusă de Ioana 
Dumitru, ajutată la tușe de Gh. 
Leucă și M. Petrescu.

Mîine pc stadionul Republicii

Selecționata categoriei A mtîlnește
pe First Vienna,

Deși ne aflăm în plină vacanță 
fotbalistică oficială, spectatorii 
bucureșteni, iubitori ai sportului cu 
balonul rotund, au ocazia mîine și 
miercuri să asiste la două partide 
de fotbal care se anunță de cea 
mai bună calitate. Pentru că, cele 
două jocuri la care ne referim, 
și care au stîrnit un legitim in
teres între sportivii bucureșteni, 
opun unor selecționate ale cate
goriei A din țara noastră pe cea 
mai bună echipă de fotbal aus
triacă din acest an, campiona ță
rii First Vienna.

Deși este vorba de jocuri ami
cale, interesul este îndreptățit în- 
trucît vom putea vedea „la lucru" 
mîine și miercuri o serie de ju
cători care au îmbrăcat adeseori 
tricourile echipelor naționale res
pective, și care — datorită cunoș
tințelor lor tehnice și tactice a- 
vansate — pot oferi faze care să 
satisfacă cerințele exigentului pu
blic bucureștean.

in formația austriacă, de exem
plu, figurează 
Schmied, Koller, 
tori de bază ai 
Austriei, alături de 

jucători ca 
Rockl, jucă- 
reprezentativei 
care au făcut

deplasarea Buzek. Grohs, Menas- 
se, Jericha, etc. Campioana Aus
triei, cunoscută pe cele mai mari 
stadioane din lume, a jucat în 
cursul ultimilor ani în America
de Sud* 1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. * XI. XII., Australia, Spania, Elve
ția, Franța, Suedia, R.P.U., Ger
mania occidentală, R.P.F. Jug., 
cucerind aprecieri unanime din 
partea cunoscătorilor. Deosebit de 
important este faptul că First 
Vienna, care — ca medie de vîr- 
stă a jucătorilor săi — este cea 
mai tînără dintre echipele de pri
ma mînă ale Austriei, s-a impus 
în toate turneele pe care le-a sus
ținut, printr-o formă constantă, 
prin combativitate, dorință de a 
lupta pentru prestigiul culorilor 
clubului. Așa au fost posibile o 
serie de rezultate care onorează 
palmaresul echipei First Vienna. 
Ne referim în special la victoriile 
realizate în Suedia asupra redu
tabilelor echipe A!K Stockholm și 
Djurgarden Stockholm, pe care 
echipa austriacă le-a învins cu a- 
celași scor : 5—2. Trebuie să ară
tăm că, spre deosebire de cele 
mai multe echipe austriace, care 
•fac o apărare insuficient de fermă, 
neaplicînd viguros marcajul la 
om, campionii din acest an ai 
Austriei datoresc în mare măsură 
succesul obținut tocmai jocului 
bun al apărării lor, care n-a pri
mit decît 26 de goluri în 26 de 
meciuri.

Constructorul Fieni — Flacăra 
Moreni 1—3 (0—2)

Flamura roșie Rm. Vîlcea — 
Progresul Sibiu 1—2 (1—1)

Avîntul Toplița — Locomotiva 
Cluj 3—2 (1-1).

După cum se vede, alte echipe 
din categoria B au fost eliminate 
de formații din campionatele re
gionale sau raionale. Este cazul 
Locomotivei Cluj și Locomotivei 
Galați care au suferit înfrîngeri 
în fața echipelor Avîntul Toplița 
și — respectiv — Recolta Tulcea.

I. Iași — Galați (Cupa Orașelor 
seria I)

II. Bacău — Bîrlad (Cupa Orașelor 
seria I)

III. Ploești — București (Cupa Ora
șelor seria a II-a)

IV. Constanța — Orașul Stalin (Cu
pa Orașelor seria a II-a)

V. Arad — Reșița (Cupa Orașelor 
seria a III-a)

VI. Craiova — Timișoara (Cupa 
Orașelor seria a III-a)

VII. Oradea — Cluj (Cupa Orașelor 
seria a IV-a)

VIII. Baia Mare — Tg. Mureș (Cupa 
Orașelor seria a IV-a)

IX. S. C. Einheit Dresden — Akti- 
wist Brieske Senftenberg (ami
cal R.D.G.)

. X Lokomotiv Stendal — S. C. 
Empor Rostock (amical R.D.G.)

XI. Motor Dessau — Chemie Zeitz 
(amical R.D.G.)

XII. Fcrtschritt Meerane — Motor 
Karl Marx Stade West (Cupa 
Toto — R.D.G.)

MECIURI DE REZERVA

A. Empor Wurzen — Chemie Glau
chau ((Cupa Toto — R.D.G.)

B. Vorwărts Leipzig — S. C. Motor 
Jena (Cupa Toto — R.D.G.)

C. Rotation Nord Ost Leipzig — Mo
tor Miitte Magdeburg (Cupa Toto - 
R.D.G.)

D. Motor Nordhausen West — Fort-
schritt Har Iha (Cupa Toto —
R.D.G.)

Pregătindu-se în vederea tur
neului echipei First Vienna, fot
baliștii noștri convocați pentru al
cătuirea selecționatei categoriei.. A 
au efectuat în cursul acestei săp- 
tămîni o serie de antrenamente, 
sub conducerea antrenorilor Gică 
Popescu, Angelo Niculescu și Ște
fan Covaci.

Au luat parte la antrenamente:

Mîine, prima etapă a competiției 
„Cupa Orașelor” la fotbal

Mîine începe ediția 1955 a 
„Cupei Orașelor", una din în
trecerile menite să contribuie la 
ridicarea elementelor tinere și de 
talent din rîndurile fotbaliștilor 
noștri. Urmărind tocmai acest 
scop, regulamentul competiției ara
tă că în reprezentativele de orașe 
participante la întrecere pot fi se
lecționați jucători din orice co
lectiv al orașului respectiv, năs- 
cuți însă între anii 1931—1937. 
Se vede deci că, așa cum am mai 
accentuat în ultimele numere 

ale ziarului nostru, se urmărește 
promovarea elementelor care se 
află între vîrsta junioratului și 
cea a unei activități de 2—3 ani 
pe tărîm competițional. Vom ve
dea, deci, „la lucru" în această 
competiție pe acei fotbaliști în- 
tr-adevăr susceptibili de progres, 
dacă vor primi îndrumarea unor 
antrenori pricepuți.

Prima etapă a competiției „Cupa 
Orașelor" programează în opt 
orașe ale țării întîlniri care se 
anunță interesante. Facem această 
afirmație, bazați pe faptul că co
misiile regionale și orășenești — 
care au sarcina selecționării și 
pregătirii echipelor reprezentative 
— s-au îngrijit, în marea lor ma
joritate. de acest lucru, astfel 
că la startul întrecerii se vor pre
zenta formații destul de bune.

Echipa orașului București, de 
pildă, compusă din jucători apar- 
ținînd colectivelor Recolta MAS,

campioana Austriei
Voinescu, Cosma, Torna (portari), 
Băcuț I, Apolzan, Szoko, Pa- 
honțu, Androvtci, Toma (fun
dași)^ Călinoiu, Pereț, Hidișan, 
Bodo (mijlocași), Boitoș, Copil 
III, Ozon, Georgescu, Petschov- 
schi, Ene I, Ene II, Mihai (îna
intași).

S-au tăcut aitît antrenamente 
individuale, pentru perfecționarea 
tehnicii, cît și colective pentru 
realizarea omogenității, deziderat 
atît de important la echipele se
lecționate. In cursul acestei săp- 
tămîni s-au susținut și două 
jocuri de antrenament în compa
nia unor echipe din campionatul 
orășenesc.

Intîlnirea de mîine se dispută 
pe stadionul Republicii, începînd 
de la ora 17.45. Arbitru Die Dră- 
ghid.

*

Aseară, la orele 21.30, a ate
rizat pe aeroportul Băneasa a- 
vionul cu care au sosit jucătorii 
echipa de fotbal austriace First 
Vienna.

După aterizare, antrenorul e- 
chipei oaspe. vechiul internațio
nal LEOPOLD HOFFMAN ne-a 
făcut următoarea declarație:

„Cunosc valoarea fotbalului ro- 
mlnesc, apreciez performanțele e- 
chipelor romîne obținute în ul
tima vreme in fața echipelor aus
triace Admira, F. C. Austria și 
Wiener SK și — in consecință — 
tmi dau seama că vom întîlni aici 
adversari redutabili. Am ținut să 
venim cu echipa completă, cu 
care am cîștigat campionatul. Re
gretăm însă că sîntem lipsiți de 
aportul lui Walzhoffer, care a su
ferit de curînd o operație. In rest, 
vom alinia formația noastră cea 
mai bună, adică: Schmied-Umge- 
her, Rockl, Nickerl-Koller (căpi
tanul echipei), Schweiger-Grohs, 
Menasse, Buzek, Jericha, Pichler.

Sperăm să facem focuri fru
moase, mai ales că în turneul pe 
care l-am încheiat acum cinci 
zile în Norvegia, echipa a dove
dit o formă bună, cîștigînd toate 
cele .5 meciuri susținute".

★
Ieri, am stat de vorbă și cu 

unul din antrenorii echipei noas- 
tre,-GHEORGHE POPESCU, care 
ne-a spus următoarele: ..Intllnim 
mîine o echipă de ridicată valoa
re și care a dat anul acesta nume
roși titulari reprezentativelor A și B 
ale Austriei: Schmied, ' Rockl, 
Koller, Nickerl, L mgeher, Me
nasse, etc. Echipa noastră se va 
strădui să reprezinte cu succes 

fotbalul din R.P.R "
Selecționata categoriei A va 

începe probabil jocul cu următoa
rea formație:

Voinescu-Băcuț I, Androvicî, 
Szoko-CăMnoiu. Pereț-Copil Ilf, 
Petschovschi, Ozon. Georgescu; 
Mihai

Știința Politehnica, Voința, Meta
lul „23 August" (toate din cam
pionatul orășenesc) și Dinamo 6 
București (din categoria B) a fă
cut două antrenamente în această 
săptămînă sub conducerea antre
norilor Taciuc și Sfera, insistîn- 
du-se asupra pregătirii fizice și 
omogenizării formației.

în seria I au loc jocurile: lași- 
Bacău și Galați-Bîrlad. Echipa 
Bacău are jucători de la colec
tivele Flamura roșie, Avîntul etc. 
în timp ce din echipa lașului vor 
face parte fotbaliști de la Loco
motiva, Știința etc. Și în repre
zentativa orașului Galați vor fi
gura jucători de la cele mai 
puternice secții de fotbal ale ora
șului.

Programul întîlnirilor din se
ria II este: Constanța București, 
Ploești-Orașul Stalin.

In seria III vor avea loc me
ciurile: Reșița-Craiova, Arad-Ti- 
mișoara.

Insfîrșit, în seria IV se dlispwtă 
partidele: Cluj-Baia Mare și Tg. 
Mureș-Oradea.

Jucătorii și antrenorii echipelor 
participante Ia „Cupa O’așelor" au 
datoria să depună toate eforturile 
pentru o bună comportare, pen
tru realizarea unor jocuri de nivel 
ridicat, contribuind astfel la rea
lizarea țelului, urmărit prin aceas
tă folositoare întrecere.



Com|ieUUi...conciii*sui*î... După întrecerea celor mai tineri jucători de baschet

C. C. A. —Dinamo 10—2
(2—1) la polo

Ne aflăm înaintea ultimei etape 
a turului în campionatul categoriei 
A de polo pe apă și la etapa a Vl-a 
(penultima) în campionatul catego
riei B. Miercuri la Cluj și joi i'a 
București. odată cu consumarea 
derbiurilor celor două categorii — 
Locomotiva Cluj-Voința Timișoara: 
3-2 (2-0) și respectiv C.C.A. — 
Dinamo București: 10-2 (2-1) — 
situa(ia primului loc în cele două 
categorii a fost clarificată pentru 
prima parte a campionatului. Ieri, 
Tînărul Dinamovist a întrecut Me
talul Cluj cu 6—2 (3—1). Iată mai 
jos configurația celor două clasa
mente :

CATEGORIA A:
1. C.C.A
2. Progr. Tg. Mureș
3. Dihamo Buc.
4. Tîn. dinamovist
5. FI. roșie Tim.
6. Știința Cluj
7. Progr. București
8. Constr. Oradea
9. Știința Buc.
10 Metalul Cluj

CATEGORIA Bî
1. Locomotiva Cluj
2. Voința Timișoara
3. FI. roșie Lugoj
4. Voința Tg. Mureș
5. Voința Oradea
6. Locom. Timișoara
7. Știința Timișoara
8. Progresul Cluj

6 6 0 0 58: 6 13
6 5 0 1 38:11 10
6 5 0 1 43:20 10
7 5 0 2 28:19 10
6312 16:26 7
6303 26:23 6
9 12 6 16:41 4
7 1 2 4 15:42 4
7 115 14:35 3
8 0 2 6 14:45 2

5 5 0 0 35: 6 10
5 4 6 1 33:17 8
5311 18:23 7
5 3 0 2 27:19 6
5113 16:35 3
4103 12:24 2
4103 7:23 2
5005 10:19 0

Sîmbătă și duminică, în cele două 
categorii sînt programate următoa
rele jocuri: CATEG. A : Progresul 
Tg. Mureș — Știința București 
(sîmbătă). Știința Cluj — Flamura 
roșie Timișoara. CATEG. B. : 
Voința Timișoara — Știința Timi
șoara. Voința Oradea — Locomo
tiva Timișoara, Voința Tg. Mureș — 
Flamura roșie Lugoj, Locomotiva 
Cluj — Progresul Cluj.

O cursă a motocicliștilor 
noștri fruntași

Orașul Stalin va găzdui mîine 
dimineață alergările celei de a 
patra ediții a concursului moto- 
ciciist de viteză pe circuit „Cupa 
Metalul" întrecerile organizate în 
Orașul Stalin au intrat în tradi
ția sportului nostru cu motor și 
sînt așteptate de motocicliști cu 
un deosebit interes. Mai ales a- 
cum. cînd alergătorii se găsesc 
în preajma disputării campionatu
lui de viteză pe circuit, com
petiția de duminică înseamnă pen
tru ei un minunat prilej de ve
rificare a mașinilor, precum și a 
posibilităților lor. Iată de ce se 
așteaptă ca la actuala ediție a 
competiției „Cupa Metalul" să fie 
prezenti toți fruntașii motociclis- 
mului nostru, ceea ce, desigur, 
va contribui ca disputele din ca- 
diul tuturor probelor să se ridi
ce la un nivel înalt.

De Ia începutul acestui an și 
pînă acum halterofilii noștri frun
tași au doborît peste 30 recor
duri republicane, iar cîțiva din
tre ei s-au apropiat simțitor de 
noile norme de maestru și, bine
înțeles, de normele fixate pentru 
participarea la Festival. Un deo
sebit succes, în această privință, 
a fost realizat cu ocazia turneu
lui echipei noastre reprezentative 
în R.D. Germană, în cursul că
ruia — deși condițiile nu au fost 
tocmai prielnicg (călătorie obo

sitoare, lipsa halteret de încălzire 
la concurs, etc.) — au fost rea
lizate 13 noi recorduri.

Cel mai valoros record a fost 
obținut de Silviu Cazan, a cărui 
performantă (410 kgr. la totalul 
celor trei stiluri — categoria grea) 
este inferioară cu numai cinci

Selecționata de volei a orașului Tg. Mureș 
a întrecut selecționata orașului Tirana

scorul de 3—1 (15-6, 9-15, 15-7,Tg. Mureș 15 (prin telefon). In 
fața a peste 1.500 spectatori, s-a 
desfășurat joi în localitate par
tida dintre reprezentativa de vo
lei a orașului Tg. Mureș și se
lecționata orașului Tirana. Intîl- 
nirea a dat loc unui joc foarte 
spectaculos, Ia capătul căruia mu
reșenii au obținut victoria cu

Probele sînt cele obișnuite com
petițiilor de viteză pe circuit. In 
plus, au fost incluse clasele 350 
cmc. I.J. și 150 cmc. femei. De 
asemenea, în cadrul claselor sub 
și peste 2 L, vor participa și au- 
tomobiliștii.

Iată acum cîtiva dintre alergă
torii care vor lua startul în „Cupa 
Metalul, motocicliști a căror va
loare s-a confirmat din nou chiar 
și în cursul acestei săptămîni cu 
prilejul probelor kilometru lansat 
și kilometru cu start de pe loc. 
I. Popa și Al. Uță (Dinamo), A. 
Munteanu, Al. Lăzărescu, N. Ni- 
culici, Romano Moldovan, G. Mor- 
mocea, Gh. Ion -ț- C. Udrescu, I. 
Spiciu-t-AI. Huhn (C.C.A.), I. 
Boloni (Voința), toți noi record- 
meni ai R.P.R. în probele de vi
teză pe șosea pe distanță scurtă. 
In plus vor mai participa cam
pionii și recordmenii noștri M. 
Cernescu, C. Nedelcu. G. Bereni 
(Dinamo), Barbu Predescu (Meta
lul), N. Buiescu (Loc.) și încă 
mulți alți alergători care s-au 
făcut cunoscuți prin performan
țele obținute în competițiile națio
nale și internaționale.

Majoritatea motocicliștilor bu- 
cureșteni, ca și o bună parte din 
restul motocicliștilor fruntași din 
tară, s-au deplasat la Orașul 
Stalin încă de acum cîteva zile, 
pentru a fi prezenți la verifica
rea tehnică a mașinilor, care a 
avut loc ieri după-amiază. In 
cursul după-amiezii de azi moto- 
cicliștii își vor completa pregăti
rile în cadrul antrenamentelor ofi
ciale.

Traseul pe care vor avea loc 
întrecerile măsoară 1680 m. și 
trece prin centrul orașului. Da
torită numeroaselor viraje pe care 
le. prezintă, traseul se numără 
printre cele mai grele din țară și, 
desigur, va da și de data aceasta 
motocicliștilor serios de lucru.

Campionatul republican 
de gimnastică al juniorilor 

Demonstrația gimnaștilor 
fruntași

La Piatra Neamț încep astăzi 
întrecerile finale ale campionatu
lui republican de juniori. Această 
nouă competiție constituie un bun 
prilej pentru tînăra generație de 
gimnaști de a-și verifica gradul 
de pregătire, căpătat fie în Șco
lile sportive de tineret, în Școlile 
sportive de elevi fie numai în 
cadrul școlilor sau al colectivelor 
sportive de elevi, fie numai în 
acest CL.npionat constă nu numai 
din probe de gimnastică ci și din 
cîteva probe atletice, tocmai ’n 
scopul de a ajuta tinerelor ele
mente să dobîndească o pregătire 
completă. întrecerile se vor des
fășura pe stadionul din P. Neamț, 
la aparatele prevăzute, la sectoa

PESTE 30 RECORDURI!
kgr noii norme de maestru. De 
asemenea, foarte bun este noul 
record la total realizat de Ilie 
Ienciu la categoria semimijlocie 
(350 kgr.). Prin excelenta per
formanță realizată în meciul 
R.P.R. — Danemarca, Ilie Dancea 
a ridicat simțitor nivelul recordu
lui la categoria semigrea (372,5 
kgr.), dar diferența față de noua 
normă de maestru și chiar de cea 
fixată pentru Festival este încă 
însemnată.

In general, de la începutul anu
lui au fost modificate recordurile 
la total la șase din cele șapte ca
tegorii de greutate, ceea ce repre
zintă un mare succes al fruntașilor 
acestui sport. Este, desigur, un 
rezultat al muncii deosebite care 
s-a dus cu fruntașii acestui sport 
de către antrenorii lotului nostru 

rele de sărituri și aruncări. Ele
mentele care se vor evidenția cu 
acest prilej vor rămîne în tabăra 
de pregătire care va funcționa 
în acest oraș cu scopul de a ridica 
nivelul tehnic al gimnaștilor ti
neri.

★
Astăseară, începînd de la ora 

20, sala Floreasca va găzdui 
demonstrația loturilor R.P.R. — 
masculin și feminin — care se 
pregătesc în vederea întrecerilor 
sportive din cadrul Festivalului. 
Vor evolua cu cele mai bune 
exerciții toți maeștrii sportului 
precum și o serie de valoroase 
elemente tinere care completează 
loturile respective.

Finala concursului feminin 
pe țară de orientare

turistică

In masivul Bucegi se vor în
trece astăzi, ’n cursul zilei și 
apoi în cursul nopții, reprezenta
tivele feminine ale tuturor regiu
nilor din țară în cadrul finalei 
concursului feminin de orientare 
turistică organizat de C.C.S. Fi
nala reunește cele mai bine pregă
tite turiste din întreaga țară, 
astfel încît se scontează pe rea
lizarea unor procentaje ridicate 
din partea echipelor care se vor 
clasa pe locurile din fruntea cla
samentului.

Intense pregătiri pentru
„Cursa munților"

Peste cîteva zile se va da ple
carea în „Cursa munților", între
cere deosebit de dură — cu peste 
70 la sută traseu de munte — 
organizată de asociația Dinamo. 
In vederea acestei competiții se 
fac ultimele pregătiri. Astfel, în 
cursul acestei săptămîni, alergă
torii de la Casa Centrală a Ar
matei au făcut recunoașterea a 
două treimi din traseu.

De asemenea, cicliștii de la Me
talul, trecînd prin Pitești—Cîm- 
pulung—Bran — au făcut antre
nament pe traseul etapelor a Il-a 
si a IV-a (Pîrîul Rece—Predeal), 
iar cei de la Progresul au peda
lat și ei trei zile pe parcurs, stu
diind punctele „strategice". La 

fel au procedat și tinerii de la 
Recolta, Voința și alte asociații.

In cursul zilei de azi, cel mai 
tîrziu mîine, toți cicliștii vor fi 
în București, pentru punerea la 
punct a bicicletelor. In ceea ce 
privește latura organizatorică, ni 
se transmite de către corespon
denții noștri din orașele de pe 
traseu că s-au luat toate măsu
rile în vederea primirii caravane; 
cicliste și asigurării de premii 
cît mai numeroase pentru cicliștii 
care se vor evidenția.

republican, în frunte cu antreno
rul de stat Ștefan Petrescu.

In munca pentru ridicarea con
tinuă a măiestriei sportive a frun
tașilor acestui sport trebuie însă 
să se insiste spre acele puncte 
slabe, care s-au făcut remarcate 
mai ales la ultimele întreceri. 
Este necesar să insiste în pre
gătirea morală și de voință, 
care constituie punctul slab al 
unora dintre halterofilii noștri. 
De asemenea, trebuie îmbunătă
țită pregătirea la acele stiluri ia 
care unii dintre sportivi au arătat 
lipsuri (de pildă, Silviu Cazan 
are nevoie de mai multă pregă
tire, în special, la stilul smuls).

S-a vădit că prin muncă inten
să, continuă, au fost obținute re
zultate . de înalt nivel. Totodată 
s-a verificat în practică legătura 
dintre pregătirea sportivă și felul 
în care înțelege sportivul să-și 
organizeze viața sa particulară. 
In această privință, exemplul lui 
Silviu Cazan este edificator. După 
o serie de performanțe bune, el s-a 
delăsat în muncă și nici nu a ma< 
dus o viață sportivă. Dar fiind 
criticat, și-a revizuit atitudinea 
(atît în ceea ce privește pregăti
rea cît și felul său de viață) și 
astăzi el poate fi dat ca bun 
exemplu, iar prim performanțele 
recent reușite s-a ridicat în rîn- 
dul celor mai buni „grei" din 

Europa.

întrecerea celor mai buni ju
niori și junioare de baschet din 
țara noastră, desfășurată între 6 
și 10 iulie la P. Neamț, a cores
puns întru totul scopului pe care 
și l-a propus inițiatoarea ei, comi
sia centrală de baschet. „Cupa 
Orașelor" a constituit un bun pri
lej de verificare a nivelului de 
pregătire pe care îl au în prezent 
aceste cadre de nădejde ale bas
chetului nostru.

Totodată, întrecerile din cele 
cinci zile de concurs de la Piatra- 
Neamț au scos în evidență sau 
au confirmat valoarea unor tineri, 
proaspeți practicanți ai acestei 
discipline sportive și paralel, prin 
jocuri spectaculoase și de bună 
calitate, au popularizat basche
tul printre localnici. In rîndurile 
de mai jos vom face o succintă 
trecere în revistă a celor văzute 
și constatate în orașul de pe Valea 
Bistriței.

Referindu-ne la pregătirea fizi
că pe care au arătat-o partici- 
panți, subliniem că juniorii care 
au evoluat în „Cupa Orașelor" 
s-au prezentat destul de bine *n 
această direcție, rezistînd efortu
lui cerut de competiție — deși 
aceasta era programată pe întin
derea a cinci zile consecutive de 
concurs — dînd un randament 
constant și menținînd ritmul de 
joc în ambele reprize ale fiecă
rei partide. Dacă ținem seama 
că toate meciurile masculine au 
fost foarte echilibrate și că în
vingătorii au fost cunoscuți de- 
abia în ultimele minute de joc, 
iese cu atît mai mult în evi
dență buna pregătire fizică a 
baschetbaliștilor juniori. In plus, 
la toate aceste consideraț'i se a- 
daugă și un alt factor de difi
cultate, acela al ritmuliți rapid 
de joc caracteristic, în general, 
întrecerilor de tineret și în special 
celor desfășurate în cadrul tur
neului masculin.

Nu același lucru îl putem afir
ma și despre reprezentativele fe
minine. Baschetbalistele junioare 
au dovedit de-a lungul întregii 
competiții o pregătire fizică, insu
ficientă care, de foarte multe ori, 
a influențat direct comportarea 
tehnico-tactică a echipelor res
pective. Scorurile mici obținute în 
cea de a doua repriză a majori
tății partidelor feminine se dato- 
resc, în bună măsură și acestui 
fapt. De exemolu, în meciul dintre 
reprezentativele feminine ale ora
șelor Timișoara și Galați, în pri
mele cinci minute de joc ale celei 
de a doua reprize, ambele echipe 
au obținut doar 5 puncte. De a- 
semenea, în partida Timișoara — 
Galați. în primele 12 minute de 
după-amiază, scorul era de 5—2.

b TENIS, — După patru zile 
de desfășurare, întrecerile de te
nis din cadrul competiției dotată 
cu „Cupa Școlarilor" au luat sf'r- 
șit. Acest concurs organizat de 
colectivul Știința Invățămînt a 
reunit 116 elevi și eleve între 
8 și 14 ani. Rezultate tehnice: 
băieți 8—10 ani: semifinale: N. 
Florescu — R. Irimescu 6—4, 
6—3; D. Dimache — Fichman 
6—1, 6—1; finala: Dan Dimache 
— N. Florescu 6—0, 6—2 ; 11—12 
ani: semifincle. D. Dimache — 
M.Iordache 6—0, 6—2 ; Costin
Ionescu — C. Vasiliu 6—3, 6—5; 
finala: C. Ionescu — D. Dima
che 6—0, 6—1 ; 13—14 ani: semi
finale : N. Dimache — C. Vasiliu 
6—0, 6—3 ; Șt. Burciu — R. Pas
cal 6—1, 6—3; finala: Șt. Bur
ciu — N. Dimache 6—1, 6—3; 
fete 11—12 ani: finala: L. Cos- 
tiniuc — Pădurea nu 6—2, 6—3; 
13—14 ani: semifinale: Ștefania 
Trepcea — Helga Miiller 6—4, 
1—6, 6—1 ; Anca Basarab — L. 
Costiniuc 6—1, 6—3; finala:
Anca Basarab — Ștefania Trep
cea 6—5, 5—6, 6—4.

■ FOTBAL. — Mîine continuă 
în Capitală campionatul de pitici, 
după următorul program : TEREN

IN CAPITALA
AZI

Gimnastică: sala Floreasca ora 
20: demonstrația loturilor R.P.R.

Natafie: Ștrandul Tineretului 
ora 16,30: Prima etapă a cam
pionatului republican de juniori.

Tir- Poligonul Tunari de la 
or» 0 ; concurs de talere.

MÎINE
Fotbal: Stadionul Republicii;

La un nivel puțin mai ridicat în 
această privință s-a situat repre
zentativă de junioare a Orașului 
Stalin — cîștîgătoarea turneului 
feminin — care are în componența 
sa junioare cu pregătire fizică 
multilaterală (Hanelore Kraus, 
Octavia Cucuruz etc). Se mai 
poate spune că au avut o pregă
tire fizică peste nivelul general 
și alte junioare ca Florica Co- 
șug (Galați) și Ecaterina Kerc- 
sov (Tim.).

Pe planul tehnicii individuale 
putem face, în general, constatări 
îmbucurătoare în ceea ce pri
vește loturile juniorilor. Aceștia 
și-au însușit și folosesc cu ușu
rință majoritatea elementelor mo
derne de joc (aruncarea la coș 
din săritură, pătrunderile etc.) și 
întrebuințează destul de variat 
toată gama celorlalte elemente 
tehnice. Deasupra tuturor s-a si
tuat în această privință lotul de 
juniori al orașului București și 
apoi cel al Clujului. Junioarele, 
în schimb, au arătat și aci lip
suri serioase, demonstrînd că 
pentru ele nrimirea și transmi
terea mingii constituie încă o 
prcblemă destul de dificilă. Un 
punct comun at‘t juniorilor cît și 
junioarelor noastre este acela al 
nivelului scăzut în ceea ce pri
vește aruncările Ia coș. Se re
marcă la aruncările din acțiune o 
grabă în execuție, dar mai Mes în
cercări din poziții dezechilibrate. 
In același timp s-a vădit și o 
inconstanță în realizările din a- 
ceste aruncări. De exemplu, dacă 
juniorii bucureșteni au reuș:t o 
medie excelentă în meciul lor cu 
Satu-Mare (53 la sută aruncări 
din acțiune) tot ei au fost aceia 
care au realizat și cel mai mic 
procentaj (12 la sută) în meciul 
pe care l-au pierdut în fața re
prezentativei orașului Cluj. La 
rîndul lor, juniorii din Cluj în 
meciul cu orașul Satu Ma
re au aruncat la coș din acțiune, 
de 45 ori pentru a nimeri doar 
de 9 ori. In partida dintre echi
pele feminine ale orașelor Timi
șoara și Orașul Stalin, junioarele 
primei echipe au încercat coșul de 
56 ori, reușind să marcheze numai 
de 4 ori ! Iar adversarele lor au 
avut 78 încercări, dintre care 
numai 18 reușite. La fel, în par
tida echipelor de junioare ale ora
șelor Galați și Timișoara, dispro
porția dintre încercări și realizare 
este de asemenea accentuată. Ju
cătoarele din Galați au ;ncercat 
de 68 ori, realizînd 10 coșuri, iar 
timișorencele au încercat de 50 
ori nentru a reuși numai 11 
coșuri. A. PRFDFSCU

an'r<,n->-
N. MARDAN

GIULEȘT1 I, ora 9: Locomotiva 
Grivița Roșie I — Flamura roșie 
Alimentația Publică; ora 10,15: 
Locomotiva Grivița roșie II — 
Voința III ; TEREN C.C.S., ora 
9: Flacăra — Recolta M.A.S. ; 
ora 10,15: Metalul „23 August" 
— Știința București; ora 11,30: 
Flamura roșie „7 Noiembrie" — 
C.C.A.; TEREN DINAMO 11: ora 
9: Tînărul Dinamovist I! — 
Școala Profesională II: ora 10,15: 
Școala Profesională I — Tînărul 
Dinamovist 1 ; TEREN PROGRE
SUL FINANȚE BĂNCI: ora 8: 
Voința IV. — Flamura roșie F. C.; 
ora 10: Progresul F. B. — Avîn- 
tu! Iprofil.

■ BASCHET. - Luni 18 iu
lie, ora 18 la sediul C.C.F.S. va 
avea loc o importantă ședință 
în cadrul căreia profesorul Leon 
Teodorescu va vorbi despre „Ob
servații tehnice și tactice asupri 
campionatelor europene de baschet 
de la Budapesta" și dr. Dan Chi- 
riac despre „Observații asupra ar
bitrajului la campionatele europene 
de la Budapesta".

Arbitrii, antrenorii și jucătorii 
din Capitală sînt invitați să ia 

parte la această consfătuire.

ora 17,45: Selecționata categoriei 
A — First-Viena.

Handbal: Stadionul Republicii 
ora 16,30: Admira Viena — Se- 
lecționta Progresul.

Nata(ie: Ștrandul Tineretului 
ora 9 : Prima etapă a campionatu
lui republican de juniori.

Tir: Poligonul Tunari: ora 9: 
Concurs de talere.

15-11). învingătorii au jucat în 
forță în atac, iar în apărare au 
folosit cu succes blocajele în doi. 
S-au remarcat: Bighian, Pașcanu, 
Bănuțiu, Cherebențiu (Tg. Mu

reș) și Murzacu, Kona (Tirana). 
A arbitrat Valentin Grădinaru.

Nerva Popa, corespondent



Impresii de la marea sărbătoare
In fiecare an „Ziua Unională a Sportivului" este sărbătorită la 

Moscova printr-o mare paradă desfășurată pe stadionul Dinamo". 
Demonstrațiile sportivilor sovietici oglindesc succesele lor, progre

sele înregistrate pe drumul sportului ae mase, mărețele perspec
tive ale mișcării de cultură fizică din U.R.S.S. Ele lasă o impresie 
de neuitat tuturor Celor care au prilejul să le urmărească, lată mai 
jos cuvintele rostite de cîțiva dintre oaspeții invitați la marea paradă 
a sportivilor sovietici desfășurată anul trecut pe stadionul „Dlnamo".

„Ca inginer, a declarat Avery Brundage, președintele comitetului 
olimpic internațional, vreau să remarc ordinea exemplară în care 
s-a desfășurat parada, la care au participat peste 20.000 de oa
meni. Reprizele au urmat una după alta cu o precizie de cea
sornic.

In vechea Grecie, in timpul Jocurilor Olimpice, a subliniat pre
ședintele C.I.O , frumusețea șl grația erau la fel de apreciate ca și 
.rezudtai'.ele sportive. Sint bucuros să remarc că l.a parada de 'la 
Moscova, graț a și frumusețea s-au îmbinat cu minunata muzică 
a lui Ceaikovski.

„Este imposibil să redau pe scurt, a spus Rene Rousseau, preșe
dintele federației sportive muncitorești din Franța, impresiile pe 
care mi le-a lăsat priveliștea minunată de pe stadion. De aceea, 
vorbind despre sărbătoare, vreau să remarc în primul rînd partici
parea de masă, atît a sportivilor de rînd, cît și a marilor cam
pioni. Aceasta, ca și cum ar simboliza puterea sportului sovietic 
— caracterul său de masă — fiind stimulentul succeselor viitoare. 
Parada sportivă a demonstrat marele progres al culturii fizice so
vietice, atît pe tărîm intern cît și pe cel internațional, uriașele 
sale perspective".

Li luptă pentru noi performanțe
țiale ale noii recordmane, în pa
ranteză fiind trecute performanțele 
Alexandrei Ciudina : greutate 
13,54 m. (13,42 m.), înălțime
1,62 m. (1,63 m.), 200 m. 25,8 sec. 
(25,5 sec.), 80 m. g. 11,3 sec. 
(11,6 sbc.), lungime 5,92 m. 
(5,81 m.). De notat că la sări
tura în lungime cea mai bună 
performanță a Ninel Martînenko 
este de 6,01 m., iar la 80 m. g. 
de 11,1 sec. Cu aceste rezultate 
a cîșfigat ea probele respective 
în cadrul concursului internațional 
de la Moscova.

Și la 80 m. g. noua record
mană face parte din tînăra gene
rație a atleților sovietici. Ga lina 
Ermolenko s-a remarcat ca atletă 
abia în acest an. Pînă acum, spe
cialitatea ei fusese gimnastica 
acrobatică, disciplină în care ob
ținuse norma de maestră a spor
tului. Recent, alergînd 80 m. g. 
în 10,8 sec., tînăra sportivă a 
stabilit un excepțional record 
mondial. Vechiul record (10,9 sec.) 
era deținut de trei atlete: S. 
Strikland (Australia), M. Golub- 
niceada (U.R.S.S.) și S. Maskell 
(Africa de Sud).

Asaltul atleților sovietici asu
pra recordurilor va continua și 
mai accentuat în cursul importan
telor competiții care le stau în 
față. '

CEI MAI BUNI DINTRE SUTELE DE MII...
Este, fără îndoială, hazardat 

să spin despre unele succese că 
nu mai pot fi întrecute ca am
ploare și strălucire. Totuși, deși 
posibilitățile omenești nu cunosc 
limite, sîntem îndemnați să afir
măm aceasta în fața marilor vic
torii, unice în istorie, repurtate de 
școala șahistă sovietică. Pentru că 
nu există competiție de amploare 
sau campionat mondial, în acea
stă disciplină sportivă, care să fi 
revenit altcuiva decît unui repre
zentant al Uniunii Sovietice.

După cel de al doilea război 
mondial marii maeștri și maeștrii 
sovietici au fost aceia care au dat 
strălucire competițiilor internațio
nale, iar uriașul progres făcut în 
domeniul „sportului minții” li se 
datorește lor în cea mai mare 
măsură.

In 1948, Mihaiil Botvinik cuce
rește _ titlul de campion mondial, 
preluind parcă moștenirea lui Ale- 
xandr Alehin, genialul șahist rus 
si predecesor al lui Botvinik în 
fruntea ierarhiei șahului mondial.

Doi ani mai tîrziu șnhista so
vietică ' Ludmila Rudenko obține 
titlul suprem feminin.

In 1952, la Helsinki, echipa
U.R.S.S., partiicipînd pentru prima 
oară la Turneul Națiunilor ocupă 
primul loc, devenind campioană 
a lumii. Șahiștii sovietici cîștigă 
cele două ediții ale turneului in
terzonal de la Stockholm și marile 
turnee de la Budapesta și Zurich 
pentru desemnarea adversarului 
campionului mondia1. In cele două 
meciuri susținute anoi de Botvi- 
nik pentru apărarea titlului de

Anul acesta vana n-.a zîmbit pir-ea 
timpuriu sportivilor sovietici. Fri- 
gul~ și trim pul ploios s-au întins 
pînă tîrziu în iunie, îngreunînd 
organizarea concursurilor în aer 
'Hirer, complicînd buna desfășu
rare a calendarului competițional. 
Cu atît maii mare este meritul 
atleților sovietici, care, învingînd 
toate aceste condiții atmosferice 
neprielnice, au reușit în scurtă 
vreme să aducă importante mo
dificări tabelei recordurilor unio
nale și mondiale, să completeze 
listele performanțelor cu nume

roase rezultate de valoare interna
țională.

Pentru atletismul sovietic, ca: 
racterisdic în acest an este „asaltul" 
întreprins de sportivi într-o serie 
de probe în care rezultatele de 
pînă acum nu se ridicau la valo
area cea mai malta. Din .acest punct 
de vedere, săritorii în înălțime 

au excelat. Pentru prima dată în 
istoria atletismului din U.R.S.S. 
s-dE sărit în acest an peste 2 me
tri. La capătul mai multor ani 
de muncă dîrză și asiduă, tînărul 
Iurii Stepanov își găsește consa
crarea internațională prin noul 
său record de 2,02 m. La scurt 
timp, Vladimir Sitkin îi urmează 
exemptal. sărind 2.01 m., record 
personal și a doua performantă 
sovietică în această probă. V. 

Degtearev s-a apropiat și el de 
mult dorita limită a celor -2 me
tri, trecînd recent 1,99 m. iar I. 
Berhin a realizat cu 1.96 m. un 
nou recond unional die juniori. Ște- 
panov și-a demonstrat clasa ridi
cată cu prilejul concursului inter
national de la Moscova, cînd în 
rîndul învinșilor săi s-au nunta-, 
nat campionul european Nri'scn și 
recordmanul romîn Ion_ Soter.

Un pas important înainte au 
făcut sprinterii. Peste 20 atleți 
au alergat suta de metri^ sub
11 sec. îmbunătățirea calităților 
de viteză au permis ca lunta pen
tru un nou record pe 200 m. sa 
fie încununată de succes. Zilele 
trecute, Boris Tokarev reușește ex
celenta performantă de 20,9 sec., 
caire întrece cu 0,2 sec vechiul 
record al lui Ignatiev. In aceeași 
cursă, Iurii Konovalov aleargă 
21,1 sec., egalînd vechiul record 
unional. Deposedat de recordul 
pe 200 nu, Ardalion Ignatiev, 
campion al Europei, se revanșea
ză stabilind un excepțional re
cord pe 400 m. plat, pamourgînd 
distanța în 46,0 sec. Performanța 
egalează recordul european care 
aparținea de mulți ani regreta
tului alergător german R. Harbig.

Pe lista recordurilor mondiale 
au fost înscrise două noi perfor
manțe în dreptul probelor femi
nine de pentatlon și de 80 m. g. 
La pentatlon, tînăra atletă Nina 
Martînenko a reușit să întreacă 
vechea performanță deținută de 
Alexandra Ciudina. Demonstrînd o 
constanță deosebită în cele cinci 
probe, ea a totalizat 4977 p. dar, 
față de posibilitățile sa>e reale, 
nu este exclus să treacă în curînd 
peste 5000. Iată rezultatele par

Neîntrecuții maeștri ai
Despre gimnaștii sovietici s-au 

scris sute și sute de articole. Iar 
despre gimnaste nu mai puțin. 
Comentatorii sportivi au epuizat 
cuvintele de admirație la adresa 
gimnaștilor și gimnastelor din 
U.R.S.S., pentru a căror virtuozi
tate superlativele erau prea sărace. 

_ Puține sporturi dau atîtea sa
tisfacții ochilor ca gimnastica. 
Armonia deplină a mișcărilor, s4ă- 
pînirea perfectă a fiecărei fibre 
musculare, ansamblul celor mai 
dificile exerciții efectuate fără un 
pic de crispare pe obraz, cu zîm- 
betul pe buze, amintesc parcă un 
concert, în care Beethoven sau 
Ceaikovski înalță la înțelesuri 
sublime cele opt note ale gamei.

Nu-i de mirare, deci, că gim
nastica șj-a găsit trainice legă
turi cu muzica, multe dintre exer
ciții efectuîndu-se în sunetele me
lodioase ale pianului.

Popularitatea acestei discipline 
în U.R.S.S. este uriașă și ea se 
explică prin faptul că gimnastica 
stă la baza pregătirii în marea 
majoritate a sporturilor. Atletul 
și înotătorul, halterofilul și lup
tătorul și-au început deopotrivă 
activitatea prin însușirea elemen
telor de bază ale gimnasticii.

Deși practicată ca disciplină 
sportivă de sine stătătoare abia 
de un sfert de veac în U.R.ă.S., 
gimnastica a numărat de la în
ceput maeștri iscusiți. Să ne a- 
mintim de I. Murașkov, A. Iba- 
dulaev, N. Serîj, care în anii di
nainte de război au dominat ma
rile întreceri unionale. N. Serii și 
Maria Tîșko au participat în anul 
1937 la cea de a III-a olimpiadă 
muncitorească de la Antverpen, 

cucerind titlurile de campioni.
Campionatul de gimnastică al 

U.R.S.S. se dispută cu regulari
tate din anul 1929, numărînd de 
la o ediție la alta tot mai mulți 
participant!. După război, o nouă 
pleiadă de străluciți gimnaști se 
ridică din mijlocul tineretului. Ei 
perfecționează la maximum exe
cuția diferitelor probe, reușind, 
printr-un antrenament migă’osși 
o pregătire neîncetată, să atingă 
culmile cele mai înalte ale măies
triei, să se apropie de virtuozi
tate.

N. Beleakov (campion unional 
în anii 1944 și 1947), V. Ciukarin 
(campion al țării în 1949, 1950 și 
1951), Grant Saghinian, Galina Ur- 
banovici (de șapte ori campioană 
absolută a U.R.S.S.), Maria Go- 
rohovskaia, Nina Bocearova, Hen- 
rieta Konovalova, obțin succese 
triumfale fn competițiile interna
ționale, aducînd patriei nenumă
rate victorii.

In cadrul jocurilor olimpice de 

campion, parteneri i-au fost tot 
doi șahiști sovietici, marii maeștri 
Bronstein și Smîslov. Ludmila 
Rudenko a fost învinsă în meciul 
pentru campionatul lumii, dar de 
o altă șahistă sovietică Elisaveta 
Bîkova.

Turnee internaționale de mare 
amnloare Skawno-Zdroj (1951),

Efim Oheller, camp.onul de șah 
ai U.R.S.S., face parte din gene

rația tinerilor șahiști sovietici.

Budapesta (1952), București (1953 
și 1954), Belgrad (1955), Hastings 
(1954/55) au fost cîștigate_ de 
șahiștiiii sovietici. Anul trecut,' la 
Amsterdam, echipa U.R.S.S. a de
venit pentru a doua oară consecu
tiv campioana lumii, fără să fj 

ia Helsinki din anul 1952 și al 
campionatelor mondiale de la Ro
ma din anul 1954 gimnastele și 
gimnaștii sovietici au ocupat de
tașat primele locuri individual 
și pe echipe, demonstrînd o adevă
rată supraclasă. Gimnaștii sovie
tici au ieșit învingători în cadrul 
jocurilor mondiale universitare de 
la Budapesta (1949), Berlin (1951) 
și București (1953) precum și în 
numeroase alte competiții de pri
mă importanță.

In ultimii ani, rînidluriile maeștri
lor gimnasticii din U.R.S.S.

Victor Ciukarin este un neîntrecut maestru al exercițiilor la paralele.

6000 kilometri in cinstea marii sărbători
...Sub soarele arzător al pus'tiu- 

fui, înfrunrind căldura și furtunile, 
un grup de tineri străbate deșer
tul Kara-Kum. Cu zile în urmă ei 
au pornit din Tașkent, au lăsat în 
stînga marea de Arai, au învins 
nisipul arzător și dunele înșelă
toare, iar acum se îndreaptă spre 
Kuibîșev, pentru a preda mai de
parte ștafeta primită de la tinerii 
sportivi din Stalinabad.

In cinstea Zilei Unionale a Spor
tivului și a Spartachiadei popoare
lor din U.R.S.S. a fost organizată 
o mare ștafetă unionaîă în stea. 
Din colțurile cele mai îndepărtate 
ale Uniunii Sovietice, de la Mur
mansk și Vorkuta, dincolo de cer
cul polar, din îndepărtatul Vladi
vostok, din Așhabad, Alma Ata și 
Baku, au pornit spre Moscova șta
fetele care raportează partidului, 
guvernui'ui și poporului, marile suc
cese obținute de tineretul sovietic 

suferit vreo înfrîngere în această 
competiție.

Uniunea Sovietică numără 16 
mari maeștri internaționali și mai 
bine de 100 maeștri. Numărul 
jucătorilor care practică șahul în 
mod organizat, în colective și în 
cluburi, avînd diferite categorii 
de calificare unională, se cifrează 
la sute și sute de mii. Cunoscînd 
această răspîndire uriașă, nu ne 
mai miră succesele repurtate de 
șahiștii sovietici în arena interna
țională.

Dar u<n alt „secret” al victorii
lor școlii șahiste sovietice îl con
stituie tinerele elemente talentate, 
care vin în proporție de masă să 
completeze rîndul marilor jucători. 
Un exemplu elocvent din acest 
punct de vedere îl constituie Ti
gran Petrosian, devenit mare 
maestru la vîrsta de 23 ani, Mark 
Taimanov și Efim Gheller. Ulti
mul a reușit excelenta performanță 
de a cuceri titlul de campion al 
U.R.S.S.

Dar de o prodigiozitate și mai 
mare a dat dovadă tînărul Boris 
Spaski. La 16 ani el lua parte 
Ia București la un mare turneu 
internațional, numărîndu-se prin
tre primii clasați și obținînd titlul 
de maestru internațional. Doi ani 
mat tîrziu îl întîlnim în finala 
campionatului U.R.S.S., unde tînă
rul maestru se clasează la egalitate 
cu campionul lumii, cal<ificîndu-se 
pentru turneul interzonal.

Nu este, deci, de mirare că cei 
nai buni dintre sutele de mii sînt 
excepționali...

gimnasticii
au fost completate cu nume noi. 
Boris Șahlin, Valentin Muratov, 
Albert Azarian au reușit să se 
ridice într un scurt timp la cea 
mai înaltă valoare mondială. In 
anul 1954, Valentin Muratov cîș- 
tigă~ marea competiție internațio
nală ,.Cupa Europei". Anul aces
ta, campion al Europei a devenit 
coechipierul său, Boris Șahlin, 
care a încheiat victorios și cam
pionatul unional, întrecînd pe 
campionii mondiali și olimpici 
Ciukarin și Saghinian.

în domeniul culturii fizice și al 
sportului.

Ștafeta unională în stea se des
fășoară în nouă trasee de bază, fie
care măsurînd de la 3500 pînă la 
6000 km.

Pe motociclete, pe biciclete, că
lări și pe jos, tinerii purtători ai 
ștafetei străbat întinsul de nisip 
și taiga, stepe nesfîrșite și munți 
acoperiți de zăpadă. De la Nai’cik 
la Stavropol ștafeta pornită din 
Erevan a avut în cale meterezele 
Caucazului. De-a lungul acestui 
traseu deosebit de dificil, ștafeta a 
fost purtată de cei mai buni alpi- 
niști din Gruzia, care au escala
dat cu acest prilej cîteva piscuri 
de peste 4000 m. De i'a Astrahan 
la Moscova, ștafeta a fost purtată 
pe apele line ale Volgăi. De la 
Murmansk la Petrozavodsk, pe 
malurile canalului Mării Albe, de 
Ta Kiev la Moscova prin pădurile 
seculare ale Rusiei centrale.

Motocicliștii parcurg peste 300 
km. pe zi, cicliștii 100. In alte 
locuri purtătorii ștafetei se urcă în 
bărci cu motor sau cu pinze, stră
bat apele vîslind la caiac sau ca
noe.

Pe drum, participanții ștafetei 
unionale în stea desfășoară o in
tensă muncă de agitație. Ei duc 
instructaje privind organizarea 
Spartachiadei sindicale de vară, or
ganizează pregătirile în vederea 
Spartachiadei popoarelor din 

U.R.S.S. In locurile unde trebuie 
să înopteze sînt organizate seri 
sportive cu programe artistice și 
culturale bogate. Au fost ținute 
conferințe și lecții interesante. Pur
tătorii ștafetei au în program de
monstrații sportive menite să 
popularizeze diferite ramuri ale 
sportului.

O intensă muncă organizatorică 
se efectuează în mediul sătesc, în 
colhozuri și stațiuni de mașini și 
tractoare. Marea ștafetă unionafă 
în stea are darul de a mobiliza 
masa uriașe de sportivi de la sate, 
atrăgînd în activitatea sportivă noi 
și noi tineri. Grupul celor care 
poartă ștafeta este însoțit de ade
vărate caravane de tineri și tinere. 
Pînă departe, peste plaiuri, răsună 
cîntecele vesele și freamătul de 
bucurie care nu lipsesc niciodată 
din astfel de acțiuni de mare am
ploare.



Echipele R. P. Romine $1 I. Cehoslovace se întrec la pentatlon modern
Peste citeva zile, amatorii de 

sport d»n Sibiu vor avea ocazia 
să asiste la una dintre cete mai 
interesante întreceri sportive: fn- 
tîlnirea internațională de pentatlon 
modern dintre reprezentativele R.P. 
Romine și R. Cehoslovace. A- 
cest meci iinteirțări corespunde cu 
prima mare competiție ta care 

participă în acest an 
fii noștri.

Deși pentatlonul 
este (prea răspîndit 
țară, organizarea acestui concurs 
stîrnește totuși un mare interes 
în rîndul spectatorilor. Este sufi
cient să amintim că pentatlonul 
modem cuprinde cinci din cete mai 
frumoase discipline sportive — 
călărie, scrimă, tir, înot și atle
tism (cros) — pentru a ne da 
seama de valoarea spectacolului 
oferit de o asemenea întrecere.

Concursul se anunță deosebit de 
echilibrat. Ultima dată cînd pen- 
tatloniștii romîni s-au întHnit cu 
cei cehoslovaci, întrecerea le-a re
venit reprezentanților noștri (este 
vorba de campionatul mondial de 
anul trecut, desfășurat la Buda
pesta, cînd echipa țării noastre s-<a 
clasat pe locul 8 iar reprezentativia 
R. Cehoslovace pe locuil 9).

Această 
de echipa 
stitui însă

pentatlonAș-

modern nu 
la noi îin

superioritate marcată 
noastră nu poate con- 
un indiciu pentru un 

pronostic precis șsupra rezulta
tului în meciul direct de la Si
biu. De la campionatele mondiale 
și pînă acum, în R. Cehoslovacă 
s-a pus un accent deosebit pe 
activitatea pentatlonului modern, 
fiind organizate numeroase com
petiții de mase cu ajutorul că
rora au fost selecționate multe e-

întotdeauna meciurile de 
sînt conduse de 3 arbitri, 

așa ați crezut — v-ați în-
Și v-a(i

asistat la 
campionatul

tinere, iar lotiuil reprezen.- 
fost supus unei tememioe

lememte
Laitov a 
pregătirf. Pentru întîlnirea cu re
prezentanții noștri, R. Ceho
slovacă prezintă o formație diferită 
de ceia oare a participat la cam
pionatele mondiale. Nu se cu
noaște încă echipa exactă a ad
versarilor noștri, dar din lotul 

ei fiac parte, .alături de Vladimir 
Cerny, unul din cei mai buni pen- 
taitlonișM ai lumii, o serie de ti
neri (Jaroslav Svoboda, Radko 

Tobar, Ivo Filiges, Josef Simon) 
ate căror performanțe sînt astăzi 
apropiate de cele ale lui Cerny.

Nu este mai puțin adevărat că 
și reprezentanții noștri s-aiu pre
gătit cu multă atenție în vederea 
acestei meci. Ultimele concursuri 
de verificare au ilustrat buna lor 
pregătire, mai cu seamă la scri
mă și cros, precum și un progres 
evident la călărie. In schimb, re
zultatele de la tir și în special 
cete de la naitație sînt încă infe
rioare celor ale pentatloniștîlor 
cehoslovaci,

In mod normal, Vlarinw Cer
ny, ate cărui rezultate sînt supe
rioare rezultatelor tuturor partici- 
panților La toate cele cinci probe, 
este principalul favorit la primul 
loc în clasamentul individual. în
trecerea pe echipe rămîne însă 
deschisă. Pentatloniștii noștri sînt 
optimiști și hotărîți să facă totul 
pentru a reedita superioritatea 
lor asupra echipei R. Ceho
slovace.

Așa cum prevede regulamentul 
internațional, fiecare țară va fi 
reprezentată de cîte o echipă for
mată <din trei concuren.ți. Dar țara 
noastră, ca și R. Cehoslovacă, din 
dorința de a verifica într-un con-

număr mai
de pentatloniști, va pre-

curs internațional un 
mare <’ 
zenta și o a doua formație, care 
însă nu va conta în rezultatul 
interj ari. Rezotltetel meciutuii va fi 
stabilit adunîndu-se numărul de 
puncte realizat de componienții cellar 
două echipe în fiecare 
probe.

Programul definitiv 
rii este următorul: 20 
LARIE (pădurea Sapa), 21 iulie: 
SCRIMA (sala FI. roșie), 22 iulie: 
TiR, 23 iulie: NATAȚIE (bazinul 
Progresul) și 24 iulie: CROS (în 
Dumbravă).

din oale 5

al întîlni- 
iulie—CA-

Salut ziarului „Apărarea Patriei"

Au 
fotbal 
Dacă 
șeiatl 
n-ați 
din 
Bălcescu din Capitală. Dacă ați 
fi fost, de pildă, pe terenul Con
structorul, în ziua cind s-a dis
putat meciul . dintre Dinamo 6 
și O. C. L, Alimentara, ați fi 
observat imediat că la centrul te
renului s-ău aliniat 
arbitri (Gh. 
Mi hai Blrsan). 
arbitru lipsea 
pină la urmă.

Același lucru 
la . meciul dintre 
zinele Tudor Vladimirescu dispu
tat două săptămîni mai ttrziu 
pe terenul Recas. In loc de 3 ar
bitri, au apărut numai 2: R.
Platos, la centru, și Dumitru Ro
taru ca secondant la tușă.

Interesant, nu? Ceea ce urmea
ză este Insă și mai „interesant". 
Dacă ați crezut, cumva, că în
totdeauna 1+1—2, ei, aflați că 
v-ați înșelat din nou! Parafraztnd 
titlul unul film care a rulat re-

înșelat fiindcă 
unele meciuri 

raionului N.

numai doi 
Constantinescu și 
Cel de al treilea 
și... lipsă a fost

s-a întimplat șl 
Dinamo 6 — (j-

„aritmetică”
cent pe ecranele Capitalei, arbi
trii de mai sus au susținut mor
țiș să arate că 1 + 1 = ...3, cite o- 
dată. Mai mult încă, in timp ce 
in film era vorba, bine înțeles, 
de o simplă glumă, arbitrii in 
chestiune au luat-o... în serios, 
tncastnd baremul ce se cuvenea 
„garniturii complete", adică 
pentru 3 arbitri!

Și pentru ca totul să fie „In 
ordine", pe statul de plată, du
pă cum ne informează corespon
dentul nostru Mircea Munteanu, 
a mai apărut cite un... arbitru. 
La meciul Dinamo 6— O. C. L. 
Alimentara a apărut numele lui 
Marcel Firulescu, iar Ja meciul 
Dinamo 6 — Uzinele 
dimirescu arbitrii 
semnat (și firește au și 
pentru Tache Ștefan, 
timpul acesta cine știe 
se plimba...

Dar cum se face că 
tele CorrdtetuM C.lțJț. 
nutui • • -Bălcescu n a '

LUPTĂ OIRZÂ
ÎN TURUL CICLIST AL FRANȚEI
La 14 iulie s-a desfășurat cea 

>de a VIII-a etapă din cadrul 
competiției cicliste Turul Fran
ței, pe traseul Thonon Les Bains- 
Brianțon în lungime de 253 km. 
Victoria în etapă a revenit ci
clistului Gaul (Luxemburg) care 
s-a dovedit un bun cățărător, 
parcurgînd 253 km. în 7h.42’59” 
El a sosit la Brianțon cu un 
avans de 14 minute față de plu
ton, în care se aflau Kubler 
(Elveția), L. Bobet (Franța), 

Fornara (Italia) și alți favoriți 
ai cursei. In această etapă, ci
clistul Van Est (Olanda), a pier
dut tricoul galben pe care l-a 
preluat din nou francezul Antonin 
Rolland clasat al zecelea în etapă, 
la 16 minute de cîștigător.

La 15 iulie s-a desfășurat cea 
de a IX-a etapă, Brianțon-Mo- 
naco în lungime de 275 km.

Victoria a revenit ciclistului 
Rafael Geminiani care a acoperit 
cei 275 km. în 8 h. 15’50’’. La 
două minute după învingător a 
sosit un pluton în care se aflau: 
Bauvin (Franța), Fornara (Ita
lia), Antonin Rolland (Franța), 
L. Bobet (Franța) și Astrua (I- 
talia).

In clasamentul general con
tinuă să conducă Antonin Rolland 
(Franța) urmat în ordine de 
Fornara (Italia). L. Bobet (Fran
ța), Gaul (Luxemburg) care se 
află la aproximativ 12 minute di
ferență de învingător.

Astăzi e zi de repaus la Mo
naco.

Campionatul de fotbal 
al U.R.SJS.

Tudor Vla- 
respectivi au 

încasat) 
care în 

pe unde

președin- 
al țaiă- 

luat ' nici 
o măsură deși a fost sezisat a-
supra acestei greșeli de... arit
metică?!...

MOSCOVA (Agerpres). — TASS 
transmite :

A început returul campionatului 
de fotbal al Uniunii Sovietice. 
Campioana țării, echipa „Dinamo" 
Moscova, a obținut două victorii 
în fața echipelor „Lokomotiv“ Mos
cova cu 2-1 și „Rezervele de Mun
că" Leningrad cu 1-0.

In clasament, dinamoviștii din 
Moscova continuă să dețină primul 
loc cu 21 puncte din 26 posibile. 
Loci|l- doi este ocupat de „Spartak", 
Moscova cu 16 puncte din 24 pasi
bile. Echipa Ț.D.S.A., clasată pe 
locul trei are de asemenea 16 
puncte, dar un golaveraj mal slab.

„npmaiea ■ mmiwi

Ieri s-au împlinit 10 ani de la apariția primului număr al 
ziarului „Apărarea Patriei”. Militarii forțelor noastre armate salută, 
cu bucurie această aniversare. In „Apărarea Patriei" ei văd un aju
tor prețios pentru ridicarea măiestriei lor militare și a nivelului po- , 
litic-ideologic.

In coloanele sate, „Apărarea Patriei” oglindește marile prefaceri 
petrecute în armata țării noastre. Armata noastră Populară este un 
vlăstar iubit al regimului democrat-popular, scutul cuceririlor revo
luționare ale poporului. In Armata noastră se făurește un tineret 
oțelit capabil să-și apere oricînd țara. „Apărarea Patriei" a oglindit 
cu consecvență procesul complex de educare a tineretului in ar
mată, acordînd importanța cuvenită culturii fizice și sportului ca 
parte integrantă din pregătirea de luptă a ostașilor. „Apărarea Pa
triei s-a preocupat de răspîndirea culturii fizice și sportului în. 
mase. In coloanele ziarului au fost purtate cu succes o serie de 
campanii care au contribuit efectiv la întărirea bazei de mase a 
sportului nostru, ca, de pildă, „Nici un militar fără insigna G.M.A.". 
Ziarul a reflectat totodată succesele fruntașilor sportivi din rîndu- 
rile Armatei, stimulînd prin exemplul acestora ridicarea de noi ca
dre de valoare pentru sportul nostru.

Colectivul de redacție al ziarului „Sportul popular” adresează 
un călduros salut ziarului „Apărarea Patriei”, cu prilejul împlinirii 
a zece anj de la apariție, urîndu-i noi succese în îndeplinirea impor
tantelor sarcitti care-i stau în față.

Concursul atletic internațional de Ia4 
Ion Wiesenmayer, Al.

s-au calificat
Londra, 15 (prin telefon). — In 

istoria atletismului englez campio
natele internaționale de la White 
City Stadium se bucură de o fru
moasă tradiție. In fiecare an, în 
cea de a doua săptămînă a lunii 
iulie au loc aceste întreceri inter
naționale la care participă nu
meroși atleți, din diverse țări ale 
lumii. Anul acesta, au fost invi
tați — pentru prima oară — și 
atleții din țara noastră. Pentru 
acest concurs au făcut deplasarea 
la Londra următorii atleți : Con
stantin Dumitru, Ion Opriș, Ilie 
Savel, Alexandru Stoenescu, Dumi
tru Zamfir și Ion Wiesenmayer. 
După o călătorie obositoare (toată 
ziua de joi au petrecut-o în avion), 
atleții romîiii au ajuns noaptea la 
Londra, iar vineri au și intrat în 
concurs. Trebuie remarcat faptul 
că întrecerile se desfășoară pe dis
tanțe engleze și la alte ore decît 
cele cu care sîntem noi obișnuiți 
(concursul începe la ora 13 și se 
termină la ora 17)

In afara unui mare număr de 
atleți englezi, în întreceri mai iau 
parte atleți din Norvegia, Belgia și 
numeroși atleți din țările coloniale 
și dominioanele engleze.

In prima zi de concurs din cauza 
vîntului care bătea cii destulă pu-

Stoenescu și
pentru finale

Londra
I. Savel

decis ca pro-tere, organizatorii au
ba de 100 yarzi (91,44m.) să se 
alerge pe aceeași porțiune de pistă, 
dar în sens invers, în așa fel ca 
atleții să alerge cu vîntul în față. 
Vineri s-au disputat seriile probei 
(finala se va alerga astăzi) în 
care au fost obținute următoarele 
rezultate : seria I : Young (Anglia) 
10,3 ; 11-a : Andstrom (Ang.) 10,0 ; 
III-a : Thomas (Ang.) 10,0; IV-a : 
Wiesenmayer (R.P.R.) 10,1 ; V-a: 
Fontyn (Ang.) 9,9 ; Vl-a : Schen- 
ton (Ang.) 10,1 și Al. Stoenescu 
(R.P.R.) 10,1. După cum se 
amîndoi reprezentanții noștri 
calificat pentru finală.

Ilie Savel s-a calificat de 
menea în finala probei de 440 yarzi 
garduri (402,34 m.), cîștigînd seria 
Il-a cu 55,1. Celelalte două serii au 
fost cîștigate de Schaw (Ang.) 
56,2 și Farrel (Ang.) 55,2. In proba 
de aruncarea ciocanului Dumitru 
Constantin s-a clasat al doilea 
după englezul Douglas. Alte rezul
tate: 220 yarzi garduri (201,17 m.): 
Vine (Ang.) 23,7; Schaw (Ang.) 
23,8; 6 mile (9.656,1 m.) : Noriss 
(Ang.) 29:06,0; Sando (Ang.) 
29:31,0 (cunoscutul alergător Gor
don Pirie a abandonat cu un tur 
înainte de sfîrșitul cursei). 0

vede
s-au

•a se

Festival
Zilei

sportiv - artistic în cinstea 
unionale

Vineri seara, la Teatrul de Vară 
din Parcul de Cultură și Odihnă 
„I. V. Stalin" a avut loc un fes
tival sportiv-artistic organizat de 
Comitetul A.R.L.U.S. al raionului 
I. V. Stalin în colaborare cu Casa 
Centrală a Armateț fa cinstea Zi
lei 'unionale a sportivuldi.

Maestrul sportului Petre Zîm
breșteanu a vorbit despre această 
sărbătoare a tinereții și forței spor
tivilor sovietici care este o trecere 
anuală în revistă a realizărilor ob
ținute de mișcarea de cultură fi
zică și sport din U.R.S.S. Vorbito
rul a subliniat caracterul de masă 
al sportului sovietic, amintind că 
numai asociația Kolhoznik din 
R.S.F.S. Rusă numără peste un mi
lion de membri. In ultimii 7 ani 
sportivii sovietici au atins o înaltă 
măiestrie la diferite ramuri de 
sport, stabilind 2100 de recorduri 
unionale și peste 200 de recorduri

a sportivului
mondiale și europene. Reprezentan
ții Țării Socialismului au obținut 
victorii strălucite Ia diferite com
petiții sportive internaționale cuce
rind titluri de campioni mondiali, 
europeni și campioni olimpici.

In încheiere, maestrul sportului 
Petre Zîmbreșteanu a arătat că 
sportivii romîni felicită din toată 
inima pe sportivii sovietici cu oca
zia sărbătorii lor, asigurîndu-i de 
prietenia și recunoștința ce le-o 
poartă pentru sprijinul acordat 
mișcării sportive din R.P.R.

Au urmat demonstrații sportive 
la gimnastieă, box, haltere, scrimă 
și lupte cu concursul fruntașilor 
sportivi de la Casa Centrală a Ar
matei și un spectacol de estradă 
prezentat de Echipa Artistică a Ca
sei Centrale a Armatei.

Festivalul s-a bucurat de un fru
mos succes.

PE SCURT
• Cicliștii bulgari au plecat în 

Iugoslavia pentru a participa la com
petiția ciclistă „Turul ciclist al Croa
ției și Sloveniei**. Vor lua parte la 
cursă următorii cicliști: D. Bobcev, 
I. Krstev, K. Ilev, I. Ognenski, V. 
Âsenov. Această competiție măsoară 
1.397 km. și e.**e împărțită în 0 
etape.

La Szczeczin s-a desfășurat în
tîlnirea internațională de haltere din
tre reprezentativele R. P. Polone și 
Austriei. Victoria le-a revenit spor
tivilor polonezi cu scorul de 5—2. Cu 
acest prilej halterofilii polonezi au 
îmbunătățit 11 recorduri ale țării 
lor.
• In cadrul competiției de fotbal 

„Cupa Europei Centrale**, dumini&ă 
și luni se vor desfășura la Praga șl 
Budapesta primele meciuri din ca
drul semifinalelor. La Praga se în
tâlnesc eclîipele U.D.A. și Slovan 
Bratislava, iar la Budapesta, luni, 
echipele Honved și Voros Lobogo.

(Agerpres)

• Ea Belgrad 
ciul de natație și 
Honved- (Budapesta) și 
grad). întîlnirea de polo din prima 
zi s-a terminat cu victoria sportivi
lor iugoslavi cu scorul de 3—2 (2—1). 
in ziua a doua, meciul de polo s-a 
terminat cu un rezultat de egalitate 
1—1 <0—1>.
• întîlnirea internațională de ca

notaj dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și Austriei a luat sfîrșit cu 
victoria sportivilor cehoslovaci. Sco
rul final: 80—48.
• Echipa braziliană de fotbal 

Botafogo și-a încheiat turneul în R. 
Cehoslovacă. După meciul de la Bra
ga, oaspeții au jucat la Bratislava 
unde au întKnit echipa Slovan. 
Victoria le-a revenit jucătorilor bra
zilieni cu Scorul de 2—0. Ultima în
tâlnire s-a desfășurat joi la Brno. 
Botafogo a întîlnit echipa Spartak 
Praha Sokolovo de care a dispus cu 
scorul de 1—0.

s-a 
polo

desfășurat me- 
între echipele 
Partizan (Bel-
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