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Prietenia noastră cu marele popor sovietic, 
chezășia succeselor viitoare

INÎJlTtnPiNRREACONBBESUlUiPARTlnmi
SI A ZILEI UE 7 NOIEMBRIE

LUNA PRIETENIEI Romîno- 
Sovietice” a fost întîmpinată 

și în acest an de poporul nostru cu 
entuziasm și bucurie. Manifes
tările prilejuite de „Luna Prieteniei 
Romîno-Sovietice” vor constitui o 
expresie vie a dragostei și recunoș
tinței nemărginite a poporului nos
tru pentru Uniunea Sovietică, eli- 
beratoarea țării noastre. Datorită 
Uniunii Sovietice, poporul nostru 
și-a putut lua soarta în propriile 
sale mîini, pășind cu succes pe ca
lea construcției socialismului.

Filele istoriei vorbesc despre stră
vechea prietenie dintre poporul ro- 
niîn și poporul rus. De-a lungul tim
purilor, această prietenie s-a adîn- 
clt și întărit, însemnînd pentru 
poporul nostru un reazim de nă
dejde în lupta sa împotriva cotro
pitorilor. Cu sprijinul hotărîtor al 
armatelor ruse, poporul nostru și-a 
cucerit în 1877 independența de 
stat. Datorită istoricei victorii a 
Armatei Sovietice în cel de ai doi
lea război mondial, poporul nostru 
și-a putut cuceri adevărata inde
pendență, făurindu-și regimul de 
democrație populară. In noile con
diții create după eliberarea țării 
noastre, prietenia dintre poporul 
remîn și popoarele Uniunii Sovie
tice s-a Cimentat și lărgit pe baze 
noi. Intre țara noastră și Uniunea 
Sovietică s-au statornicit relații de 
tip nou, bazate pe principiile in
ternaționalismului proletar, ale co
laborării și ajutorului frățesc. Aju
torul necontenit pe care țara noas
tră îl primește din partea Uniunii 

i Sovietice constituie chezășia mer- 
; sului nostru spre socialism.

Un adevărat sentiment de mîn- 
drie îl încearcă fiecare om al mun
cii din țara noastră, atunci cînd 
trece în revistă succesele cucerite 
de țara noastră în domeniul dez
voltării economiei naționale. Fără 
îndoială câ aceste succese n-ar fi 
fost cu putință fără sprijinul fră
țesc, dezinteresat, al Uniunii So
vietice. Industria noastră a fost în
zestrată cu mașini și echipament 
perfecționat, necesare întreprinde
rilor din diferite ramuri economice. 
Cu mașini sovietice au fost utilate 
noile fabrici construite în țara 
noastră în anii regimului democrat 
popular.

In acest an, sărbătorirea „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice” gă
sește poporul nostru în plin avînt 
creator pentru în-tîmpinarea cu noi 
succese al celui de al II-lea Con
gres al Partidului și a zilei de 7 
Noiembrie. Sînt pe larg dezbătute 
în mase documentele Congresului 
și, în primul rînd, proiectul de di
rective al C.C. al P.M.R. cu pri- 

: vire la dezvoltarea agriculturii în 
următorii 2-3 ani, un măreț pro- 

1 gram de înflorire a agriculturii 
! noastre, de ridicare a bunăstării în

tregii populații. Este limpede că a- 
cest program nu va putea fi tra- 

z dus în viață fără ajutorul Uni
unii Sovietice, fără aplicarea con

Echipa de volei a R.P.R. și-a încheiat
turneul irt R. P. Albania

I TIRANA (Agerpres). — ALA 
I transmite :

Duminică s-a disputat pe sta
dionul „Kemal Stafa“ din Tirana 
întilnirea internațională de volei 
dintre echipele reprezentative ale 
R. P. Albania și R.P.R. 

secventă de zi cu zi a glorioasei 
experiențe sovietice.

Folosirea în mod creator a ex
perienței sovietice a devenit de 
mult timp în țara noastră o cale 
sigură pentru realizarea de noi 
succese în orice domeniu de acti
vitate. Metodele de lucru ale celor 
mai buni muncitori sovietici, ale 
fruntașilor agriculturii sovietice, ale 
maeștrilor recoltelor bogate din 
colhozuri și sovhozuri, sînt larg 
extinse și cunoscute oamenilor 
muncii din țara noastră. „Luna 
Prieteniei Romîno-Sovietice” re
prezintă tur prilej nu numai de a 
face bilanțul succeselor realizate 
prin aplicarea experienței sovietice, 
dar și de a intensifica cunoașterea 
și studierea metodelor înaintate de 
muncă ale constructorilor comu
nismului.

Alături de atte numeroase ma
nifestări prevăzute în programul 
„Lunii Prieteniei Romtao-Sovie- 
tice”, manifestările sportive ocupă 
un loc de frunte. Participarea ac
tivă a maselor largi de sportivi la 
sărbătorirea acestui eveniment este 
cit se poate de firească. Progresul 
realizat de mișcarea noastră spor
tivă nu ar fi fost cu putință fără 
folosirea experienței sovietice, fără 
sprijinul direct al sportivilor sovie
tici. Pentru fiecare reprezentant al 
mișcării noastre sportive, fie el^an- 
trenor sau sportiv, activist sau me
dic sportiv, învățămintele primite 
de la sportivii sovietici constituie 
un tezaur de preț, pe care se, pot 
clădi realizări noi și îndrăznețe. 
Acest tezaur al cunoștințelor și în
vățămintelor pe care sportivii noș
tri le primesc de la sportivii so
vietici. este nesfîrșit de bogat. Cum 
ar putea fi oare altfel, cînd sporti
vii sovietici au cucerit supremația 
mondială la majoritatea discipline
lor sportive, cînd ei dețin cea mai 
mare parte a recordurilor mon
diale? Aceste rezultate cu adevărat 
extraordinare s-au putut obține nu
mai prin muncă îndîrjită de ani și 
ani, prin studii și cercetări neo
bosite. Roadele acestei munci, bo
gata experiență a celor mai buni 
sportivi din lume, stă la dispoziția 
sportivilor din țara noastră.

Competițiile care se vor desfă
șura cu prilejul „Lunii Prieteniei 
Romîno-Sovietice” pot și trebuie să 
dovedească odată mai mult înaltul 
nivel tehnic și organizatoric pe care 
l-a atins mișcarea noastră sportivă, 
folosind bogata experiență sovie
tică în acest domeniu. Âvlnd în 
vedere acest lucru precum și carac
terul festiv al competițiilor organi
zate în cinstea măreței sărbători, 
consiliile centrale și regionale ale 
asociațiilor sportive. comitetele 
C.F.S., colectivele sportive vor tre
bui să se preocupe temeinic de buna 
lor desfășurare.

Să luăm parte cu toată însufle
țirea la manifestările „Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietice”, arătîndu- 
ne astfel dragostea și recunoștința 
față de marele popor sovietic, prie
tenul hun și încercat al poporului 
nostru.

Voleibaliștii romîni au obținut 
victoria cu scorul de ti—0.

Aceasta a fost ultima partidă 
susținută de sportivii romîni în ca
drul turneului pe care l-au între
prins in R. P. Albania.

PE OGOARE Manifestații sportive
Lupta țăranilor muncitori pentru 

obținerea de recolte bogate este in
tens sprijinită de vrednicii munci
tori de la centrul mecanic Con
stanța. Hamcul colectiv de la a- 
cest centru mecanic a făcut ca în 
ultima vreme să sporească și mai 
mult numărul mașinilor șT unelte
lor reparate și a terminat la timp 
toate lucrările necesare campaniei 
agricole de toamnă.

Zn mine...
Colectivul întreprinderii miniere 

„Petre Gheorghe” din Baia Mare 
desfășoară intens întrecerea socia
listă în cinstea Congresului Parti
dului și a zilei de 7 Noiembrie. încă 
din primele zile ale întrecerii, mă
nunchiul de oameni harnici de lâ a- 
ceastă întreprindere a obținut în
semnate succese. Așa de .pildă, ute- 

mistuil Iosif Eisele și echipa lui 
au reușit să dea pînă în prezent 
peste 50 tone minereu peste plan. 
Fruntașul întrecerii socialiste Petre 
Boiceanu, care este, în același timp 
și un bun jucător de popice, a rea
lizat în primele zile ale lunii oc
tombrie 60 tone minereu peste nor-

O nouă bază
sportivă la Cluj ;

Orașul Cluj s-a Imbo- , 
gățit de curînd cu oi 
nouă și frumoasă bază 
sportivă. Sute de tineri 
fac zilnic aici antrena
ment la gimnastică, box, 
lupte etc. Pe mulți din
tre ei ii leagă amintirea 
orelor de însuflețită mun
că voluntară depusă pen
tru construirea acestei i 
baze.

Irt clișeu: Sala de gim
nastică a întreprinderii 
„frerbak lanoș" dată în 
folosință de curînd.

ciclist al
După patru etape, ciclistul bulgar Niev conduce to

FOCȘANI 5, (prin telefon de la 
trimisul nostru).

Cu toate că în ajun, de-a lungul 
etapei a doua, cicliștii depuseseră 
eforturi deosebite realizînd o me
die orară de peste 46 kilometri, 
ei au arătat aceeași însufle
țire și în. etapa a 3-a, Brăila — 
Focșani, 173 km.

Numeroși au fost cicliștii care au 
atacat necontenit, și ar fi greu 
să-i notăm aci pe toți, ca și toate 
fazele, unele mai palpitante decît 
altele, create fără încetare, de la 
plecare și pînă fa sosire. Totuși, 
remarcăm pe : C. Dumitru, Nuță.
L. Dominic, A. Dobre, St. Șerban, 
Șt. Ștefu, C. Dumitrescu, M. Ni- 
culescu, Șt. Sebe. C. Istrate, B. 
Rosenberg, G. Moiceanu, A. Fol- 
bert. N. Maxim, și alții cărora li 
s-au alăturat cicliștii bulgari 
Gheorghiev, Iliev și Hristov.

I. Constantincscu, angrenat în- 
tr-o busculadă la intrarea în Foc
șani, împreună cu D. Țupa, V. 
Georgeseu și alții, a pierdut pri
lejul disputării sprintului final și, 
totodată, și tricoul galben, pe care
l-a  îmbrăcat din nou Stoian Gheor
ghiev. care l-a depășit doar cu un 
sfert de roată pe C. Șandru, un 
alt animator al cursei. Pe echipe, 
victoria în etapă a revenit Flamu
rii roșii, urmată de Progresul I, 
C.C.A. I și Dinamo I. După a- 
ccastă etapă, Gheorghiev (R.P.B.)

Tînănul muncitor Gheorghe Des- 
pina, aspirant la complexul G.M.A., 
depășește zilnic norma cu 53 Ia 
sută. Voleibalista Elena Ciochină 
este tot timpul în fruntea întrecerii 
socialiste, iar mecanicul Petre Bă- 
canu, jucător în echiipa de fotbal, 
încheie cu succese însemnate fie
care zi de muncă, avînd o depă
șire medie de circa 20-30 la sută 
peste plan.

mă, >ar șeful de echipă Vasile Tal- 
poș și-a luat angajamentul să pro
ducă în cursul acestei luni mai 
mult de 80 tone minereu peste 
plan.

Aplicînd metodele înaintate da 
muncă, sportivii mineri de la între
prinderea „Petre Gheorghe” și-au 
propus să dea patriei cu 800 tona 
mai mult minereu peste planul 
din luna octombrie. De altfel, de la 
25 septembrie sportivii întreprin
derii sînt angrenați în întrecerea so
cialistă și depășesc zilnic normele 
cu circa 20-30 la sută.
/ (De la subredacția- noastră 

din Ba'a Mare)
----------------------- I-----------------------  

a preluat conducerea în clasamen
tul general, urmat, la 19 sec., de 
I. Constantincscu (C.C.A.) și Nen- 
cio Hristov (R.P.B.) la 45^ sec. 
Pe echipe, Dinamo I și-a păstrat 
primul loc, urmată de C.C.A. I, la
2 min. 28 sec., Flamura roșie la
3 min. 35 sec., și Progresul C.P. 
C.S. la 3 tnin. 53 sec.

PIATRA NEAMȚ, 6 (prin tele
fon). — Timpul frumos care îi în
soțise pînă acum pe concurenții din 
Circuitul ciclist al R.P.R. i-a pără
sit odată cu plecarea în etapa Foc- 
șani-Piatra Neamț. De data aceas
ta, cicliștii au dat lupta cu un 
vînt puternic care a suflat din față, 
cu frigul și burnița, precum și cu 
un drum destul de dur pe o por
țiune de circa 70 km.

De la plecare trena a fost deo
sebit de „tare”. La km. 30 au e- 
vadat din pluton Iliev (R.P.B.) și 
alergătorii romîni P. Nuță, C. Is
trate, Dan Marin și Ion Vasile. In 
curînd, ei au luat un avans apre
ciabil. După alți 22 de km. s-a for
mat un al doilea grup care plecase 
din plutonul mare, cuprinzînd pe: 
N. Maxim. V. Georgeseu, I. Teodo- 
rescu, Gh- Șerban și cicliștii bulgari 
Ognenski și Hristov. Gîțiva kilome
tri ma’i tfrziu s-au rupt de grosul 
pluiton'inlui și C. Dumitrescu, Pore- 
oeanu. Călin Tudose, C- Stănescu și 
Vasile tones cu, astfel că de la ju
mătatea cursei am putut a6ista la

In cinstea celui de al doilea Con
gres al P.M.R. și a zilei de 7 
Noiembrie,' colectivul sportiv Meta
lul Hunedoara a organizat un cam
pionat de fotbal intersecții la cana 
participă 15 echipe. După 9 etape, 
pe primul loc se află echipa fotbaJ 
iiștilor de Ia -oțelărie, cu 7 jocuri 
cîștigate și 2 partide egale. Din 
rîndul fotbaliștilor secției oțelărie 
se remarcă în mod dosebit Toma 
Ștefan, Tripșa, Schal, Gastoe, Fe- 
regan, Sirca și alții.

★

In zilele de 8 și 10 octombrie. 
Comitetul regional C.F.S. Timișoa
ra organizează la Oțelul Roșu o in-» 
teresantă gală de box cu partici
parea a peste 30 de boxeri din o- 
rașele Timișoara, Reșița, Bocșa 
Montană, Lugoj și Oțelul Roșu. Lot 
la Oțelul Roșu se va desfășura și 
gala dte box dintre reprezentativele 
regiunilor Timișoara și Stalin ale 
cărei întîlniri sînt programate pen
tru ziua de 30 octombrie.

ROMULUS și ZENO RADU 
corespondenți

R. P. R.
clasamentul general

o urmărire înverșunată între acesta 
plutoane. In frunte, cei cinci ci
cliști aveau la km. 100 un avans 
de 8 minute față de grosul plutonu
lui. Curînd. însă va rămîne Dan 
Marin.

Mai sînt puțini kilometri pînă la 
Piatra Neamț. C. Istrate demarea
ză puternic, căutînd să scape de 
Iliev, dar alunbcă și pierde secun
de prețioase. Astfel Iliev (R.P.B.) 
cîștigă etapa cu timpul de 5:24,20 
(cu bonificație: 5:23,20— medie vi
rară: 30,150 km.) urmat de C. Istrate 
(5:25,59), P. Nuță (5:31,01). Art; 
Maxim (5:34,38), Hristov (5:34,45), 
Călin Tudose, C. Dumitrescu, N. 
Vasilescu, Dresner, Moiceanu, Schus
ter, Tupa. Poreceanu, Sebe. M. Ni- 
culescu, E. Norhadian, L. Zanunl 
(la intervale de secunde între ei).

Pe echipe, etapa a fost cîștigată 
de Progresul (16:37,54). După pa-’ 
tru etape, clasamentul general in
dividual, e următorul:

l.lliev (R.P.B.) — 15:38,40. 2. 
C- Istrate (Pr.) 15:40,03. 3. Hristov 
(R.P.B.) — 15:48,24. 4. N. Maxim 
(D) — 15:48,34. 5. St. Ștefu (D)' 

■— 15:50,17. 6. C. Dumitrescu (Pr.)j 
—15:50,47. 7. E. Norhadian (CCA)j 
— 15:51,06. 8. D. Tupa (CCA).- 
—■ 15:51,45 9. M. Niculescu 
(FI. r.) — 15:52,27. 10. C. Șandru 
(FI. r.) — 15:52,43.



In cinstea Congresului Partidului și a zilei de 7 Noiembrie
SATRECEM NORMELE G.MA.

Noi purtători 
ai insignei G.M.A.
In întreaga {ară, nenum arați 

aspiranți G.M.A. își trec nor
mele complexului în cinstea 
Congresului P.M.R. și a zilei 
de 7 Noiembrie. Participînd ta 
concursurile penitru trecerea 
normelor G.M.A., sute și sute 
de tineri își manifestă dragos
tea față de Congresul Partidu
lui și față de aniversarea Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

In raionul Sibiu
' Colectivele sportive ale aso

ciației Recolta din .raionul Si
biu duc o intensă activitate 
propagandistică și mobiliza
toare în jurul complexului 
G.M.A.

Astfel, la colectivul sportiv 
' din comuna Gura Răului, raio

nul Sibiu, 15 tinere țărănoi 
muncitoare și 25 de tineri ță- 

i nani muncitori au devenit pur
tători ai insignei. Printre ei se 
găsește și Leontina Vasilică, 
deputată în sfatul popular co-, 
mimat, care a participat și la 
întrecerile din Spartachiada de 
vară a satelor.

De asemenea, 15 tractoriști 
1 și salariați ai centrului meca

nic din Sibiu au cucerit de 
curînd insigna G.M.A.

VASILE C10LACU 
-fc corespondent
i

La colectivul Voința 
Textil-confecții 
din București

Dornici să întîmpine cel de 
al doilea Congres al Partidu
lui și măreața zi de 7 Noiem
brie cu noi succese în sport, 
sportivii cooperatori din colec
tivul Voința Textil-confecții din 
Capitală, au organizat, în ca
drul Lunii G.M.A.,, numeroase 
concursuri pentru cucerirea in
signei. Ca urmare, alți 51 de 
membri ai colectivului poartă 

' acum această frumoasă insig
nă. Printre aceștia se numără 

' și croitoresele fruntașe în pro
ducție Maria Teodorescu, de la 
cooperativa „Drum Nou“, Ma
ria Piștea și Alexandrina Bi- 
tică, de la cooperativa „Lupta 
pentru pace".

Instructorul sportiv Octavian 
' Ghenu a mai pregătit încă 71 
. de tinere și 49 de tineri pen

tru a deveni purtători ai insig- 
. nei. Ei mai au de dat numai 

examenul de control. Curînd, 
. vor deveni purtători ad insig- 
J nei G.M.A.

' VICTOR POPESCU
GH. ȘTEFANESCU 

corespondenți

Angajamentul a fost realizat f
La depoul de locomotive „Chivu 

Stoica” din București, angajamen
tele luate în cinstea celui de al
Il-lea Congres al Partidului și a 
zilei de 7 Noiembrie, stau înscrise 
pe panouri mari.

Prin atelierele de lucrări anexe, 
o veste trece ca un freamăt: Nico- 
lae Petrovici și-a realizat angaja
mentul 100 la sută. Și parcă mai 
puternic se aude zumzetul strungu
rilor, mai voinicește se încordea 
ză mîinile pe ciocan, spre a urma 
pilda unuia dintre fruntașii secției, 
care, încă de pe acum și-a înde
plinit angajamentul luat.

Pe Iuliu Sabău, maistrul lucră
rilor anexe al depoului de locomo
tive „Chivu Stoica”, îl poți găsi 
cînd inU-un colț al secției, cînd în 
celălalt. E totdeauna gata să ajute, 
totdeauna gata să sfătuiască.

— Noi trebuie să ne îndeplinim 
angajamentul. Ba, mai mult, să-l 
depășim, își îndeamnă el tovarășii 
de muncă. Urmărindu-i veșnica 
bună dispoziție, ușur'nța cu care 
ridică piesele grele, repeziciunea cu 
care e cînd ici, cînd colea, ori 
unde se simte mai mult nevoie de 
ajutorul lui, n-ai crede că omul a- 
cesta înalt, bine legat, a împlinii 
43 de ani.

Așa cum știe să fie animatorul 
acestei întreceri, așa cum șt e să 
fie alături de tovarășii lui de pro
ducție, să-i sprijine, să-i ajute, tot 
așa Iuliu Sabău a știut să împle
tească munca de product e cu spor 
tul.

Ca președinte al cercului sportiv 
de la depoul de locomotive „Chivu 
Stoica”, Iuliu Sabău și-a luat an
gajamentul ca, in cinstea marilor 
sărbători, să aducă pe terenul de 
sport încă 23 de muncitori care sa
și treacă normele complexului 
G.M.A. gradul I. Toate ar fi fost 
bune, dar în secție cam toți depă

„Luna G. M. A.”
In majoritatea colectivelor spor

tive sindicale din țara noastră se 
desfășoară în prezent o susținută 
activitate în domeniul complexului 
G.M.A. In cadrul „Lunii G.M.A." 
sînt organizate în fiecare zi an
trenamente și concursuri speciale 
pentru trecerea normelor.

Sînt nenumărate exemple care 
ne vorbesc despre preocuparea co
misiilor de pregătire și examinare 
G.M.A. din colectivele sportive pen
tru organizarea în cît mai bune 
condițiuni a întrecerilor din ca
drul „Lunii G.M.A.". In regiunea 
Oradea, de pildă, comisiile orășe
nești și raionale de control G.M.A., 
îndrumînd și controlînd îndea
proape activitatea colectivelor spor
tive sindicale pe linia complexului 
G.M.A., au reușit să realizeze o 
serie de succese îmbucurătoare. 
Numai după 10 zile de întreceri 
în cadru.l „Lunii G.M.A.", au fost 

șiseră de mult vîrsta de 30 de ani. 
Ba mai mult, unul dintre ei, „moș 
Nicolae”, cum îi spun tovarășii de 
muncă ma strului Nicolae Petrovici, 
avea chiar 51 de ani bătuți pe mu. 
chie. Dar angajamentul e angaja
ment. Iuliu Sabău s-a gîn-dit ce s-a 
gîndit, și apoi a trecut la treabă. 
'La început, a prins să le poves

tească despre succesele Iui în sport, 
mai apoi i-a chemat să asiste Ia 
popice, unde-i neîntrecut în depou 
Apoi, le-a povestit că, prin 1950, 
la „Cuipa Păcii”, a cîștigat cam
pionatul; le-a arătat că sportul nu-i 
prea greu, dar că pentru aceasta 
trebuie să te antrenezi. Intr-o zi, 
și-a scos d n piept insigna G.M.A. 
gradul I și a prins-o de salopeta 
lui moș Nicolae; Tii, ce bine ți-ar 
sta! Nicolae Petrovici privi înde
lung insigna, o scoase, o suci pe 
ambele părți și i-o întinse. A 
doua zi, cînd sirena sună înceta
rea lucrului N colae Petrovici grăbi 
să-l ajungă din urmă pe Iuliu Sa- 
bău.

— Ce zici, merg și eu la Giulești? 
Deh, vreau să încerc, poate oi 
lua-o și eu.

A trecut ceva tâmp de atunci 
Exemplul lui „moș N’colae” I-r-u 
urmat și ceilalți muncitori din sec
ții. Acum, cînd au mai rămas pu
ține zile pînă Ia Congres, angaja
mentul a fost îndeplinit: cei 23 de 
vîrstnci din depou. în frunte cu 
Nicolae Petrovici, au primit insig
na G.M.A. gradul I.

Tiil.u Sabău nu are de gînd să se 
onrească din drum... ,,Și gradul 1! 
îl vom lua”, îi încurajează adesea 
pe tovarășii săi de muncă.

Ce să-i convmgă, Iuliu Sabău a 
fost el însuși exemplu. In cinstea 
Congresului, și-a trecut toate nor
mele gradului II!

CARMEN CONSTANTINESCU

îndeplinite toate angajamentele 
luate de colectivele sportive la 
purtători de insignă G.M.A. gr. I 
și II. In regiunea Stalin, consliul 
sindical regional, în colaborare cu 
comitetul regional C.F.S., au or
ganizat în principalele centre ale 
regiunii comisii speciale pentru 
pregătirea și examinarea aspiran
ților. In regiunile Timișoara și 
Cluj au fost obținute, dcasemenea, 
succese importante în concursu
rile pentru trecerea normelor 
G.M.A.

Estp absolut necesar ca, în res
tul zilelor care mai rămîn în ca
drul „Lunii G.M.A.", comisiile de 
pregătire și examinare G.M.A. 
să-și intensifice activitatea, să 
examineze cît mai mulți aspiranți 
G.M.A. gr. I și să pregătească cu 
o deosebită grijă aspiranții G.M.A. 
gr. II care trebuie să se prezinte 
pentru control.

Ne mai desparte puțină vre
me pînă. cînd mantia albă a 
zăpezii va acoperi din nou dea
lurile și munții patriei noastre. 
Sportivii și sportivele de la 
orașe și sate își vor muita a- 
tunci antrenamentele de pe te
renuri în sălile de sport sau 
pe pîrtiile de schi. In perioada 
lunilor de iarnă, aceste locuri 
vor cunoaște o vie animație. 
Zeci și zeci de tineri și tinere, 
începători sau sportivi de frun
te, se vor pregăti cu însufle
țire, sub îndrumarea antreno
rilor, în sporturi ca gimnastică, 
lupte, box, atletism, tenis de 
masă etc.

Acolo unde aceste baze spor
tive vor fi bine amenajate, nu
mărul participanților la antre

Spartachiada
Pe stadionul Progresul F. B. din 

Capitală s-au desfășurat duminică 
dimineață întrecerile de atletism 
din cadrul „Spartachiadei fetelor", 
competiție organizată de comite
tul raional U.T.M. Gh. Gheorghiu- 
Dej, în colaborare cu comitetul 
raiona’ C.F.S. Gh. Gheorghiu-Dej. 
Duipă săptămîni și luni de intense 
pregătiri, la care au luat parte 
sute și sute de tinere din majo
ritatea colectivelor sportive din a- 
cest raion, peste 200 de sportive, 
cîștigătoare ale diferitelor probe 
în faza pe colectiv, s au întrecut 
atum, cu multă însuflețire, în faza 
finală.

Deschiderea oficială a concursu
lui au făcut-o elevele școlii medii 
de metrologie. Sub îndrumarea 
profesoarei lor de educație fizică, 
ele au executat un frumos pro
gram de gimnastică G.M.A. După 
aceasta, au început întreceri'-?.. 
Multe dintre tinerele concurente, 
muncitoare, funcționare și eleve, 
luau parte pentru prima oară la 
un astfel de concurs. Este drept 
că le lipseau cunoștințele tehnice 
necesare în diferite probe, dar do
rința lor fierbinte de a obține un 
rezultat cît mai bun le îndemna 
isă lupte din toate puterile.

Deosebit de interesante au fost 
întrecerile la alergări, sărituri și 
mai cu seamă la aruncarea greută
ții, evidențiindu-se: Erda Schultz 
(S.M.F. 25), Geta Vî'cu (Progre- 

namentele din diferite sporturi 
va fi mult mai mare, iar cali
tatea pregătirii lor va fi supe
rioară. In această direcție, con
siliilor colectivelor sportive le 
revin o serie de sarcini impor
tante. In primul rînd, vor tre
bui revizuite complet toate să
lile de sport. Acolo un>de sînt 
necesare unele reparații, ele 
trebuie făcute din timp. O a- 
tenție deosebită se v.a acorda 
instad ații lor de dușuri, lumină, 
încălzire etc.

Avînd sălile de sport bine 
amenajate din toate punctele 
de vedere și la vreme, vom 
putea fi siguri că activitatea 
■sportivă de iarnă se va desfă
șura în condiții bune.

tinerelor fete
sul Radio). Florica Kovacs (Pre 
greșul Radio), Maria Simionesc 
(Locomotiva M.T.N.A.), Antoanet 
Mateescu (S.M.T.C.F.), E. Sirb 
(Progresul Radio).

La buna reușită a mobilizării 
contribuit, în primul rînd, mutic 
neobosită desfășurată în aceast 
direcție de secția C.F.S. din cc 
miletul raional U.T.M. Gh. Gheoi 
ghiu-Dej.

Trebuie arătat însă că întrecerii 
de duminică au avut și o serie d 
lipsuri. In primul rînd. arbitri 
puțini la număr, au muncit d 
mîn'tuială. Plecările în probele d 
sprint au fost date de către u 
starter care se posta... în fața cor 
curentelor. Arbitrii de la aruncare 
discului nu au „binevoit" să mă 
soare distanțele aruncărilor și a 
întocmit clasamentul... după och 
Nici profesoarele de educație f 
zică din școlile participante 1 
„Spartachiada fetelor" nu s-a 
străduit să sprijine buna desfășr 
rare a întrecerilor.

Pe viitor, este necesar ca la o 
ganizarea concursurilor asemăn; 
toare să fie angrenate cadrele tel 
nice corespunzătoare. Fiecare pr< 
fesor de educație fizică, antren* 
sau instructor sportiv trebuie f 
primească sarcini concrete. Num. 
astfel va putea fi asigurat, cu ; 
devărat, succesul acestor comp 
tiții.

Politica Partidului, 
izvorul victoriilor poporului nostru

’ In fi ecare zi, ziarele ne aduc 
Vești despre marele avînt creator 
al oamenilor muncii de la orașe și 
sate, despre realizările obținute în 
lupta pentru îndeplinirea și depă
șirea planului. Acestea sînt măr
turii ale dragostei și devotamentu
lui oamenilor muncii din fabrici și 
de pe oboare pentru Partidul Mun
citoresc Romîn, ale elanului cu care 
ei întînpină cel de al 11-lea Con
gres al Partidului

Poporul nostru vede în Partidul 
Muncitoresc Romîn, conducătorul 
și îndrumătorul său, inspiratorul și 
organizatorul tuturor victoriilor 
noastre. Poporul nostru știe că ma
rile realizări obținute pe frontul 
construcției socialiste nu ar fi fost 
cu putință fără conducerea înțe
leaptă a Partidului. In decursul a- 
nilor, poporul s-a putut convinge 
de justețea politicii Partidului, de 

consecvența cu care Partidul luptă 
pentru bunăstarea și fericirea ce
lor ce muncesc. Încă din anii de 
cruntă teroare burghezo-moșie- 
rească, poporul nu a dat crezare 
demagogiei nerușinate a atitor și 
atîtor partide care sub diferite fir
me „naționale’’ căutau să înșele 
masele, ci a dat crezare cuvîntului 
Partidului comuniștilor, partid care 
ridica hotărît și curajos steagul 
luptei împotriva exploatării, pentru 
o viață mai bună, pentru libertate. 
Fiecare pagină din istoria partidu
lui nostru este o elocventă mărtu
rie a luptei sale neobosite pentru 
înfăptuirea celor mai scumpe nă- 
zuinți ale poporului.

In condițiile favorabile create de 
ofensiva victorioasă a Armatei So
vietice împotriva armatelor fas
ciste, Partidul a unit în jurul său 
forțele patriotice populare, înfăp
tuind actul istoric de la 23 August 
1944: răsturnarea dictaturii fascis
te și trecerea armatei romîne ală
turi de Armata Sovietică împotriva 

trupelor hitleriste. In noua epocă 
din istoria Romîniei, care s’a des
chis odată cu 23 August 1944, 
Partidul a știut să continue 
lupta sa pentru fericirea oameni
lor muncii. îndată după 23 August 
1944 Partidul a desfășurat o luptă 
dîrză pentru făurirea unității de 
acțiune a clasei muncitoare și pen
tru întărirea alianței dintre clasa 
muncitoare și țărănimea munci
toare. Reforma agrară înfăptuită 
prin inițiativa Partidului a întărit 
și mai mult alianța dintre clasa 
muncitoare și țărănimea muncitoare. 
Datorită conducerii înțelepte a Parti
dului, poporul nostru a scuturat 
definitiv jugul imperialist, a alun
gat de la putere clasele exploata
toare, a răsturnat monarhia, a fău
rit statul democrat popular, obți- 
nînd cea mai măreață victorie: cu
cerirea puterii politice.

După cucerirea puterii politice de 
către clasa nimicitoare, în alianță 

cu țărănimea muncitoare, Partidul 
a condus poporul spre înfăptuirea 
unor noi transformări revoluționare. 
Un act revoluționar dintre cele mai 
însemnate, înfăptuit sub conduce
rea Partidului, a fost naționaliza
rea principalelor mijloace de pro
ducție industrială, a Băncilor, tran
sporturilor, act care a eliberat pen
tru totdeauna clasa muncitoare de 
sub exploatarea capitalistă și a fă
cut posibilă apariția unor noi re
lații de producție — relații de pro
ducție socialiste. Cucerirea pozițiilor 
cheie ale economiei naționale de 
către statul democrat popular a dat 
un puternic avînt luptei poporului 
muncitor pentru construirea bazei 
economice a socialismului. Roadele 
acestei lupte, desfășurată sub con
ducerea înțeleaptă a Partidului, a- 
par astăzi în toată strălucirea lor. 
Dintr-o țară cu o industrie slabă și 
o agricultură înapoiată, Romînia a 
devenit o țară cu o industrie mo
dernă, cu o agricultură în dezvol
tare. Volumul producției industria
le a depart cu mult cea mai înal
tă producție din timpul capitalis
mului. înființarea a 220 S.M.T.-uri 
a creat o serioasă bază tehnică pen
tru o agricultură nouă socialistă.

Cele 2045 gospodării colective ț 
2334 întovărășiri agricole, reprt 
zîntă sîmburele agriculturii socia 
liste și arată cît de mare este ni 
mărul familiilor de țărani munc- 
tori care s-au convins de superior 
tatea muncii în comun. Dezvolt: 
rea continuă a economie^ național 
a atras după sine o puternică ere; 
tere a nivelului de trai material ; 
cultural al celor ce muncesc. I 
primul semestru al anului 1954, vi 
niturile medii ale muncitorilor a 
crescut cu peste 15 la sută față c 
perioada corespunzătoare a anul1 
trecut. Statul democrat popular s. 
preocupă efectiv de îmbunătățire 
condițiilor de muncă, apărarea s; 
nătății poporului, asigurarea drej 
turilor la odihnă . și învățătur 
drepturi înscrise în Constituția țâr . 
Numai în acest an peste .350.000 c 
oameni ai muncii și 125.000 <
copii s-au odihnit în diferitele st 
țîuni balneo-climaterice. Număr 
dispensarelor a crescut față de ' 
nul 1948 de patru ori.

Viața a arătat că întreaga ac 
vitate a Partidului, lupta sa neob 
sită au ca țintă supremă slujiri 
cu devotament a intereselor popor 
lui. Un. exemplu concludent îl ol 
ră măsurile preconizate de plena



A cincia aniversare 
a Republicii Democrate Germane

Cu cinci ani în u>rmă. la 7 
octombrie 1949. a linait ființă 
primul stat muncitoresc-țăiră- 
nesc din istoria Germaniei, un 
stat democratic și iubitor de 
pace — Republica Democrată 
Germană.

Proclamarea R. D. Germane 
a constituit un eveniment de 
seamă nu numai pentru po
porul german, dar pentru în
treaga lume. Acest stat demo
crat a devenit, în cursul celor 
cinci anii, parte integrantă a 
lagărului păcii. El a stabilit re
lații de prietenie bazate pe re
cunoașterea deplinei egalități în 
drepturi a popoarelor și pe 
principiul colaborării prietenești 
și al ajutorului reciproc cu 
Uniunea Sovietică, R. P. Chi
neză și cu toate țăvile de de
mocrație populară.

Creată din inițiativa oameni
lor muncii, condusă de Parti
dul Socialist Unit din Germa
nia și de guvern, R. D. Ger
mană apare acum pe arena in
ternațională ca stat democratic, 
suveran, constituind un bastion 
puternic al luptei împotriva în
cercărilor imperialiștilor de a 
atrage întreaga Germanie în 
sfera lor de influență.

Drumul străbătut de R. D. 
Germană în cei cinci ani de la 
înființarea sa, este drumul de 
la ruină și mizerie către bună
stare și fericire. Sub condu
cerea P.S.U.G., oamenii muncii 
d:in R. D. Germană au trecut 
la construirea bazelor sooialiste 
din patria lor.

Succesele înregistrate de R. D. 
Germană în această privință 
stat legate de ajutorul hotărîtor 
și prietenesc al Uniunii Sovie
tice. In august 1953 U.R.S.S. 
a scutit R. D. Germană de 
toate obligațiile pe care aceasta 
le avea în cadrul plăților de 
reparații, a redus suma chel
tuielilor de ocupație pînă la 5 
la sută- din buget i-a li
vrat mari cantități de materii 
prime și produse alimentare, ș.a.

Datorită acestor ajutoare, da
torită justei conduceri politice 
a P.S.U.G. și datorită partici
pării active a oamenilor mun
cii la exercitarea puterii de 
stat, au fost îndeplinite cu suc
ces sarcinile primului cincinal 
care se va încheia odată cu a- 
nul 1955. Astfel, în 1953 volu
mul total al producției indus
triale a întrecut cu 160 la sută 
nivelul din 1950. In domeniul 
agriculturii a crescut an de an 
producția la hectar precum și 
șeptelul. Volumul comerțului cu 
amănuntul a fost în 1953 mai 
mare decît cel prevăzut pentru 
1955.

Paratei cu aceasta și-a ară
tat roadele și munca desfășu
rată de partid, guvern și Ca
mera Populară în vederea re
zolvării pe cate pașnică a pro
blemei germane. Sub condu
cerea partidului clasei munci
toare, R. D. Germană s-a pro

nunțat, sub diferite forme, de 
52 ori in problemele vi-taile ale 
națiunii germane, formulînd tot
odată și propuneri concrete. Un 
loc de frunte în politica R. D. 
Germane îl ocupă următoarele 
obiective t încheierea unui tra
tat de pace, unificarea țării și 
formarea unei Germanii unite, 
independente, democratice și 
iubitoare die pace.

Cu totul alta este situația din 
Germania Occidentală. Vechile 
forțe ale imperialismului, fas
cismului și militarismului ger
man dețin din nou posturi 
de comandă. In diferite o- 
cazii politicienii de la Bonn 
își exprimă pretenții teritoriale 
față de țările vecine din ves
tul și estul Europei. Tineretul 
din această parte a Germaniei 
este educait în spiritul șovinis
mului și al naționalismului. Dar 
poporul din Germania apusea
nă își manifestă cu tărie vo
ința de pace și dezaprobarea • 
față de polil’ca lui Adenauer, 
încă din 1951 aproape 15.000.000 
de germaihi dihi partea apusea
nă s-au pronunțat împotriva 
pactelor militariste. Clasa mun
citoare și cercuri largi ale bur
gheziei dta Germania Occiden
tală s-au declarat pentru pro
movarea unei politici de înțe
legere cu toate țările.

Masele de oameni ai muncii 
dta Germania apuseană au în
țeles că politica de militarizare 
este rentabilă pentru monopo- 
liștt, dar pentru populație ea 
nu înseamnă decît mizerie. De 
aceea muncitorimea din apusul 
Germaniei a pornit la luptă 
pentru majorarea saltar iilor, 
pentru asigurarea minimului de 
trai.

Urmaire.a succeselor obținute 
de R. D. Germană pe tărâm 
politic, economic și social a 
fost declarația dim martie 
a. c. prim care guvernul Uni
unii Sovietice acordă suverani
tatea R. D. Germane ta trebu
rile ei interne și externe. Acest 
act constituie un pas important 
spre ’ apropierea și unificarea 
celor două părți ale Germaniei. 
Dar, pe cînd adevărata suvera
nitate acordată R. D. Germane 
dă posibilitate poporului ger
man să desfăișoare o muncă li
beră ta interesul păcii și al 
patriei sale, așa numita „suve
ranitate" pentru care se pro
nunță acum revanșarzii de la 
Bonn și protectorii lor ameri
cani înseamnă o și m.ai mare 
aservire a oamenilor muncii 
din Germania Occidentală, în
seamnă libertate deplină pentru 
foștii generali hitleriștii să re
facă Wehrmachtul pe care vor 
să-1 folosească în scopuri agre
sive. Imperialiștii germani nu 
vor ataca, însă, din nou po
poarele Europei. O garanție în 
această privință o constituie 
existența R. D. Germane, baza 
trainică a forțelor democratice 
ate poporului german în lupta 
pentru unitate, independență și 
pace.

Din viața mișcării sportive 
din R. D. Germană

• Tinereiul german duce o luptă 
activă pentru unificarea mișcărilor 
sportive dta R. D. Germană și 
Germania Occidentală. In vederea 
acestui scop, Comitetul pentru 
Cultură fizică și sport din R.D.G. 
și-a intensificat legăturile cu Fe
derațiile de specialitate din vestul 
țării. Astfel. în acest an s-au pu
tut organiza campionate naționale 
pe întreaga Germanie la următoa
rele sporturi: canotaj, vele, tenis 
de masă, șah, bob, lupte clasice 
și libere. De asemenea, la cam
pionatele europene de înot de la 
Torino a participat o echipă ger
mană unită. Stat din ce în ce mai 
numeroase cazurile cînd fruntași 
sportivi in Germania Occidentală 
participă la competiții în R. D. 
Germană, manifestînd prin acea
sta dorința lor vie de a vedea în
făptuită unificarea țării lor.

(3 La 19 și 20 august a avut 
loc la Leipzig a doua conferință 
generală pentru unificarea sportu
lui german. La lucrările conferinței 
au participat 350 de activiștii spor
tivi din R.D. Germană și peste 
400 de delegați reprezentîr.d miș
carea sportivă din Germania Oc
cidentală. In același timp, s-a des
fășurat în acest oraș o grandioasă 
manifestație sportivă de masă la 
care jm participat 6.000 de sportivi 
din Germania Occidentală și 50.000 
de sportivi din R. D. Germană, 
Printre aceștia se aflau numeroși 
sportivi fruntași. întrecerile prie
tenești de pe stadion au ex
primat în mod clar voința de ne
zdruncinat a tineretului sportiv 
german, care luptă pentru unifi
carea patriei și pentru pace.

• In Republica Democrată Ger
mană mișcarea sportivă are o pu
ternică bază de mase. Complexul 
sportiv de stat pentru insigna 
„Gata pentru Muncă și Apărarea 
Păcii" cunoaște o amploare deose
bită, pînă acum 300.000 de spor
tivi fiind purtători ai acestei in
signe. In R. D. Germană sînt le
gitimați în colective sportive peste 
un milion de oameni ai muncii 
care practică sportul. Dintre a- 
ceștia 13.000 de sportivi au obți
nut clasificarea pentru categoria 
I—III, iar 126 sînt maeștri ai 
sportului.

• Sportivii din R. D. Germană 
au obținut în ultima vreme o se
rie de performanțe de valoare 
mondială. Alergătoarea Christa Se
liger Stubnik este o admirabilă 
performeră la proba de 100 m. 
plat, avînd un rezultat de 11,7 
sec., iar la 200 m. ea deține cea 
mai bună performanță europeană 
a anului — 23,9 sec. Ursula Ju- 
rewitz Donath deține recordul 
mondial la alergarea de 400 m 
plat — 55,0 sec. In 1951, recor
dul R. D. Germane la proba mas
culină de 100 m. era de 10,8 sec. 
Acum sprinterul Ewald Schroder 
a coborît acest record la 10,4 sec. 
Recent, demifondistul Siegfried 
Herman a obținut la 3.000 m. 
excelentul timp de 8:25,6. învin- 
gîndu-1 în aceeași cursă pe cunos
cutul atlet german Werner Lueg. 
Răsunătoare succese au obținut 
cicliștii germani, care in 1953 au 
cîștigat cursa de mare fond Praga- 
Berlin-Varșovia Boxerul Ulrich 
Ntetzchke este campion mondial 
universitar. înotătoarele Jutta Lan- 
genau, Ancliese Schneider. Helga 
Voigt, înotătorii Klaus Bodinger și 
Alfred Stengler figurează pe tabe
lele celor mai bune rezultate mon
diale.

★ 
★ ★

A VII-a ediție a 
campionatelor in
ternaționale de at
letism ale R. P. R. 
Invingătoarea cur
sei de 100 m. Gi
sela Kohler (R. D. 
Germană), alături 
de coechipiera ei 
Anemarie Clausner 
și poloneza Marie 
Kuzion, pe podiu
mul de premiere.

★ ★

^înduri despre o
Gisela Kohler (R.D.G.) — 11,6, 

pe 80 m. garduri, 12,0 pe 100 m. 
și 24,7 pe 200 m.l Așa stă scris în 
t albei a celor mai bune rezultate ale 
sezonului atletic 1954. Trei perfor
manțe de valoare mondială, trei 
mărturii elocvente ale talentului a- 
oestei admirabile atlete germane: 
Dar dacă performanțele de azi ale 
Gisetei Kohler sînt cunoscute tutu
ror, nu tot așa este și drumul care 
a dus pînă Ia ele. L-am aflat chiar 
de la eroina principală a reporta
jului de față, intr-un moment de 
răgaz pe stadionul Republicii, ctad 
pe tribunele sale fluturau cele 15 
steaguri ale națiunilor participante 
la campionatele internaționale de 
atletism ale R.P.R.

Ceea ce reporterul poate socoti 
un început obișnuit pentru descrie
rea carierei sportive a unei cam
pioane dintr-o țară de democrație 
populară, este valabil și pen
tru Gisela Kohler. A fost .desco
perită” cu prilejul unui concurs 
pentru trecerea normelor complexu
lui sportiv B. A. V. (Gata 
pentru muncă și apărarea păci') 
Era în anul 1951. Antrenorul Bir- 
kenmayer de la „Motor” Jena, a 
luat-o sub supravegherea sa, în- 

cercînd cu noua elevă metoda 
sovietică a afftreoamentului intens 
(de 2 ori pe zi). Gisela Kohler s-a 
dovedit o experiență reușită. In 
numai un an de zile, ea era capa- 
b'lă să alerge 100 m. în 12,9 și 80 
m.g. în 13.1 1

Astfel, numele tinerei muncitoare 
a uzinelor de materiale optice Zeiss 
a început să figureze nu numai pe 
tabela dc onoare a fruntașilor în 
muncă, ci și pe listele de perfor
manțe atletice.

Vara anului 1953 a adus sporti
vei Gisela Kohler satisfacții mari. 
La întrecerile din cadrul Festiva
lului de la București, ea face echipă 

cu Christa Seliger, Anemairie Clătas-

X.'f

sportivă germană
ner și Alice Karger și împreună 
cu aceste excelente atlete aduco 
țării sale primul loc la ștafeta de 
4x100 in. Răsplata a venit câteva 
săptămîni mai tîrziu: toate cele 
patru componente ale echipei au 
obținut titlul de maestru al spor-; 
tului din R. D. Germană.

Din nou Bucureștiul i-a oferit și 
in acest an Giselei Kohler cete mai 
frumoase succese. Strălucesc cu 
sclipiri de aur cele patru ' medalii 
cucerite în septembrie pe stadio
nul Republicii. (100 m.. 200 m., 
80 m. g. și 4x100 m.).

Astăzi, cînd vorbești despre atle
tismul feminin (Kn Germania, in
voluntar îți vine în minte acel „trio” 
celebru în lumea întreagă: Christa 
Seliger Stubnik—Ursula Jurewitz 
Donath—Gisela Kohler. Prima s-a 
dovedit cea mai rapidă alergătoare 
a anului 1953. a doua este record, 
mană mondială pe 400 m., iar Gi
sela Kohler poate fi socotită ce! 
mai mare talent, tot atît de bună 
sprinteră ca și alergătoare pe gar
duri. . Aceste trei mari atlete n-au 
ptaut participa la campionatele eu
ropene de la Berna, fiindcă cercu
rile reacționare din Germania Occi
dentală s-au opus la formarea unei 
reprezentative germane unite.

Gisela Kohler ne-a împărtășit 
amărăciunea ei. Să lipsești de Ia în
trecerea celor mai buni atleți din 
'Europa!

— Dar, lasă! — a continuat apoi 
Gisela, căreia îi șade atît ije bine 
voioșia. — La alte concursuri vom 
mai arăta ce putem noi, fetele din 
Germania democrată! Cu Christa 
și Ulla vom bate recorduri...

Și Gisela Kohler ne-a mărturisit 
că la anul vrea neapărat să obțină 
11,9 pe 100 m. Doar în 1954 a aler
gat nu mai puțin de opt ori în 
exact 12,0. A noua oară, trebuie să 
reușească!

V. RADU

din August 1953 a C.C. al P.M.R. 
Urmărind continua ridicare a bună
stării oamenilor muncii, plenara a 
trasat ca sarcină principală între
gului popor muncitor organizarea 
unui puternic avînt al producției a- 
gricole și al producției bunu
rilor de larg consum, paralel 
cu o dezvoltare continuă, rațio
nală, neforțată a industriei gre
le. Aplicarea în fapt a mă
surilor preconizate de plenară, a dat 
roade. Producția principalelor bu
nuri de consum în cele trei trimes
tre care au urmat plenarei C.C. al 
P.M.R. din August 1953 este cu 
mult superioară producției în pri
mele trei trimestre ale anului 1953.

In primul semestru al anului în 
curs au fost vîndute populației prin 
unitățile comerțului socialist cu 
peste 13 la sută mai multe mărfuri 
decît în perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

O expresie vie a grijii Partidului 
pentru bunăstarea oamenilor mun
cii îl constituie documentele celui 
de al II-lea Congres al P.M.R. A- 
ceste documente, la a căror largă 
dezbatere pubiică avem prilejul să 
asistăm în aceste zile, au fost pri
mite cu satisfacție de oamenii mun

cii. Un document de o deosebită 
însemnătate îl constituie proiectul 
directivelor Congresului al 11-lea al 
P.M.R. cu privire la dezvoltarea a- 
griculturii în următorii 2—3 -ani. 
Proiectul a apărut ca o necesitate 
obiectivă care decurge din faptul 
că în actualul moment al construc
ției ’ socialiste, veriga principală 
pentru dezvoltarea întregii econo
mii naționale și creșterea nivelului 
de trai al poporului muncitor o 
constituie dezvoltarea agriculturii 
în același ritm cu dezvoltarea indus
triei. Entuziasmul cu care proiec
tul a fost primit de oamenii mun
cii, participarea lor activă la dez
baterile pe marginea proiectului, do
vedesc hotărîrea lor de a lupta pen
tru traducerea în viață a directive
lor și arată că înfăptuirea acestui 
măreț program de dezvoltare a a- 
griculturii este pe deplin posibilă.

Faptal că partidul a pus în dis
cuția maselor acest important docu
ment al celui de al 11-lea Congres, 
subliniază încă odată legăturile pu
ternice pe care partidul le are cu 
masele largi populare. Legătura 
strînsă cu masele constituie izvorul 
forței partidului. Câlăuzindu-se 
după exemplul măreț al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, par

tidul nostru întărește necontenit le
găturile sale cu masele, pleacă ure
chea cu atenție la glasul maselor, 
este gata nu numai de a învăța ma
sele ci și de a învăța și de la mase. 
Tocmai în aceasta constă marea tor
ță și vitalitate a măsurilor pe care 
le preconizează partidul, a întregii 
sale politici.

Partidul acordă o grijă deosebită 
tineretului. In generația tînără par
tidul vede o forță însemnată che
mată să contribuie la lupta între
gului popor pentru construirea so
cialismului, o rezervă inepuizabilă 
de energie și avînt revoluționar. 
Partidul privește cu atenție proble
ma educării comuniste a tineretului, 
factor principal în procesul de for
mare a noilor cadre ate construc
ției socialiste. Un loc important în 
educarea comunistă a tineretului 
revine culturii fizice și sportului. 
Grija partidului pentru ca binefa
cerile sportului să devină un bun 
al tineretului nostru și al întregu
lui poper, stă la baza uriașului a- 
vînt pe care l-a înregistrat mișca
rea noastră sportivă în anii puterii 
populare. Partidul a elaborat linia 
dezvoltării culturii fizice și sportu
lui în acel documerit important 

care este Hotărîrea Biroului Poli
tic a! C.C. al P.M.R. din 26 iunie 
1949.

Pe linia trasată de Partid în a- 
cest document, a fost creat Comi
tetul pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, 
avînd ca sarcină principală „reali
zarea politicii partidului și guver
nului în domeniul culturii fizice și 
sportului”.

Prin organizarea concursurilor 
populare și a spartachiadelor sindi
cale se îndeplinește unul din obiec
tivele principale, acela de dezvolta
re în masă a mai multor ramuri de 
sport ca atletismul, înotul, gimnas
tica ș. a. Pentru a asigura o bază 
științifică practicării sportului s-a 
folosit pe o scară largă tehnica 
sportivă sovietică, a fost îndrumat 
învățămînt-ul tehnic sportiv de toate 
gradele, s-au organizat cursuri pen
tru profesori, antrenori și instruc
tori, s-a înființat editura Cultură 
Fizică și Sport care a tipărit sute 
de lucrări de specialitate. Baza ma
terială a fost mult lărgită prin con
struirea de stadioane și săli, jriu 

amenajarea de terenuri pe tot cu- 
prinsul țării.

Mergînd pe această linie, mișca
rea noastră de cultură fizică și 
sport contribuie — așa cum preve
de Hotărîrea partidului — la edu
carea comunistă și patriotică, fa 
pregătirea tineretului pentru muncă 
și apărarea păcii, la întărirea sănă
tății poporului muncitor.

★
A mai rămas puțin timp pînă lă 

marele eveniment pe care-1 așteap
tă cu bucurie poporul nostru : al 
II-lea Congres al P.M.R. In aceas
tă perioadă de timp datoria sporti
vilor este de a nu precupeți nici 
un efort pentru a-și arăta prin noi 
realizări la locul de muncă și pe 
terenul de sport, dragostea și recu
noștința față de partid, pentru a a- 
răta partidului că mișcarea noastră 
sportivă dă patriei tineri puternici 
și plini de viață, luptători vajnici 
pentru cauza păcii și socialismului.



MAREA ÎNTRECERE A LUAT SFIRȘIT

Th. Ullman (Suedia)

A luat sfîrșit cea mai mare 
competiție de tir organizată 
vreodată în țara noastră. Ea s-a 
bucurat de participarea a nu
meroși sportivi din 12 țări care 
au realizat în cele 4 zile de 
concurs rezultate cum nu s-au 
realizat niciodată în vreo com
petiție de tir. Aproape in toate 
probele, unul sau mai mulți 
concurenți au depășit recordurile 
mondiale (performanțele nu pot 
fi omologate ca recorduri mon-

7. N-icandrov (U.R.SS.)

K. Leskinen (Finlanda)

<r>

I. Treybal (R. Ceh.)

Văzuți de MATTY

T. ULLMAN ȘI-A ÎNTRECUT 
PROPRIUL RECORD MONDIAL
In întrecere cu trăgătorii sovie

tici K. Martazov și L. Weinstein, 
suedezul Torsten Ullman a reali
zat o performanță excepțională de 
561 puncte, cu care a cucerit titlul 
de campion internațional la pis
tol liber calibru redus. Chiar și 
pentru vestitul Ullman, care de 
ani de zile păstrează supremația 
lumii la această probă, rezultatul 
de marți reprezintă un succes deo
sebit, el reușind să-și corecteze cu
2 puncte recordul mondial pe ca
re-1 deține din 1952.

Totuși, Ullman nu a fost sigur 
pînă spre sfîrșitul probei de acest 
titlu. Concurentul sovietic Marta- 
zov a fost permanent foarte a- 
proape de el, după 50 de focuri 
avînd chiar un rezultat mai bun. 
Odată cu ultimele 10 focuri Ull
man a reușit să obțină avantaj și 
să cîștige astfel proba. Martazov 
și Weinstein au continuat la ega
litate lupta și dealtfel au terminat 
cu același număr de puncte. Pen
tru clasificarea lor pe locul 2 și 
respectiv 3, nici numărul „decari
lor" nu a fost suficient, fiecare 
avînd cîte 11. A fost de aceea ne
voie de total'izarea „nouarilor" și 
„optairilor” pentru a se stabili 
care are un rezultat mai bun. Va
loarea apropiată a trăgătorilor so
vietici a fost dealtfel o altă carac
teristică a acestei probe. Alți doi 
concurenți din echipa sovietică, S. 
Jasinski și E. Polikanin au tras 
constant pe toate cele 60 focuri și 
cu 553 și respectiv 550 au ocupat 
locurile 4 și 5.

Reprezentantul nostru Titus 
Manicatide a stabilit un nou re
cord al țării cu 534 puncte.

Primii 10 clasați în această pro
bă sînt următorii:

1. TORSTEN ULLMAN (Sue
dia) campion internațional al 
R. P. Romîne 561/9; 2. K. Marta
zov (U.R.S.S.)’ 554/11; 3. L. We
instein (U.R.S.S.) 554/11; 4. S. 
Jasinski (U.R.SS.) 553/9; 5. E.
Polikanin (U.R.S.S.) 550/7; 6. A. 
Balogh (R.P.U.) 549/7; 7. K. Ta
kacs (R.P.U.) 549/7; 8. V. Gama- 
lov (U.R.S.S.) 547/7; 9. F. Maxa 
(R. Ceh.) 544/8; 10. VI. Demin
(U.R.S.S.) 544/6.

VLADIMIR KRISNEVSKI, 
CAMPION INTERNAȚIONAL 
Ca și în proba de armă liberă 

calibru redus (3x40) și la proba 
de armă liberă calibru mare 
(3x40) au fost întocmite clasa
mente pe fiecare din cele trei po
ziții, acordîndu-se cîștigătorilor 
titlurile de campion internațional.

La poziția culcat, această per
formanță a obținut-o Vladimir 
Krisnevski (U.R.S.S.) cu cele 393 
de puncte cît a realizat. Rezulta
tul său egalează recordul mon
dial al acestei probe. La numai 
un punct, a venit Anatolii Bog
danov (U.R.S.S.)’, care a pierdut 
locul întîi prin „nouarul" care l-a 
tras chiar la ultimul foc. Trăgăto
rul finlandez Kulervo Leskinen, 
care pînă la ultima sută de focuri 
era unul din pretendenții princi
pali ai probei, nu a putut rezista 
în apelași ritm și a pierdut trei 
puncte care î-au trimis pe locul
3 în clasament. Cu toate acestea, 
performanța cu care Leskinen a 
terminat această probă (390 pct.) 
este cu un punct mai bună decîț 
cifra cu care el a devenit campion 
mondial în 1930 ia Anvers.A. Nea
ga a stabilit recordul R.P.R. cu 
380 p.

Ordinea primilor 1,0 clasați este 
următoarea: 1. VLADIMIR KRIS
NEVSKI (U.R.S.S/) — 393 p. 
—campion internațional de tir al 
R.P.R. pe anul 1954; 2. A. Bog
danov (U.R.S.S.) — 392 p., 3. K. 
Leskinen (Finl.Ț — 390 p.; 4. M. 
Itkis (U.R.S.S.) — 389 p.; 5. P. 
Avilov (U.R.S.S.) — 389 p.; 6. E. 
Vogt. (Elv.) — 389 p.; 7. M. Nis- 
kanen (Fini.) — 388 P.; 8. G.
Kupko (U.R.S.S.) - 387 p.; 9. V.

Strălucitul succes al

diate deoarece regulamentul in
ternațional cere să fie obținut 
intr-un campionat mondial), iar 
media generală a rezultatelor 
este și ea de-a dreptul excepțio
nală. S-au remarcat cu totul H 
deosebit trăgățorii Uniunii So
vietice care au cîștigat cea mai 
mare parte a probelor campio
natelor, clasînd în frunte pe ma
joritatea componenților lotului 
lor.

Borisov (U.R.S.S.) — 386 p.; 10. 
G. Luzin (U.R.S.S.) — 385 p.
AL 4-LEA TITLU DE CAMPION 

A LUI MIHAIL ITKIS
Mihail Itkis (U.R.S.S.), clasîn- 

du-se primul la proba de armă 
liberă calibru mare, poziția ge
nunchi, a cucerit cel de-al patru
lea titlu de campion internațional 
de tir al R.P.R. pe anul 1954. Este 
o performanță care vorbește de la 
sine despre valoarea acestui tră
gător care, pe bună dreptate, este 
considerat ca „figura centrală" a 
campionatelor noastre internațio
nale. Mihail Itkis pe primul loc 
și coechipierul său Anatolii Bog
danov, clasat pe locul dai în ur
ma numărului mai mic de „nouari" 
(„decarii" fiind și ei egali—10) au 
totalizat cîte 382 puncte .adică un 
punct peste recordul mondial al 
acestei poziții.

Reprezentantul nostru H. Herșco- 
vici a ocupat locul 16, stabilind re
cordul R.P.R. al acestei poziții la
367 puncte.

Pe primele 10 locuri sînt: 
MIHAIL ITKIS (U.R.S.S.) — 382 
p,, campion internațional de tir al 
R.P.R. pe anul 1954; 2. A. Bog
danov (U.R.S.S.) — 382 p.; 3. P. 
Avilov (U. R. S. S.) — 380 p.; 4. 
V. Borisov (U.R.S.S.) — 379 p.; 
5. E. Vogt (Elv.)’ — 378 p.; 6. 
G. Luzin (U.R.S.S.) — 376 p.; 7. 
T. Mănttări (Fini.) — 373 p.; 8. F. 
Rohr (Elv.) — 373 p.; 9. V. Kris
nevski (U.R.S.S.) — 373 p.; 10.
F. Liechti (Elv.). — 370 p.

A. BOGDANOV A ÎNTRECUT 
CU 4 PUNCTE 

RECORDUL MONDIAL

Poziția picioare a probei de ar
mă liberă calibru mare a revenit 
cu ușurință trăgătorului sovietic 
A. Bogdanov, al cărui rezultat de
368 puncte este mai bun decît re
cordul mondial cu 4 puncte. De 
această dată, Itkis a fost adver
sarul principat al lui Bogdanov. 
Chiar mai mult, după primele 20 
focuri, Itkis era acela care con
ducea, avînd un punct înaintea 
lui Bogdanov. Insă în următoarele 
20 focuri, Bogdanov și-a impus 
superioritatea și a cîștigat cu 5 
puncte avans. După Bogdanov și 
Itkis o performanță deosebit de 
bună a realizat elvețianul M. Lenz, 
clasîn-du-se pe locul III cu 361 
puncte. Cel mai bun rezultat într-o 
serie de 10 focuri l-a avut fin
landezul K. Leskinen (96 puncte)’, 
dar care în celelalte trei sute a 
mese mult mai slab (85,82,85) ter- 
minînd proba cu 348 p. și clasîn- 
du-se astfel pe locul 14. La acea
stă poziție, recordul R.P.R. a fost 
stabilit de H. Herșcovici cu 325 
puncte.

Clasamentul primilor 10 este ur
mătorul: 1. ANATOLII BOGDA
NOV (U. R. S. S.) — 368 p. — 
campion internațional de tir al 
R.P.R. pe anul 1954; 2. M. Itkis 
(U.R.S.S.) — 363 p.; 3. M. Lenz 
(Elv.)' — 361 p.; 4. G. Luzin 
(U.R.S.S.) — 357 p.; 5. P. Avilov 
(U.R.S.S.)’ - 356 p.; 6. B. Pe- 
reberin (U.R.S.S.) — 356 p.; 7. 
V. Borisov (U.R.S.S.) — 356 p.;
8. U. Larsen (Dan.)] — 355 p.;
9. T. Mănttări (Fini.) — 355 p.;
10. J. Sundberg (Sued.) — 354 p.;
18 PUNCTE PESTE RECORDUL 

MONDIAL
Cele 1142 puncte realizate de 

Anatolii Bogdanov (U.R.S.S.) la 
aimă liberă calibru mare (3X40) 
au constituit cea mai mare perfor
manță a campionatelor noastre 
internaționale. Recordul mondial 
(1124) a fost depășit de o manieră 
categorică. 18 puncte despart per
formanța de marți a lui Bogda
nov de aceea realizată de E. Kis- 
witik în 1937. Dar, nu numai A. 
Bogdanov a înregistrat o depăși
re a recordului mondial la această 

sportivilor sovietici
probă, ci și următorii doi clasați, 
tot trăgători sovietici, Mihail Itkis 
și Piotr Avilov, care au trecut din
colo de performanța omologată ca 
record al lumii. Itkis cu 1134 punc
te, întrece deci recordul cu 10 
puncte, iar Avilov cu 1125 punc
te îl întrece cu 1 punct.

Nu a existat concurent sau spec
tator al acestei probe care să nu 
exclame la sfîrșitul ei, că într-a- 
devăr este vorba de o întrecere de 
o valoare extraordinară. Cifrele 
vorbesc în acest sens. Media reali
zată de primii 5 clasați în cam
pionatele noastre internaționale la 
această probă este de 1128,2 ceea 
ce întrece cu peste 4 puncte re
cordul individual mondial.

Reprezentantul nostru H. Herș
covici, total'izînd 1064 puncte, a 
stabilit recordul R.P.R. la această 
probă.

Primii 10 clasați sSmt următorii:
1. A. BOGDANOV (U.R.S.S.) 

campion internațional al R. P. 
Romîne 1142 puncte; 2. Mihail It
kis (U.R.S.S.) 1134 p.; 3. P. Avi
lov (U.R.S.S.) 1125 p.; 4. V. Bo
risov (U.R.S.S.) 1121 p.; 5. V.
Krisnevski (U.R.S.S.) 1119 p.; 6.
G. Luzin (U.R.S.S.) 1118 p.; 7. 
G. Kupko (U.R.S.S.) 1110 p/, 8.
M. Lenz (Elveția) 1106 p.’ (53
muște); 9. M. Niskanen (Fini.)
1106 p. (50); 10. T. Mănttări (Fin
landa) 1105 p. (49).

B. PEREBERIN (U.R.S.S.) 
A CÎȘTIGAT ARMA MILITARĂ
Pe primele două locuri în proba 

de armă militară (3X20) s-au cla
sat doi concurenți sovietici, Boris 
Perebenin și Piotr Avilov, la egali
tate de. puncte (534 p.). Rezultatul 
lor depășește recordul mondial al 
probei cu 4 puncte. Cu un singur 
„decar" în plus (16), Pereberin a 
obținut titlul de campion internați
onal. Clasamentul probei este ur
mătorul pe primele 10 locuri: 1. 
BORIS PEREBERIN (U.R.S.S.) — 
534 p. — campion internațional de 
tir al R.P.R. pe anul 1954; 2. P. 
Avilov (U.R.S.S.) — 534 p.; 3. G. 
Kupko (U.R.S.S.) — 529 p.; 4. V. 
Krisnevski (U.R.S.S) — 528 p.; 5. 
A. Balogh (R.P.U.) — 526 p.; 6. J. 
Dosztaly (R.P.U.) — 526 p.; 7. A. 
Bogdanov (U.R.S.S.) — 521 p.; 8. 
F. Stussi (Elv.) — 520 p.; 9. M. 
Itkis (U.R.S.S.) — 519 p.; 10. A. 
Kvissbeirg (Sued.) — 517 p.

I. NIKANDROV (U.R.S.S.) : 
CEL MAI BUN TALERIST 

AL CAMPIONATELOR
A fost impresionantă precizia cu 

care majoritatea participanților la 
proba de talere loveau și distrugeau 
aceste ținte mișcătoare. Foarte rar 
cîte un taler își termina sboruil ne
atins. După o sută de talere, doi 
concurenți, Iurii Nikandrov 
(U.R.S.S.) și Igor Treybal (R. 
Ceh.) reușiseră să acumuleze 100 
de puncte. Ceilalți erau înșirați la 
o mică diferență unul de celălalt. 
Restul de 100 talere s-au tras ieri 
și în ciuda unei slabe vizibilități, 
concurenții au tras cu aceeași mă
iestrie ca și în prima zi. Iurii Ni
kandrov a terminat întreg concursul 
fără nicio greșeală, fiind singurul 
concurent care a lovit 200 de ta- 
’ere din 200 aruncate. El a devenit 
astfel campion internațional. Igor 
Treybal a scăpat ieri un taler și 
astfel a totalizat 199 de talere cu 
care a ocupat locul II. Pe primele 
10 locuri sînt clasați: 1. IURII NI
KANDROV (U.R.S.S.) — 200 pun
cte — campion internațional de tir 
al R.P.R. pe anul 1954; 2. I. Trey- 
fcail (R. Ceh.) — 199 p.; 3. F. Ca- 
pek (R. Ceh.) — 198 p.; 4. E. Kris
tensen (Dan.) — 197 p.; 5. S. Ka
linin (U.R.S.S.) — 197 p.; 6. I. 
Isaev (U.R.S.S.) — 197 p.; 7. Z. 

'Machancli (U.R.S.S.) — 196 p.; 8.
K. Alven (Sued.) — 196 p.; 9. V. 
Zahazal (R. Ceh.) — 194 p.; 10. E. 
Szomjas (R.P.U.) —■ 194 p.

LIA S1RBU DE TREI ORI
CAMPIOANĂ INTERNAȚIONALA

Proba rezervată concurentelor la 
armă liberă calibru redus (3x40) 
nu a fost așteptată cu același inie 
res cu care a fost așteptată proba 
masculină. Poate pentru faptul că 
er.au înscrise un număr mic de 
concurente (10—11), numai de 2 
țări (R.P.R. și R.P.U.), și nimeni 
nu se aștepta ca lupta lor să ducă 
la performanțe deosebite. Parcă în 
ciuda acestei atmosfere, concuren
tele s-au comportat excepțional, au 
luptat cu toată puterea și au ridicat 
concursul lor la valoarea celui mas
culin.

La poziția culcat, rezultatele în-: 
registrate în special de Lia Sîrbu, 
Marieta Juverdeanu și Felicia Iovă-: ț 
nescu, primele 3 clasate, au stîmit 
admirația tuturor concurenților stră- 
ini. Lia Sîrbu a cucerit titlul de 
campioană internațională cu 398 
pct. o performanță egală cu aceea 
cu care A. Bogdanov s-a clasat pe 
locul VII în clasamentul masculin. 
Rezultatul Liei Sîrbu egalează re
cordul R.P.R. Clasamentul acestei 
poziții are următoarea înfățișare î
1. LIA SÎRBU (R.P.R.) — 398 p.— 
campioană internațională de tir a 
R.P.R. pe anul 1954; 2. M. Juver
deanu (R.P.R.) — 397 p.; 3. F. Io- 
vănescu (R.P.R.) — 397 p.; 4. El. 
Mironescu (R.P.R.) — 394 p.; 5. 
R. Grozea (R.P.R.) — 394 p.; 6. 
A. Mânu (R.P.R.) — 393 p.: 7, I. 
Moscu (R.P.R.) — 390 p. 8. A. Bu- 
dafay (R.P.U.) — 389 p.; 9. E. Ha- 
dady (R.P.U. — 388 p.; 10. L. 
Szentirmay (R.P.U.) — 388 p.; 11. 
A. Ciortea (R.P.R.) — 387 p.

Și la poziția genunchi a acestei 
probe a fost egalat recordul R.P.R. 
De data aceasta de Marieta Juver
deanu cu 388 puncte. Performanța 
sa este excepțională și cu ea, Ju
verdeanu în proba masculină ar fi 
ocupat locul 10 înaintea lui H. 
Herșcovici care a fost primul ro- 
mîn. Cele 10 participante la această 
probă ocupă următoarele locuri: L 
MARIETA JUVERDEANU (R.P.R); 
— 388 p. —' campioană interna țio: 
nală de tir a R.P.R. pe anul 1954;
2. I. Moscu (R.P.R.) — 385 p.; 3. 
L. Sîrbu (R.P.R.) — 383 p.; 4. A. 
Ciortea (R.P.R.) — 383 p.; 5. A. 
Mânu (R.P.R.) 381 p.; 6. F. Iovă- 
nescu (R.P.R.) — 380 p.; 7. E. Ha-: 
dady (R.P.U.) — 377 p.; 8. R. Gro
zea (R.P.R.) — 374 p.; 9. A. Bu- 
dafiay (R.P.U.) — 374 p.; 10. L. 
Szentirmay (R.P.U.) '—; 362 p.

Lia Sîrbu, în luptă directă, „pat 
lîngă pat", cu Marieta Juverdeanu 
pentru primul loc la 3X40, a obți
nut 362 p. la poziția în picioare cu 
care a cîștigat această probă, de
venind campionă internaționala. 
Adversara eri principală M. Ju
verdeanu a ocupat locul 2 cu o 
performanță (355) sub posibilitățile 
ei. Foarte ibine s-au prezentat la a- 
ceastă poziție, trăgătoarele ma
ghiare, Eva Hadady și Ana Buda- 
fay care s-au clasat pe locurile 3 și
4. Clasamentul este următorul: 
LIA SÎRBU (R.P.R.) — 362 p. — 

. campioană internațională de tir 
R.P.R. pe anul 1954; 2. M. Juver
deanu (R.P.R.)— 355 p.; 3. E. Ha
dady (R.P.U.) — 355 p.; 4. A. Btr- 
dafay (R.P.U.) — 354 p.; 5. A.
Ciortea (R.P.R.) — 351 p.; 6. F. 
Iovănescu (R.P.R.) — 351 p.; 7. A. 
Mânu (R.P.R.) — 351 p.; 8. L. 
Szentirmay (R.P.U.) — 336 p.

Aduniîndu-se punctele la cele treă 
poziții de tragere, LIA SÎRBU a 
ocupat locul I la proba de armă li
beră calibru redus (3X40) cu 1143, 
ceea ce reprezintă un nou record 
al țării noastre. Și cea de a doua 
clasată, Marieta Juverdeanu, întru
nind 1140 p., a depășit cu 1 punct’ 
vechiul record al acestei probe. Cla
samentul este următorul: 1. LIA 
SÎRBU (R.P.R.) — 1143 p. —- .
campioană internațională de tir a 
R.P.R. pe anul 1954; 2. M. Juver
deanu (R.P.R.) — 1140 p.; 3. F. Io- 
vănescu (R.P.R.) — 1128 p.;4. A. 
Mânu (R.P.R.) — 1125 p.; 5. A.
Ciortea (R.P.R.) — 1121 p.; 6. E. 
Hadady (R.P.U.) — 1120 p.; 7. A. 
Budafay (R.P.U.) — 1117 p.; 8. L. 
Szentirmay (R.P.U.) —' 1086 p.;

VICTORIA LUI MAHMUD 1 | !
UMAROV (U.R.S.S.) V-

Proba de pistol liber calibru 
mare a fost ultima care s-a termi
nat îerr după amiază. Pentru a fi 
stabilit cîștigătorul acestei probe a,-: 
fost necesar ca la sfîrșitul concursu
lui să se mat țină un baraj de 
30 focuri la pistol viteză, deoarece, j 
Mahmud Umarov (U.R.S.S.) și ; . 
Torsten Ullman (Suedia) termina-/ 1 
seră la egalitate de puncte (574)’U l. 
Barajul a fost cîștigat cu 275 p. 
de concurentul sovietic, în timp ce 
Ullman n-a realizat decît 272 p.-? 
In această probă, reprezentantul 
nostru, Petre Mocuța, a stabilit re-bU 
cordul R.P.R. la 542 p. Primele 5 ț ’ 
locuri au fost ocupate de: 1. MAH-’ 
MUD UMAROV (U.R.S.S.) —574' 
p. — campion internațional de tir 
al R.P.R. pe anul 1954; 2. T. Ull- 
man (Sued.) — 574 p.; 3. G, 
Preutz (Sued.) — 569 p. : 4. L'. 
Weinstein (U.R.S.S.) 565 p.; 5.
V. Anisenko (U.R.S.S 1 — 564 p.



CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TIR ALE R.RR,
Cum am tras 
400 din 400...
iMi-am dat seama încă din mo

menta 1 în care mai aveam de tras
2—3 focuri înainte de a ajunge 
ia 30, că pot realiza cele 400 de 
puncte atât de visate. Aveam 
curaj și nespus de multă încre
dere. Simțeam cu siguranță arma 
și declanșam fără emoție. N-am 
ezitat nici un moment, am încăr
cat cartuș după cartuș și cum 
ținta era gata schimbată, luam 
linia de ochire și trăgeam. Nu mai 

•urmăream niici paleta semnaliza
torului. Eram cdfivins că glonto’e 
a mers în centru.

Așa a fost pînă aproape de sfîr- 
șit. Emoția a început însă să mă 
stăpînească, odată cu focurile 37 
ți 38. Niciodată nu am avut ase
menea emoții. De altfel, controlul 
țintelor a dovedit aceasta. Ambele 
gloanțe au mers în „10". dar mar
ginali, fiind singurele din seria ul
timelor zece focuri care au „muș
cat" din linia cercului. La 380 
puncte din 38 focuri nu mai aveam 
dreptul să pierd. Simțeam și sin
gur această răspundere, d-ar îmi 
dădeam seama și de pe urma for
fotei din spatele patului meu. N-am 
văzut, dar am simțit că acolo în 
spate sînt numeroși prieteni, cu- 
noscuți, tovarăși de echipă, antre
norul meu Grigore Ioamid și alții 
care veneau poate pentru prima 
oară la un concurs de tir. Dar li
niștea lor, care evident era forțată, 
mi-a arătat că și eu trebuie să fac 
la fel. M-a însuflețit și mi-a redat 
curajul să lupt. Am muncit foarte 
mult la ultimele două focuri. Mai 
mult poate dlecît la toate celeilalte.

Sînt bucuros, sînt fericit că am 
ajuns la acest 400 care a mai tet 
realizat de un concurent din {ara 
noastră. Vorbesc de Iosif Sîrbu, 
cel care m-<a inițiat în multe din 
tainele acestui sport. El m-a ajutat 
totdeauna, de la el știu cum trebuie 
să-mi pregătesc materialul de con
curs și mai ales cum trebuie să 
lupt.

Cred că am putut să realizez a- 
cest rezultat pentru că la Tunari a 
existat în aceste zile o atmosferă 
de concurs dintre cele mai bune. 
Am concurat alături de mari cam
pioni și recordmani, am cunoscut pe 
alții tineri, dîrzi, hotărîți să obțină 
cele mai bune rezultate. Iar în ziua 
tn care am citit scurta prezentare 
a lui Mihail Itkis, mi-am dat sea
ma că șl activitatea mea sportivă 
se aseamănă cu aceea a minunatu
lui concurent sovietic. Și eu am fost 
un slab trăgător la poziția culcat 
și chiar acum, cînd am reușit cele 
400 de puncte nu sînt încă un tră
gător complet. Ca și Itkis, am 
muncit enorm de mult și acest lu
cru îl voi face cu și mai 
mare putere în viitor.

Notîndu-mi aceste prime impre
sii, care de fapt sînt numai frtntari, 
deoarece sînt încă emoționat, îmi 
amintesc în același timp multei 
multe amănunte frumoase din viața 
mea. Parcă văd ziua acea căldu
roasă a anului 1948, cînd în atelie
rul de ceasornicărie în oare lucram 
veni un bun prieten, care se en
tuziasmase de calmul și migăteala 
de care dădeam dovadă, căutând să 
mă convingă să devin trăgător. 
Parcă văd clipa în care am cîști- 
gat în 1949 campionatul categoriei 
a Il-a, intrând astfel în rîndul ade- 
văraților trăgători. Apoi ca sportiv 
al asociației Dinamo am avut toate 
posibilitățile pentru a mă pregăti.

îmi dau seama că viitorul este 
înaintea mea și că de abia de acum 
începe munca intensă. Dar sînt ho
tărî! să dau dovadă de aceeași hăr
nicie ca și pînă acum, sînt hotărît 
să aduc patriei alte și alte perfor
manțe de valoare.

maestru al sportului

MARILE ÎNTRECERI DE TIR DE LA BUCUREȘTI
Am ținut cu tot dinadinsul să 

asist la întrecerile internaționale 
de la București, pe de o parte de
oarece este cea mai mare competiție 
de tir înainte de campionatele mon
diale, pe de altă parte pentru că 
eram curios și interesat să aflu ce 
pregătiri s-au făcut aci pentru vii
toarele campionate europene. M-a 
bucurat de aceea invitația care mi-a 

fost transmisă și am călătorit din 
•cealaltă parte a globului cu cea 
mai mare grabă. Treburile Uniunii 
internaționale de tir mă duseseră 
pînă la Caracas în Venezuela unde 
nu peste multe zile vor începe cam
pionatele lumii Aș mai fi avut 
multe de făcut pe acolo dar nu 
voiam să fiu trecut pe lista ..ab
senților” de la Tunari. Odată ajuns 
aci am început alte... călătorii... Un 
pasionat al tirului nu poate avea 
odihnă la un asemenea concurs- 
Alerg de la un stand la altul, de 
la un loc de concurs la diferitele 
6ecții ale juriului. Să nu se creadă 
că fac un fel de control, dar tirîil 
a devenit pentru mine o casă cu 
multe încăperi pe care îmi place să 
le cunosc.

Poate tocmai de aceea, văzîndu- 
mă pretutindeni organizatorii îmi 
cer părerea, sfatul. Le-o dau cu 
drag cu toate că am foarte puțin 
de spus. Sînt doar cîteva amănunte 
de retușat, accentuez amănunte, 
pentru că organizarea este dintre 
(cele mai bune. Și apoi, s-ar supăra 
concurenții dacă a-și căuta cu orice 
preț să-mi dovedesc priceperea. Cel 
mai bun răspuns îl constitu'e chiar 
rezultatele lor. Ele n-ar fi fost po
sibile fără condițile acestea excelen
te. Pentru că nu e nevoie să fii

Pe carnetul de reporter la

Un moment al întrecerii concurenților la talere.

Pentru Viktor Nasonov, cel care 
a cîștigat concursul de pistol vite
ză, depășind cu trei puncte recor
dul mondial, clipele cele mai emo
ționante n-au fost cele din timpul 
manșei a doua, cînd trebuia să-și 
păstreze avantajul din prima zi, ci 
acela cînd, înconjurat de ziariști, a 
fost chemat de cel de al doilea con
ducător al lotului sovietic, Gheor- 
ghe Gheorghevici Kozlov.

Aflasem tocrțai că Nasonov are 
25 de ani, că este mecanic tehni
cian, specialist în strunguri, la 
Moscova, că a început să practice 
tirul în 1947 ca trăgător de armă- 
mititară și că numai la sfîrșitul a- 
nului 1952 a devenit trăgător de 
pistol. De asemenea, aflasem că 
Viktor a cucerit locul I la cam
pionatul Uniunii Sovietice pe 1954 
cu* o performanță de 587 puncte 
adică cu două puncte mai mult de- 
cît rezultatul obținut la Tunari și 
deci cu 5 puncte mai mult decît 
recordul mondial.

Nasanov, un tî-năr scund cu părul 
blond, povestea fericit despre toate 
acesteia și despre felul cum a cucerit 
titlul de campion internațional al ță
rii noastre, cînd Gheorghe Gheorghe
vici Kozlov îl anunță cu severitate 
că trebuie să se întoarcă la standul 
de tragere pentru a repeta manșa 
Il-a deoarece rezultatul său fusese 
viciat de o defecțiune tehnică. Lui 
Nasonov nu-i veni să creadă, dar, 
la insistențele lui Gheorghe Gheor
ghevici își luă valijoara în care își 
ținea pistolul și celelalte ustensile 
și porni, ce-i drept cam contrariat, 
spre locul de concurs. Se vedea pe 
figura lui că își caută resurse ca 
să reziste la o asemenea lovitură 
a soartei. Dar nu ajunsese bine la 
standul de pistol, cînd oneratorii 
cinematografici îl și luară în ..focul“ 
obiectivelor, iar coechipierii săi, 
care aflaseră de gluma conducătoru
lui lor, porniră să-l aplaude pen*ru 
a doua oară pe învingător. Iar

secretarul Uniunii Internat onale de ; 
tir ca să-ți dai seama că aci se 
desfășoară unul din cele mai mari 
concursuri, poate din toate timpu
rile. Nicăieri n-au mai fost obți
nute asemenea rezultate — recor
durile mondiale fiiind mereu între 
•cute chiar de mai mulți concurenți.

Aș vrea ca înainte să Însemn 
ceva despre valoarea concurenților 
să-i rog pe organizatorii acestor 
întreceri, care au avut minunata 
ideie să pună la punct o avant 
premieră a europenelor, să nu pre
gete să termine la timp amenajă
rile începute, astfel ca și la anul să 
putem scrie că în Romîn a s-a fă
cut mult pentru sportul pe care-1 
iubim atîta. tirul. Pentru că de 
data aceasta s-a făcut mult, mult 
de tot.

Trăgătorii sovietici sînt extraor
dinar de bine pregătiți. Aici la Bu 
curești s-au dovedit a fi cei mai 
buni din lume, aproape la toate 
probele. Eu înțeleg de ce reușesc 
ei acest lucru deoarece în vara a- 
cestui an am asistat la Moscova 
la minunata paradă sportivă. Din 
masele de sportivi ai Uniunii So
vietice se ridică cei mai buni cam
pioni și recordmani. Și mu numai la 
tir. dar la toate sporturile. Mi-am 
dat seama de aceasta ca spectator 
.în tribuna stadionului Dinamo și 
iată că aci la București am confir
marea. In același timp se duce 
acolo o muncă organizată, temeii- 
nică. Ei au în tir o tehnică simplă, 
.precisă, dar care este cea mai bună.

Celelalte echipe prezente aci Ia 
București sînt și ele foarte puter
nice. Au fost deplasate loturi for
mate din concurenți mai vârstnici și

fața lui Nasonov, zîmbitoare, arăta 
mai fericită decît după ultima se
rie a manșei a Il-a care-i concre
tizase victoria.

★
Spectatorii concursului de pistol 

precizie s-au oprit de nenumărate 
ori în dreptul locului de concurs 
al lui Torsten Ullman, și aceasta 
nu numai pentru că pe foaia de 
afișaj erau trecute rezultatele cele 
mai bune. Echipamentul și atitu
dinea trăgătorului suedez erau și 
ele deosebit de interesante. Un tri
cou galben cu guler înalt, ochelari 
mici și rotunzi și mai ales mișcă
rile calme și atît de precise ale 
experimentatului concurent au atras 
atenția tuturor. După un foc mai 
slab, Ullman se așeza pe scăunelul 
din apropiere, își înfunda adînc 
mîinile în buzunare, întinzîndu-și 
picioarele întocmai cum fac boxerii, 
odihnindu>se în pauza dintre re
prize. Vedeai cum luptă să-și re
capete calmul. Apoi, din nou de 
la început, cu fiecare mișcare pre
cisă.

Proba s-a terminat. L-am sărbă
torit pe Torsten Ullman, învingă
torul. Am stat de vorbă cu el. Se 
bucura ca un copil pentru frumoa
sa victorie. Peste cîteva clipe ne-am 
explicat și mișcările lui exacte, fă
cute cu atîta sgcoteală. Ullman este 
de meserie inginer pentru, aparate 
de precizie și așa cum mărturisește 
chiar el. din munca lui migăloasă 
el a adus pe poligon precizia miș
cărilor. Pe de altă parte, și tirul, 
care-i cere atîta atenție și concen
trare, l-a ajutat să fie un bun 
inginer.

Amîndouă sînt legate strîns una 
de alta, și munca și sportul, — 
spunea el gînditor. E atît de bine 
să fi meticulos, socotit. Tocmai de 
aceea mă străduiesc ca toți cei 
cinci eonii ai mei să devină și ei 
trăgători. Tirul îi va, face șă de
vină oameni ordonați. Herland, cel

L. Borzsony (R.P.U.)

cu experiență, dar și din tineri ta- 
lentați care promit rezultate înalte. 
M-au impresionat aci în același 
timp și concurenții romîni. Poate 
ar fi trebuit să vorbesc de la înce- 

ceputyl articolului despre ei sau 
poate trebuie să le rezerv rînduri 
speciale. Dacă nu în țara țor, în 
străinătate voi găsi coloane de ziar 
pentru a-i lăuda. Doi dintre ei au 
reușit acel 400 atît de rîvnit, iar al
ții urcă mereu spre locuri mai 
•bune. Regret în orice caz neplăce
rile tehnice pe care le-a avut Li- 
chiardopol. Cred că valoarea tiru
lui romînesc se va vedea în mod 
clar și ia campionatele europene 
din 1955.

Mi s-au cerut date și în legătură 
cu campionatele mondiale din Ve
nezuela, știindu-se că am venit aci 
de la Caracas. Pregătirile nu sînt. 
puse Ia punct încă acolo, cu toate 
•că în decembrie vom asista îa star
tul competiției. Să sperăm că pînă 
atunci ele vor fi terminate.

Rezultatele de la campionatele 
mondiale se anunță dintre cele mai 
bune ținînd seama mai ales de cele 
obținute aci la Tunari', campionii 
'de aci speră pe drept și titlul mon
dial. Ei pleacă doar cu cărți de vi
zită excelente de la campionatele 
internaționale ale Romîniei. Iar eu, 
voi purta cu mine amintirea unui 
«nare concurs, a unor gazde ex
trem de primitoare, a unor buni 
prieteni.

Secretarul Uniunii Interna
tionale de tir

campionate
mai mare, — are 16 ani — s-a 
dovedit de pe acum foarte talentat. 
N-ar fi exclus ca la anul să vină 
împreună cu mine la București pen
tru a lua parte la campionatele eu
ropene. Ar fi pentru mine o fru
moasă aniversare, deoarece în 1955 
sărbătoresc 25 de ani de sport. Cînd 
îmi amintesc cîtă vreme a trecut 
de când am cucerit primul titlu de 
campion al lumii 1 Era în 1933... 
Da, da, aș vrea ca Herland să cîș- 
tige la București. Aș deveni din 
ziua aceea antrenor. Ca și în 1933, 
Suedia ar avea un tînăr campion 
care ar purta tot numele de Ullman.

Și Torsten Ullman zîmbi gîndin- 
du-se la ziua acea fericită...

★
7600 de talere au fost sparte de 

cei 33 de concurenți participant la 
această întrecere. Fiecare din acest 
taler și-a luat zborul la o fracțiu
ne de secundă după ce tînărul A. 
Bujoreanu apăsase pe unul din bu
toanele instalației electrice. Dar 
înainte de acest moment concuren
tul își lua linia de ochire, cerînd 
printr-o scurtă exclamație lansa
rea talerului. Dacă mulți trăgători 
au realizat performanțe excelente 
și Bujoreanu se poate mândri cu 
una deosebită. A învățat în scurt 
timp anunțurile în diferite limbi, 
prin care trăgătorii cereau lansa
rea talerului: Pal sau hop în cehă, 
dai în rusă și poloneză, tuz în un
gurește, go în suedeză... Printre 
trăgători au fost unii care au fo
losit însă o limbă universală. Cu 
patuil puștii lipit de obraz, ei în- 
gînau un cuvînt, nedeslușit, gîtuit.

— Cuvântul acesta este al emo
ției — spune Bujoreanu. E totuși 
cel mai ușor de înțeles, mai ales 
că eu însumi sînt trăgător...

★
Francesco Linari, trăgător din e- 

chipa italiană, este entuziasmat de 
măiestria de care dau dovadă con
curenții sovietici. In fiecare clipă 
el caută să stea de vorbă cu ei, 
să afle noi și noi amănunte în le
gătură cu metodele lor de antrena
ment. In acest fel el s-a împriete
nit cu Piotr Septarski care a reali
zat un rezultat foarte bun la pistol 
viteză f"78 puncte) clasîndu-se pe 
locul 4 Atunci cînd Septarski era 
felicitat pentru frumosul rezultat, 
Francesco Linari s-a apropiat de 
el, dăruindu-i un metronom de bu
zunar, aparat atît de necesar unui 
trăgător de pistol viteză. Septarski 
i-a mulțumit fericit, spunîndu-i.:

— Și eu am un dar pentru tine, 
prietenul meu din Italia. Și sco- 
țîndu-și ceasul, Septarski a gravat 
cu măiestrie pe capacul acestuia: 
„Italia-U.R.S.S.", iar mai fos „Pace 
lumii". Acum, Francesco Linari po
vestește tuturor despre darul ne 
care i l-a făcut prietenul Său Piotr.

Lenz Max (Elveția)'

T. Kozlovski (R.P.B.)

Văzuți de MATTY



foi încep finalele campionatului republican de popice
Timp de patru zile. începînd de> 

astăzi, Sibiul va găzdui întrece
rile finale ale campionatului repu
blican de popice pe echipe. La a- 
ceste ultime întîlniri participă cele 
mai valoroase echipe ale țării. La 
probele masculine iau parte forma, 
title Progresul Roman. Voința 
Arad, Metalul Cluj și Flacăra 
Ploești.

La fete vom vedea la lucru echi
pele Flamura roșie ,,Ludovic 
Minsk!” Tg. Mureș, Locomotiva 
P. T. T. București, Flacăra Mediaș 
și Flamura roșie U.T.A. Arad.

SPORT LA ZI
• FOTBAL. — Toate meciurile 

din cadrul campionatului orășănesc 
programate pentru duminică 10 
octombrie, care se anunțase că vor 
fi aminate, se vor disputa normal, 
după programul întocmit de Comi
tetul orășenesc C.F.S.

■ BASCHET. — Duminică re
începe întrecerea celor măi bune 
echipe masculine din țară, parti
cipante la campionatul categoriei 
A. Activitatea este reluată prin 
jocurile primei etape a returului. 
Se vor desfășura următoarele me
ciuri : GALAȚI : Știința Iași — 
Locomotiva P. T. T. București; 
CLUJ: Flamura roșie — Progre
sul Casa Scînteii București; TG. 
MUREȘ : Progresul — Dinamo 
București; ORADEA : Dinamo —
C.C.A.;  BUCUREȘTI : Progresul 
Finanțe Bănci — Știința Timișoa-^ 
ra; Știința I.C.F. — Progresul 
Orașul Stalin. Partidele din Ca
pitală se dispută luni 11 octom
brie, în sala Dinamo.

■ VOLEI. — Etapa V-a a re
turului campionatului feminin la 
categoria A programează următoa
rele meciuri: BUCUREȘTI (teren 
Progresul I.T.B., ora 10): Loco
motiva — Flamura roșie Brăila; 
CLUJ: Progresul — Progresul
București: TIMIȘOARA: Progre
sul — Flamura roși* Iași. Meciul 
Știința I.C.F. — Di.vmo Bucureș
ti, programat tot în această etapă, 
se va disputa miercuri 13 octom
brie.

— Din etapa Vl-a a returului 
campionatului masculin la catego
ria A se va desfășura o singură 
partidă : Știința Iași — Progresul 
București. Restul meciurilor au fost 
aminate.

h LUPTE. — Duminică se vor 
desfășura — în cadrul campiona
tului republican pe echipe — me
ciurile restanță din prima etapă: 
Flamura roșie Cluj — Dinamo

INFORMAȚII
77. 873 LEI PREMIUL I LA 

CONCURSUL DE DUMINICA
In urma trierii și omologării bu

letinelor depuse la concursul Nr. 25 
(etapa 'din 3 octombrie) au fost 
stabilite următoarele rezultate:

Buletine depuse: 311.492.
Premiul I : 1 buletin cu 12 pro

nosticuri exacte a 77.873 lei.
Premiul II : 30 buletine. cu cîte 

11 pronosticuri exacte a 3014,44 lei 
fiecare.

Premiul III : 440 buletine cu cîte 
10 pronosticuri exacte a 318,57 lei 
fiecare.

Premiul I a fost obținut de Ko
vacs Maria din Oradea, str. Mare 
Nr. 26. Ea a participat la fiecare 
etapă de concurs împreună cu soțul 
său Kovacs Ladislau, muncitor la 
fabrica de încălțăminte Csordas 
Ianos din Oradea.

Premiul II a fost obținut de 
concurenți din următoarele orașe: 
București (14), Satu Mare, Birlad, 
Cluj, Deva, Iași (2), Pitești, Plo
ești (2), Comarnic, Orașul Stalin 
(2), Făgăraș, Sibiu, Timișoara și 
comuna Hărman (reg. Stalin).

Lista oficială a premiilor apare 
duminică în Programul PRONO
SPORT Nr. 27.

*

La concursul de duminică au 
fost depuse cu 83.611 buletine mai 
mult decît în etapa precedentă. 
Cele mai multe buletine au fost 
depuse în București 113.596. Pe 
regiuni urmează în ordine: regi
unea Stalin 33.798, Ploești 24.230, 
Cluj 22.562, Timișoara 16.704, Cra
iova 12.137, Constanta 10.384. Hu
nedoara 10.102, Iași 8.998, regiu
nea Autonomă Maghiară 8.973 ș.a.

Partitele cuprinse în programul 
concursului PRONOSPORT Nr. 27

De asemenea, iubitorii acestui 
siport vor avea ocazia să urmăreas
că pe Ivan Victor (Flacăra Ploeș
ti) -campionul țării la proba de 100 
bile, Margareta Szemani (Flamura 
roșie ..Ludovic Minsk'” Tg. Mu
res), Petre Buhăiescu (Progresul 
Roman) și ailți popicari de valoare, 
selecționați în lotul reprezentativ 
al țării.

In vederea jocurilor de la Sibiu, 
echipele finaliste s-au pregătit cu 
multă grijă, hotărîte să obțină un 
rezultat cit mai bun.

București, Dinamo Orașul Stalin
— Progresul Lugoj, Metalul Reși
ța — C.C.A. Primele echipe orga
nizează întîlnirile.

■ ATLETISM. — Duminică di
mineața, cu începere de la ora 9 
și luni dimineața (de la ora 8,30) 
și după amiază (de la ora 13,30) 
se vor desfășura pe stadionul Re
publicii din Capitală întrecerile 
campionatelor de atletism ale șco
lilor sportive de tineret. Cu acest 
prilej vor concură atleții și atlete
le reprezentînd școlile sportive de 
tineret din: Arad, P. Neamț, Te
cuci, Giurgiu. Cluj, Turda, Con
stanța, Craiova. Brăila, Hunedoa
ra, Petroșani, Iași, Roman. Ora
dea, Pitești, Cîmpulung-Mușcel, R. 
Vilcea, Orașul Stalin, Tg. Mureș, 
Baia Mare, Cîmpina, Tîrgoviște. 
Vor participa de asemenea și re
prezentanții cercului sportiv „Tî- 
nărul dinamovist".

© RUGBI. — Jocurile de dumi
nică din cadrul categoriilor A și 
B se vor desfășura după următorul 
program : CATEGORIA A : Știința 
București — C.C.A. (teren C.C.A., 
ora 9) ; Constructorul București — 
Progresul F. B. (teren Constructo
rul, ora 11) ; Progresul Sănătatea
— Dinamo (teren Progresul F. B., 
ora 11) ; Locomotiva Grivița Ro
șie — Minerul Petroșanii (teren 
Parcul Copilului, ora 11).

CATEGORIA B, seria l-a: Știin
ța Orașul Stalin — Știința Timi
șoara ; Locomotiva Timișoara — 
Știința Arad; Locomotiva I.C.F. 
Știința Cluj (teren Panoul Copi
lului, <7ra 9,30) : seria 11-a: 
Dinamo IX — Metalul București 
(teren Dinamo, ora 16) ; Știința 
Galați — Flacăra Ploești; Loco
motiva Buzău — Minerul Bucu
rești ; Progresul Tecuci — Știința 
Iași.

©onosport
(etapa din 10 octombrie) suscită 
un interes deosebit în rîndurile 
participanților la concurs. Buleti
nele depuse pînă acum dovedesc o 
mare varietate de pronosticuri la 
unele meciuri, iar la altele o uni
tate aproape completă de vederi.

Iată mai jos un tabel care a fost 
Întocmit după cercetarea a 100 bu
letine la agenția Nr. 1 din Capi
tală :

I R. P. Ungară (A) 1 2 X
— Elveția 87 3 10
II. Scoția — R. P.
Ungară (B) 60 30 10

III. Știința Cluj—Lo
comotiva Timișoara 83 11 6

IV. Știința Timișoara
— Minerul Petroșani 25 30 45
V. Dinamo Orașul
Stalin^—Dinamo Bu
curești 33 50 17
VI. Metalul Cîmpia
Turzii— Locomotiva
Buc. 34 47 19 •

VIL Locomotiva Tg.
Mureș — Flamura
roșie Arad 35 48 17

VIII. Flacăra Ploești
— Progresul Oradea 45 32 23

IX. C.C.A, —Metalul
Hunedoara 87 10 3
X, Metalul Cîmpina
— Progresul Sibiu 40 30 30 

XI. Dinamo Bîrlad
Flamura roșie

Bacău 43 35 22
XII. Metalul Baia Ma

re—Flacăra Mediaș 73 19 8
Meciuri de rezervă

A. Minerul Lupeni— 
Progresul Satu
Mare 47 33 20

B. Locomotiva Ora
dea -Avintul Reghin 11 64 25

C. Metalul Brăila—
Locomotiva Iași 27 58 15 

D Constr. Arad —
Flamura roșie Cluj 60 30 10

Peste 350 copii la centrele 
de pregătire la fotbal

Centrele de pregătire pentru co
pii la fotbal, frumoasa realizare a 
Secției C.F.S. din C.C.S., își coti- 
tinuă activitatea cu deosebit suc
ces. La terenurile Progresul C.C.S. 
din cartierul Dudești, Flamura ro
șie din Militari, Recolta—Silvicul
tura din Colentina și Flamura ro
șie din Ferentari, se prezintă zeci 
și zeci de copii dornici să învețe 
fotbalul în mod metodic. Unii vin 
singuri, alții sînt aduși de părin
ți sau chiar de... bunici. Toți vor 
să joace fotbal și pentru aceasta 
au la dispoziție echipamente și 

mingi, precum și antrenori specia
lizați în pregătirea micilor fotba
liști,

Pînă acum la cele patru centre 
de pregătire s-au prezentat peste 
350 de copii; 110 în Dudești, 113 
în Colentina, 90 în Militari și 50 
în Ferentari. Pentru buna desfășu
rare a lecțiilor, copiii au fost îm- 
părțiți pe grupe. încă de la pri
mele ședințe de pregătire antreno
rii au avui ocazia să remarce cî- 
teva elemente dotate cu foarte 

,mult talent: Popa Traian, Stafi- 
dov Niculaie, Marcu Petre, Frăți- 
lă Constantin Mureșan Ion, Co
vaci Petre, Neamu Cristea, Sandu 
Ion, Constantin Eugen, Bucureș- 
teanu Constantin etc. Bine îndru
mați în această perioadă a dez
voltării lor, acești copii pot ajun
ge jucători de valoare.

In munca lor, antrenorii centre
lor sînt ajutați uneori de jucători 
bucureșteni.. De pildă, Cojocaru — 
fundașul echipei Voința București 
și al reprezentativei de juniori a 
R.P.R. — este prezent în mod re
gulat pe terenul din Dudești, Ase
menea cazuri însă, sînt rare. Lip
sesc de la această datorie de cinste 
mulți internaționali și jucători de 
categoria A și B. Sperăm că pînă 
la urmă să-i vedem totuși și pe 
Băcuț I, Onisie, Ozon. Filote, Ma
rian, Apolzan, etc. în mijlocul co
piilor.

DUMINICĂ LA FOTBAL
STADIONUL REPUBLICII

Ora 12: Rezervele de Muncă I 
— Locomotiva II (campionatul de 
pitici al C.C.S. — finala).

Ora 13.45: Voința București — 
Flacăra Moreni (categoria B — 
seria I-ia), arbitru Gh. Florwț- 
Reșița.

Ora 15.45: C.C.A. — Metalul 
Hunedoara (categoria A), arbitru 
C. Popescu-București.

STADIONUL GIULEȘTI

Ora 13.45: Progresul F. B. — 
Dinamo Bacău (campionatul repu
blican de juniori), arbitru E. Kro- 
ner-București.

Ora 15.45: Progresul F. B. — 
FI. roșie Sf. Gheorghe (categoria 
B), arbitru Cristian Popescu-Bucu- 
rești.

STADIONUL DINAMO

Ona 8: Tin arul Dinamovist I —- 
Flamura roșie (pentru locurile 3—4 
din campionatul de pitici at C.C.S.).

Ora 9 : Dinamo 6 — Locomotiva 
Arad (categoria B — seria Il-a), 
arbitru Zaharia Drăghici-Constanța.

Ora 10.45: Metalul București — 
Metalul St. Roșu Orașul Stalin 
(categoria B — seria I-a), arbitru 
A. Kincs-Luigoj.

Campionatul republican feminin la handbal
Duminică începe faza finală a 

campionatului republican de hand
bal feminin. Cele opt echipe care 
au rămas în competiție după des
fășurarea întrecerilor fazei inter- 
regiuni, au fost- împărțite în două 
serii de cîte 4 echipe, după cum 
urmează :

SERIA I : Progresul Orașul Sta
lin, Metalul Reșița. Flamura roșie 
Buhuși, Știința I.C.F. București.

SERIA II : Progresul Tg. Atureș, 
.Știința Invățămînt București, Știin 
ța Timișoara, Avintul Codlea.

întrecerile încep la 10 octombrie 
și durează pînă la 14 noiembrie, în 
fiecare duminică fiind Drogramată 
cîte o etapă. In fiecare serie, în

Azi pe Stadionul Republicii

C.C.A.—Flacăra Ploești, in campionatul categoriei A. 
la fotbal

In orice condiții, meciul din
tre C.C.A. și Flacăra Ploești ar 
stîmi în rîndul amatorilor de 
fotbal din Capitală interesul 
specific meciurilor „mari" ; pen
tru că este vorba despre o în- 
tîlnire de puternică tradiție, de 
un joc deschis, de un meci în
tre două formații care știu să 
lupte pentru victorie, două e- 
chipe capabile de a face unul 
din acele jocuri dinamice, viu 
disputate, de campionat.

In condițiunile actuale însă, 
meciul dintre C.C.A. și Flacăra 
Ploești devine de-a dreptul pa
sionant. Pentru că, rezultatul 
de azi după-amiază, interesea
ză ambele echipe și, în egală 
măsură în lupta pentru primul 
loc. Rezultatele, atît de comen
tate, ale' ultimei etape au adus 
echipa ploeșteană în fața unei 

.perspective pe care nu o între
vedea, la un moment dat, ni
meni : aceea de a „merge" la 
titlul de campion I

Intr-adevăr, în cazul unei- 
victorii în fața echipei C.C.A., 
Flacăra Ploești acumulează 21 
puncte (la fel cu C.C.A. și Di
namo București) și, împreună 
cu aceste echipe, pornește o

întrecerile tinerilor fotbaliști și ale p ticilor
Una dintre cele mai utile com

petiții fotbalistice — Campionatul 
Tineretului — la care participă 
echipe alcătuite din cei mai buni 
jucători ai echipelor regionale și 
orășenești, își reînceipe duminică 
activitatea în Capitală. Menționăm 
că, tn țară, echipele participante la 
această competiție au reluat între 
cerea dummica trecută. Este de da
toria tuturor colectivelor să se 
preocupe îndeaproape de pregătirea 
și buna prezentare a echipelor, 
fiind că numai astfel ea îsi 'va 
ajunge scopul, care este promova
rea elementelor de> valoare în echi
pele din categoriile superioare.

In Capitală se întrec 12 echipe 
împărțite în două serii. Duminică 
ele vor juca după următorul pro 
gram: Avîntul-Voința (teren Sil
vicultura). Flacăra-Flamura roșie 
(teren C.A.M.), Progrestil-Cons- 
tructorul (teren Progresul F.B), 
Metalul II-Locomotiva (teren Ciu

lești), Recolta-Rezervele de muncă

Dinamo Bacău — Flamura
BACAU, 6 (prin telefon de la 

subredacțja noastră). —
Peste 2.500 spectatori au asistat 

la meciul de fotbal dintre cele dotiă 
echipe din orașul nostru, Dinamo 
și Flamura roșie, contînd pentru 
campionatul categoriei B, seria a
IlI-a.

Jocul s-a desfășurat pe stadionul 
Libertății, echipele întrînd pe te
ren în următoarea alcătuire:

DINAMO: Birăescu-Ioța, Chirițâ. 
Cîrnaru-Ambru, Anghel - Crețea, 
(Panait), Magheț, David, Weber 
Radu Tudar,

FLAMURA ROȘIE: Gavriilescu- 
Pop, Giosanu, NiculeScu-Căpățînă 
Părălescu-Hirian, Leucă, Florian. 
Bonaț u, Herman.

întrecerea e foarte îndîrjită chiar 
din primul minut și ambele echipe 
înjghebează puternice atacuri. După 
15 minute de joc, Magheț pătrunde 

trecerea se dispută sistem turneu, 
cu jocuri tur-retur. Echipele care 
termină pe primul loc în fiecare 
serie se vor întîlni între ele, în- 
tr-un joc simplu-eliminatoriu, în 
ziua de 21 noiembrie, la București. 
Duminică se dispută primele jocuri, 
după cum urmează : Seria I: 
Progresul Orașul Stalin — Știin
ța I.C.F. București și Flamura ro
șie Buhuși — Metalul Reșița.

Seria II: Progresul Tg. Mureș 
— Avintul Codlea si Știința Invă- 
țămînt — Știința Timișoara.

In CAMPIONATUL MASCULIN 
(categoria A), în urma rezultate

urmărire pasionantă a Flamurii 
roșii Arad. Ploeștenii au un 
golaveraj bun, un program 
viitor avantajos, ceea ce le dă 
perspective largi, în caizul cînd 
„trec" astăzi de C.C.A.

Referinidu-ne la jocul de azi. 
trebuie să constatăm că el este 
sensibil echilibrat. Este adevă
rat că echipa campioană trece 
printr-o accentuată scădere de 
formă și vine duipă cîteva re
zultate slabe. La aceasta se 
adaugă și faptul că are o se
rie de indisposibiWtăți. In ul
tima vreme, ploeștenii au scos 
rezultate bune, dar se pare că 
nici ei nu vor putea alinia cea 
mai bună formație. In orice 
caz, azi după-amiază vom a- 
sista la un meci die luptă, di
namic.

In tur, la Ploești, C.C.A. a 
învins cu 1-0. Anul trecut, cele 
două echipe s-a.u întîlmt în 
sferturile de finală ale Cupei 
R.P.R., tot la Ploești, cînd 
C.C.A. a învins cu 2-1.

Jocul de azi începe la ona 
15.45 și va fi arbitrat de A. 
Boloni. In deschidere, un joc 
în campionatul interteatre. Tea
trul de Estradă al Armatei — 
Studioul C. Nottara.

(teren Locomotiva P.T.T.). Toate 
partidele încep la ora 15.30.

O altă competiție, la fel de fo
lositoare ca și cea dintîi, ia sfîr- 
șit duminică. Este vorba de în
trecerea celor mai mici fotbaliști 
bucureșteni, piticii în competiția 
dotată cu Cupa C.C-S. și organiza
tă de Consiliul Sindical Regional 
București. înainte de ultimele jo
curi (pentru locurile 1-2 și 3-4) 
piticii se vor întîlni mîine, în sala 

de festivități a Casei de cultură 
a Sindicatelor din B-dul 6 Martie, 
unde va avea loc o festivitate orga
nizată pentru ei. Cu acest prilej, 

va vorb: maestrul sportului Gh. 
Băcuț, după care se vor împărți 
premii micilor fotbaliști. In conti
nuare, va rula un film cu subiect 

sportiv. Sîmbătă- și duminică vor 
avea loc ultimele partide ale com
petiției piticilor. Pentru locurile
3-4  vor juca echipele Tînărul Di- 
namovist I și Flamura roșie. Iar 
pentru cucerirea Cupei C.C.S. vor 
lupta, în finală echipele Rezer
vele de Muncă I și Locomotiva II.

roșie Bacău 2-1 (1-0)
în careul Flamurii roșii, trage, min
gea e respinsă de portar, iar Cre
țea înscrie de la 4 metri.

După pauză, tn min. 58, survine 
egalarea. Leucă are o incursiune 
pe aripă, trage, Birăescu scapă 
balonul iar Florian îl trimite în 
plasă. Meciul devine nervos. Dina
mo joacă totuși mai legat și în min. 
79 marchează golul victoriei. La un 
atac impetuos, David pătrunde tn 
careu, și trimite mingea peste por
tarul Gavrilescu care îi ieșise în 
întîmpinare. S-au remarcat: Cîr- 
naru, Ambru, David (de la Dinamo 
Bacău) și Leucă și Florian de la 
învinși. ,

De remarcat că ambele echipe au 
avut cîte trei bare.

Raport de cornere: 2-2. Jocul a 
fost condus de arbitrul Fr. Matees- 
cu (București).

D. MIHAILA

lor înregistrate în etapa de dumi
nică, clasamentul se prezintă ast
fel :

C. c. A. 19 18 1 0 215:100 37
Dinarno

Or. Stalin 19 14 1 4 201:113 29
Fl. R. Jimbolia 19 13 1 5 162:111 27
Voința Sibiu 19 10 3 6 145:114 23
Metalul Tim. 19 10 3 149: 23
Metalul Reșița 19 10 1 8 176:148 21
Flacăra Ploești 19 9 0 10 119:130 13
Dinamo Buc. 19 6 5 8 133:146 17
Fl. R. Cisnădie 19 6 3 10 130:148 15
Știința Iași 19 7 1 11 131:169 15
Știința Tim. 19 7 0 12 127:144 14
știința I.C.F. 19 7 0 12 114:156 14
Recolta Varias 19 3 2 14 98:157 8
Știința Cluj 19 2 1 16 88:211 5



Trofim Lomakin — reprezentantul Uniunii Sovietice la categoria 
mijlocie, a obținui rezultate excep ționale în competițiile internațio
nale. El este campion olimpic și clasat pe locul al doilea la cam- 
pionaiele mondiale de anul trecut. Lomakin concurează și în acest 
an cu mari șanse pentru cîștiga rea titlului de campion mondial.

Azi la Viena încep campionatele mondiale de haltere
— REPORTAJ TELEFONAT DE LA REDACȚIA ZIARULUI „OS- 

TERREICHISCHE VOLKSTIMME”

Despre unele lipsuri in desfășurarea campionatului

Vicna 7 (prin telefon). De cî- 
feva zile frumosul oraș de pe ma
lul Dunării trăiește înfrigurarea 
marilor evenimente sportive inter
naționale. N-am fi crezut nicio
dată ca un campionat de haltere, 
fie el chiar mondial, să trezească 
un asemenea interes în capitala ță
rii noastre. Dar totuși acest lucru 
este explicabil. Vie-nezii sînt dornici 
de sport, iar în aceste campionate 
ei pot să admire bărbăția, forța 
extraordinară a celor mai puternici 
sportivi.

La Viena au sosit 136 de haltero
fili reprezentînd 28 țări. Printre ei 
se numără reprezentanții școlii so
vietice de haltere, sportivi a căror 
valoare a fost confirmată în ma
rile întreceri internaționale, la O- 
limpiada de la Helsinki, la campio
natele mondiale de la Stockholm, 
disputate anul trecut, și cu prilejul 
tuturor marilor întreceri internațio
nale disputate în ultimii 10 ani. A- 
lături de halterofilii sovietici au 
sosit și echipele reprezentative ale
S.U.A., Egiptului, a căror înaltă 
valoare este de asemenea bine cu
noscută în lume.

Acum, pe străzile Vienei, acești 
sportivi sînt realmente asaltați de 
pasîonații sportului. Lui Saxonov, 
Vorobiov, Lomakin, Davis. Kono sau 
Schemanski li se cer autografe, ei 
răspund la tot felul de întrebări 
cu privire la întrecerile care-i aș
teaptă.

Cît de mult ar dori cetățeanul 
de rînd din Viena să-i aplaude în 
concurs pe acești maeștri neîntre- 
cuți ai barei de fier! Dar foarte 
puțini din adevărații pasionați ai 
acestui sport vor avea prilejul 
să intre în sala unde se vor des
fășura întrecerile. Motivul cred că 
l-ați ghicit: biletele de intrare sînt 
extrem de scumpe. Pentru cele trei 
zile de concurs, un bilet de intrare 
costă între 140 si 240 șilingi ! Cau
za care a determinat pe organizatori 
să fixeze asemenea prețuri, au fost 
cheltuclile extrem de. mari necesa
re organizării campionatelor: 320.000 
șilingi. Această sumă solicitată de 
comitetul de organizare diferitelor 
foruri încă în anul .trecut, nu a 
put' t fi obținută. Astfel, ministerul 
comerțului a refuzat- să subscrie 
suma promisă. Numai primăria

Turneul baschstbsliști’or sovietici in Egipt
CAIRO 6 (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 5 octombrie, în orașul Ale

xandria. s-a disputat cea de a 
treia întîlnire din cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde în Egipt e-. 
chipa sovietică de baschet „Dina
mo" Tb'lisi. Baschetbaliștii sovie
tici au întîlnit echipa reprezenta
tivă a Egiptului.

încă din primele minute, dina- 
moviștii au pieluat inițiativa, des- 
fășurînd un joc eficace, cu faze 
spectaculoase. La pauză, spor
tivii sov'etici conduceau cu 37—18. 

orașului, Totosport (n.r. Pronospor
tul din Austria) și ministerul Ins
trucțiunii au oferit 130.000 șilingi, 
restul de 190.000 șilingi rămînînd 
pînă în momentul de față încă de 
acoperit. Organizatorii speră să 

compenseze această sumă prin în
casările ce se vor face în cele trei 
zile de concurs. Ei se înșeală însă, 
pentru că sala „Konzerthaus" nu 
cuprinde decît 2000 locuri I Apoi, 
din cauza sumelor extrem de mari, 
numai foarte puține bilete au fost 
vîndute...

Dar pentru că veni vorba de 
„Konzerthaus", trebuie să spunem 
că este destul de curios că o ma
nifestație sportivă trebuie să aibă 
loc într-o sală de concerte, locul 
de întîlnire obișnuit al amatorilor 
de muzică. Dar la Viena nu prea 
există săli de sport, nici bani pen
tru sport I

Vorbind despre echipele partici
pante, trebuie-să amintim că repre
zentativa Uniunii Sovietice este al
cătuită din elemente de o valoare 
excepțională. Udodov, Saxonov și 
Vorobiov sînt campioni mondiali. 
In echipa U.R.S.S. la categoria cea 
mai ușoară participă Vilkovski și 
Farfudtinov. la „semi ușoară" Ci- 
miskian, Udodov și Saxonov, la 
„ușoară" Ivanov și Kostîlev, la „se
mi mijlocie" Bogdanovski, la „mij
locie" Vorobiov și Lomakin, iar la 
„grea" Medvediev.

In echipa S.U.A. vor concura 
Peter George la „semimijlocie", Ko
no și Stephard la „mijlocie", Sche
manski și Davis la „grea". Toți 
acești halterofili s-au evidențiat la 
marile competiții,, clasîndu-se pe 
locuri fruntașe la Olimpiadă și la 
campionatele mondiale de anul tre
cut de la Stockholm.

Programul campionatelor este ur
mătorul : Joi dimineața lucrările 
congresului F.T.H., iar seara des
chiderea oficială a campionatelor 
si întrecerile 1a cat. cea mai ușoară. 
Vineri dimineața întrecerile la cat. 
semi-usoară, sîmbătă dimineața în
trecerea la cat. ușoară, iar seara 
întrecerile la cat. semimijlocie. Du
minică după masă : cat. semi-grea. 
iar seara cat. grea și festivitatea 
de închidere.

F. NELECHNER

După reluarea jocului, în echipa 
sovietică s-au produs mai multe 
modificări, intrînd o serie de ti
neri jucători. Aceștia au continuat 
să dețină inițiativa, reușind să cîș- 
tige o frumoasă victorie cu scorul 
final de 67—46.

Mii de spectatori au urmărit cu 
deosebit interes acest meci inter
național. La joc au asistat preșe
dintele Republicii egiptene, gene
ralul Naghib, guvernatorul orașu
lui Alexandria și alte personali
tăți oficiale egiptene.

Folosind experiența atletismului 
sovietic, atleții din țara noastră au 
reușit în ultimii ani să îmbunătă
țească de zeci de ori cifrele recor
durilor republicane, impumîndu-se 
cu autoritate pe plan european și 
chiar mondial. Echipele reprezenta
tive ale țării au obținut frumoase 
victorii asupra echipelor naționale 
ale Belgiei, Olandei și Elveției.

Ar fi o mare greșeală, declarîndu- 
ne însă satisfăcuți cu succesele de 
pînă acum, căci deși a făcut însemna
te progrese, totuși, atletismul din ța
ra noastră nu a atins încă acel 
nivel superior, la care în mod nor
mal trebuia să ajungă ținând seama 
de sprijinul și condițiile superioare 
de dezvoltare pe care le-a avut și 
le are. Explicații ar fi destule: as
pectul organizatoric lasă încă mult 
de dorit; conducerile asociațiilor 
și colectivelor sportive nu sprijină 
în suficientă măsură activitatea at- 
leților și a antrenorilor lor, lă- 
sînd de cele, mai multe ori rezol
varea acestor probleme pe seama 
inspecției și a comisiei centrale de 
atletism. Antrenorii noștri și spor
tivii fruntași nu desfășoară o ac
tivitate corespunzătoare, dusă cu 
consecvență în spiritul legilor ști
ințifice ale sportului și a experien
ței pe care ne-o dă mișcarea de cul
tură fizică din U.R.S.S. Atleții nu 
dovedesc totdeauna dragoste pentru 
întreceri, pentru culorile colectivului 
pe care îl reprezintă. In altă or
dine de idei se cuvine a fi subli
niată greșeala săvîrșită pînă în 
acest an, la alcătuirea calendarului 
intern, care cuprindea prea puține 
competiții. Din acest motiv, ca și 
din acela că C.C.F.S. și comisia 
centrală de atletism, au adoptat pî
nă în acest an, numai sistemul în
trecerilor cu clasamente individuale, 
unele asociații au neglijat proble
mele de ansamblu ale atletismului, 
limitîndu-se în a pregăti o mînă de 
atleți care să participe la aceste în
treceri.

Pentru remedierea, în parte, a 
acestor lipsuri, a fost adoptată în 
acest an o formulă nouă de desfă
șurare a întrecerilor atletice: cam
pionatul republican de atletism pe 
echipe, la care au fost chemate să 
participe 9 echipe.

In felul acesta s-a urmărit asi
gurarea unei activități competițio- 
nale continue pe toată durata sezonu
lui în aer liber, și prelungirea pe
rioadei fundamentale, cît mai mult 
în toamnă, tinîndu-se seama si de 
faptul că viitoarea ediție a Jocu
rilor Olimpice din 1956 care se va

Dobre Glodea (Dinamo Or. Stalin) 
a cîștigat întrecerea ciclistă 

„CURSA PRIETENIEI”
TIMIȘOARA. — (De la subre- 

dacția noastră).
Intre 29 septembrie și 3 octom

brie s-a ’desfășurat competiția ci
clistă „Cursa Prieteniei”, la care 
au luat parte 40 de alergători din 
diferite centre cicliste din țară. 
Competiția a fost organizată de că
tre comitetul C.F.S. al regiunii Ti
mișoara în cinstea Lunii Prieteniei 
Romîno-Sov'etice.

Prima etapă, Timișoara-Reșița, 
118 km. a fost cîștigată de Dobre 
Glodea (Dinamo Orașul Stalin), 
urmat de Mihai Miknevici și Mir
cea Gherman, de la același colectiv. 
La categoria semicurse primul loc 
a fost ocupat de L. Ileș (Timișoa
ra). In a doua etapă, Reșița-Caran- 
sebeș-Oțelul Roșu (64 km.), victoria 
a revenit ciclistului Bazil Mun- 
teanu, de la Dinamo Orașul Stalin,

T- Stanciu (Tr. Severin) a între
cut, la categoria semicurse pe G. 
Ciolacu (Tr. Severin) și L. Ileș.

Șî în etapa a treia Oțelul Roșu. 
Făget, 95 km., tot un ciclist de la 
Dinamo Orașul Stal’n a trecut pri
mul linia de sosire:-M. Gherman, 
iar timișoreanul Elefterescu a cîșț'- 
gat alergarea la categoria semi - 
curse.

Etapa a 4-a și ult ma a fost cea 
mai lungă: 168 km. In această e- 
tapă F. Wittman (Timișoara) a de
pășit ia sprintul final pe timișorea
nul G. NicoTci, iar la categoria se
micurse T. Stanciu obține a doua 
victorie.

In clasamentul general, la cate
goria curse, primul loc a revenit 
lui Dobre Glodea, urmat de Mik
nevici, B. Munteanu și L. Popov, 
toți de la Dinamo Orașul Stalin. 
La sem'curse, primul s-a clasat T. 
Stanciu,

Pe ultimii 177 km. ai probei, au 
participat și cicliste, victoria reve
nind Violei Cotrăd (Timișoara), ur
mată de Mara Martov (Craiova) și 
Maria Taci (Timișoara).

Pe echipe victoria a revenit Ora
șului Stalin urmat de Timișoara și 
Craiova.

SEVER ȘERBAN 

desfășura la Melbourne (Australia) 
va avea loc la sfîrșitul lunii noiem
brie și- începutul lui decembrie. In 
același timp s-a urmărit angrena
rea, alături de atleții consacrați, a 
sute de elemente noi, trezind astfel 
un intereș deosebit pentru atletism 
în rîndul participanților și chiar al 
spectatorilor. Asociațiile sportive 
aveau datoria să privească cu toa
tă seriozitatea această competiție at
letică și să ia toate măsurile or
ganizatorice și tehnice, pentru a pu
tea fi cît mai bine reprezentate. Era 
normal, ca asociațiilor sportive să 
nu le fie indiferent, felul în care se 
vor prezenta în acest campionat 
și deci să-și înzecească eforturile 
pentru a fi cît mai bine repre
zentate.

Desfășurarea celor patru etape 
din prima parte a competiției a 
scos la iveală o serie de lipsuri des
tul de grave, atît organizatorice cît 
și tehnice. Aceste lipsuri ar fi tre
buit să fie rezolvate de conducerile 
asociațiilor sportive în perioada de 
întrerupere a campionatului, în așa 
fel ca în retur lucrurile să mear
gă cît mai bine. Iată însă că eta
pa a cincea (prima etapă a retu
rului) care a avut loc sîmbătă și 
duminică, a readus în lumina ac
tualității nu numai aceleași lipsuri, 
dar și altele noi. Astfel, am putut 
remarca lipsa de interes manifes
tată de conducerile asociațiilor și 
a colectivelor sportive cu echipe în 
acest campionat (exemplu CCA, 
Știința SMTCF +Voința, Construc
torul -|-FI. roșie, etc.). De asemenea 
atleții participant! arată o indiferen
ță față de aceste întreceri, concu- 
rînd în așa fel ca să nu le poată 
reproșa nimeni că nu au concurat, 
dar făcind o mare economie de e- 
fort și neinteresîndu-se, decît prea 
puțin de rezultatele pe care le vor 
obține.

Cercetînd clasamentul competiției, 
după cinci etape, găsim în fruntea 
lui echipa asociației Dinamo și pe 
ultimul loc echipa Casei Centrale 
a Armatei, separate de o diferență 
de 676 de puncte. Este interesant 
de arătat că la ultima etapă Di
namo a totalizat 270.5 puncte, iar 
C.C.A. numai 271 1 I Este posibil 
oare ca o echipă care cuprinde în 
formația sa atîția maeștri ai spor
tului, campioni și recordmani na
ționali, care a dominat valorile at
letismului nostru pînă nu demult, 
să se comporte atît de slab*’ Iată 
totuși că este posibil deși nu este 
cîtuși de puțin firesc să se întîm- 
ple așa. Această comportare sub ori

DUPĂ ULTIMA REUNIUNE
Prea multe nutne >,sonore’’ nu au 

fost pe afișul care anunța întâlni
rea pugilistică dintre selecționatele 
asociațiilor Voința și Flamura ro
șie. Cu toate acestea, cei peste 3.000 
spectatori care au asistat la gală, 
au fost martorii unor dispute loarte 
dîrze și interesante. Și cînd vorbim 
de dîrzenie, vizăm, în primul rînd, 
meciul N- Babeț — Vlad N isolate. 
A fost o luptă cum rar poate fi vă
zută pe ring. Cei doi adversari s-au 
urmărit tot timpul, lovindu-se reci
proc, căutînd cu îndîrjire să obțină 
victoria. In repriza a Il-a, Babei 
a fost numărat, dar imediat a reve 
nit în atac și a fost rîndul lui 
Vlad să fie „groggy” în picioare. 
Repriza a IlI-a părea că. va decurge 
mai liniștit, ambii adversari afiîn- 
du-se la capătul eforturilor... Dar 
nici gînd de așa ceva. Semnalul 
gongului i-a aruncat din nou pe 
cei doi pugiliști într-o întrecere și 
mai pasionantă. O adevărată ploaie 
de lovituri curgea din ambele părți. 
La un moment dat, Babeț a primit 
un croșet care părea că-1 va do
borî. Cu o voință de fier, însă, 
Babeț, a ripostat cu un upercut, 
jiar Vlad a căzut la podea. A în
cercat să se ridice, dar la capătul 
eforturilor a făcut semn că nu va 
mai relua lupta care îl epuizase 
complet. Astfel, Babeț a cîștigat 
prin k.o. în repriza a IlI-a-

Acest meci, disputat între doi 
pugiliști oarecum necunoscuți, poate 
servi ca exemplu de dîrzenie și 
combativitate tuturor boxerilor noș
tri, ,

Arbitrul M. Stănescu nu a greșit 
cîtuși de puțin avertizîndu-1 pe 
Gribinică în meciul cu P. lonescu- 
El a greșit însă atunci cînd nu 1 a 
sancționat pe lonescu, care după 
un „brek” l-a lovit pe Gribinică, 
fără să aștepte comanda .box”. 
Gribinică privea spre arbitru ș’, 
deodată, s-a trezit cu două lovituri 
puternice în plină față. Această ne- 
regularitate a influențat după pă
rerea noastră .desfășurarea ulte
rioară a meciului. Enervat de lipsa

republican de atletism pe echipe
ce critică a echipei C.C.A. (care de 
fapt nici nu este o echipă, ci doar 
un mănunchi de atleți fruntași), îșr 
are origina ji în dezinteresul pa 
care„ conducătorii acestui club ÎL 
arată problemelor atletismului și a- 
cestei competiții în mod special. 
Conducătorii C.C.A.-ului care sînt 
totdeauna întristați pentru un joc 
slab al echipei de fotbal, nu arată 
nici un fel de îngrijorare și nu fac 
absolut nimic pentru a remedia 
comportarea atît de slabă a echipei 
lor de atletism, care pe parcursul 
celor cinci etape nu a totalizat nici 
măcar un punct în clasament. Nu 
cunoaștem încă hotărîrile comisiei 
centrale de atletism în privința des
fășurării acestui campionat în anul 
viitor. Dar în cazul în care gîndește 
că vor trebui să retrogradeze ulti
mele. echipe clasate și să facă loc 
altor echipe dornice de afirmare, ne 
întrebăm ce va face C.C.A. ? Oare 
este drept, ca în cazul cînd va fi 
retrogradată echipa, toți acei maeș
tri ai sportului și sportivi frun-' 
tași pe care îi are, să fie lipsiți 
de dreptul de a participa în atîtea 
concursuri ? Sau poate că, comisia 
centrală va decide ca toți acești 
atleți să concureze la anul pentru 
alte colective ? Este timpul ca 
C.C.A. să reflecteze serios asupra 
acestei probleme și să ia de ur
gență măsuri pentru rezolvarea ei.

In altă ordine de idei, vom ară
ta că sînt mulți atleți. din păcate 
maeștri ai sportului, care nu acordă 
suficientă atenție acestui campionat. 
Cum se poate ca Ilie Save! să fie 
învins de Solyom pe 400 m.g. cu 
un timp de 58,3 sec. față de 58,7 
sec. cît a realizat recordmanul nos
tru ? Cum se poate ca Alexandru 
Stoenescu să alerge schimbul său 
în ștafeta de 4x400 m„ în 60 sec. ? 
Cum se poate ca Vorovenciu să re
fuze să participe la aruncarea greu
tății, Tîlmaciu la una din probele 
sale și Erika Scherer la aruncarea 
greutății? De ce nu au venit la 
concurs la Timișoara Lia Jung, 
Aurel Moarcăș. Aneliese Reimesch, 
Maria Ungor, etc. ?

Iată cîteva întrebări al căror răs
puns trebuie să ni-1 dea atleții în 
cauză, iar măsurile ce se impun să 
fie luate de conducerile colectivelor 
sportive, de comisia centrală de 
atletism și de C.C.F.S. Dacă nu 
vom acționa de îndată cu toată ho- 
tărîrea, campionatul de atletism pe 
echipe na-și va putea atinge, nici 
pe departe, adevărata sa menire. Și 
ar fi păcat...

DE BOX DIN CAPITALĂ...
de sportivitate a adversarului Gri
binică a urmărit îndârjit ocazia de 
a-i „plăti” într-un fel și, în toiul 
luptei, a lovit deseori cu mănușa 
deschisă. Nu putem fi totuși,' în 
nici un caz, de acord cu gestul său 
cînd, ascultând de îndemnurile unor 
spectatori, a părăsit ringul. Aseme
nea comportări nu sînt demne de 
un sportiv, chiar cînd acesta se so, 
cotește nedreptățit.

— Au evoluat multi nugil’ști de 
talent ca l. Săraru 1. Văduva, St- 
Văcaru, I. Ghișa, Marton Florescu 
(Voința), Gh. Măgureanu. N. Bu
turugă, Al. Eremia. etc. (FI. roșie) 
Dumitru Mî/u a întîlnit un adver
sar destul de dificil în V. Daraban 
dar, pînă la urmă, a reușit să-I 
depășească clar în ultima repriză, 
când Daraban, depusese armele. 
Acest meci trebuie să fie însă un 
prilej serios de analiză pentru 
Mîțu, care, la un moment dat, își 
pierduse calmul, acționînd oarecum 
dezordonat. Manon Florescu e tî- 
năr, foarte tînăr și plin de talent. 
In meciul cu Dumitru Dumitru a de
ziluzionat însă, obținând destul de 
greu victoria la puncte. EI nu ac
ționează totdeauna precis, primește 
unele lovituri gratuite, iar în lupta 
corp la corp e inexistent. Aceste 
def.ciențe pot fi îndreptate însă 
ușor, cu atît mai mult cu cît ttnărul 
Florescu posedă aptitudini deose-’ 
bite pentru lupta în ring.

— Voința a cîșt gat această în
trecere cu 18-8. Un scor categoric, 
care arată diferența de valoare 
dintre pugiliștii celor două selec
ționate. Totuși, pentru verificarea 
valorii pugiliștilor din asociațila 
Voința, e nevoie, credem, de întîl- 
niri cu echiipe mai puternice (Me
talul 23 August, Progresul Sibiu, 
etc.)... In crice caz, un lucru ră- 
mine valabil. Asociația Voința are 
o echipă tînărâ, cea mai tînără din 
țară, iar perspectivele de progres.îi 
sînt larg deschise...

G. MIIIALACÎIE



întrecerile șah;știlor
IAȘI (prin telefon). — S-au 

terminat întrecerile pentru semifi
nala campionatului republican de 
șah, desfășurată în localitate. Ul
timele partide n-au modificat si
tuația din fruntea clasamentului, 
pentru finală calificîndu-se șahiștii 
Costea, Mititelu și Weisman. Fos
tul campion al Capitalei, E. Cos
tea a obținut 12 puncte din 15 
posibile, rămînînd neînvins (re
mize cu Mititelu, Moisini, Weis
man, Reicher, Storojevschi și Suti- 
man). La un punct distanță s-a 
clasat tinărul șahist timișorean 
Gh. Mititelu, care a cîștigat 8 
partide, pierzînd numai la Suti- 
man și făcînd remize cu D. Geor
gescu, Costea , David, Nazarie, 
Kandel și Kapuscinski. O. Weis
man a totalizat 10‘/2 puncte (pier
de la Kapuscinski și Mititelu, re
mize cu Costea, Moisini, Reicher, 
Găureanu, Kandel). Acest șahist 
ieșean va participa pentru prima 
oară la finala campionatului țării. 
Pe locul IV s-a clasat maestrul 
sportului Em. Reicher, cu 10 
puncte. Urmează în clasament Su- 
timan 9‘/2, Kandel și Kapuscinski 
8, Lorincz 7, David și Storojevschi 
6‘/2, Moisini și Schwartzfeld 6, 
Găureanu 5*/2. D. Georgescu și 
Gurău 5, Nazarie 3*/2.

I. UNTU 
corespondent 

★
Iată rezultatele înregistrate fn 

grupele din Capitală:
GRUPA I-a Runda 15-a: Ră- 

dulescu—Georgescu */2—V2, Nico- 
leanu—Ichim ‘/2—V2, Breazu—Sa
marian ‘/2—’/2, Topa — Dascălu 
*/z—V2, Crețulescu — Suteu 0—•/, 
Ghițescu — Ciuciuc 1—0, Brauns- 
tetn—Israilovici 1—0, Milescu — 
Pregherman 'A—V2 ; Runda 16-a : 
Ichim—Radulescu */2—V2, Sama
rian—Nicoleanu 0—1, Dascălu — 
Breazu */•>—1/2, Suteu—Topa 0—1, 
Ciuciuc—-Crețulescu 0—1, Milescu 
—Menas ‘/s—V2, (s-au întrerupt 
partidele Pregherman — Georgescu 
și Israilovici—Ghițescu). Clasa
ment: Radulescu 11 '/2, Crețulescu și 
Samarian 11, Israilovici, Ghițescu 
și Georgescu 9V2 (1).

GRUPA II a Runda 15-a : Ber- 
becaru—Andrițoiu V2--V2. Stanciu 
— Pavlov V2—'/2, Frățilă—Negrea 
lh—*/2, Văcărescu—Botez 0—1, 
Drimer—Suta ’/2—'/2, Constantines- 
cu— Radovici 0—1 ; Runda 16-a ; 
Andrițoiu—Radoyici ’/2—’/2, Botez 
—Drimer ‘/2—V2, Zetlin—Văcăres- 
cu 1—0, David—Pușcașu >/g— */a 
Berbecaru—Stanciu 1—0. Clasa
ment: Drimer IU/2, Radovici 11, 
Suta 10‘/2 (1), Rusenescu 9*/2 (2), 
Zetlin 9*/2 (1), Botez 9, Urseanu 
8 (2).

Astăzi are loc jticarea partidelor 
întrerupte, iar vineri se dispută 
ultima rundă.

Dinamo (Moscova) a întrecut Arsenal (Londra) 
cu 5-0 (1-0)

MOSCOVA 6 (Agerpres).— TASS 
transmite •: Pe stadionul „Dinamo” 
din Moscova s-a disputat la 5 oc
tombrie, în nocturnă, întîlnirea in
ternațională prietenească de fotbal 
dintre echipele „Arsenal” Londra 
șt „Dinamo” Moscova.

Jocul dintre cele două echipe a 
stîrnit un mare interes în rîndu- 
rtle iubitorilor fotbalului din Mos
cova. Aproape 90.000 de specta
tori au umplut tribunele stadio
nului.

Timpul nu a fost prielnic pen
tru joc. In ultimele două zile la 
Moscova a plouat, iar în ziua me
ciului cerul era acoperit de nori. 
Pentru ca terenul să fie în stare 
bună, el a fost acoperit cu o pre
lată specială. Stadionul era puter
nic luminat de uriașe reflectoare 
care îi dădeau un aspect feeric. 
Tribunele erau împodobite de dra
pele de stat ale Angliei și U.R.S.S. 
La ora 19, în sunetele fanfarei, e- 
chipele au apărut pe teren și s-au 
alliniat în fața tribunei principale. 
Fotbaliștii din Londra și Moscova 
au schimbat flori și tradiționalele 
fanioane.

Oaspeții au fost salutați cu căl
dură de președintele Comitetului 
orășenesc al asociației „Dinamo”, 
Viktor Burov. In aplauzele însu
flețite ale_ spectatorilor, el a adre
sat urări în cinstea popoarelor so
vietice și poporului englez. In nu
mele echipei „Arsenal” a răspuns 
conducătorul delegației sportivilor 
englezi James William Joyce. A- 
poi au fost intonate imnurile de 
stat ale Angliei și Uniunii Sovie
tice, după care a ieșit pe teren 
arbitrul .Macko (R. Cehoslovacă) 
șl arbitrii de tușe Alho (Finlanda) 
și Karas (R. Cehoslovacă).

Redacția și Administrația, București,

Ultimele două etape din Circuitul motociclist al R.P.R. 
s-au dovedit foarte dificile pentru concurenți!

CLUJ 6 (prin telefon de la tri
misul nostru), — După cum era 
și de așteptat ultimile două etape 
din Circuitul motociclist al R.P.R. 
s-au dovedit cele mai grele, atît 
ca lungime (aproape 1.000 km. la 
un loc), cît și în privința traseu
lui. Etapa Mediaș—Satu Mare a 
avut darul să destrame complet 
coloana motocicliștiilor. Ea a avut 
numai 20 de km. asfalt, restul 
traseului trecînd prin drumuri 
foarte accidentate. Spre sfîrșitul 
etapei a plouat intens, astfel că 
alergarea s-a transformat într-o 
veritabilă cursă de moto-cros. Nu
meroase au fost mașinile care au 
rămas în pană. Datorită acestor 
defecțiuni, au abandonat P. Să- 
deanu (C.C.A.) care și-a rupt ca
drul, Mircea Antonescu (C.C.A.), 
Mihai Ion (Avîntul) precum și C. 
Radovici și B. Predescu (Me
talul). Alți concurenți cu defec
țiuni mecanice mai mici au reușit 
să repare, sosind în zori la Satu 
Mare (în loc de seara, așa cum 
era prevăzut). La Satu Mare con
curenții nu au avut decît trei-patru 
ceasuri de odihnă, pornind apoi în 
etapa următoare: Satu Mare—Cluj 
(495 km). Această etapă a fost 
și mai grea decît prima’. Pe tra
seul celor aproape 500 km., moto- 
cicliștii trebuiau să treacă trei 
munți: Gutinul, Prislop și Măgura 
Calului. Gutinul, după cum se știe, 
are un drum de 28 km. cu peste 
120 de serpentine, iar Prislopul a- 
junge la o altitudine de 1.700 me
tri. De la Satu Mare la Baia Mare, 
alergătorii au mers pe o șosea 
udă, după ploaia din cursul nopții, 
iar pe drumul ce duce la Baia 
Sprie au fost întîmpinați de o 
ceață deasă, fiind nevoiți să con
ducă aproape fără vizibilitate.

Urcușul greu pe Gutin l-a de
terminat pe unul din favoriții 
cursei să părăsească întrecerea. 
Romano Moldovan (C.C.A.) și-3 
rupt cadrul, abandonînd. După pu
țin timp, la Vad, a fost prinsă 
din urmă mașina oficialilor. A ur
mat o pauză de o oră, pentru de

Campionatele mondiale
MOSCOVA 6 (Agerpres).—TASS 

transmite: La 5 octombrie a pără
sit Moscova, plecînd în R.P. Un
gară pentru a participa la campio
natele mondiale de pentatlon mo
dern echipa Uniunii Sovietice. Din 
delegația sportivilor sovietici fac 
parte Igor Novikov, Pavel Rakiti- 
anski, Constantin Salnikov și Ale- 
xandr Tarasov.

La campionatele mondiale de 
pentatlon modern care se vor des

Echipele au aliniat următoarele 
forinațfi: .

„Arsenal": Kelșey — Wade, Bar
nes, Goring — Forbes, Dickson — 
Tapscott, Logie, Lishman, Roper, T. 
Lawton.

„Dinamo": Iașin — Kuznețov, 
Krijevski, Rodionov — Savdunin, 
Baikov — Șabrov, Salnikov, Ma
medov, Ilin, Rîjkin.

Din primul minut al jocului, a- 
tacă dinamoviștii care crează o se
rie de momente dificile la poarta 
echipei engleze. Fotbaliștii englezi 
se apără însă cu dîrzenie și reu
șesc uneori să preia mingea pe 
care o trimit înainte spre linia de 
atac. Dinamoviștii desfășoară un 
Joc foarte activ, în care se remar
că atacanții Mamedov, Rîjkin și 
Șabrov. Ei se deplasează în mare 
viteză pe teren și ajung cu des
tulă ușurință în careul de 16 me
tri al echipei „ArsenalT*. Cu toate 
acestea aproape pînă la sfîrșitul 
primei reprize, jucătorii din Mos
cova nu reușesc să înscrie. In mi
nutul 44, interul stîng dinamovist 
Ilin , după ce driblează un apără
tor englez, trage puternic și min
gea se oprește în plasă: 1-0.

După pauză, jocul se desfășoară 
sub semnul superiorității echipei 
dinamoviște. In minutul 52, fotba
liștii sovietici beneficiază de o lo
vitură liberă. Mingea ajunge în 
fața porții engleze și Ilin cu un 
șut plasat înscrie cel de al doilea 
punct. Dinamoviștii atacă din ce în 
ce mai hotărîți. Puținele incursi
uni ale jucătorilor englezi sînt cu 
multă ușurință oprite de stoperul 
Krijevski. Din echipa oaspete joa
că mai activ Tommy Lawton și 
cursele lui pe extremă creează u- 
neori momente grele, dar toate sînt 
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calaj, pauză care a fost bine ve
nită pentru concurenți. Ei au fo
losit acest răgaz pentru a-și pu
tea remedia defecțiunile, mai mici 
sau mai mari ale mașinilor. Gh., 
Zdrinca (Dinamo) a constatat că 
furca este lovită, gata să se rupă. 
El a fost ajutat de un fierar din 
sat, I. Covaci, care i-a pus la dis
poziție uneltele sale. In scurtă 
vreme, cadrul a fost reparat.

După acest popas, concurenții 
au continuat drumul spre Cluj, so
sind în toiul nopții.

Trebuie să arătăm că grelele con
diții de concurs au făcut ca nu
mărul motocicliștilor care au mai 
rămas în cursă, să fie redus la 
jumătate. Din 66 motocicliști cîți 
au pornit din București, v(or con
tinua cursa în etapa VI, 36.'

In momentul de față, după cinci 
etape, primul loc în clasamentul 
general individual e deținut de 
Gh. Zdrinca (Dinamo) — fără 
penalizări. Tot fără penalizări 
sînt și alți concurenți, printre care 
Pompiliu lordăchescti (C. C. A.), 
Mărucâ Alexandrescu (Metalul),
N. Burcă (Progresul), etc. Re
marcabil concurează de asemenea 
Al, Teodorescu (Voința). In cla
samentul pe echipe, conduce Di
namo (echipa formată din Gh. 
Zdrinca, Pop Mlhai și Popa Tu
dor)'.

întrecerea devine din ce în ce 
mai dură pe zi ce trece. Traseul 
foarte accidentat și ploile care cad 
necontenit îngreunează și mai 
mult condițiile de concurs, iar pe
nele se țin lanț. Surprizele vin de 
la o etapă la alta. Astfel echipa 
Metalului (C. Radovici, B. Petre
scu), care pînă acum nu suferise 
nici o penalizare a fost nevoită să 
al/andoneze din cauza gravelor de
fecțiuni înregistrate la mașini în 
ultima etapă. Joi este zi de odihnă 
la Cluj, iar vineri concurenții vor 
porni în a Vl-a etapă: Cluj— 
Turda — Tg. Mureș — Reghin — 
Toplița — Didrău — Tulgheș — 
Piatra Neamț — Roman — Tg. 
Frumos — Iași (470 km).

GH. ȘTEFANESCU

de pentatlon modern
fășura în capitala R.P. Ungare în
tre 10 și 14 octombrie vor participa 
de asemenea sportivi din Suedia, 
Finlanda, R. P. Ungară și din alte 
țări.

Tot cu acest prilej au plecat la 
Budapesta pentru a participa la 
congresul federației internaționale 
de pentatlon modern (UIPM) repre
zentanții organizațiilor sportive so
vietice, Vladimir Zakarin și CHeg 
Legoped.

respinse de apărarea sigură a di- 
namoviștilor. In minutul ’56, fot
baliștii sovietici beneficiază de o 
lovitură de la 11 metri. Savdunin 
execută imprecis și mingea lovește 
bara. Dinamoviștii continuă ata
curile lor. In minutul 65, extre
mul! stîng al echipei „Dinamo”, 
Rîjkin, driblează trei apărători en
glezi și cu o lovitură splendidă a 
urcat scorul la 3-0. Era din ce în 
ce mai evident că echipa engleză 
nu mai putea menține ritmul jo
cului. Trec numai trei minute și 
MămedoV urcă scorul la 4-0. Sco
rul final al meciului este stabilit în 
ultimul minut de joc de Baikov. 
El trage cu putere la poartă, min 
gea se lovește de un apărător en
glez și se rostogolește încet în 
plasă: 5-0. Curînd, arbitrul a flu
ierat sfîrșitul jocului. Echipa „Di
namo” Moscova a obținut victoria 
cu scorul de 5-0.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească. La sfîrșit, 
miile de spectatori au aplaudat 
pe jucătorii celor două echipe.

LONDRA 6 (Agerpres).—TASS 
transmite:

Ziarele londoneze de seară au 
publicat la 5 octombrie articole 
speciale consacrate desfășurării 
îotîlnirii internaționale de fotball 
de la Moscova dintre echipele „Ar- 
senal“ Londra și „Dinamo” Mos
cova. Ziarele publică relatări asu
pra întîlnirii, sub titluri mari 
„Dinamo a obținut victoria". In 
reportaje este subliniată viteza și 
dîrzenia fotbaliștilor sovietici și se 
arată că fotbaliștii echipei „Arse
nal" s-au bucurat de o primire de
osebită din partea locuitorilor ca
pitalei sovielice.

După jocurile de baschet 
cu reprezentativele Belg'ei (II)

înainte de dubla întîlnire dintre 
echipele reprezentative ale R. P. 
Romine și Belgiei se părea că mi
siunea echipei noastre feminine 
va fi mai ușoară finind seama de 
rezultatele anterioare ale celor 
două echipe ca și de performan
tele din ultimii ani ale baschetba
listelor belgiene. Un indiciu în a- 
cest calcul al hârtiei îl constituia 
oarecum și victoria echipei noastre 
naționale obținută în anul 1950 
la Budapesta, cînd echipa Belgiei 
a părăsit terenul învinsă cu o di
ferență de 4 puncte.

In realitate însă lucrurile nu 
s-au petrecut așa. Echipa noastră 
a pierdut la o diferență de 14 
puncte o partidă în care, mai ales 
în taimul doi, a fost depășită cu 
suficientă autoritate de reprezen- 
tativa-oaspe. Cauzele acestei in
fringed surprinzătoare și prin pro
porția scorului trebuie căutate în : 
nivelul general scăzut al bas
chetului1 nostru feminin, prezenta
rea neașteptat de bună a jucătoa
relor din Belgia în această întîl
nire și, mai ales, in slaba com
portare a echipei noastre naționale 
(jucătoare -ț- antrenor).

Despre primul motiv trebuie dis
cutat mai pe larg și o vom face 
într-un articol special. Despre al 
doilea — și, mult mai pe larg — 
ca o problemă directă, despre al 
treilea motiv o vom face în cele 
ce urmează.

Echipa Belgiei a prestat un joc 
de bună calitate, realizînd o per
formanță deosebit de valoroasă 
pentru palmaresul ei. înainte de 
toate trebuie să subliniem buna 
precizie în aruncările la coș a spor
tivelor belgiene.

Ele au realizat 36,66% procen
taj la aruncările din acțiune și 
68,57% ia loviturile libere, ceea 
ce constituie în orice caz procen
taje acceptabile față de cele ob
ținute de echipa noastră (21,34% 
la aruncări din acțiune și 44,44% 
la lovituri libere). In plus bas
chetbalistele belgiene au acționat 
mai calm, mai sigur, au făcut o 
„zonă" greu penetrabilă, au reali
zat în atac combinațiuni variate 
și suficient de eficace. Nu trebuie 
uitat a se menționa jocul hotărît, 
în forță, al echipei Belgiei care a 
surprins oarecum echipa noastră.

Chiar cu aceste calități, chiar 
ținînd seama de faptul că — după 
propria declarație a antrenorului 
belgian Robert Ledoux — echipa 
feminină a Belgiei a făcut la Bucu
rești unul dintre cele mai reușite 
meciuri din activitatea ei, baschet
balistele noastre puteau realiza 
totuși o performanță bună, dacă 
nu s-ar fi comis greșeli atît de 
către jucătoare cît și de către an
trenori. Să le examinăm pe rînd.

ATACUL ZONEI. Se știa că
echipa Belgiei aplică apărarea în 
„zonă". In consecință la antrena
mentele „naționalei’ noastre s-a
exersat antrenamentul împotriva 
unei asemenea apărări, mai ales 
ținînd seama de faptul că toate 
echipele noastre de frunte între
buințează apărarea „om la om". 
Pe teren însă nu s-au văzut roa
dele acestei preocuoări. Din pri
mele minute jucătoarele noastre 
au plimbat mingea. din poziție
statică, în fața zonei echipei Bel
giei, neobligînd astfel jucătoarele 
adverse nici măcar la efortul de
plasării în zonă după jucătoarea 
cu mingea. Chiar cînd s-a văzut 
că „coșul*1 de la semi-distanță „nu 
merge” s-a contityjat cu aceste 
pase ineficace, care nu amenințau 
nici un momant cc<ul. Pătrunderi
le atu fost foarte rare, deși erau 
singurul mijloc de utilizat în si
tuația în care se găsea echipa, 
după primele minute de joc.

In sfîrșit, Mady Eckerțb, care 
juca pe post de centru, a încercat

Pregătirile echipei R. P. Ungare pentru jocul de duminică
BUDAPESTA 6 (prin telefon) — 

Echipa de fotbal a R. P. Ungare 
care va întîlni duminică la Bu
dapesta echipa Elveției a susținut 
miercuri în orașul Eger un meci în 
compania echipei de categorie B, 
Faklya. Echiipa reprezentativă a 
cîștigat meciul cu scorul de 9—I 
(6—0) prin golurile înscrise de

înotătorul sovietic Strujanov a
MINSK 6 (Agerpres) Tass trans

mite :
In cadrul campionatelor unionale 

de natație ale asociației sportive 
„Rezervele de Muncă", care au 
luat sfîrșit la Minsk, maestrul 

prea puțin coșul în taimul întîi, 
s-a întors prea încet cu fața spre 
coș, mai ales în momentele cînd 
avea drum liber pînă la panou, 
sau a scos exagerat de des min
gea spre centrul terenului.

ARUNCĂRILE LA COȘ. Se 
poate afirma că au fost capitolul 
cel mai slab al echipei noastre. 
Jucătoarele din echipa R.P.R. au 
aruncat de 89 de ori la coș și 
numai de 19 ori mingea a trecut 
prin inelul coșului. Care sînt cau
zele deosebirii între precizia ară
tată la antrenamente și jocuri de 
verificare și imprecizia din par
tida oficială ? Credem că înainte 
de toate este emotivitatea, lipsa 
de încredere și de calm a celor 
mai multe dintre baschetbalistele 
noastre. Că jucătoarele noastre au 
acționat cu teamă, cu emoție, s-a 
văzut din primele momente, cînd 
ele au jucat contractat, au greșit 
nu numai aruncările la coș ci șt 
pasele. Dacă emoția și teama sînt 
scuze pentru o jucătoare debutan
tă în echipa națională, apoi ele 
nu mai pot fi motive pentru bas
chetbaliste care, chiar cu puțina 
activitate din ultimii ani a repre
zentativei noastre feminine, au su
ficiente jocuri internaționale la ac
tiv (Magda Niculescu, Eva Fe- 
rencz, Ștefaniia Tomescu, Iolanda 
Darabaș etc.).

APARAREA. Mai bine efectua
tă în repriza întîi, a fost clar de
pășită în a doua parte, în special 
în momentele decisive cînd echi
pa noastră se apropiase la mică 
diferență. Ne referim în special la 
perioada cînd s-a efectuat o apă
rare „om la om" agresivă, pen
tru care jucătoarele romîne s-au 
arătat insuficient pregătite.

CONDUCEREA TEHNICA. Prin 
atribuțiile și drepturile pe care i 
le oferă regulamentul, conducăto
rul tehnic poate să soluționeze 
chiar în timpul jocului multe din 
deficiențele echipei. Ca să nu mai 
vorbim despre ajutorul pe care un 
conddcător tehnic trebuie să fie 
capabil să-l dea echipei în momen
tele critice, printr-un taim-aut ce
rut la vreme, printr-o schimbare 
potrivită. Emil Manea. conducă
torul tehnic al reprezentativei 
noastre, a fost depășit de nivelul 
jocului și s-a doved’t, în plus, tot 
atît de emotiv ca și jucătoarele pe 
care le conducea. Altfel, cum poate 
fi explicat faptul că nu a introdus 
tn echipă decît în min. 36 pe Elza 
Szebestyen și în min. 39 pe 
Violeta Zăvădescu, cînd era clar 
că numai cu jucătoare de pătrun
dere și de nerv putem suplini lip
sa de precizie în aruncările la coș 
și insuficiența atacului pozițional? 
Cum se explică de asemenea, că 
conducătorul nostru tehnic a ce
rut taim-aut abia în min. 16 al 
reprizei secunde adică într-un mo
ment cînd soarta jocului era pe
cetluită ? Momentul critic al par
tidei, cel care a decis pe învin
gătoare, a fost în primele patru 
minute de după pauză. Atunci era 
cazul ca prin taim-auturi și, repe
tăm, prin introducerea celor mai 
dinamice și mai combative jucă
toare, să se caute a se echilibra 
începutul de repriză care se ară
ta total defavorabil echipei noas
tre.

Este necesar ea la conducerea 
reprezentativelp'r noastre să fie 
promovați antrenori tineri care — 
așa cum este cazul antrenorului 
Emil Manea— au o pregătire teo
retică bună. In conducerea tehnica 
a meciurilor însă trebuie să fie 
utilizați antrenorii cu experiență, 
care au condus echipe îtv partide 
grele, care.au rutina și'calmul 
pretins de momentele de mare in
tensitate ale partidelor internațio
nale.

EFTIMIE IONESCU 
D. STANCULESCU

X
Kocsis 6, Puskas, Hidegkuti și
Palotas. A jucat următorul lot de 
jucători: Grosits, Farago, (portari) 
Buzanszki, Lo-rant, Karpati, Lan
tos, (fundași), Bozsik, Szojka.Kotasz 
(mijlocași), Babelna, Kocsis, Pa
lotas, Hidegkuti, Puskas, Gsordas 
și Fetiyvessi (înaintași).

întrecut un record mondial
sportului Strujanov, luind startul 
în proba de 4x100 m. mixt (4 
stiluri), a ohținut o performanță 
superioară recordului mondial. El 
a acoperit distanța în timpul de 
5’15”4ri0, intrecîmd cu 2“9/40 re
cordul mondial la această probă.

care.au

