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CÎT MAI MULTI MEMBRI ÎN COLECTIVELE SPORTIVE
IND mergi să-l cauți pe pre. 
ședințele unui colectiv spor
tiv ca Avîntul Simo Geza

i Tg. Mureș. Flamura roșie 
x ]T.A. din Arad, Locomotiva P.T.T.

i București sau Flamura roșie
1 Oradea, de pildă, vei constata că 
esta este un om bine cunoscut

oricine din întreprindere. Iar 
Ică el lipsește, întîmplător, aproa- 

orice angajat îți va putea vor- 
despre activitatea sportivă a co. 

Itivului, despre succesele echipe- 
■ sau despte lipsurile unora din- 

.• sportivi. Intr-un Cuvînt, vei 
hstata că sportul a devenit o 
’ablemă a majorității celor ce 
"incesc în aceste unități.
Nu același lucru se va petrece 
să în alt? întreprinderi, ca de
dă, uzinele „23 August"' sau „Re-
blica” din Capitală. „Electro- 
tere” din Craiova etc. In aceste
îreprinderi constați, cu regret, că 
ortul este departe de a fi cunos- 
ț majorității muncitorilor, că el 
htinuă să fie considerat ca o 
tivita te - limitată a unui mic nu- 
ir de salariați din întreprindere. 
Aceste exemple vorbesc de la si- 
despre importanța pe care o ara 

grenarea cit mai multor membri 
colectivele sportive. Forța unui 

iectiv sportiv constă tocmai în 
mărul membrilor săi, ca și în 
îdul în care aceștia se interesea- 
de colectivul lor și participă la 

ița colectivului, lată de ce una 
i cele mai importante sarcini 

colectivului sportiv, deci și 
asociațiilor sportive, este creș. 

ea continuă a numărului de mem- 
, pa-a'el cu angrenarea lor tn- 
o activitate sportivă efectivă, a- 
ță creșterea numărului de spor, 
i activi din cadrul colectivului, 
pste clar faptul că activitatea u- 
i colectiv sportiv nu poate fi 
Inică fără sprijinul tuturor orga- 
lor interesate în bunul mers al 
ivității sportive, fără sprijinul 

janizației U.T.M., al comitetului 
întreprindere și al direcțiunii.

ir, la fel de clar este și faptul că 
momentul în care activitatea

Țrtivă se dezvoltă pe măsura spri- 
ultii dat în momentul în care în
Irul întreprinderii pulsează o pu
nică viață sportivă care an- 
:nează im mare număr de 
aria'i, sportul se impune de 

sine ca o preocupare de 
rniă, atrage atenția și solicită 
•ijimi! forurilor respective. Așa 
explică de ce în întreprinderi și 
tituții ca fabrica „lanoș Herbal.’’ 

j Ciuj, sau I.M.F Tg. Mureș, u- 
jele Grivița Roșie d n Capitală 
k în comune ca Nîciil țe! (reg. 
lăți). Curcani (reg. București) 

activitatea sportivă se bucură 
jtot sprijinul din partea organe- 

r . indicat.? să dea acest sprijin.
n unele colective sportive există 
lăudabilă preocupare fală de 

Șjblema creșterii numărului de 
ămbri. Astfel, colectivul Voința 
lăți ș> a depășit cu 19.1 la sută 
gajamentcle în acest an, colac
ul Metalul Steagul roșu din 
jașul Stalin și-a depășit aceste 
gajamente cu 37 la sută, iar alte 
ective. ca Flamura roșie Găva- 

■ din Pitești, Voința Tg. Mureș 
1 Recolta Gălățeni (raionul Tg. 
ireș) au obținut și ele frumoase 
:cese în acest domeniu. Desigur 
ă că preocuparea față de pro. 
■nia creșterii numărului de mein- 

nu trebuie să se limiteze la în- 
ierea lor în evidența colectivului 
jrtiv și eliberarea carnetului de 
mibru. Acești noi membri ai co. 

lectivelor sportive trebuie să se 
bucure și de drepturile pe care 
le conferă calitatea pe care au că
pătat-o și, în primul rînd, de drep
tul de a-și spune cuvîntul în pro. 
blemele colectivului sportiv, ca să 
nu mai vorbim de dreptul de a... 
face sport.

Iată de ce preocuparea pentru a- 
tragerea de noi membri în colecti
vele sportive nu trebuie să aibă 
un caracter izolat, ci trebuie legată 
de totalitatea problemelor co'.ecti 
vului sportiv. In primul rînd, tre- 

i buie întărită munca organizatorică, 
pentru a se putea cuprinde masele 
de salariați angrenate într-o acti
vitate organizată, care să-i facă 
să trăiască o viață de colectiv, să-i 
intereseze în problemele vieții spor, 
tive a întreprinderii, instituției, co
munei sau școlii respective. O bu
nă organizare a activității cercu
rilor sportive, a secțiilor pe ramură 
de sport, ținerea regulată a dărilor 
de seamă trimestriale în fața adu
nărilor generale, atragerea unui 
număr cît mai mare de membri ai 
colectivului în viața sportivă prin 
competițiile de mase, complexul 
G.M.A. și secțiile pe ramură de 
sport vor crea o strînsă legătură 
între membrii colectivului și colec
tivul sportiv. La fel, o muncă de 

i propagandă și agitație dusă consec- 
• vent, prin forme vii și atrăgătoare 

legate de specificul locului de mun
că, precum și o justă gospodărire • 
a materialelor, echipamentului și 
bazelor sportive vor avea darul de 
a-i atrage pe sal r’ați în activitatea 
sportivă și de a le asigura condi
țiile pentru practicarea sportului.

Exemple oferite de colective ca 
Locomotiva P.C.A. Constanța, Fla
mura roșie Buhuși etc., în care, deși 
există o echipă fruntașă, sportul 
n-a ajuns un bun al maselor de sa
lariați. nu indică altceva decît o > 
greșită orientare a consiliilor co
lectivelor respective. A folosi cele 
mai iubite sporturi pentru atrage
rea maselor în activitatea sportivă 
și dezvoltarea celorlalte ramuri de 
sport, iată o metodă adeseori ne
glijată de consiliile colectivelor 
sportive.

Atragerea oamenilor muncii în 
colectivul sportiv trebuie să consti
tuie o grijă de zi cu zi a consiliilor 
colectivelor sportive, o muncă din 
care să fie eliminată orice tendin
ță formalistă, birocratică. Nu pe 
hîrtie, ci în cercurile sportive, în 
secțiile pe ramură de sport și pe 
bazele sportive trebuie să crească 
numărul oamenilor muncii angre
nați în viața sportivă. Și pentru 
aceasta, colectivele sportive trebuie 
să se bucure de tot sprijinul din 
partea organizațiilor IJ.T.M. și din 
partea organelor sportive superioa
re. Unele „scăpări din vedere’’ ale 
asociațiilor sportive, ca de pildă tri
miterea tîrzie a carnetelor de mem
bri jos. în colective, constituie ade
vărate frîne în acțiunea de atrage
re a noi membri în colectivele spor
tive. Astfel de lipsuri trebuie cu 
desăvîrșire lichidate.

Importanta problemă a atragerii 
de noi membri în colectivele spor
tive se impune de la sine și în 
mod continuu în centrul atenției 
tuturor organelor sportive. Noi mem
bri în colectivele sportive înseam
nă întărirea sportului de mase și 
a celui de performanță, înseamnă 
fonduri mai mari realizate din coti
zații, înseamnă seva și forța unită
ții de bază a mișcării noastre spor
tive, colectivul sportiv.

De multă dragoste și prețuire 
se bucură cunoscutul pugilist Gh. 
Zamfirescu la secția de sculărie a 
Uzinelor „23 August". El a con
stituit o brigadă sportivă, luin- 
du-și angajamentul să depășească 
planul cu 10°/$, să dea lucru de 
calitate și fără rebuturi, ajutor 
tehnic tovărășesc și să folosească 
metodele sovietice Voroșin și Kuz- 
nețov. Printre angajamentele luate 
de brigada sportivă, mai sint pre
văzute. două puncte: îmbunătăți
rea muncii de antrenament in box 
și promovarea echipei de fotbal a 
secției pe primul loc in campiona
tul uzinei.

Din brigada sportivă mai fac 
parte Carol Wolf, Gh. M’halașcu, 
Anton Dumitru și I. Olteanu.

CU EJ SE MÎNDREȘTE 
CENTRUL MECANIC

Așa cum pe terenul de sport con- 
curenții luptă pentru victorie, tot 
așa și îri producție muncitorii de ia 
centrul mecanic Codlea se stră
duiesc să depășească necontenit 
sarcinile de plan.

Sportivi ca sudorul C-tin Apos
tol, rectificatorul Ioan Pripiș, strun
garul Martin Schna der, sînt bine 
cunoscuți ca fruntași în producție 
și în sport. Fotbalistul C-tin Apos
tol este cel in ai bun muncilor al 
centrului mecanic. El depășește 
norma cu 200—300 la sută. Hand- 
bal stul M. Schnaider a realizat și 
depășit planul pe luna octombrie cu 
165 la sută, iar fotbalistul Ioan 
Pripiș cu 158 la sută.

PETRE C'APAȚINA 
corespondent

Sosirea rugbiștilor cehoslovaci pe aeroportul Băneasa.

Echipa de rughi Dynamo Fraga a sosit in Capitală
Ieri la prînz, a sosit în Capitală 

echipa de rugbi Dynamo Praga, 
care va susține cîteva intîlniri in 
compania formațiilor tucureștene 
C. C. A, Dinamo București și Lo
comotiva Grivița Roșie.

La aeroport,- oaspeții au fost în- 
tîmpinați de reprezentanți ai Comi
tetului pentru Cultură Fizică și 
Sport, precum și de numeroși jucă
tori ai echipelor bucureștene.

Conducătorul echipei Dynamo 
Praga , losef Stetina, ne-a decla
rat că rugbiștii cehoslovaci sînt 
bucuroși de faptul că au ocazia să 
întîlnească cele mai bune echipe 
ale rugbiulut din R P. Rominâ, 
acest fapt constituind un minunat 
schimb de experiență între spor
tivii celor două țări prietene.

Dynamo Praga este o echipă 
fruntașă a rugbiului cehoslavac și 
are în co»Tipaneața ei o serie de

In frunte sînt sportivii
Muncitorii și tehnicienii uzine

lor Boleslaw Bierut din Capitală 
își sporesc necontenit eforturile 

pentru a da produse cît mai multe 
și mai bune.

Astfel, brigada „7 Noiembrie”, 
cu care se poate mîndri întreaga 
uzină, reușește în fiecare lună să-și 
depășească cu peste 100 la sută 
sairciniile de plan. Componenții bri
găzii sînt, în majoritate, sportivi și 
dețin primul loc în întrecerea la 
care participă toate celelalte bri
găzi.

Tînărul Marin Bălăbică este mai 
vrednic decît toți. Organizîndu-și 
mai bine munca și folosind înain
tatele metode sovietice, el reușește 

valoroși jucători internaționali, ca 
Miroslav Plachaty, Vladimir Stra- 
nak, Berchanek, Karel Boubin și 
alții.

Prima întîlnire pe care o vor 
susține oaspeții va avea loc joi 
la ora 15,30 pe stadionul Republicii, 

. în . compania echipei Casei Cen
trale a Armatei. Al doilea meci îl 
vor juca duminică în compania di- 
namoviștilor bucureșteni, pe stadio
nul Republicii, în deschidere la 
meciul C.C.A.—Progresul Oradea.

Intîlnirea cu Locomotiva Grivi
ța Roșie va fi anunțată ulterior.

Iată lotul reprezentativ al echi
pei Dynamo Praga: Bim, Nejepsa, 
Kudrna, Svoboda. Cervenka, Bar- 

chanek. Holecek, Hrnicika, Kores, 
Stranak, lohanides, Plachaty, Von
dracek, Nespor II. Boubin. Rezer
ve : Kulț. Ondrașek, Dlouhy, Tej- 
cek, Kraml, Venera. 

să depășească norma cu 150 l.a suită.
Frumoase realizări au înregistrat, 

de asemenea, și sportivii Aurel Is- 
trate și Klein Urs-u de la sectorul 
de turnătorie.-

Bune rezultate a obținut și spor
tivul Iosif Oroș de Ia secția con
trol. El este unul dintre sportivii 
fruntași ai țării noastre. In anul 
1953 a cucerit titlul de campion 
republican la popice.

Acestea sînt numai cîteva exem
ple care oglindesc din plin elanul 
în muncă al tinerilor din patria 
noastră.

C. ȚURCAN 
corespondent

Șahistele sovietice au întrecut 
pe cele cehoslovace

MOSCOVA. — In Capitala Uni
unii Sovietice a luat sfîrșit întîl- 
rea internațională de șah dintre re
prezentativele feminine ale U.R.S.S. 
și R. Cehoslovace. După jucarea 
partidelor întrerupte în ultimele trei 
runde, șahistele sovietice și-au mă
rit și mai mult avantajul de punc
te. Ele au cîștigat în al patrulea 
tur cu scorul de 6—0. In schimb, 
în turul 5 șahistele cehoslovace au 
obținut egalitate 3—3. In ultimul tur, 
campioana mondială Elisa beta Bî- 
kova a cîștigat la șahista ceho
slovacă Rupena Suha în numai 25 
de mutări. Cu excepția partidei 

Rubțova (U.R.S.S.):—Rakosnicova
(R. Ceh), terminată remiză, in 

celelalte partide șahistele sovie
tice au terminat învingătoare

Cu aceste rezultate, scorul final 
al întîlnirii U.R.S S.—R. Ceho
slovacă es<te de 29—7 în favoarea 
șahistelor sovietice. Cele mai bune 
rezultate individuale în echipa so
vietică le-au obținut campioana u- 
nională Kira Zvorîkina, care a cîș
tigat toate, cele 6 partide și cam
pioana Elisaveta Bikova cu 5'4 
puncte din 6 posibile.

Voleibaliștii cehoslovaci 
învingători in Algeria

O RAN (Agerpres).
Echipa selecționată de volei a R. 

Cehoslovace, care a susținut un 
turneu în Franța, se află în prezent 
în Algeria. Voleibaliștii cehoslovaci 
au jucat zilele acestea cu selecțio
nata orașului Oran. Echipa ceho
slovacă a cîștigat cu scorul de 3-0. 
încasările acestui meci au fost des
tinate fondului de ajutorare a popu
lației orașului Oran, care a avut 
de suferit de pe urma cutremurului.
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I Nai aproaps 
de realitate!

' Orice acțiune .orice inițiativă me
nită să învioreze activitatea spor
tivă de mase și să stimuleze a- 
iragerea cit mai multor oameni ai 
muncii in sport este binevenită și 
constituie un sprijin serios dat 
dezvoltării sportului în rîndul ma
selor largi. Aportul secției cultură 
fizică și sport a C.C.S. în acest 
domeniu, este considerabil. Or
ganizarea Spartachiadei sindicale 
r— competiție devenită tradițională 
,— a concursurilor populare, a cursei 
de mare fond pe Dunăre și a altor 
acțiuni de amploare asemănătoare 
își aduc, an de an, contribuția la 
dezvoltarea celor mai importante 
ramuri de sport și, implicit, la creș
terea numărului de norme G.M.A. 
cucerite de participanții la aceste 
competiții. „Cupa G.M.A.", Inițiată 
de secție în ultim» ani. a con
tribuit la transformarea activității 
din cadrul complexului Intr-o mun
că continuă, cu o vădită preocu
pare față de calitate.

lată însă că recent, secția a ini
țiat o acțiune, care sub numele de 
„Luna G.M.A.”, are menirea de a 
activiza munca de organizare a 
concursurilor speciale, de a con
tribui la realizarea unui număr cît 
mai mare de purtători de insig
nă In aparență, această acțiune 
aduce o contribuție efectivă la în
deplinirea înainte de termen a an
gajamentelor luate în domeniul 
complexului, acum, în pragul ter
minării activității sportive în aer 
■liber într-o serie Întreagă de ra
muri sportive. Acest rol este insă 
numai aparent. In realitate, „Luna 
G.M.A", organizată de secția cul
tură fizică și sport a C.C.S, este 
o acțiune născută moartă, dintr-o 
scrie de motive.

In primul rînd, regulamentul com
petiției este unic pe întreaga țară, 
fără a se ține seama de specifi
cul fiecărei regiuni și al fiecărei 
asociații. In acest fel, acest regu
lament, fiind conceput de la început 
rupt de realitățile terenului, obligă 
o serie de colective, regiuni și 
asociații, care și-au îndeplinit an
gajamentele la purtătorii de insig
nă, să activeze pe aceeași linie, în 
loc să se preocupe, în această pe
rioadă, de introducerea acestora în 
secțiile pe ramură de sport, de an
grenarea de noi membri în colec
tivele sportive, de atragerea de 
noi aspiranți în complexul G.M.A., 
de pregătirea temeinică a activi
tății sportive de iarnă (deci și de 
tîecerea normelor G.M.A. la schi) 
etc. In al doilea rînd, „Luna 
G.M.A." vine să se suprapună unei 
serii de acțiuni similare, organizate 
de aproape fiecare comitet regio
nal, raional sau orășenesc C.F.S. 
în funcție de cerințele și necesită
țile regiunilor respective (Luna 

trecerii normelor la cursa cu ob
stacole, săptămîna trecerii nor
melor de tir, etc.) Iar în al 
treilea rînd — șj acesta este 
poate, cel, mai important as
pect — o „Lună“ menită să 
accelereze ritmul trecerii nor
melor G.M.A. atunci cînd și așa 
colectivele sportive au de făcut 
față multor sarcini în această pe
rioadă, nu poate duce la altceva 
decît^ la pregătirea în pripă a unui 
număr de purtători de insignă, rău 
fnsțruiți, la o muncă formală, lip
sită de perspective din punct de 
vedere al calității. Acum, cînd ac
centul principal al activității G.M.A. 
se pune pe calitate, orice metodă 
'birocratică menită să accelereze a- 
cest ritm fără a asigura și con
dițiile necesare, înseamnă o frînă 
în calea ridicării nivelului calita
tiv al muncii din cadrul comple
xului. Or, fiecare acțiune specială 
organizată „în general”, fără a se 
■ține seama de specific și de con
diții nu este altceva decît o formă 
a muncii „în asalt" și un adver
sar dovedit al calității.

Iată de ce, acțiuni în gemul „Cu
pei G.M.A." sînt mult mai reco
mandabile, ele asigurînd continui
tatea și preocuparea pentru calita
te în munca G.M.A. Dar și pen
tru succesul „Cupei G.M.A.”, este 
necesar ca Serviciul G.M.A. din 
Secția CF.S. a C.C.S. să procedeze 
cu mai multă operativitate la în
tocmirea punctajelor și decernarea 
cupei, pentru că, trofeele pe anul 
11953 stau încă într-un birou al 
secției, în timp ce cuceritorii lor 
Ie așteaptă.
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Scurtă povestire...

După intrecerile din Capitală
Venind duminică dimineața pe 

stadionul Locomotiva P.T.T. din 
Capitală, am avut o frumoasă sur
priză : stadionul era bine pavoazat, 
în tribună luaseră Ioc un număr 
apreciabil de spectatori, iar pe te
ren forfoteau zeci și zeci de spor
tivi. Simțeai că în curînd va avea 
loc' pe acest stadion o mare ser
bare sportivă sau un mare concurs, 
în care se vor întrece sportivi de 
frunte.

Intr-adevăr, mai mult decît în 
ceilalți ani campionatul de cros 
pe echipe al Capitalei, căci aceasta 
era întrecerea pe care avea să o 
găzduiască stadionul P.T.T., reuși
se să aibă aspectul unei mari în
treceri sportive. De la început tre
buie să subliniem munca activiști
lor comitetului C.F.S. orășănesc 
București, care și-au îndeplinit 
cu prisosință sarcina de a organiza 
în bune condițiuni această compe
tiție.

Desigur că atunci cînd are loc o 
întrecere de asemenea amploare, te 
aștepți să mai existe și lipsuri. Du
minica, însă, organizarea întrece
rilor a fost la înălțime și, deși cal-

Inițiative locale demne de urmat

Întrecerea călăreților din Giarmata
In mai fiecare din ducă-amiezele acestea de 

toamnă stadionul din Giarmata freamătă de lume 
în așteptarea întrecerilor de fotbal, de volei, atle
tism... Se pare în6ă că aici, înitr-uinul din cele 
mai pitorești sate ale regiunii Timișoara spor
tul preferat nu este fotbalul — deși este 
practicat de un mare număr de tineri — ci... că- 
lăria. O apreciere firească, dacă amintim nu
meroasele concursuri organizate în această comună, 
buna pregătire a călăreților, ale căror succese 
simt cunoscute în întreaga regiune și, desigur, 
frumoasa preocupare pentru pregătirea cailor de 
concurs. O ultimă veste din satul în care sportul 
călare și-a clștigat atît de mulți simpatizanți:... 
Din întreaga regiune au venit la Giarmata cei mai 
buni călăreți colectiviști, țărani muncitori, munci
tori agricoli. Cînd primii sportivi s-au prezentat 
la startul întrecerilor, cei aproape 1.000 de spec
tatori și-au manifestat timp îndelungat bucuria, 
interesul pentru asemenea competiții, incurajînd 
și aplaudînd pe fiecare concurent. De la început, 
din clipa cînd A. Koslovschi, brigadier zootehnic 
la GAC „Partizanul Păcii" din Pischia a cîștigat 
cursa cu obstacole, continuînd cu aplauzele care au 
răsplătit victoria lui N. Rossar la proba de 1.000 
m. sau lupta pasionantă dintre călăreții de la GAC 
Parta și de la GAC Recaș, pînă tîrziu, cînd cei mai 
buni călăreți au fost răsplătiți cu premii, plachete, 
mareriaie sportive sau diplome, concursul popular 
organizat de consiliului regional al asociației Re
colta a însemnat o frumoasă sărbătoare sportivă. 
O sărbătoare cum sînt multe în comuna Giarmata.

Serbare sportivă la Gălățeni
In Regiunea Autonomă Maghiară sînt bine cu

noscute succesele sportivilor din comuna Gălățeni. 
Fie eă este vorba de echipa de fotbal sau de cea de 
oină, volei sau atletism, țăranii colectiviști, membri 
ai colectivului sportiv din această comună, rea
lizează pe terenul de sport rezultate tot atît de 
frumoase ca și în campaniile agricole.

Recent, în această comună sportivii au trăit 
o zi de mare sărbătoare. Sute de tineri și tinere 
au participat la o mare întrecere sportivă, orga
nizată în cinstea Lunii Prieteniei Romino So
vietice, cu prilejul căreia 35 de țărani, membri 
ai gospodăriei agricole colective „Oțelul Roșu", au 
primit insigna G.M.A.

La această întrecere sportivă și-au dat concursul 
echipa de handbal, instruită de țăraoul Franc'sc 
Nagy, precum și echipa de fotbal, care, spre bucu
ria țăranilor dim această comună, a obținut o fru
moasă victorie întreclnd echipa Constructorul (re
zerve) din Tg. Muireș. După încheierea manifes
tațiilor sportive, instructorii sportivi din comuna 
Gălățeni, Franoisc Kiss și Gheorghe Biikossi, an 
fost premiați pentru activitatea depusă.

Pînă seara tîrziu, terenul de sport din Gălă
țeni nu a cunoscut o clipă de liniște, întreg satul 
fiind prezent la această frumoasă sărbătoare a 
sportivilor care, prin rezultatele obținute, fac cin
ste gospodăriei agricole colective și tuturor țăra
nilor muncitori din Gălățeni.

(de la subredacția noastră)

Intr-un sat, pe malul Cricovului
Zilele de toamnă n<u coboară în 

satele noastre numai cu iz de 
fîn cosit și frunze ruginii foșnind 
a poezie. Toamnele coboară reci, 
cu noroaie în care se înfundă roa
ta carului, cu ciori croncănind „a 
vreme", cum spun țăranii, cu pîclă 
deasă și sură. Intr-o asemenea di
mineață mohorîtă am poposit în 
gara Ciorani și un țăran, venit cu 
căruța, mi-a fost tovarăș de drum 
prin noroaie și hîrtoape, de-a lun
gul celor 6 kilometri pînă în sat. 
La început tăcut, nea Culai, măsura 
lungul drumului în pasul cailor 
obosiți. Apoi îmbunat mai cu vor
ba dulce, mai cu pacul de tutun, 
a prins a-și ușura sufletul: că-i 
toamna năzuroasă, că trebuie să 
stai la pîndă și cînd prinzi zi bu
nă, gata și cu însămînțatul, ca 
să-ți fie hambarul plin și-n anul ce 
vine. „Anul ista, ce să zic, griu 
am, porumb am, sfeclă de zahăr 
așișderea, rod bogat, că, deh, ne-a 
arat tractorul. Dar grija asta cu 
insămințatul ti belea mare. Ari o 
zi și dacă vine ploaia, stai două 
Iacă așa, cum stăm noi de două 
zile.

Și troca-troca, prin pietrioaie, că
ruța merge agale. Un colț de cer 
în începutul acesta de dimineață, 
prinsese a se lumina, vestind par
că o zi bună. Și-l văd odată pe 
■nea Culai că își dă căciula pe 
spate, chiuie la cai. și... dă-i bă
taie! Nici caii nu mai năreau obo
siți, nici căruțașul supărat: „Iote 
colea, cum s-ardică un soare roș, 
de vreme bună. Dii, dii, voinicilor" 
...Și m-a lăsat la sfatul popular 
și a pornit nea Culai de-i auzeam 
doar zdrîngănitul căruței. 

cularea rezultatelor s-a făcut cu 
mare greutate, vina cea mai mare 
o poartă nu atît organizatorii, cît 
colectivele participante.

Ne-am obișnuit, din păcate, să 
constatăm că multe din colectivele 
noastre sportive dovedesc cu pri
lejul marilor întreceri, multă nese
riozitate. Dar. duminică, lucrurile 
au ajuns la un punct de unde nu 
mai pot continua tot astfel. Să 
explicăm:

Numeroase colective sportive au 
înscris la această competiție cite o 
echipă sau două. La înscriere, fie
care colectiv sportiv a fost obligat 
să prezinte și lista concurenților 
care compuneau echipa respectivă. 
Pe baza acestor liste, organizatorii 
au întocmit foile de concurs, ur- 
mînd ca imediat după înregistrarea 
sosirilor să se treacă la alcătuirea 
clasamentului pe echipe. Această 
operație se făcea în felul următor : 
un arbitru citea lista în care era 
trecută ordinea sosirii individuale 
a concurenților, iar altul căuta pe 
tabelul cu înscrieri numele colecti
vului și al concurentului, trecînd în 
dreptul acestuia din urmă numărul

Oină-a devenit unul dintre cele mat răspîndite sporturi în satele 
patriei noastre.

In sat, la colectivă, pustiu.
Am rămas singură. Din rama 

proaspăt lustruită a panoului gos
podăriei colective „Ștefan Gheor
ghiu", mi-a atras atenția un por
tret, ,,800 de zile de muncă", scria 
jos, sub fotografie. Despre Marin 
Voinea, comunistul cu cele mai 
multe zile-mu-ncă din gospodărie, 
despre însămî-nțările de toamnă ca
re vor fi terminate îmaiinte de 

termen, despre griul însămînți t „în 
cruce", despre rodul bogatei co
lective, despre avansul primit de 
colectiviști, am aflat mai tîrziu, 
cînd înserarea a prins să se cear
nă cu picuri roșii de soare în as
fințit. In timp ce vîrrtnic i îmi 
povesteau despre minunatele lor 

locului pe care 1-a ocupat la sosire.
Ei bine, in acest moment 

au început surprizele. Au a- 
părut concurenți care nu erau 
trecuți în liste, iar delegații co
lectivelor sportive au pornit a- 
devărate certuri pe tema unor con
curenți. Am putut asista, în acest 
fel, la un spectacol foarte urît, care 
nu făcea cinste nici unui colectiv 
sportiv. Mai grav a fost însă faptul 
că „apariția” concurenților neîn- 
scriși a produs o mare întîrziere în 
alcătuirea clasamentelor pe echipe. 
Așa se explică faptul că, deși tre
cuse vreme îndelungată de la ter
minarea unor întreceri, totuși se
cretariatul concursului nu putea da 
rezultatele. De asemenea, premierea 
echipelor la categoria seniori a 
fost amînată.

Este clar că organizatorii nu au 
o vină prea mare. Principalii vino- 
vațL sînt colectivele sportive, care 
au dovedit, și de această dată, că 
privesc cu totală nepăsare proble
ma organizării unei competiții și 
aceea a respectării disciplinei de 
concurs.

înfăptuiri, despre colectiva lor dra
gă, în sat se adunaseră pe te
renul de sport cei tineri. Unii, ba
teau mingea la poartă, alții se 
antrenau la handbal, volei, că, deh, 
și. întrecerea sportivă e grea și co
lectiviștii au multe asemenea în
treceri acum în cadrul Lunii Prie
teniei Romîno-Sovietîce. Mai toți 
tinerii aveau prinsă pe piept in
signa G.M.A. luată de curînd; 
„80 dintre noi, cei din sat și cei 
din colectivă ne-am trecut normele", 
prinsese să-mi povestească Va sile 
Ălateescu, un copilandru de 14 ani, 
portarul echipei de pitici.

Sportul i-a legat pe tinerii satu
lui într-e trainică prietenie. După 
amiezile, cînd s-a terminat cu mun

Mai iun., o precizare, e vorba de 
o poveste adevărată! Acțiunea st 
desfășoară la Reghin. Eroii princi
pali: voleibaliști, de la Progresul, 
cei de la Avin-tul și...arbitrul Nu ar
bitrul Ion Nistor, cel care trebuia, 
de fapt, să conducă jocul ci ar
bitrul „improvizat", I. Horga — 
cu cîteva clipe înainte, un 
dator... spectator. Și acum, 
dicăm cortina

nerăb- 
să ri-

la A-
deciși

...Ce-i de 
vîntul atacă 
trag puternic, uitinu 
însă, uneori, că nt 
este permisă trece
rea mîinH peste fi 
leu. Atunci, inter 
vine „spectatorul 

arbitru". I. Horga și infracțiune^ 
este oprită prin cîteva acorduri de., 
pian, care pot fi tot atît de bine 
confundate cu începutul unei îndră
cite melodii de dans. Pianul-ținea 
chipurile, loc de... fluier. O fi fost * 
obligat bietul om să facă pe ar
bitru, dar parcă trebuia neapărat 
să umble cu fluier în buzunar, ci 
un ține din ăia care țîuie 
ziua ?

toată

condu» 
de li

...Acum, 
voleibaliștii 
Progresul. Jocul es: 
te foarte pasionant 
dar... o nouă infrac 
țiutje: un jucătoj 
din linia doua » 
trimis o minge „ți 
trebuie oprit. S-ai 
și jucătorii și... răi.

i

jocul
jocul 
zecilor de spectatori, car» 
de acum cu zdrăngănitu

nută" și 
oprit și 
suflarea 
obișnuiți 
rile de pian, au rămas de-a dreptu 
stupefiați, văzîndu-1 pe tovarășii 
„arbitru” introducînd cu elegan. 
ță două degete în gură și fluieri™ 
pînă ce s-a făcut roșu la față... re ■■ 
luarea jocului, 
așa. Apoi...

Un timp a meri

aproap»

nostru, Petri

...Obosit de atj 
tea... penalizări, ar 
bltrul a căutat < 
soluție care să-l 
ușureze misiune; 
atît de delicată, j 
căutat omul șl ; 
găsit. A găsit „sal

varea” într-un... capac de stilou pi 
care l-a folosif cu succes 
un set întreg.

Corespondentul _____ , ___ ,
Truția, nu ne-a scris în coresponj . 
dența sa ce s-a înlîmplat cu cal 
pacul stiloului. Probabil, s-o f 
pierdut căci, de la un timp, arbi 

mai penalizez' irul a renunțat să 
infracțiunile.

Iată o situație 
însă penalizată, 
fluier.

care ar trebu
Cu, sau fără.;

ca cîmpului, cînd tractoarele a 
arat și insămințat, flăcăii și fetei 
satului se adună pe teren și joac< 
volei, handbal, fotbal, după guslu 
fiecăruia. Colectivistul Marin Voi; - 
nea, Mi.rică Ion, G. Trăgaciu, ță1 
rănii întovărășiți Petre Cătălin' 
Florica Milea și atîția alții, sin 
nelipsiți de pe terenul de spori 
Seara, cînd nu se mai vede mini 
gea de întuneric, cînd terenul d ■ 
sport rămîne singur, flăcăii și fetei' 
se adună pe malul Cricovului, cint 
sau se țin de glume. In seara as 
ta de toamnă tîrzie, Marin Voi 
nea a avut multe de povestit. I; 
amintea de meciul de fotbal sus 
ținut cu trei săptămîni în urmă î 
alt sat, unde drept poartă au avi 
înșirate... căciulite jucătorilor. Ne 
Ion, îngrijitorul de cai de la G.A.S. 
care ascultase povestea, așezat p- 
malul apei și trăgînd din lulea, ' 
zîmbit: „Ei, da, dacă n-au fos 
vrednici ca voi să-și facă teren 
joacă așa, cum jucam eu în tine 
rețe. „Apăi să fi văzut scanda 
cînd trebuia să se hotărască dacă- 
gol sau nu, la o minge mai înaltă.. 
Mai veneau cite unii cu un scundai 
tn poartă, că nici la un metru ju 
mate nu vroia să recunoască go 
lull..."

Au rîs tinerii și au pornit p 
ulițe către casă, povestind ear's 
mai de care întîmplări și fapte, mă 
rante, dar care au devenit amintii 
dragi în viața lor tînără. Noapte, 
coborîse de mult și luminile s-aț 
stins, pe rînd, în comună. Doar lî> 
na plină trecea senină peste ceru 
înstelat, vestind o nouă zi die team 
nă, bună pentru insămințat.

CARMEN CONSTANTlNESCtl



; Miine, o nouă etapă in campionatul categoriei A

Voleibaliștii romini
în mijlocul sportivilor albanezi

In campionatul categoriei A < 
se dispută miine cea de a 21-a 
etapă, în care sînt programate ! 
jocuri deosebit de importante 
pentru clasament.

Primele două clasate, Flai- 
mura roșie Arad și C.C.A., sus
țin jocuri în deplasare, la Timi
șoara și respectiv. Orașul 
Stalin.

întâlnirile de la Orașul Stalin, 
Oradea, Ploești și Hunedoara 
6Înt foarte importante în între

DESPRE ECHIPELE FINALISTE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN DE FOTBAL JUNIORI
Juniorii Progresului F.B. Bu

curești, campionii de fotbal juniori 
ai țării noastre pe anul 1954. au în- 
țeles, la sfîrșitul meciului finală a 
campionatului republican, să-și 
mărturisească bucuria și entuzias
mul lor, ridicîndu-1 pe brațe pe tî- 
nărul lor antrenor, Cornel Drăgu- 
șin. A fost uti gest frumos, mult 
aplaudat de miile de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Giulești. care au 
văzut în acest gest tăria organiza
torică și unitatea noii echipe cam
pioane. De altfel, tocmai această 
unitate, această luptă în care s-au 
angrenat laolaltă jucătorii, antre
norul și conducătorii colectivului 
Progresul F.B. a fost principalul 
mijloc care a dus la acest strălu
cit succes. Progresul F.B. a susți
nut în cele 3 faze ale campionatu
lui republican 19 meciuri, dintre 
care a cîștigat 16, a terminat la e- 
galitate 2, a pierdut numai unul, a 
marcat 61 de goluri și a primit 
doar 9. Este o statistică ce dove
dește — fără comentarii — valoa
rea și forța de luptă a acestei for
mații.

Așa cum a arătat în finala cam
pionatului republican, Metalul Gîm- 
pia Turzii a fost foarte aproape de 
valoarea campionilor. A prezentat 
o echipă alcătuită din elemente bine

GREȘELI ȘI... GREȘELI

A conduce un meci de fotbal este 
o sarcină destul de grea. Jocul se 
schimbă cu repeziciune de la o 
poartă la alta, fazele sînt de multe 
ori confuze, așa că se poate întîm- 
pla ca și un arbitru bine pregătit 
să nu aprecieze exact unele situații. 
Cu alte cuvinte, să greșească.

Dar, sînt greșeli și greșeli! La 
fazele din apropierea porții, o gre
șeală poate fi decisivă, influențind 
direct rezultatul. Este normal, deci, 
ca aceste faze să fie urmărite cu și 
mai multă atenție, cu și mai mult 
simț de răspundere de către arbitri.

Duminică, la meciul Flacăra Plo
ești — Locomotiva Grivița Roșie, 
arbitrul Șt. Tașula (București) a 
comis greșeli atit de grave la cîteva 
faze de poartă, incit se pune între
barea dacă e vorba de neatenție 
sau de incompetență. Altfel este cu 
totul inexplicabil de ce arbitrul Șt. 
Tașula n-a aplicat regulamentul, 
șl n-a acordat „penalti" atunci ctnd, 
în min 15 Drăgan și în min. 18 Avasi- 
lichioaie. în situații de gol. au fost 
opriți prin faulturi EVIDENTE in 
careu.

In repriza a doua, arbitrul Ta
șula a recurs la compensații care 
au stîrnit și indignare, dar și ilari
tate. O astfel de compensație a 
fost ,,penalti”-ul oferit Flacărei, la 
o FAZĂ LATERALA IN CARE 
ÎNAINTAȘUL PLOEȘTENILOR 
SE AFLA CU SPATELE LA 
POARTĂ, fără nici o perspectivă 
de a marca sau de a trece măcar 
mingea unui coechipier I

Așteptăm cuvîntul Colegiului de 
arbitri.

„TRASUL” TIMPULUI
Sistemul de a „trage de timp" 

atunci ctnd ești în avantaj și jo
cul se apropie de sfîr.șit, are o 
aplicare destul de largă, mai ales 
în jocurile de campionat. Unele 
echipe îl practică într-un mod mai 
grosolan, altele mai puțin bătă
tor la ochi. Dummică, în repriza 
a doua. Știința Timișoara a tras 
de timp. Dar, dacă unii jucători 
au făcut acest lucru aproape pe 
neobservate, portarul timișorean 
Curcan a făcut-o Intr-un fel cu 
totul nesportiv. La un atac al e- 
chipei Dinamo. Curcan a ieșit la 
minge șl a plonjat în picioarele lui 
Ene, care — venind în viteză — 
l-a sărit pe portarul timișorean, 
pentru a evita lovitura. Deși Ene 
n ci nu l-a atins, Curcan a început 
să sc tăvălească și să se vaite. 

cerea pentru evitarea retrogra
dării.

Iată programul complet ■ al 
etapei de miine:

BUCUREȘTI: Dinamo — Mi
nerul Petroșani. Partida se 
dispută pe stadionul Dinamo, 
începînd de la ora 15.15.

BUCUREȘTI: Locomotiva' — 
Locomotiva Timișoara. Partida 
se dispută pe stadionul Giu- 
lești, începînd de la ora 15.15 
(în deschidere, la ora 13.30, un 

dotate fizicește, care știu să lupte 
ho.tărît pentru fiecare minge și care 
prin muncă îndelungată de pregă
tire au ajuns să se numere astăzi 
printre cei mai buni juniori ai 
țării. Gomportarea și valoarea ju
niorilor de la Metaiul Simpla Tur
zii, pregătiți de instructorul volun
tar Iosif Racolțea, au dovedit mun
ca sănătoasă și orientarea justă a 
colectivului lor în ceea ce priveș
te creșterea tinerilor fotbaliști.

Echipa Progresul F. B. București, campioană de juniori la fotbal pe 
anul 1954

NOTE ȘI COMENTARII
s-au strîns jucătorii, a venit ar
bitrul, au intrat pe teren și an
trenorul și medicul, s-a pierdut 
timp serios. Pînă La urmă, înco
voiat de „durere". Curcan s-a lă
sat dus pe brațe în poartă... Pen
tru ca. imediat, la un șut pericu
los, să seră le minge ca o pan
teră...

Au fost cîțiva care au aplaudat 
„circul" lui Curcan. Mării majori
tăți a spectatorilor, însă, eceastă 
comportare, nedemnă de un spor
tiv fruntaș, i-a lăsat o urîtă im
presie.

Și, pentru că a venit vorba de 
„trasul timpului", ne întrebăm de 
ce arbitrul A. Boloni, care — în 
momentele cînd timișorenii tră
geau de timp — arăta amenință
tor cadranul ceasului, vrînd să 
spună că marchează timpul, a flue- 
rat sfîrșitul jocului exact la 90 de 
minute ? CXare dispoziția că tim
pul tras trebuie adăugat la sfîr
șitul jocului nu e obligatorie și 
pentru arbitrii „mari" ?...

CUM A CISTIGAT 
LOCOMOTIVA TIMIȘOARA

Din noianul de probleme ridicate 
de jocul de factură tehnică slabă 
dintre Locomotiva Timișoara și 
C.C.A., trei aspecte au contribuit 
în cea mai mare măsură la victo
ria cu 2—0 a Locomotivei:

1. C.C.A. a încercat poarta mult 
mai mult decît Locomotiva, însă 
din cele 25 de șuturi ale jucăto
rilor săi, 18 au mers în afara 
porții. Aceasta, pentru că atacan- 
ții militari au tras majoritatea 
șuturilor din poziții neclare, cînd 
erau blocați de apărătorii advers!. 
In plus, Petschowsky, singurul îna
intaș al C.C.A. care trăgea mai 
precis, a încercat poarta de cele 
mai puține ori. In schimb, Lrxro- 
motiva, din cele II șuturi la poar
tă în tot medul, a trimis 6 puter
nic în poartă și 5 pe lîngă ea.

2. Apănarea C.C.A. a „uitat" să 
marcheze jucătorii adverși la unul 
din cometele de ctare a beneficiat 
Locomotiva. Și rezultatul nu s-a 
lăsat așteptat. Fwenczi a preluat 
mingea nestingherit, a avut timp 
suficient să-și aleagă locul unde 
să plaseze balonul și a descins 
astfel scorul în minutul 16.

3. Locomotiva Timișoara a știut 
să-și organizeze Jocul, mai cu sea
mă «tund cînd C.C.A. se găsea 
în plină dominare. A inițiat con
traatacuri cu cei cîțiva jucători 

meci amical între Locomotiva
M. T. București și Locomotiva, 
Galati).

ORADEA: Progresul —- Ști
ința Cluj.

TIMIȘOARA: Știința — Fla
mura roșie Arad.

ORAȘUL STALIN: Dinamo- 
C.G.A. '

PLOEȘTI: Flacăra — Meta
lul Cîmpia Turzii.

HUNEDOARA: Metalul — 
Locomotiva Tg. Mureș.

Dar, în fața celor două echipe, 
care și-au disputat invidiatul titlu 
de campion republican, stau de a- 
cum înainte sarcini și mai mari. 
Ele sînt un exemplu pentru toate 
celelalte formații din țară, și toc
mai aceasta le obligă să muncească, 
în. viitor cu și mai multă tărie, cu 
mai multă convingere, pentru creș
terea neîntreruptă a capacității lor 
de joc.

R. I.

care se găseau înainte în aceste 
momente, dar de cele maj multe 
ori, cei doi Covaci (Iosif și Adal
bert) au ținut mingea, au aștep
tat să vină în atac și alți coechi
pieri și numai după ce aceștia o- 
cupaseră un loc cît mai bun în 
teren, au declanșat atacul prin 
combinații rapide între cît mai 
mulți jucători. Intr-o astfel de 
fază a fost înscris al doilea gol 
al Locomotivei.

Astfel, două slăbiciuni ale C.C.A. 
și o tactică eficace a Locomotivei 
au dus la victori» meritată a timi
șorenilor.

NERVOZITATEA, UN FACTOR 
NEGATIV IN DESFĂȘURAREA 
UNEI PARTIDE DE FOTBAL

Este un lucru îndeobște cunos
cut că lipsa de calm, nervozitatea 
exagerată manifestată în momen
tele decisive ale unei partide de 
fotbal poate avea o influență ho- 
tărîtoare chiar în stabilirea rezul
tatului final.

Așa a fost duminică la Tg. Mu
reș, unde meciul dintre Locomo
tiva^ și Dinamo Orașul Stalin, 
două d>n echipele care luptă cu 

, dîrzenie pentru a se depărta de 
zona formațiilor amenințate de re
trogradare, s-a disputat sub sem
nul unei mari nervozități, pri
lejuită, desigur, de prețioasa miză 
a acestei întîlniri.

Consecința directă a nervozității 
jucătorilor — și în special a celor 
de la Tg. Mureș — s-a putut ve
dea în nenumăratele greșeli teh
nice și tactice pe care le-au comis. 
Am numărat în acest meci la Lo
comotiva Tg. Mureș nu mai puțin 
de 34 de pase trimise la adversar, 
14 șuturi, dintre care numai 6 au 
„mers" pe poartă, ca să nu mai 
vorbim de grava greșeală tactică 
de a juca numai cu mingi pe sus, 
atunci cînd era elementar că ori
ce duel pentru minge va fi cîști
gat de apărătorii dinamoviști, net 
avantajați de statură.

Nervozitatea este, deci, una din 
cauzele care au făcut ca Locomo
tiva Tg. Mureș să piardă un punct 
pe teren propriu și să nu poată 
concretiza nici una din acțiunile 
întreprinse în ultimele 15 minute 
de joc, cînd poarta dinamoviști- 
lor a fost pur și simplu asediată. 

, Aci este cazul să evidențiem mer>- 
' tele apărării dinamoviste, care nu 

s-a lăsat depășită, acțtonînd cu 
mai mult calm. In deosebi, s-a re
marcat portarul Munteanu. prin 

1 intervenții oportune și sigure.

Echipa națională masculină de 
volei a țării noastre și-a cucerit 
un binemeritat renume internațio
nal, ca urmare a jocurilor spectacu
loase și a rezultatelor de valoare 
pe care le-a obținut în ultimii ani. 
Așa se explică faptul că voleibaliștii 
noștri sînt tot mai des invitați să 
participe la diferite întreceri peste 
hotare. Anul trecut, ei au fost în 
Uniunea Sovietică, Franța, Ungaria 
și au primit vizita voleibaliștilor 
francezi la București. Apoi au par
ticipat la Festivalul din Capitala 
patriei noastre.

In curînd, el vor întâlni din nou 
echipa Franței, la București. De 
neuitat vor rămîne pentru sportivii 
romini clipele petrecute în călătoria 
făcută de curînd în R. P. Albania 
unde, timp de mai multe zile au 
fost oaspeții voleibaliștilor alba
nezi. Amintirile plăcute ale volei
baliștilor noștri încep din momentul 
plecării de la Constanța, pe bordul 
motonavei „Transilvania", către țăr
murile Albaniei. Echipajul vasului 
a făcut totul pentru a oferi echipei 
noastre naționale o ședere cît mai 
plăcută pe bordul vasului.

Cu cită atenție și bucurie au 
așteptat sportivii dlin R. P. Albania 
vizita sportivilor romini, aceasta au 
putut-o constata reprezentanții 
noștri chiar din clipa în oare au 
pus piciorul pe pămîntul țării prie
tene. La Durazzo, voleibaliștii au 
fost întîmpinați de un mare număr 
de sportivi, precum și de reprezen
tanții Direcției Cultură Fizică și 
Sport.

Prima întrecere a voleibaliștilor 
noștri cu voleibaliștii albanezi a 
avut loc la Tirana. O cifră record 
pentru un meci de volei a fost înre
gistrată la această partidă : 10.000 
de spectatori. Miile de locuitori ai 
Tiranei prezenți la întâlnire au ur
mărit cu interes evoluția echipei 
noastre, care a cucerit victoria cu 
3-0 în fața reprezentativei R. P. 
Albania. După joc, spectatorii, care 
au aplaudat cu căldură acțiunile 
reușite ale echipei R.P.R., i-au în
conjurat cu dragoste pe jucătorii 
noștri, discutînd despre țara noas
tră, despre realizările oamenilor 
muncii de la noi, despre sportul și 
sportivii noștri, dintre care mulți 
sînt cunoscuți publicului albanez. In 
special fotbaliștii, care au evoluat 
în mai muilte rîndiuri la Tirana, au 
fost în centrul discuțiilor.

A doua partidă a turneului a a- 
vut ’oc la Orașul Stalin. Din 12.000 
de locuitori, cîți are acest centru 
petrolifer al R. P. Albania, 5.000 au 
fost prezenți la joc. Singur acest 
fapt vorbește de la sine despre 
popularitatea sportului in această 
țară și despre interesul stîrnit a- 
colo de vizita echipei noastre.

La Scutari, unde s-a desfășurat 
meciul următor, numărul spectato
rilor prezenți a depășit chiar și 
cele mai optimiste așteptări. 15.000 
de iubitori ai sportului au ocupat 
pînă și cei mai mic locșor dimpre- 
jurul terenului, dornici să asiste ’a 
partida dintre jucătorii romîni și 
reprezentativa locală. A fost unul 
dintre cele mai echilibrate jocuri 
Victoria a revenit tot reprezentati
vei noastre.

Al patrulea joc s-a desfășurat la 
Durazzo. Deși influențată mult de 
vîntul care a bătut tot timpul, par
tida s-a ridicat la un bun nivel, 
oferind un frumos spectacol spor
tiv.

Ne-am reîntors apoi la Tirana, 
unde am întâlnit în parti dă-revan
șă echipa națională a R. P. Alba
nia. Geea ce trebuie subliniat, în 
mod special, este faptuil că jucătorii 
albanezi au aplicat cu precizie multe 

Campionatul republican feminin ia handbal
Cu jocurile disputate duminică, 

s-a terminat turul campionatului 
feminin de handbal. După cite 3 
jocuri susținute de fiecare echipă,
clasamentele celor două serii se
prezintă astfel:

SERIA i

1. Progresul Orașul
Stalin 3 3 0 C 15: 2 6

2. Știința I.C.F. 3 1 1 1 12: 8 3

3. Metalul Reșița 3111 14:11 3

4. Flamura Rc-șie

Buh uși 3003 2:22 0

din acțiunile tactice, pe care leiau 
remarcat la jucătorii noștri în prima 
întâlnire, dovedind astfel că ai 
rioase perspective de progres.

Bilanțul turneului voleibaliștilor 
noștri în R. p. Albania a fost deo
sebit de satisfăcător. Cinci jocuri și 
tot a ti tea victorii, ca urmare a tiflei 
comportări bune și constante, au 
arătat valoarea jucătorilor romini, 
în rîndul cărora s-au găsit multe 
elemente tinere (Miculescu, Botez, 
Nicol au etc.).

Dar mai importantă decît rezul
tatul meciurilor este colaborarea 
sinceră dintre jucătorii noștri și cei 
albanezi, schimbul de experiență 
efectuat de antrenori și jucători în 
timpul șederii în țara prietenă.

Menționăm că au avut loc trei 
antrenamente comune cu jucătorii 
albanezi, în cursul cărora volei
baliștii noștri au exemplificat efec
tuarea diferitelor elemente de teh
nică sau tactică, diînd explicații a- 
mănunțite. fn același timp, antre
norul echipei noastre, Takaci, a stat 
de vorbă îndelung cu antrenorii al
banezi, împărtășindu-le toate amă
nuntele în legătură cu pregătirea 
voleibaliștilor noștri fruntași. Para
lel cu antrenamentele comune, au 
avut loc și două ședințe tehnice, 
în care au fost înfățișate elementele 
jocului modern, principii de antre
nament etc. Sportivii noștri au îm
părtășit sportivilor albanezi învăță
mintele prețioase pe care le-au 
primit de la voleibaliștii sovietici.

Ceea ce s-a putut remarca în 
cursul celor cinci întîlniri cu volei
baliștii albanezi a fost faptul că ei 
sînt foarte buni în apărare și au 
deosebite calități morale și de vo
ință. Dar, așa cum sublimam mai 
sus, ei s-au arătat, în același timp 
capabili de a-și îmbunătăți și jocul 
ofensiv, prin aceea că prind au 
multă ușurință elementele tehnice 
și tactice. Față de elementele de 
care dispune și de dorința lor de 
progres, voleiul albanez este capa
bil să realizeze în scurt timp un 
serios salt calitativ.

Vizita voleibaliștilor romîni în 
R. P. Albania nu s-a redus la sus
ținerea de jocuri. In timpul șederii 
lor acolo, sportivii noștri au văzut 
multe din importantele realizări pe 
tărîm economic ale harnicului popor 
albanez, au admirat multe din fru
musețile culturale ale R. P. Al
bania.

Astfel, delegația sportivilor ro- 
tnîn! a vizitat combinatul petrolifer 
din Orașul Stalin. Institutul zo
otehnic și fabrica de tutun d;n Scu
tari, combinatul textil „I. V. Stalin" 
din Tirana etc. Ore de adevărată 
ineîntare an petrecut voleibaliștii 
romîni vizitând muzeul antic din 
capitala R. P. Albania.

Despre interesul și dragostea cu 
care an fost înconjurați voleibaliștii 
noștri în cursul șederii lor în țara 
prietenă, vorbește, de asemenea 
faptul că postul de radio Tirana a 
rezervat echipei noastre o prezen
tare specială. De asemenea, condu
cătorul delegației sportivilor romîni 
a rostit o cuvîntare la microfonul 
postului albanez. Presa și mai cu 
seamă ziarul de specialitate alba
nez „Sporti popitlor”, au publicat 
articole privitoare la dezvoltarea 
sportului în R.P.R. și în special a 
voleiului.

Vizita echipei naționale de volei 
în R. P. Albania a constituit un 
succes categoric pe planul afirmării 
internaționale a voleiului nostru, 
dar ea a însemnat, înainte de toate, 
un succes pe linia stringerii traini
celor legături de prietenie dintre 
popoarele albanez și romîn.

ADRIAN MIRZA 
conducătorul totului

1.

2.
3.

2 1
2 0
1 1

3
3
3

3 0 0 3 7:14 0 
de la Buh uși

și Știința

SERIA II
Progresul Tg.

Mureș
Știința Invățămînt
Știința Timișoara 

4. Avîntul Codlea
Jocul de dum nică < 

dintre Flamura roșie 
I.C.F. București s-a terminat cu vic
toria studentelor cu scorul de 7-2.

Duminică începe returul competi
ție . Primele clasate în fiecare serie 
se întâlnesc în fina’a campionatu
lui.



C. C. A. a rezolvat în favoarea sa duelul cu Dinamo, in campionatul de rughi
. In întilnirea de. duminică victoria 
echipei campioane apărea nor
mală dacă se tinea seama de rezul
tatele de pînă acum dintre aceste 
formații și, mai ales, de desfășura
rea jocurilor dintre C.C.A. și Di
namo. Meciul de duminică nu a 
constituit, din acest punct de ve
dere, o excepție, decît in anumite 
momente. Astfel, Dinamo s-a apă
rat, de la început și pînă in mo
mentul în care C.C.A. a preluat 
conducerea — conform obiceiului — 
prin, transformarea unei lovituri 
de pedeapsă. Apoi, dinamoviștii 
și-au revenit, trecînd la atac, iar 
tradiția s-a afirmat din nou; mi
litarii mulțumiți de cele trei punc
te avans, s-au lăsat surprinși și 
egalarea a fost realizată (aceasta 
este greșeala obișnuită a echipei 
C.C.A. în jocurile cu Dinamo). A- 
cutn, însă, egalarea a produs un 
reviriment în rîndurile formației 
campioane, ale cărei atacuri încep 
să se succeadă cu multă insisten
ță. Rene Chiriac reușește să înscrie 
o încercare valabilă, la colț, pe care 
arbitrul nu o acordă. Totuși, nu 
peste mult timp, scorul devine din 
nou favorabil campionilor, dato
rită unei pătrunderi a lui Chiriac, 
care a executat apoi o pasă lun
gă spre aripă, unde Penciu, venit 
ca să dubleze linia de 3/4. culege 
balonul, mareînd în urma uneT ac
țiuni de toată frumusețea. Am a- 
mintit aceste faze mai importante, 
pentru că în ele s-a jucat de fapt 
meciul. In rest, am asistat la o lup
tă extraordinară, care, în primele 
40 de minute, a oferit și faze fru
moase de rugbi. In repriza a doua, 
Dinamo, condusă cu trei puncte, a 
încercat să refacă handicapul, dara 
jucat dezorganizat și nervos, iar 
Titi Ionescu, inițiatorul atacurilor 
și conducătorul jocului echipei, 
nu a reeditat partidele sale cele măi 
bune. Pin această cauză, nici D. 
Ghiuzelea nu a fost pus în situații

O „colaborare” de care nu era nevoie
Lucrurile s-au întîmp'.at cam așa: 

urma să aibă loc primul concurs 
de natație.la bazin acoperit din 
toamna aceasta. Organizatorii — 
consiliul colectivului Voința Textil 
Confecții — se agitau de zor : for
me, contracte, invitații etc. etc. 
Unii antrenori s-au grăbit să-și în
scrie concurenții. Alții s-au gră
bit... mai încet. Astfel, antrenorii
E. Freund (Dinamo) și A. Szat- 
tnari (Locomotiva) s-au grăbit 
așa de încet, îneît nu au înscris 
vreun concurent nici pînă... astăzi. 
Au fost însă doi antrenori care 
s-au gîndit totuși că dacă graba 
strică treaba, apoi nici ceea ce 
poți face azi nu merită să fie lăsat 
pe... niîine. Așa că antrenorii 
I. Enăceanu (Știința) și N. Bli
darii (Constructorul) au așteptat 
numai.. o zi după închiderea în
scrierilor, pentru ca să-și prezinte 
și ei listele de [tarticipanți.

Iată insă că intervine antreno
rul colectivului organizator (P. 
Stroescu) care opune un „veto" 
categoric admiterii întîrziaților, fie 
chiar și în afară de concurs, deși

• BASCHET : Zilele acestea s-au 
desfășurat la Timișoara ultimele 
partide ale campionatului feminin 
de calificare la baschet, lată re
zultatele înregistrate : Știința In- 
vățămînt— Voința Tg. Mureș 41—32 
(21—13) ; FI. roșie Tg. Mureș— 
Progresul Satu Mare 48—25 (20— 

16); Voința Orașul Stalin-Progresul 
Craiova 27-14 (14—12) ; FI. roșie 
Tg. Mureș—Voința Tg. Mureș 41 — 
19 (18—12) ; Progresul Satu Ma
ae—Progresul Craiova 38—22 (18— 
f-I); Voința Orașul Stab'n—Știința 
Timișoara 38—32 (26-13).
I SEVER ȘERBAN
II corespondent

Ș—: Sîmbătă au continuat în sala 
Floreasca întrecerile de baschet 
Jtentru campionatul masculin de 
catlîicare al orașului București. 
Rezultatele înregistrate sînt ur

mătoarele: Metalul Energia—Ști-

sportul^popular
Pag. G-a Nr. 2517 

favorabile, mai ales că centrii li
niei de 3/4 (Luric și life Ion) au 
abuzat de loviturile de picior.

Despre jocul învingătorilor tre
buie spus că a plăcut și că a jus
tificat victoria. C.C.A. a demonstrat 
in întilnirea cu Dinamo că eclipsa 
de formă din ultimele etape a putut 
fi depășită într-o împrejurare im
portantă și meritul este al întregii 
formații. Deși la grămadă, C.C.A. 
a cedat mai multe baloane decît 
de obicei, totuși ea și-a impus cu 
autoritate jocul în margine, procu- 
rîndu-și de aici cele mai multe ba
loane. Meritul este în special al 
lui Șerban Mehedinți, care a făcut 
o partidă foarte bună. Bine secon
dat de M. Blăgescu și A. Mari- 
nache, Ș Mehedinți a circulat din 
fundul liniei de margine și pînă în 
primele poziții culegînd aproape
toate baloanele. El a rezolvat
astfel în favoarea sa, veșnicul
duel cu Al Paloșanu, de la Dinamo, 
al cărui joc a fost mai modest de 
astă dată. La un nivel înalt s-a 
comportat și fundașul echipei, Al. 
Penciu, care s-a dovedit excelent 
nu numai ca apărător al buturilor 
echipei sale, ci și ca participant la 
atacuri, încadrîndu-se minunat .în 
sistemul ofensiv al echipei și reali- 
zînd 6 din cele 9 puncte ale C.C.A.
A.mbii  centri, Nanu Radu și C. Kra
mer, foarte buni în defensivă, nu 
însă și în atac, iar aceasta și pentru 
că au abuzat de loviturile de pi
cior. Din această cauză aripile au 
fest prea puțin jucate, îneît nu 
putem spune ceva special despre 
ele. Un cuvînt bun merită cei doi 
jucători de la deschidere, P. Mer- 
ghișescu și R. Chiriac, care au 
colaborat în folosul echipei. Un 
ioc corect și folositor a practicat 
și N. Lazarache, în special în si
tuațiile în care Dinamo se afla în 
atac.

Dinamo, după un început bun, 
în care a știut să răspundă

nu se punea nici pe departe pro
blema unei participări masive. Unii 
spun că P. Stroescu a acționat 
astfel din supărare față de întîr- 
ziați. Alții, cu limbă mai ascuțită 
susțin că... s-ar fi temut de noii | 
adversari care emiteau pretenții 
justificate la trofeul pus în joc de 
organizatori. Oricum ar fi însă, au 
ieșit pînă la urmă în pagubă am
bele părți : și Stroescu fără cupă, 
(pe care a cîștigat-o cei de la 
Progresul) și Constructorul și 
Știința afară din întrecere. Și da
că ne gindim bine n-a avut ni
meni de cîștigat, cu atît mai puțin 
concursul, care s-a desfășurat în 
majoritatea probelor cu 2—3 îno
tători 1

Dar povestea mai are un act 
(sau, mai bine zis, un... contract 
în care intră în scenă I.E.B.S.-ul) 
(întreprinderea de exploatare a 

bazelor sportive). Colectivul orga
nizator închiriase bazinul pentru 
sîmbătă și duminică, hotărît să la
se intrarea liberă la concurs, pen
tru popularizarea natației. Care a 
fost însă surprinderea organizato

ința I.C.F. 91—57 (42—27); Ști
ința Politehnica — Flamura roșie 
M.I.U. 70—52 (35—24); Progresul
F.B. —Locomotiva P.T.T. 43—42 
(16—16).

• VOLEI. — Duminică s-au 
desfășurat întrecerile de volei din 
cadrul barajului interraional. Iată 
rezultatele înregistrate: Știința 
Minerul—Dinamo 6 (m.) 3—1;
Electromagnetica—Metalul 25 (m) 
3—0; Metalul Energia—Locomo
tiva P.T.T. (f) 3—0: Flamura ro
șie Kirov—Știința Construcții (f) 
3—0; Știința Minerul—Metalul 23 
August (f) 3—0

• ȘAH. — Astăzi la ora 18, în 
sala de șah a Casei de Cultură a 
Sindicatelor din Bd. 6 Martie nr. 
25, maestrul sportului G. Alexan- 
drescu va rosti conferința „Com
poziția șahistă și jocul pract'c". 
După conferință va avea loc un 
concurs fulger de dezlegări de pro
bleme de șah, la care pot lua parte 
toți amatorii. 

prompt ritmului susținut de joc 
pe care-1 impusese C.C.A. nu a 
mai arătat aproape nimic din ceea 
ce echipa demonstrase de-a lun
gul acestui campionat. Paloșanu 
învins la margine, T'ti Io
nescu supravegheat cu atenție și
D. Ghruzelea fără baloane — iată 
cauzele care au dus la înfrîngerea 
dinamoviștilar, sau, mai bine zis, 
iată izvoarele victoriilor dinamo- 
viste, secate duminică de jucătorii 
de la C.C.A. In afara acestora, în
vinșii au comis și multe erori. Ast
fel o greșeală evidentă a fost a- 
ceea comisă de Barbu în ultimele 
minute de joc. cînd l-a împiedi
cat pe Titi Ionescu să culeagă un 
balon, iar el, în loc să-l degajeze,
l-a  aruncat exact în brațele lui 
Merghișescu, care a obținut o lovi
tură de picior căzută, dim apro
pierea buturilor. Dar nu despre 
astfel de greșeli este vorba, ci des
pre concepția de joc pe care a a- 
vut-o Dinamo. Cu majoritatea ba- 
loanelor la grămadă ei nu au 
reușit să aibă inițiativa, jucînd★ 
stereotip ,atlt la deschidere, cît și 
pe linia de 3/4 S-au evidențiat: 
P. Buda, Paul Iordăchescu, V. 
Voiau și C. Aldea.

Este dificil să caracterizăm ar
bitrajul lui Theo Krantz, deoarece, 
pe lîngă multe decizii juste, au 
fost și foarte multe injuste. Pu
tem spune că Theo Krantz a fost 
inegal. Dintre scăpările sezisate, 
îi amintim: încercarea perfect va
labilă a lui Chiriac; împinsul 
continuu în linia I-a efectuat de N. 
Popescu (C.C.A.), obstrucția în 
margine executată de Marinache 
și Blăgescu în vederea ușurării 
sarcinii lui Mehedinți la prinsul 
balonului și, cu tot talonajul co
rect de ieri, modul său diferit de a 
aprecia dacă balonul a fost corect 
talonat sau incorect.

EM. VALERIU

rilor, cînd .sosind seara la concurs, 
s-au trezit în fața unui foarte au
toritar trimis al I.E.B.S.-ului care, 
instalat la ușa halei, percepea taxe 
de intrare dînd în schimb bilete 
cu antetul I.E.B.S.-ului. Or, acest 
lucru nu fusese prevăzut nici în 
contract și nici în... calculele spec
tatorilor, destul de numeroși, care 
știau că intrarea e liberă. Și, deși 
oricine sezisează paradoxalul unei 
situații în care o instituție încasea
ză taxe de intrare la ușa unei baze 
pe care... a închiriat-o altcuiva, lu
crurile au ieșit pe voia I.E.B.S.- 
ului : fără bilet n-a intrat nimeni, 
iar cu bilet... foarte puțini.

Iată cum. fără vreun acord prea
labil, s-a stabilit o „splendidă" co
laborare între un grup de antre
nori și I.E.B.S.: primii au împie
dicat participarea multor înotători, 
iar ultimii, intrarea multor spec
tatori. Ceea ce ne face să dorim 
din suflet ca această „rodnică co
laborare" să nu se mai repete, spre 
binele natației în general și a 
activității competiționale la bazinul 
acoperit în special.

A. N.

* FOTBAL. — In cadrul com
petiției interorașe, rezervată echi
pelor de tineret (jucători între 
18-21 de ani), organizată de sec
ția sport a C.C.S., sînt progra
mate duminică următoarele jocuri:

București-Bacău, Iași-Cluj, Cra- 
’ova-Arad, Constanța-Timișoara, 
Ploești—Buzău. Primele echipe sînt 
organizatoare.

• HOCHEI PE IARBA. — Du
minică după amiază s-au desfă
șurat pe stadionul Dinamo din Ca
pitală întîlnirile etapei a IlI-a a 
campionatulu1 orășenesc masculin 
de hochei pe ia-bă. In primul meci, 
echipele Dinamo 4 B și Flamura

. roșie au terminat la egalitate: 1-1. 
I In cea de a doua partidă, Dinamo 

4 A a întrecut Progresul M.I U. 
cu scorul de 3—0. In urma aces
tor întîlniri în clasament con
duce Dinamo 4 B, urmată de Fla
mura roșie, Dinamo 4 A și Pro
gresul M IU.

N. GOLTUR 
coiespondent voluntar

„Cupa 7 Noiembrie", un nou prilej 
de verificare a cicliștilor

Sezonul ciclist ai curselor pe 
șosea se prelungește anul acesta 
pînă către sfîrșitul primei decade 
a lunii noiembrie. împingerea sezo
nului de curse de fond pînă la a- 
ceastă dată își are explicația în 
faptul că se urmărește reducerea 
cit mai mult posibil a vacanței 
cicliste anuale, care nu de mult 
era de 3-4 luni. Faptul prilejuia 
desigur o stagnare a activității 
Urmările se vedeau apoi, la în
ceperea sezonului următor, cînd 
cicliștilor le trebuia multă vreme 
pînă să-și ’recapete „cadența",

Prelungirea sezonului este de
terminată atît de asigurarea unei 
continuități a activității competițio- 
nale, cît și de faptul că, în pri
măvară, la scurtă vreme după 
deschiderea noului an ciclist, se 
aleargă. „Cursa Scînteii", care 
constituie un criteriu de selecțio
nare pentru participarea la com
petiția „Cursa Păcii" Este deci, 
necesar ca alergătorii noștri să se 
alle permanent intr-o formă spor
tivă cit mai bună.

De asemenea, ținând seama și de 
faptul că, încă din cursul primei 
ediții a „Turului cțclist al Egip
tului", echipa R.P.R. a fost invi
tată să participe și la a doua edi
ție, care se desfășoară în luna 
ianuarie 1955, cursele cicl'ste de 
toamnă sînt binevenite.

Și acest scop este atins din plin 
prin competiția pe etape „Cupa 
7 Noiembrie", pe care o organi
zează comisia centrală de c'clism 
între 31 octombrie și 7 Noiembrie. 
Această întrecere are un traseu 
în mare măsură asemănător cu 
cel al clasicei alergări „Cursa Vic

INFORMAȚII ©onosport

» La concursul PRONOSPORT 
Nr. 29 au fost ' depuse peste 
700.000 buletine,
• Lista premiilor concursului Nr. 

29 (etapa din 24 octombrie) va fi 
afișaftă la țoale agențiile PRO
NOSPORT.

• Mîine, la panoul PRONO
SPORT din Bd. Bălcescu se vor 
transmite prin stația de radioam
plificare rezultatele etapei din ca
tegoria A precum și primele rezul
tate de la trierea și omologarea bu
letinelor -concursului PRONO
SPORT.

CUPA PRONOSPORT
14 goluri Ene (Dinamo Buc.), 

A. Covaci (Locomotiva Timi
șoara ).

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONOSPORT NR. 30
ETAPA DIN 31 OCTOMBRIE 1954

I. Locomotiva Tg. Mureș
II. Metalul Hunedoara

III. Flacăra Ploești
IV. Locomotiva Timișoara
V. Flamura roșie Arad

VI. Știința Cluj
VII. C.C.A.
VIII. Minerul Lupeni

IX. Progresul Satu Mare
- X. Metalul Cîmpina

XL Dinamo Bîrlad
XII. Locomotiva Pașcani

MECIURI

A. Metalul Reșița
B. Constructorul Arad
C. Metalul uz. tractoare
D. Dinamo Galați 

toriei", din păcate nedisputată a- 
nul acesta. Avînd în vedere însă 
că ne aflăm în plină toamnă, a 
fost evitat traseul muntos, Bucu- 
rești-Orașul Stalin, deoarece se 
pot ivi intemperii care ar influ
ența normala desfășurare a pro
bei.

„Cupa 7 Noiembrie" este obiec
tivul care formează acum preocu
parea de căpetenie a tuturor sec
țiilor de ciclism ale asociațiilor și 
colectivelor sportive din Capi
tală și din țară. După informa
țiile pe care le deținem la startul 
competiției s-e vop prezenta a- 
proape 100 de alergători. D’nlre 
aceștia, marea majoritate sînt ci
cliști care au absolvit cu succes 
ediția de anul acesta a circui
tului R.P.R., întrecere deosebit de 
dură.

Alături de alergători experimen
tați, vor lua plecarea și o serie de 
tineri care s-au afirmat temeinic 
în c’rcuit. In afară de aceștia, 
alți cicliști, care nu au participat 
în circuit, au. un bun prilej să-și 
verifice posibilitățile și să de
monstreze valoarea pe care au 
atins-o după un an de activitate. 
„Cupa 7 Noiembrie" mai oferă, 
pentru conducătorii mișcări' noas
tre cicliste, un binevenit criteriu 
de selecționare a lotului din care 
urmează să fie desemnată repre
zentativa R.P.R la marile con
cursuri internaționale viitoare.

„Cupa 7 Noiembrie" va maii 
arăta și în ce măsură cicliștii, 
îndrumați de antrenorii lor, au 
știut să-și continuie pregătirea 
după terminarea circuitului R.P.R.

11 goluri Drăgan (Flacăra Plo
ești)

9 goluri Vaczi (Flamura roșie 
U.T.A.), Olaru (Locomotiva Buc.)

8 goluri Bădeanțu (Loc .Tim.), 
Ciosescu (Știința Tim.), Huzura 
(Metalul Hunedoara).

6 goluri Alexan-drescu (C.C.A.), 
Ozon (Dinamo Buc.), Ioszi (Loc. 
Tg. Mureș)

5 goluri Birău (Flamura roșie 
U.T.A.), Zavoda I (C.C.A.), Scor- 
țan (Dinamo Orașul Stalin), Cri- 
șan (Loc. Tg. Mureș), Dragoman 
(Știința Cluj), Sulyok (Progresul 
Oradea), Catona (Locomotiva Tg. 
Mureș), Dinulescu (Știința Timi
șoara), Mihai (Dinamo Orașul 
Stalin), Avram (Știința Cluj)

— Dinamo București
— Locomotiva București
— Știința Timișoara
— Dinamo Or. Stalin
— Minerul Petroșani
— Metalul Cîmpia Turzii
— Progresul Oradea
— Dinamo 6 București
— Metalul Baia Mare
— Flacăra Moreni
— Locomotiva Constanța
— Metalul Ploești

DE REZERVA

— Locomotiva Cluj
— Flacăra Mediaș
— Flacăra Pitești

, — Știința Iași



1UWA mETEMO RWWSOHETO
Stau și ascultă pionierii...

Să ne ocupăm cu dragoste 
de vața spadivă a satuiui nostru

Sînt zeci de copii în camera a- 
ceasta a Palatului Pionierilor. In 
sala lor de lectură a venit astăzi 
o tovarășă pe care n-au rr»ai vă
zut-o n ciodată. Au aiiat că e re
dactoare (și chiar ea Ic-a explica1 
ce înseamnă aceasta) La Edrtura 
Cultură Fizică și Sport și că, în 
cadrul Lunii Prietenei Romîno- 
Sovietice, le va vorbi despre o 
carte cu t neri curajoși care în
vață să se cațere pe înălțimile 
amețitoare ale munților.

Stau și ascultă acum pionierii 
întîmplările din această carte. 
Unii, cu ochii țintă spre vorbitoa
re, alții, cu privirea undeva, de
parte, dincolo de ziduri și ferestre, 
închipuirea ia purtat, de bună 
seamă, pe aripile ei, tocmai acolo, 
la poalele muntelui Utlu-Tau-Cian, 
unde i tabăra tinerilor din această 
carte. Chiar așa e 1 Iată, fetița 
care s-a așezat în marginea din
spre fereastră, pare că tiu-i atentă 
la ceeia ce spune povestitoarei. 
Dar, dacă ai să privești mai multă 
vreme spre ea, ai să observi că. 
din cînd în cînd, scrie ceva în 
caietul pe care-1 ține pe ge.ui u;hi. 
Maria Popescu, elevă la o școală 
elementară din cartierul Grant, a 
început azi o nouă filă, pe oare

ÎNTRECERI
LA BUCUREȘTI

La întreprinderea „Filimon Sîr- 
bu” din Capitală poți vedea multe 
afișe care anunță diferite competiții 
organizate în cadrul manifestațiilor 
prilejuite de Luna Pri'teniei Ro- 
mîno-Sovietice. Intre timp, s-a 
și desfășurat lin concurs de șah 
la care au luat parte 80 de s dariați, 
muncitori, tehnicieni și funcționari. 
Victoria i-a revenit în cele din ur
mă tehnicianului Walter Kellerman. 
Dar afișele mai anunță și alte 
competiții: un meci de popice cu 
muncitorii de la Imprimeriile G.F.R. 
Filaret, un concurs de tenis de ma
să, o competiție de fotbal inter
secții ș.a. (I. losub — corespon
dent).

LA 1IIRȘOVA

In micul oraș de pe malul do
brogean al Dunării, s-au desfășurat 
o serie de manifestații sportive în 
cinstea Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice, manifestații la care au 
luat parte numeroși tineri și tine
re din Gospodăriile agricole de stat, 

a îns.mnat titlul cărții (Drumul 
îndrăzneților), numele autorului 
(Vasilii Spiridonov), al vorbitoarei 
și toi ce i s-a părut mai impor
tant de reținut. In jurul ei, alte 
pioniere fac același lucru.

Băieții nu preia Tși iau note, dar 
sînt atenți. Cînd a auz't că li se 
va citi un fragment d n carte 
Constantin Bănică, un băiețel mic 
de statură, elev în clasa l-a de 
liceu, s-a ridicat de pe scăunel și 
a pr.vit mai atent, cu ochii lui 
mici și vioi, spre vorbitoare. A 
stat așa cîteva clipe, apoi s-a a- 
șezat, a vîrît mîinile în buzuna
rele paltonului și s-a lăsat fa.-at 
de povestire.

După ce s-a încheiat prezenta
rea, ou urmat discuțiile. Fetițele 
și-au înch s* caietele și au tăcut 
In schimb, băieții s-au înscris la 
cuvînt. Unul a ținut să spună ce 
mult î-a plăcut eroismul cu care 
au înfruntat tinerii alpiniști vis
colul în t mpul unei ascensiuni. 
Un altul a vrut să știe dacă nu 
va apare și o carte de fotbal pen
tru copil. Spre bucuria lui șî a 
altora, redactoarea Editurii le-a 
spus că va apare o carte despre 
trei prieteni, ponieri oa și ei, 
oare au făcut o echipă de fotbal.

SPORTIVE PE TOT CUPRINSUL ȚARII
din întovărășiri, secții pj-cicole, 
mecanizatori din S.M.T-.uri. 
C.C.F.S. raional a inițiat pentru a- 
cești tineri o competiție polisporti
vă dotată cu „Cupa Prieteniei” și 
cuprinzînd întreceri la fotbal, vo
lei, oină și ciclism. In cadrul aces
tor întreceri, echipa de volei Recol
ta a dispus dg Dinamo-Hîrșova cu 
3—2, la fotbal formația Locomotiva 
P.C.A. II din Constanții a învins 
Recolta Hîrșova cu 5—2. Concursul 
de oină a luat sfîrșit cu victoria e- 
chipei Recolta G.A.S. din comuna 
Stupina. (O. Căpriță — corespon. 
dent).

LA BOTOȘANI

Membrii celor 10 colective sporti
ve din localitate sînt angrenați de 
cîtva titnp în compet’țiile sportive 
organizate de G.C.F.S. raional cu 
prilejul Lunii Prieteniei Romîno- 
Sovietice. Aceste competiții, care 
constă din întîlniri la fotbal, hand
bal, baschet, volei, atletism și șah, 
sînt dotate cu „Cupa 7 Noiembrie”.

Un deosebit interes au stîrnit 
concursurile de baschet, volei și 

„Ca n filmul Echipa de pe strada 
noastră", a exclamat unul dintre 
ei, entuziasmat.

Odată terminată consfătuirea, 
mulți pionieri au sbugh t-o spre 
saLa de șah. Aici, maestrul spor
tului Victor Ciocîltea avea să în
ceapă un simultan. L-au înfruntat 
13 șahiști miei, gînd tori și liniștiți 
(cu excepția celui de la masa a 
8-a, care nu-și găsea deloc astîm- 
părul, oferindurși ajutorul celor 
din jur. dar cedînd maestrului 
foarte, foarte curînd).

Ciocîltea face prima mutare : 
d2—d4. Aceeași la toate mesele. 
Replicile nu diferă între ele. Doar 
la masa a 3-a -p onul negru a fost 
pus în „bătaia" celui alb și e 
luat. Micul jucător s-a posomorit. 
L-ia văzut oare și Ciocîltea ? Se 
pare că da, căci peste două mu
tări sacrifică și el un pion, spre 
satisfacția micului adversar.

Și, așa. s multanul a continuat, 
minute în șir. Pe unele mese, cu 
joc închis, prudent, pe altele în
drăzneț, cu multe sacrificii. A cîș- 
tigat Ciocîltea, au pierdut cei mjcl. 
N-au fost însă triști sau nemul
țumiți. Nu-i nimic, cînd vor fi și 
ei tot așa de mari, vor juca șrb 
și mai bine I 

handbal 1 i care iau parte cite opt 
echipe masculine și G feminihe. 
S-au impus pînă acum colectivele 
Flamura roșie-Uzinele textile Mol
dova, Progresul-S.M.T.I și școala 
medie de drumuri și noduri. (Beno 
Zumer — corespondent).

LA ARAD

C. S. R. Arad a orga/tizat 
un concurs de orientare gr. III, 
la care au luat parte echi
pe din localitate, din Timișoara și 
din Oradea. Cele 21 de echipe au 
efectuat cu.succes tura de noapte și 
cea de zi. Cel mai bun rezultat l-a 
obținut reprezentativa regiunii Ora
dea, urmată de echipele Metalul 
I. Rangheț-Arad șt Știința Timișoa
ra.

C.S.R. Arad a organizat, de ase
menea, o excursie în stea cu sosi
rea la Cetatea Soitnoș, excursie la 
care au participat 5 colective din 
localitate. (I. Toth și E. Grunwald 
— corespondenți).

Răs.oind presa sportivă din U- 
n un a Sovietică, întîlnsștf adesea 
reportaje în care sint descrise fru
moasele întîiniri ale sportivilor de 
la orașe cu cei din satele apro
piate. Vizitele prietenești pe care 
cei mai bunii sportivi ai orașelor 
ie fac tovarășilor lor de la safe, 
stîrnesc multă bucurie în rirtduri- 
le tinerilor țărani muncitori, care 
îndrăgesc sportul.

Dar aceste întîlniri nu se re
zumă la simple demonstrații. Ele 
constituie prilejuri minunate de 
invățămiote pentru sportivii să
teni, iar cei mai avansați dintre 
ei își îmbogățesc serios cunoștin
țele de ordin tehnic și tactic in 
urma unor astfel de întîlniri. Mul
te nrobleme, care pînă atunci erau 
neclare pentru ei, se lămuresc, iar 
în activitatea lor viitoare nu în- 
tîrzie să se arate roadele schim
bului de experiență cu sportivii 
de la oraș. Mai înainte de a-și 
încheia vizita, .sportivii oaspeți mai 
an. de obicei, de îndeplinit încă 
o datorie. Din camioane sînt date, 
ios anarate de gimnastică, echi
pamente și materiale sportive, ca
re vor îmbogăți magazia colecti
vului sportiv sătesc. E drept că 
mingile nu sînt chiar noi șl că 
bocancii de fotbal au mai fost 
încălțați și de sportivii colecti
vului fabricii, dar ele sînt încă 
foarte bune și încă multă vreme 
echipa de fotbal din sat le va pu
tea întrebuința.

C't:nd aceste rîndurî, întilnindu-le 
adesea în paginile ziarelor și re
vistelor sovietice, e și firesc să 
te întrebi care este situația la noi. 
Ne amintim doar de o singură de
plasare pe care sportivii de la 
C.C.A. au făctit-o cu ani in urmă, 
la Buftea. Ne amintim și de entu
ziasmul cu care acești fruntași ai 
vieții noastre sportive au fost pri
miți la Buftea, de excelenta pro
pagandă care s-a făcut latunci 

sportului, de aportul stației de am- 
plificare-auto prin intermediul că
reia s-au, explicat anumite demon
strații sportive mai noi pentru ță
ranii muncitor; din Buftea (cum 
a fost cea de rugb', de pildă). Ne 
mai sosesc, arareori, vești din Re
giunea Autonomă Maghiară în 

care se arată că sportivi de la 
„Ianoș Herbak" sau din altă în
treprindere s-au deplasat la sate 
pentru a face demonstrații spor
tive.

Totuși, aceste acțiuni sînt spora
dice. Ele nu se înscriu într-un 

plan stabilit, nu au continuitatea 
care se cere pentru obținerea de 
rezultate pozitive cit mai grabnice. 
Colectivele noastre sportive frun
tașe au datoria de a-și întocmi pla
nuri de activitate, evid-rd, tinînd 
seama și de calendarul lor corn- 
petițional, pentru deplasările la 
sate. Nu se poate smine că toți 
sportivii unei asociații ca Dinamo, 
C.C.A., Metalul și altele au întot
deauna și la toate datele com pe- 
t'ții care să-i țină legați de un 
oraș sau altul. De asemenea, mulți 
dintre (maeștrii sportului, origi

nari din satele Republici’ noastre, 
nu au mai luat dremiil casei bă- 
trinești de multă vreme, sau dacă 
au făcut-o nu s-au considerat ac
tiviști pe tărîinul culturii fizice 
și sportului. Niculae Bunea sau C. 
Aioanei, Iile Savel, Silviu Cazan
N. Linca și alți maeștri ai sportu
lui, atunci cind au mers în satele 
tor nu s-au gîndit să treacă și pe 
la colectivul sportiv local, să se 
intereseze de noile elemente angre
nate în Sport, nu '-au gîndit să4 
îndrume, sau să dăruiască celor 
mai talentați cîte ceva din echipa-* 
mentul lor sportiv.

Diferitele etape ale muncilor n 
gr iede cunosc și o serie de săra 
bători ale țărănimii muncitoaire, 

cum sînt, de pildă, secerișul, cu
lesul viilor acum în toamnă și al
tele. Acestea ar trebui să coincidă 
cu vizitele pe care sportivii de la 
orașe le fac tovarășilor lor de la 
sate. Programele sportive ar tre-' 
bui să îmbogățească sărbătorile a- 
cestea, atît de iubite de țăranii 
muncitori.

Experiența sovietică, pe care o 
urmăm cu succes în atîtea și atîlea 
domenii de activitate, ar trebui să 
ne fie îndrumar și în ceea ce pri
vește ajutorul pe care sportivii 
fruntași de la orașe îl pot și tre
buie să-1 dea tineretului sportiv 
de la sate. Asociațiile și marile co
lective sportive vor trebui să se 
gîndească cu toată seriozitatea la 
stimularea activității sportive de la 
sate, luînd sub supravegherea lor 
anumite colective sportive sătești,- 
pe care să le viziteze cu regulari-» 
taie și să le îndrume spre obți-> 
nerea de performanțe din ce în 
ce mai bune. Asociația Recolta și 
activiștii săi ar primi, în felul a- 
cesta, un sprijin prețios în munca 
pe care o duc în scopul dezvoltă
rii sportului în satele patriei noas
tre.

Faptul că se apropie iarna nu 
e o noutate pentru nimeni. Și. 
dacă vorbim din nou de acest 
subiect, este numai pentru a re
aminti activiștilor sportivi că a- 
propierea anotimpului rece, le pu
ne în față probleme destul de di
ficile, în rezolvarea cărora trebuie 
să dea dovadă de multă chibzuință 
și operativitate.

ÎNTĂRIREA BAZEI MATERIALE...

Fiecare bun gospodar înțelege 
că iarna nu trebuie să-l găsească 
nepregătit, în primul rînd din 
punct de vedere... material. La fel 
trebuie să gîndească și activiștii 
din cousil ile colectivelor sportive, 

^pentru care grija de a asigura 
condițiile materiale ale unei rod
nice activități sportive în timpul 
iernii trebuie să fte, în actuala 
perioadă, o preocupare de căpete
nie. Vechea — și totuși mereu ac
tuala — problemă a recondiționă- 

, Irii materialelor și echipamentului 
sportiv de iarnă a fost deseori a- 
nintită în coloanele ziarului no- 
jStru. Totuși, unele colective, ca 

■ Mietalul - Electroputere Craiova, 
Conslructorul-Orașul Stalin, Fla
mura roșie F.R.B. din Capitală, 
etc. dovedesc o nepăsare inexpli
cabilă față de această sarcină. 
Cred oare tovarășii din cons li de 
(acestor colective că în asemenea 
looodițil pot spera într-o activitate 
Sportivă de iarnă care să merite 
•el puțin calificativul,., „suficient"? 
Dacă o cred, atunci se înșeală.

Problema se pune cu multă tă- 
țte și în colectivele sportive să- 
ești. nu atît din punct de vedere 
•1 recondiționării, cît ma’ ales în 
Kivința confecționării cu mijloace 
locale a noi materiale necesare 
ictivității sportive de iarnă. Intr-a-

O problemă
devăr, în iernile trecute, ne obiș
nuisem să aflăm că mii de țărani 
muncitori și-au trecut normele
G.M.A.  la schi și pat naj folosind 
schiuri și patine de... fabricație 
proprie (numai în comunele Dom
nești, Corbeni și Albești d-in re
giunea Pitești, sportivii și-au con
fecționat 466 perechi de schiuri). 
Astfel de acțiuni lăudabile tre
buie extinse cît mai larg acum, 
în preajma unei noi ierni, urmînd 
exemplul regiunii Bacău, unde 
s-au și confecționat 2.000 de pe
rechi de schiuri. Nu există nici o 
rațiune pentru amînarea acestei 
acțiuni pînă după căderea primi
lor fulgi de nea...

Să nu se uite însă : în ourînd 
mulți atleți. înotători, fotbaliști 
și alți sportivi vor depune la ma
gazie materialele și ech pamentul 
de care s-au folosit toată vana. 
Or, grija pentru echipamentul de 
iarnă să nu ne facă să uităm că 
la vară vom avea din nou nevoie 
de materialele și echipamentul pe 
care îl recepționăm acum. Deci, 
grija gospodărească față de aceste 
bunuri trebuie arătată tot acum 
(prin spălarea, recondiționarea și 
buna păstrare a materialelor șl 
echipamentului de vară) pentru a 
avea la primăvară o problemă 
mai puțin de rezolvat...

Cîteva cuvinte despre bazele 
sportive. La Cluj șt la Galați, e- 
xistă azi în funcțiune bazine aco
perite de înot. Sălile de sport din 
orașul Timișoara. în frunte cu • 
frumoasa hală a S.M.T.C.F., și-au 
deschis și ele porțile. Preocuparea 
în acest domeniu nu trebuie să 
se oprească însă aci Pregătirea 
terenurilor simple pentru a fi

veche, dar mereu actuală
transformate în patinoare, amena
jarea de noi pîrtii și trambul ne 
de schi, ca și justa planificare a 
activității d.feritelor secții pe ra
mură de sport în cadrul f ecărei 
săli, sînt probleme care trebuie 
rezolvate acum, șt nu mai tîrziu I

...Șt ORGANIZATORICE

Dar, a limita pregătirile de iarnă 
exclusiv la preocupări de ordin 
mater.al, înseamnă a face treaba 
numai pe jumătate. Intr-adevăr, 
tocmai perioada de tranziție de la 
activitatea în aer liber la cea de 
iarnă trebuie să servească colec
tivelor sportive la întărirea lor 
din punct de vedere organizatoric 
și financiar. Consiliile colectivelor 
sportive, eliberate pentru cîtva 
timp de grija participării la com
petițiile oficiale, vor avea acum 
posibilitatea să se concentreze a- 
supra problemelor de organizare 
internă, să le analizeze și să în
lăture lipsurile care s-au vădit în 
cursul întregului an. Fără îndo
ială că unul dintre cele mai bune 
mijloace este pregătirea unei a- 
mănunțite dări de seamă și pre
zentarea ei în adunarea generală. 
Supunerea activității întregului co
lectiv analizei critice a maselor de 
membri va duce, fără îndoială, la 
scoaterea în evidență a lipsurilor 
și la găsireia mijloacelor pentru 
înlăturarea lor.

Adunarea generală pentru discu
tarea dării de seamă este și un 
bun prilej de atragere a noi mem
bri în colectivul sportiv și de ac
tivizare a celor oare se lăsaseră 
pe tînjeală. O revizuire a eviden- |

punerea 
comple- 
numele

ac-

de 
de 
cu
prima

ței membrilor, însoțită 
la zi a cotizațiilor și 
tarea acestei evidențe 
celor noi înscriși este
țiune care trebuie să succeadă dă
rii de seamă. Problema cotizați
ilor este cu atît mai importantă, 
cu cît, fie iarnă fie vară, asigura
rea unei activități rodnice este 
condiționată de... executarea în
tocmai a bugetului. Paralel cu a- 
tragerea de noi membri în colec
tivul sportiv, trebuie să meargă 
acțiunea de angrenare a noi aspi-

■ nanți 
bule 
este 
măr 
egal 
linie

rînd... as- 
că și noii 
sportiv și 
atrași de-

în complexul G.M.A. Nu tre
să uităm că în timpul iernii 
necesar să se treacă un nu
de norme de schi cel puțin 
cu angajamentele luate pe 
G.M.A. pe întreg anul 1955. 

Iar pentru ca să ai norme trecu
te, trebuie 'în primul 
piranți. Este evident 
membri în colectivul 
noii aspiranți nu pot fi 
cît printr-o întărire a muncii de 
propagandă și agitație. Această 
muncă nu se va Hm ta însă la 
utilizarea tuturor mijloacelor și 
formelor de propagandă și agitație 
(vizuală, auditivă, ag.tație de la 
om la om, etc.), ci ea trebuie să 
cuprindă, în adîncime. 
educării sportivilor. Este 
nimerită perioadă pentru 
rea lipsurilor disciplinare 
pul sezonului de vară și pentru 
inițierea acțiunilor educative me
nite să ducă la îmbunătățirea ni
velului politic, ideologic și cultu
ral al maselor de coortivi ca șl 
al sportivilor fruntaș*..

Maximum de aten.ie trebii e în

problema 
cea mai 
analiza- 

din tim-

cordată secțiilor pe ramură de 
sport care vor avea activitate în 
cursul iernii, in primul rînd. tre
buie întărită conducerea acestor 
secții prin crearea unui activ 
de conducere solid, cu dragoste 
de muncă și cu o bună pregă’ ie 
sportivă. Apoi, pe primul plan tre
buie să se afle pregătirea <ie noi 
cadre tehnice și „revalorificarea" 
cunoștințelor cadrelor tehnice e- 
xistente. prin școF sportive, sen’-' 
narii, etc. întărirea secțiilor cu noi 
membri este o sarcină de prim or-i 
din. Iar rezervele de cadre nu lip-' 
sesc: să ne gîndlm doar ta mile 
de tineri și tinere care si-au luat 
normeie de schi și patinaj în iarna 
trecută. Nu poate ex’sta tr< -ibă 
mai folositoare decît angrenarea 
lor în secțiile sportive de iarnă.' 
asgurindu-le continuitatea pctvl- 
tății sportive 1 Urmînd exemplul 
unor colective ca Locomotiva 
P.T.T. București, Progresul Timi
șoara. Flamura roșie Ianoș Her- 
bak-Cluj etc., oare manifestă din 
timp grijă față de întărirea sec
țiilor cu activitate în cursul ier
nii, să acordăm aceeași grijă a-' 
cestei probleme-che'e.

★

Sarcinile sînt multe. Și. precum 
am mai arătat, destui de dific le. 
Dar, o justă planificare a lor și 
mai ales participarea întregului 
consiliu al colectivului, precum șt 
angrenarea tuturor membrilor co
lectivului în realizarea lor, n-l 
poate să dea decît rezultate ;ru-< 
moașe. i

A. AL
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Anul acesta s-a disputat pentru prima dată într-un campionat republican proba de 4-\-l cu vîsle 
fete. Proba a fost cîștigată de Flamura roșie Arad.

In fotografie echipa campioană.

Cîteva observațîurn pe marginea finalelor 
campionatului republican de canotaj academic

Campionatul republican individual la lupte libere
Ne ,nai iLspurt aproape două 

săptămîni de finala campionatului 
republican individual la lupte li
bere. Interesul pentru această com
petiție a depășit așteptările. Cel 
puțin așteptările organizatorilor 
(C.C.F.S ), care au prevăzut pen
tru îiliima fază a competiției un 
număr mai mic de concurenți decît 
col rezultat din desfășurarea fazei 
de regiune. Desigur, din această 
cauză, regulamentul competiției pre
vede două zile pentru întrecerile fi
nale,, ceea ce ni se pare prea puțin 
pentru buna desfășurare a. concur- 

deci că este cazul 
numărul zilelor de 
una.
de pînă acu n ale 

noștri, ca și din

suini. Credem 
să s mărească 
concurs cu încă

Din relată’ițe 
corespondenților 
datele pe care le are Inspecția de 
hint? din C.C.F.S., rezultă că Ia 
întrec rile finale vor lua parte pes
ta S0 de concurenți, campionii re
giunilor, sportivii care fac parte 
din lotul R.P.R. și o serie de spor
tivi fruntași. Deocamdată, ținînd 
seama de numărul de parlicipanți, 
se poate spune că finala a început 
cu succes. Succesul final este însă 
condiționat și de buna organizare 
a competiției, de pregătirea concu
renților — de 
tivele sportive 
arbit aj. Succesul mai depinde de 
popularizarea acestei importante 
competiții, de numărul cît mai 
mare de spectatori prezenți la pri
ma finală a campionatului indivi
dual de lupte libere .

Și acum, cîte ceva despre faza 
de regiune. După program, aceasta 
trebuia să se desfășoare la 8 și 9 
octombrie. S-a dat însă un răgaz 
pentru ca „întîrziații” să-și poată 
încheia î’ilrecerTle. Acest răgaz s-a 

care răspund colec- 
respective —, de

Asociația Metalul învingătoare 
in Spartachiada
CLUJ, 25 (prin telefon de la 

subrcdacția noastră). — După 
trei zile de întreceri, urmărite cu 
viu interes de localnici, au luat 
sfîrșit duminică seara finalele 
Spartachiadei de gimnastică, la 
care au fost reprezentate toate 
asociațiile sportive sindicale.

Cea mai bună comportare au a- 
vut-o gimnaștii și gimnastele aso
ciației Metalul, care au ocupat 
primul loc în clasamentele res
pective. Acestea se prezintă ast
fel :

FETE; 1. Metalul 390,47 pte; 
2 Constructorul 333,53 pte; 3. 
Flamura roșie 316,12 pte.

BĂIEȚI : 1. Metalul 602,40
pte; 2. Progresul 373,43 pte,

3. Flamura roșie 336,50 pte.
Clasament general: 1. Metalul 

992,87 p.; 2. Flamura roșie 652,62 
p.; 3. Știința 611,64 p.; 4. Progre
sul 535,10 p.; 5. Constructorul
511.65 p.; 6. Avîntul 497,29 p.; 7. 
Recolta 352,55 p.; 8. Locomotiva
350.65 p.; 9. Flacăra 330,30 p. 
Asociația Minorul a fost descali
ficată deoarece nu a prezentat le
gitimațiile concurenților.

Clasamentele individuale au ur
mătoarea înfățișare ;

CATEGORIA MAEȘTRI: 
F‘ie. 1. Dobrovclski (Știința) I
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terminat duminică, astfel că acolo 
unde nu s-a disputat faza de re
giune s-a ...pierdut trenul 1

Printre cei mai harnici sînt lup
tătorii din Regiunea Autonomă 
Maghiară, care și-au desemnat re
prezentații în zilele prevăzute de 
regulament. Iată-i: oat. 52 kgr.: 
I. Budai (Tg. Mureș), cat. 57 kgr. 
Fr. Koșa (Tg. M.), cat. 62 kgr.: I. 
Csurulis (Sf. Qh.), cat. 67 kgr.: 
A. Pop (Sf. Gh.), cat. 73 kgr.: I. 
Vasarhely (Tg. M.), cat. 79 kgr. : 
I. Retty (Tg. M.), cat 87 kgr. : E. 
Kovacs (Tg. Săcuesc), cat grea: 
P. Boczoni (Sf. Gh.).

Din celelalte regiuni s-au califi
cat, în ordinea categoriilor : Baia 
Mare : V. Szeder (S. M.), C. Sza- 
vezki (B.M.), V. Cuc (B. M.)_ 6. 
Ardeleanu (B. M.), L. Maior (B. 
M.), I. Kotlear (B. M.) M. Cseke 
(B. M.), V. Ujlaki (B. AL).

Arad : I. Sides, M. Șandor, I. 
Geambadze, I. Chefer, N. Boicenco, 
Al. Saghi, I. Curela (toți de la Fla
mura roșie Arad).

Regiunea Stalin : L. Ferencz, L. 
Ferdinand, I. Zentai, I. Bătrîn. A 
Tampa, T. Vrabie, Gh. Alărunțelti, 
O, Varga. Trei luptători și anume 
Tampa, Mărunțeii! și Varga fac 
parte din colectivul .Metalul, restul 
de la Dinamo.

Cluj : V. Roșu, Z. Ferenczi, A. 
Pușcaș, I. Kocsis, A. Binder, Șt. 
Gali, A. Toczauer, Radu Marius 
(concurenții fac parte din colective
le Flamura roșie și Constructorul).

București : S-au calificat concu
renții de la cat. 57 kgr. lp 87 
kgr. și anume: I. Nicolaescu, L. 
Mihăilă, H. Suvăgău (toți de la 
Știința), S. Hasler (Loc.), I. Lef
ter (Met.), D. Hîtru (Prog.).

p. Băieți:
107,45 p.; 

102,75 p.; 3.

Fete: 1.
p.; 2. Po-

2.

1.
2.
3.

de gimnastică
88,15 p.;
85,40 p.; 
Iul) 83,20 
(Metalul) 
(Metalul) 
(Progresul) 43,00 p.

CATEGORIA I-a, 
Schlandt (Știința) 85,50 
povici (Constructorul) 81,75 p.; 3. 
Bakos (FI. roșie) 79,85 p. Băieți: 
1. Murguleț (Știința) 102,20 p.;

Goelner (Metalul) 100,40 p.; 
3. Varga (Metalul) 98,90 m.

CATEGORIA a Il-a: Fete: 
Kvanka (FI. roșie) 49,05 p.; 
Culeanu (FI. roșie) 49,03 p.; 
Buchlea (Avîntul) 48,17 p. Băieți: 
1. Covaci (FI. roșie) 53,15 p.; 2. 
Ochralik (FI. roșie) 50,75 p.; 
3. Marinescu (Flacăra) 49,65 p.

CATEGORIA a IlI-a: Fete: 
1. Alexe (Flacăra) 34,12 p.; 2. 

Preda (Flacăra) 33,04 p.; 3. An
tal (Locomotiva) 33,00 p. Băieți: 
1. Botilă (Recolta) 36,33 p.; 2. 
Huterer (Recolta) 36,26 p; 3. Lă- 
zărescu (Recolta) 36,19 p.

Concursul s-a încheiat cu o 
demonstrație la care au luat parte 
o echipă de copii a uzmei Ianoș 
Herbak, echipele de băieți și fete 
Metalul-Cluj, precum și fruntașii 
clasamentelor la categoriile La 
și ma.ștri.

2. Gyarfas (Știința)
3. Hurmuzache (Meta-

1. Kerekeș 
2. Botez 
Szimalcik

săptămâna 
pe pista 

finale ale 
de cano-

participarea a îouă 
băieți, formate din 
pe locurile I și II 
republican de Ju- 
„omul și proba" 

regulamentul 
campionatului, 
un grup de 
unui singur

„monopol jzeze"

Din

După cum se știe, 
trecută s-au desfășurat 
lacului Snagov probele 
campionatului republican 
tej academic pe anul 1954. Fixarea 
desfășurării concursurilor finale ta 
această dată, tîrzie în comparație 
cu anii anteriori, a avut un scop 
bine definit: prelungirea perioa
dei fundamentale, obișnuiraa vîs- 
lașilor cu un efort mai lung în 
decursul anului, păslrarea formei 
sportive pînă în luna noiembrie.

Campionatele din anul acesta au 
adus cîteva lucruri noi : desfășu
rarea curselor după sistemul ,,o- 

mul și proba", introducerea în pro
gramul finalelor a cursei de schif 
4 + 1 vîsle fete, 
echipe de 8+1 
juniorii clasați 
ta campionatul 
niori. Formula 
este bine venită în 
de desfășurare al 
interzietnd astfel ca 
vîslași din cadrul 
colectiv sportiv să 
mai multe probe, participînd, fie
care din ei, la 2—3 curse, 
punct de vedere al performanțe
lor obținute, se poate spune că, 
în general, acestea sînt sub posi
bilitățile echipajelor, mai a-les că 
majoritatea echipelor fruntașe nu 
atins, în cursul lunilor trecute, re
zultate superioare. Este adevărat 
că în multe curse nici nu s-a pu
tut vorbi de o luptă pentru ocu
parea primului loc, însă și în a- 
cest oaz cîștlgătorii trebuiau să-și 
continue pregătirea, considerînd 
ca adversar cronometrul și luptînd 
pentru ridicarea măiestriei spor
tive.

Succese frumoase au fost obți
nute de sportivi din Constanța și

CEEA CE NU TREBUIE SĂ SE MAI INTIMPLE
O ECHIPĂ LĂSATĂ IN VOIA 

SOARTEI!
Mare a fost bucuria sportivilor 

gălățeni, cînd au aflat că au o 
echipă într-un campionat de ca
tegoria A, fie el și de... lupte. 
Și mai bucuroși erau însă chiar 
„eroii" turneului de la Oradea, 
care luptaseră din greu să cuce
rească dreptul de a concura în 
1955 alături de echipele fruntașe 
ale țării, Dinamo, C C A. ș. a. Ei 
se vedeau primiți sărbătorește la 

; Galați, dar, mai ales, visau că, 
[în sfîrșit, vor avea și ei parte de 
i dresuri și ghete noi și că nu vor 
mai fi nevoiți să lupte în echi
pament de împrumut, cum li s-a 
întîmplat la Oradea. Iși imagi
nau chiar că acum li se va pune 
la dispoziție o sală în care să-și 
facă pregătirile, că deh 1 sînt 
doar echipă de prima categorie...

Dar, față de cele 100 la sută 
vise, nu s-a realizat nici... 0 la 
sută 1 Cît a fost t'mpul călduros, 
au mai scos-o ei la capăt. S-au 
antrenat în curte și s-au spălat 
la cișmea. Cînd timpul s-a răco
rit, antrenamentele au încetat cu 
totul. Sală ar fi, dar prin col
țuri, printre parchetul care se des
tramă, a început să răsară iarba. 
Și... e păcat să fie stricată, pli
nind salteaua peste ea 1 De altfel, 
salteaua stă într-un colț, spre bu
curia cățeilor dtn cartier, care și-au 
făcut culcuș din ea. Frigul stăpî- 
nește încăperea, în ciuda unei so- 
bițe de fier, rece și ea. Cît des
pre echipament, ghete noi, mate
riale, au rămas și ele în stare 
de... vis I

Și după cum ne ^relatează cores-

din lipsă de adversar. A- 
echipe nu introduc în for- 
elemente tinere, crampontn- 
de oamenii vechi. Ca exem-

este n- 
co'ective
nil for- 

așa ziși 
neînvins

Tg. Mureș, centre oare se afirmă 
din ce în ce mai puternic în spor
turile nautice.' Dar, față de fru
moasa afirmare a tinerilor din e- 
eeste centre, o notă negativă a 
constituit-o prezentarea la start a 
unor echipe formate din canotori 
care vîslesc de multi ani, veniți 
la finele aproape fără nici un fel 
de pregătire, calificați în faza de 
zonă 
ceste 
mație 
du-se 
piu pot fi date echipele de 4 fără 
cîrmaci băieți (Metalul Arad), 8+1 
băieți (Locomotiva Arad și Meta
lul Anad), care, față de oamenii 
ce le compun, au mers cu mult 
sub posibilități. Problema cadre
lor tinere în canotajul nostru aca
demic rămîne deschisă, pentru că 
tinerele cadre care au început să 
apară sînt — ca valoare — încă 
departe de cerințe. O explicație 
a acestei stări de lucruri 
ceea că se păstrează în 
mentalitatea greșită de a 
tna echipe la probele cu 
„titulari", considerați de
(8+1 C.C.A., 4 fără cîrmaci Di
namo, 2 + 1 C.C.A. etc.).

O participare redusă a fost în
registrată și în probele feminine, 
mai ales la 8+î, unde absența ți
nui centru ca Aradul, este com
plet nejustificată. Că este posibilă 

.formarea de echipe tinere, au do
vedit-o antrenorii Schwartz (Me
talul Tim.) și Torgk (Școala de ti
neret Arad) care au pregătit 2 
bune ech'paie de 8+1 j’uniori. 
constituie exemple demne 
mat.

In legătură cu metodele 
trenament și cu tehnica 
de echipele finaliste, se 
aceleași mari diferențe în 
ția de lucru a antrenorilor, 
nu au curajul 
să aplice cunoștințele noi d'n do
meniul tehnicii și pregătirii vîs- 
lașilor. Cu ocazia lucrului in co
mun (în vara trecută, înainte de 
Festival), antrenorii noșț’i frun
tași și-au put-ut ridica nivelul și 
face schimb 
rezultatele 
se expl'că 
trenor ca 
oare anul 
pa de 8+1 fete, clasată pe locul 
2 lu Festival, a 
an, echipe cu 
tuoasă, 'care 
partea cea mai 
ciul unei lovituri : 
apă? Echipele Progresul Timjșoa- 
na (4 + 1 vîsle, 8 + 1 fete) au avut 
mei lungă durata trecerii prin 
apă a palei, decît durata reveni
rii. Adică, tocmai invers decît tre
buie. Echipele de mai sus au fo
losit în concurs o cadență prea 

Ei 
tir-de

an-de
folosită 

remat că 
concep

ea re 
sau nu doresc —

de experiență, însă 
nu prea se văd. Cum 
altfel faptul că un ar.- 

E. Fenyo (Prog. Tim >, 
trecut a antrenat echi

prezentat în «cest 
o tehnică deifec- 

negMjează tocmai 
importantă din ci- 

trecerea pi in

Paladescu, 
se înrăută-

pondentul nostru V. 
lucrurile continuă să 
țească. De fapt, situația este bi
necunoscută, nu numai de colec
tivul sportiv, ci și de asociația 
Flamura roșie, căreia îi aparține 
colectivul. Cit privește asociația, 
a luat... măsuri. A trimis un acti
vist, care a vorbit cu sportivii și 
a consemnat conștiincios, intr-un 
carnețel toate necazurile acestora. 
Bineînțeles, le-a promis că de a- 
cum toate se vor îndrepta. Acti
vistul a plecat și... dus a fost, 
ca și grija asociației!

Pe bună dreptate se întreabă 
corespondentul nostru, ce au de 
gînd colectivul sportiv și asocia
ția Flamura roșie? Le este indi
ferent faptul că au o echipă in
tr-un campionat republican, sau 
„dacă nu rentează" nu se ocupă 
de ea ?

Părerea noastră este că în cazul 
de față trebuie să-și spună hotărît 
cuvîntul comisia centrală de lupte.

1. Șeineseu 
Tr. loanițescu 

POPULARI7ARE?
N-am îndrăzni să facem, deo

camdată, o comparație între popu
laritatea fotbalului și a luptelor 1 
In cel mai bun caz — desigur — 
am fi întîmpinați cu zîmbete 1 La 
aceasta, negîndeam acum vreo săp- 
tămînă, cînd căutam de zor la Ora
șul Stalin, sala unde se desfășura 
meciul de lupte dintre Dinamo și 
Metalul Reșița. Am găsit-o — în 
cele din urmă — dar numai după 
ce am întrebat o mulțime de cetă
țeni. Afișe popularizau numeroa
sele jntreceri sportive care se 
desfășurau în acea zi în orașul 

I ridicată, ajungînd la așa zisul „<ță- 
inefioace și obositor, Uijfilel 

a
o
ce

executai 
degajare 

nu Jfc 
atacului

Și * 
sfîrșitul 

de ec£k

și 1 it- 
putem spune că puține au 

au păstrat a- 
și ritm de-a lungul 
foarte multe efec- 

sprlnturi (s-2 rame, 
s-8+1 băeți Loc.

ruț", 
echipe vîslesc fără 
un atac de apă și 
corespunzătoare, ceea 
avantajează. Necesitatea
puternic și rapid, cît 
degajării trase pînă 1a 
loviturii au fost dovedite 
pele sovietice, cîștigăto.are în pro
bele de 4+1 șl 8 + i bărbați și ,îd 
probele feminine de la oampc.iw- 
tele europene din acest an. Pro- 
blema atacului și degajării nu 
este însă nouă, căci în ultimii 
doi ani s-a ajuns la concluzțȘ 
necesității folosirii atacului și de
gajării puternice, lucru neaplicjâț 
însă de toată lumea. (Exemplu de 
atac moale: 8+1 băieți de 1a Lo
comotiva Arad). Pe de altă parte, 
chiar și echipele ce folosesc ia
tacul puternic al apei (8 + 1 h..-
C.C.A., 8+1 f. I.C.F.. 4 + 1 f. Bl. 
roșie Arad) mai au încă de muncit 
pentru a învăța și mai bine exe
cutarea acestei mișcări atît de 
pretențioase, însă foarte eficace 
în vîslit.

In legătură cu cadența
mul,
fost echipele care 
ceeași cadență 
întregii curse, 
tuînd curse în 
Constr. Buc., . ___ ,.
Arad). Ineficacitatea sprinturilor 
este dovedită, iar aplicarea lor de
monstrează mai mult o lipsă de 
pregătire decît o concepție tactică 
greșită. O echipă bine pregătită 
merge constant, obținînd astfel cel 
mai bun rezultat, pe cînd sprintu
rile unei echipe slab pregătite sînt 
urmate de scăderi de viteză prea 
mari ca să justifice eventualul t> 
vantaj obținut în timpul unei „îft- 
tărituri".

La toate echipele noas're ritmul 
este prea mare, ceea ce arată, că 
munca palei în apă nu este efec
tuată dectul de puternic. Crește
rea performanței este legată di
rect de executarea în condiții teh
nice bune a ciclului de vîslit ; or, 
problema ritmului dep’nde de fe
lul cum se execută atacul și tra
sul prin apă. Cadența și ritmul 
constituie un important capitol de 
lucru pe timpul iernii. Sfîr.șitul se
zonului competitions I pe acest nul 
nu trebuie să fie și sftrș:tu) ac
tivității în domeniul vîslitulul, 
căci aceasta ar însemna că abia 
ta primăvară se va putea trece 
la corectarea deficiențelor consta
tate. Pentru îndreptarea llpsurllqr 
observate le aceste fiaafe, trebuit 
lucrat'încă de pe acum, cînd tim
pul permite efectuarea je antre
namente în bune conci ?>unî.

S. ZF'I.INSKÎ 
antrenor

afară de 
de lupte, 
orgarw.a-

Stalin, că’

de la poalele Tîmpei, 
una singură, întrecerea

Gîndea oare colectivul 
tor — Dinamo Orașul 
sportul luptelor este atît de popu
lar și că meciul cu Metalul Re
șița va stîrni același interes ca 
un meci de fotbal, ca * ă nu fie 
nevoie să pună un .afiș" scris 
de mînă măcar la ușa sălii, dacă 
în oraș nu a existat nici unul ? 
Nici măcar suporterii dinamovișli- 
lor nu au nimerit cu toții salaj 
astfel că întrecerea s-a disputatfl 
într-un cadru.. intim 1 Sportul | 
luptelor nu are nevoie de o ase-i 
menea popularizare 1

SĂ TREACĂ TIMPUL !
Dacă la baschet orice pierdere | 

de timp este strict socotită, la ce- 8 
lelalte sporturi și, mai ales, 11a j 
lupte, acest lucru se ihtîmplă nu-i 
mai în anumite caziiri. De acest 
fapt profită unii dintre luptători.J 
care, atunci cînd se află in dlfLl 
cultate, „trag de timp". Iată-1, do 0 
pildă pe I. Bătrîn (Dinamo Ofa-"g 
șui Stalin). Depășit de adversari 
(Cenda) și mai ales de... condiția 
fizică, el a făcut tot ce îi era po» 
sibil pentru ca cele trei minute’ 
cît era obligat să se apere 1< 
parter, să treacă mai repede și 
cu cît mai puține riscuri pen-trjț 
el. E drept că a dat și peste tag 
arbitru îngăduitor, astfel că , 
mers". La fel a procedat Dini^ 
Mistea (Constructorii!) in meciu 
cu I. Gaie (Met. B. Mare), c 
și alții. Este însă cazul ca arbi-î 
triî — cu ajutorul cronometra 
rilor — să neutralizeze încercă
rile frauduloase ale luptătorilor de || 
a trage de timp !



Ștefan Szabo
Ștefan Szabo, șahistul dîrz și 

impetuos, maestrul stratuc't al 
combinației și al jocului de atac, 
care ne-a încîntat cu atîtea partide 
frumoase jucate in zeci de con
cursuri, nu mai este printre noi. 
O veste tragică, sosită de la Arad, 
ne-a anunțat încetarea din viață 
a maestrului emer't al sportului 
Ștefan Szabo. O veste neașteptată, 
purtătoare de tristețe pentru toți 
iubitorii de șah. pentru toți spor
tivii.

Ștefan Szabo nu mai este prin
tre noi. S-a curmat brusc firul 
v!eții acestui mare șah'st, iubit de 
toți. In plină înflorire a talentului 
său creator, în momentul cînd a- 
teptam cu nerăbdare să-l vedem în 
finala campionatului republican 
Ștefan Szabo moare subit, în ur
ma unul atac de cord

Ultimul act al vieții sale consti
tuie o dovadă în plus a dragos
tei pe care a purtat-o șahului. Ște
fan Szabo a murit în plină între
cere șahistă, participant la turneul 
interorașe de la Arad, chiar la cî- 
teva minute după ce terminase 
V'ctorios o grea partidă de multe 
ore de joc.

Cariera șahistă a lui Ștefan Szabo 
este un;că în felul ei. A intrat în 
activitatea competițională la o 
vîrstă cînd alți șahiști se găsesc la 
apogeu. Șt. Szabo trecuse de 40 
de ani atunci cînd l-am văzut pen
tru prima oară, jucînd în sferturile 
de fmală ale celui dintîi campionat 
de șah al R.P.R. Era în 1948 și 
mișcarea noastră șahistă de mase 
se afla doar la primii pași. Debutul 
lui Szabo a fost de-a dreptul sen
zațional. El a intrat în finală 
fără să piardă o singură partidă, 
intrecînd o serie întreagă de ju
cători consacrați. De atunci, 
Szabo nu ma' avea să părăsească 
primul plan al activității șahist e, 
clasîndu-se printre premiațf la 
toate turneele la care a participat.

Pentru cine nu-1 cunoștea în
deaproape, era de neînțeles cum a- 
cest om vîrstnic reușise să se a- 
firme atît de brusc ca șahist de 
performanță. Puțini știau însă că 
Szabo juca șah de multă vreme. In 
trecutele vremuri de opresiune capi- 
talisă, el nu-și putuse însă afirma 
talentul său excepțional., Fiu al 
poporului muncitor. Ștefan Szabo a 
cunoscut din plin zilele triste din 
timpul regimurilor burgheze. Pe a- 
tunci, unul din mijloacele sale de 
existentă au fost tocmai lecțiile de 
șah. Ștefan Szabo era bine cunos
cut la Oradea, în orașul său natal, 
ca puternic jucător de șah.

După eliberare, Ștefan Szabo a 
găsit, în sfîrșit, ore de odihnă, în 
care a jucat pentru prima oară șah 
pentru pronria sa plăcere. Primele 
sale rezultate în compet’ții au 
fost de-a dreptul surprinzătoare. 
La un an după debut, în al doi
lea campionat republican la cate 
a luat parte, Szabo împarte primul 
loc la egalitate cu Șt. Erdely, după 
ce condusese în clasament de-a lun-

★ *
Dăm mai jos o partidă jucată în 

recenta semifinală de la Oradea a 
campionatului republican de șah, 
în care maestrul Ștefan Szabo a 
ocupat locul I.

APARAREA CARO-KANN

Alb: ȘTEFAN SZABO

Negru : I. HORWATH

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Cc3 d:e4 4. 
C:e4 NI5 5. Cg3 Ng6 6. f4. Maes
trul Szabo evita întotdeauna conti
nuările prea obișnuite. Și de data 
aceasta, în locul mutării teoretice 
6. h4, el folosește o idee veche a 
fostului campion mondial Alehin, 
cu ajutorul căreia aduce partida pe 
un teren nou, unde inventivitatea 
sa se poate desfășura nestînjenită.

6.. .e3 7 Cf3 Cd7 8. Nc4 Nd6 9. 
0—0 Ce7 10. De2 Cb6 11. Nb3 Dc7
12. Ce5 ! Albul a jucat deschiderea 
simplu și, pe nesimțite, a obținut 
un avantaj sensibil de spațiu.
12...  N:e5 13. f:e5 0—0 14. Ce4. 
Negrul a fost nevoit să schimbe la 
eo pentru a elimina calul puternic 
al albului, dar acum pionul e5 
stînjenește jocul negrului și per
mite albului să organizeze un atac 
energic pe flancnf regelui.

14.. . Tad8 15. c3 Cbc8 16. Ng5 
b6 17. De3. Cu aceasta, albul îm
piedică mutarea eliberatoare a ne
grului c6—c5 și, în același timp, 
pregătește o combinație pentru e- 
ventualitatea că negrul își conti
nua planul și încearcă să dubleze 
turnurile pe coloana ,,d”.

17.. . Td7? 18 Cf6+ ! Vezi dia
grama. Combinația aceasta este 
tipică stilului de joc al maestrului" 
Szabo. Cu mijloace simple, el coa

gul multor runde. A fost al doilea 
în turneul internațional al R.P.R. 
din anul 1951. Acum un an, Ște
fan Szabo înregistrează cel mai 
mare succes al său, ocupînd un 
loc de frunte în clasamentul celui 
de al III-lea turneu internațional 
al R.P.R., după ce-i învinsese pe 
cunoscuții Laszlo Szabo, Golombek, 
Barda și făcuse remiză cu marii 

maeștri Smîslov, Petrosian, Boles- 
lavski, Barcza, Stoltz și alții.

Ca o supremă recunoaștere a ca
lităților sale, în anul 1953 Ștefan 
Szabo a primit titlul de maestru 
emerit al sportului.

A descrie stilul de joc al maes
trului Szabo este inutil. Toți au 
auzit de forța atacului său, de sti
lul deschis, combinativ, plin de in
ventivitate. Este prețioasă caracte
rizarea pe care i-a făcut-o marele 
șahist sovietic A. A. Lilienthal: „In 
jocul de mijloc, Ștefan Szabo are 
forță de mare maestru!" Intr-ade
văr, în domeniul tacticii, Szabo 
arăta calități excepționale.

Pe lîngă activitatea sa în. dome
niul șahului, Ștefan Szabo a par
ticipat ca cetățean conștient la 
toate acțiunile ce i s-au încredin
țat pe tărîm obștesc.

A fost un bun prieten al tuturor. 
In preajma lui au crescut o serie 
întreagă de tineri șahiști, care au 
învățat din marea sa artă. El a 
fost totdeauna un exemplu pentru 
toți cei care îndrăgesc șahul. Prin 
moartea lui Ștefan Szabo, miș
carea sportivă din R.P.R. înregis
trează o grea pierdere.

Șt. Erdely—maestru interna
țional, dr. O. Troianescu — 
maestru internațional, I. Băla
nei, V. Ciocîltea. G. Alexandres- 
cu, M. Rădulescu, Em. Reicher— 
maeștri ai sportului, I. Halic, 
T. Popa, Tr. Ichim, P. Seimea- 
nu, M. Șuta, I. lancso, P. Voi- 
culescu, S. Samarian, V. Ursea- 
nu, L. Karacsony. B. Soos.

★

struia o poziție solidă, pentru ca 
apoi, la momentul oportun, să-și 
valorifice șansele prin lovituri tac
tice de felul aceleia din partida de 
față.

18.. . Rh8. Evident, calul nu putea 
fi luat din cauza atacului de mat 
care urma după 19. N:f6 si DhG.

19. C:d7 D:d7 20. h4 h6 21. h5 
Nh7 22. Nh4 Cf5 23. Dh3 C:h4 24. 
D:h4 Ce7 25. Tf2. Desigur, după 
cîșfigarea calității, obținerea vic
toriei de către alb este o problemă 
de tehnică, pe care maestrul Szabo 
o rezolvă în mod precis.

25.. . Cd5 26. Dh3 De7 27. Taft 
Nf5 28. Dg3 g5. Grăbește pierderea, 
dar oricum negrul nu se mai putea 
apăra, din cauza amenințării c3-c4, 
urmat de d4-d5, străpungînd com
plet centrul negru.

29. h:g6 Tg8 30. T:f5 ! Soluția cea 
mai simplă. Albul dă înapoi cali
tatea pentru a obține un final ușor 
cîștigat.

30.. . T:g6. După 30... e:f5 31. 
N:d5 c:d5 32 T:f5 T:g6 33. Df.3 al
bul cîsfigă ușor.

31. T:f7 T:g3 32. T:e7 C:e7 33. 
N:e3 și negrul a cedat.

Mal mult
In ultimii ani clez .uitarea aero- 

modelîsmului în patria noastră s-a 
manifestat mai mult printr-o cre
ștere a numărului de aeromodeliști 
și mai puțin printr-un progres 
calitativ. Aceasta, din cauza lip
sei de popularizare metodică a 
noutăților în construcție, d’n lipsa 
de pregătire temeinică a instruc
torilor aeromodeliști și din lipsa 
de materiale corespunzătoare. Sar
cinile acestea ti reveneau fostei co
misii centrale de aviație sportivă și 
comisiilor locale de aviație. S-a con
statat, însă, că, deși în masa aero- 
modeliștilor exista multă dragoste 
de muncă, comisia centrală de avia
ție sportivă cu anexele ei ere depă
șită de aceste probleme, cărora, 
de fapt, nici nu prea încerca a 
le tace față. Era un moment cri

tic, în care aeromodelismiil tre
buia să treacă de la faza de în
deletnicire pur manuală la o mun
că superioară de concepție, la des
fășurarea unor experimentări și 
probe de zbor pe teren. In acest 
scop, „Centrului Experimental 
Cîmpina" ti revenea sarcina de « 
experimenta și publica cele mat 
de -seamă realizări din cadrul tu
turor categoriilor de aeromodele. 
Or, acest lucru nu s-e întîmphat 
și nu se întîmplă nici astăzi cînd 
există un nou for de conducere a 
aviației sportive din țara noastră, 
Aeroclubul Central.

Unii aeromodeliști — cei mat a- 
vansați — au încercat să supli
nească această lipsă publ'cînd, din 
cînd în cînd, articole de speciali
tate în revista „Aviația sportivă" 
sau popularizînd cunoștințele lor 
în cadrul cercurilor de aeromodele.

Lucrînd și experimentînd ani 
de-a rîndul d ferite tipuri de aero
modele, am reușit să scriu un iw- 
nual care tratează la un nivel teh
nic superior studiul, proiectarea, 
construirea și încercarea aeromo- 
delelor cu motor de cauciuc. Deși

Concursul lotului de tenis de masă al R.P.R.
TG. MUREȘ 25 (Prin telefon de 

la subredacția noastră). — Con
cursul lotului republican de tenis 
de masă a continuat ieri să se 
desfășoare oferind spectatorilor me
ciuri interesante. Iată o parte din 
rezult at die. îniregiistiraite, deoarece 

la ora cînd telefonăm jocurile con
tinuă :

Turneul simplu bărbați: Pesch—■ 
Popescu 3—1, Ga-ntner—Harasztosi 
3—1, Nauimescu—Rozeanu 3—1, 
Gatner—Reiter 3—2, Harasztosi—

ACTIVITATEA LA BOX
• In Capitală în sala Giulești 

s-au desfășurat finalele fazei a II-a 
din cadrul competiției „Cupa Sfatul 
popular”. S-au evidențiat meciurile 
Drăgan — N. Ghinea, M. Covaliu 
— I. Stanciu și Al. Eremia — Ga- 
rofild disputate cu multă dîrzenie. 
S-au înregistrat următoarele rezul
tate : Cat. aer: N. Ichim b. p. G. 
Marmara. Cat. hîrtie : I. Iriza b. p. 
P. Vizitiu. Cat. pană : Ion Marin 
b. p. Val. Grecu. Cat. pană: A. 
Drăgan b. p. N. Ghinea. Cat. semi- 
ușoară : I. Stanciu b. p. M. Cova
liu. Cat. ușoară : V. Pîrjol b. p. V. 
lamandi. Cat. ușoară : Ion Grigore 
învinge prin k.o. rep. II-a pe Gh.

D. Bronstein (U.R. S.S-) conduce in turneul 
internațional de șah de la Belgrad

BELGRAD (Agerpres).
In runda a doua a turneului in

ternațional de șah de la Belgrad, 
marele maestru Petrosian a făcut 
remiză cu Rabar, iar marele maes
tru Bronstein a întrerupt partida 

cu Nievergelt.
In celelalte partide s-aiu înregis

trat următoarele rezultate: Gligo- 
rici-Wade 1-0; Ianosevici-Joppen 
1-0; Pirc-Mat-anovici *A-'A; Pilnik- 
Ivkov ‘A-'A; Trifunovici-Barcza 
'A-'A.

Partidele Djurasevici-Milici, Czer- 
nyak-Nedelcovici și Porecca-Karak- 
lajici au fost întrerupte.

★
BELGRAD (Agerpres). — TASS 

transmite ;
La 23 octombrie s-a desfășurat 

cea de a treia rundă a turneului in
ternațional de șah de la Belgrad.

Puțin timp după începere, în 
partidele Nedelkovici-Tri-funovici și 
MUici-Czemiak s-a căzut de acord 
asupra remizei. Tot cu remiză s-a 
terminat și partida Wade-Porecca.

Atenția spectatorilor era îndrep
tată către partid-a Pe-trosian Niever

ajutor tinerilor aeromodelir^!
se ailă sno tipar inea dm luna 
februarie, din lipsa de sprij n a 
Aeroclubului Central, nu se știe 
precis dacă lucrarea va putea a- 
pare la sfîrșitUl acestui an. (Ed- 
ture Tehnică).

Lipsa de preocupare d’n >artea 
Aeroclubului Central pentru pro
blemele aeromodeTsmuiai dm pare 
noastră se resimte negativ în în
treaga noastră activitate teoretică 
și practică. Bunăoară, în vederea 
campionatului de aeromodele din 
luna septembrie a acestui an, re
gulamentul concursului a ajuns 
în mîna aeromodeliștilor în luna 
iulie, iar materialele de-abia la 
începutul lunii august. Din această 
cauză, întrecerea celor mai buni 
aeromodeliști din țară nu s-a bu
curat de succesul scontat. Și pen
tru a demonstra acest lucru, voi 
folosi cîteva exemple luate din 
desfășurarea probeâ aeromodelelor 
cu motor de cauciuc, la oare am 
participat și eu.

Impunerea unei cantități maxime 
de 80 gr. cauciuc, în construirea 
acestor aeromodele, după noul re
gulament F.A.I., leagă dintr-o 
dată durata de zbor de calitatea 
cauciucului. De pildă, un motor 
de cauciuc de 80 gr. și de o anu
mită lungime și secțiune poate fi 
răsucit de un număr de ori cu 
atît mai mare cu cit cauciucul 
este mai proaspăt și are o elas
ticitate mai mare. Același moto
raș, confecționat dntr-un cauciuc 
vechi sau cu o elastic'ta'e redusă, 
nu poate fi răsucit de același nu
măr de ori ca unul proaspăt și 
nu poate dezvolta, prin desfășura
re. aceeași cantitate de energie. 
Deși cunoștea acest lucru. Aero

clubul Central a trimis comisiilor 
locale de aviație cauc’uc de o ca
litate necorespunzătoare. Cu Toate 
acestea, în ziua întrecerilor, o par
te dintre concurenți au prezentat 
motorașe de o calitate superioară.

Reiter 3—1, Gardner—Popescu 3—0, 
Reiter—Rozeanu 3—2, Harasztosi 
—Pesch 3—2, Popescu—Na milescu 
3—0.

Turneul mixt: Bohm—Jai-na 3—2, 
Bujor—Bohm 3—2, Dancea—Ma
gyar 3—1, Szasz—Bujor 3—2, Și-r- 
liniean—Szasz 3—1, Zeller—Șirlin- 
can 3—0.

Turneul de dublu: Popescu- 
Pesch — Rozeanu-Zeller 3—2, Rei- 
ter-Harasztosi — Gantner-Naiumes- 
cu 3—1, Rozeanu-Zeller — Reiter- 
Hara zstosi 3—1.

Neamțu. Cat. semimijlocie : Al. E- 
remia cîștigă prin k. o. rep. III-a 
Gh. Garofild. Cat. mijlocie : Alex. 
Nicolae b. p. L. Popescu (D. DRI- 
GA, D. ANDREI, corespondenți)

• Hunedoara. Peste 1.500 de 
spectatori au asistat la întîlnirea 
pugilistică dintre colectivele Meta
lul Hunedoara și Metalul Baia 
Mare. Meciul s-a terminat cu un 
rezultat de egalitate (8—8). S-au 
evidențiat: Basarab, Ivanciu Tîr-
ziu, Godeanu, Toma Scherman, 
(Hunedoara) și Biro, Sereban, 
Ciomak și Katoka (Baia Mare).

(OVIDIU RAȚIU, corespondent).

gelt. S-a jucat deschiderea pionului 
damei și partida a decurs fără 
complicații pînă în momentul cînd 
șahistul elvețian a neglijat pionul 
alb' central, trecut, aii lui Petrosian. 
Caracterul partidei s-a schimbat 
brusc. Marele maestru sovietic a 
lansat un atac foarte puternic și 
negrul a încercat iniutil să se sali
veze printr-un sacrificiu die figură. 
Man-evrind cu abilitate, Petrosian 
și-a întărit poziția și l-a pus pe 

Nievergelt în fața amenințării de 
mat. Șahistul elvețian s-a recunos
cut învins. Numeroșii spectatori pre- 
z-enți în sală au răsplătit cu aplau
ze entuziaste spectaculoasa victorie 
a lui Petrosian.

După o partidă interesantă-, ar- 
geniiniianiuil Pilnik și iugoslavii! 
Matanovîci au întrerupt într-un fi
nal de turnuri. Mat-anovici avînd 
un pion în plus.

Ivkov a cîștigat la Djunasevici ți 
Rabar la K-araWajici.

Marele maestru maghiar Barcza 
a reușit să-și creeze un ușor a- 
vantaj la Giigo-rici încă di-n deschi
dere. Apoi marele maestru iugoslav 
a jucat nepreoau-t și la înirer-iupeîe, 

Act-S) are-iti a pfvuro. o agitație 
firească printre ceilalți concurenți, 
astfel că. la un moment dat. în
trecerea s-a transformat într-o..., 
goană după un motoraș mai bun. 
fie el chiar și mai Vechi. AfFn- 
du-mă în aceeași situație, am re
curs la un motoraș folosit în ©am-' 
pionatele din ani) 1952 și 1953. 
dar, din păcate, după 300 de 'are 
el a suferit o defecțiune chiar în 
lansările de centraj

Intre timp, comisia tehnică de 
organizare, văzînd situația în care 
se aflau majoritatea concurenților, 
a hotărît să pună l-a dispoziția 
primilor șase clasați Ij cele două 
lansări cauciucuri de calitate su
perioară. N-am înțeles însă nici 
acum de ce acest cauc uc a aj’ins 
în mîna noastră numai cu două 
ore înainte de uHima lansare ? 1

Inlăturînd. pe -cit mi-a stat în 
putință, unele din deficiențele a- 
rătate mai sus, am reușit, totuși.- 
să fiu unul din primii trei cla ați 
la categoria respectivă Dar. cei
lalți concurenți ma- tineri, care 
participau pentru prima dată ia 
o astfel de competiție, au plecat 
dezamăgiți.

S-a scris despre acest concurs 
și s-au arătat în mod critic o se
rie de lipsuri și deficiențe. Multe 
dintre acestea aparțin aeromode
liștilor. dar tot atît de multe revin 
și Aeroclubului Central, care nu se 
străduește îndeajuns să asigure 
aeromodeliștilor noștri o bogată 
activitate teoretică și praet:că. Ia
tă numai cîteva aspecte ne
gative. asupra cărora Aeroclubul 
Central va trebui să reflecteze, 
în mod serios, luîrvd măsurile ne
cesare. pentru ca. într-un viilor 
cît maj apropiat, aeromodebsmul 
să se ridice la nivelul celorlalte 
discipline sportive.

Inginer M. LÂZARESC»' 
campion și recordman al țării 

la aeromodelism

Succesul trăpașilor sovietici 
la reuniunea hipică international 

de la Stockholm
STOCKHOLM (Agerpres).
La 23 octombrie a avut loc pe 

hipodromul Sulvalla din Stockholm 
o mare reuniune internațioraailă de 
trap la care au participat și cai 
reprezen-tînd hergheliile sovietice.

Cu toate că vremea a fost nefa
vorabilă, a plouat tot timpul, mii de 
spectatori a-u urmărit desfășurarea 
curselor în oare caii trăpași sovie
tici au înregistrat victorii strălu
cite. In cursa de 2600 m calul Per- 
veneț, condus de Zotov, s-<a clasat 
pe primul loc realizînd timpul de 
3’43”8/10.

Coniducînd armăsarul Otiprysk, 
Zotov a realizat a doua victorie a 
reuniunii. Timpul înregistrat de Ot- 
prysk pe distanța de 1600 rrj. a fost 
de 2T8”2/10.

deși fiecare jucător are cal și șase 
pioni, poziția îi oferă mari șanse 
de victorje lui Barcza.

Printr-un joc consecvent, maes
trul german Joppe-n a obținut o po
ziție foarte bună în partida cu Pire. 
El a scăpat însă momentul rn care 
trebuia să dea lovitura decisivă și 
adversarul său a obținut contra 
șanse.

In partida Bronștein-Ianosevici, 
negrul nu a găsit cele mai bune 
mutări, slăbind cîmpuri-le dlin apro
pierea regelui său. Bronstein a pro
fitat de aceste greșeli și printr-un 
joc metodic a intensificat presiunea 
asupra poziției , negrelor. Sacrificiul 
unui pion nu a ușurat situația lui 
Ja-nosevici, care, fiind amenințat de 
noi pierderi, a cedat l-a mutia-rea 
23.

Partida Bron-stein-Nievergelt, în
treruptă in ru-n-da do-ua. a fost con
tinuată și s-a terminat cu victoria 
lui Bronștein.

Marele maestru sovietic D. Bron-- 
ștem se află acum in fruntea cla- 
san-cn-tului cu 3 puncte din trei 
posibile.



Programul de fotbal din București
Săptămîna aceasta meciurile de 

fotbal clin Capitală se vor disputa 
după următorul program :

MIERCURI, 27 OCTOMBRIE:
Stadionul Ciulești: ora 13.30 : 

Locomotiva • Min. Transporturilor 
—: Locomotiva Galați (amical)

ora 15.15 : Locomotiva Gr. Roșie 
Locomotivă Timișoara.

Stadionul Dinamo : ora 15.15 : 
Dinamo București — Minerul Pe
troșani

JOI, 28 OCTOMBRIE:
Stadionul Republicii : ora 13.45 :

Un aspect din meciul Dinamo București—Știința Timișoara, dis
putat duminică în Capitală: porta rul timișorean apără o minge 

înaltă.

ETAPA RESTRINSA IN CAM
PIONATUL R P. POLONE

Varșovia 24 (prin telefon). — In 
cadrul celei de a 17-a etape a cam
pionatului de fotbal al R. P. Po
lone s-au desfășurat numai trei în- 
tilnlri. Gward'a Bydgoszcz a pri
mit vizita cclvpei C.W.K.S. din Var- 
șov’a M litarii. mai ins'stenți în 
tata porții, au repurtat o prețioasă 
victorie în deplasare cu scorul de
2-1.  Ognivo Bytom a reușit să dis
pună cu scorul de 1-0 de On gwo 
Frakow. iar Gwardia Krakow a 
d:spus cu același scor (1-0) de 
Unia Chorzow,

In urma acestor rezultate, clasa-

VARȘOV1A

mentul a suferit următoarele modi-
f rar.:
Unia Chorzow 17 9 3 5:22:16 !n
Ogniwo Bytom 16 7 5 4 29:16 19
V/lokniarz Lodz 16 7 5 4 25:15 19
Gwardia -Varșovia 15 8 1 6 18:20 17
Kolejarz Poznan 16 7 3 6 12:14 17
Gwardia Krakow 16 7 2 7 16:16 16
Gornik Radlin 15 6 3 6 17:17 15
Ogniwo Krakow 16 5 3 8 19:14 13
Budowlani Chorzow 15 4 5 6 19:26 13
C.W.K S. 14 4 3 7 11:12 11
Gwardia Bydgoszcz 15 4 3 8 12:15 11

DINAMO (KIEV) A SOS IT LA

Varșovia 24 (prin telefon). — 
Sîmbătă. a sosit la Varșovia echipa 

sovietică de fotbal Dinamo Kiev.
Fotbaliștii sovietici vor susține pri

mul mec' miercuri 27 octombrie, 
la Varșovia, unde vor întîlni echi
pa Gwardia. Al doilea mec se va 
desfășura la Lodz. unde duminică 
31 octombrie Dinamo K'ev va în
tîlni -echipa Wloknia.rz, Ultmul 
meci, în care fotbaliștii sovietic' 
vor întîlni echipa Un a, va avea 
loc miercuri 3 noiembrie la Chor
zow.
UN SINGUR MECI IN CAMPIO

NATUL R. P. BULGARIA
Sofia 24 (prin telefon). — In 

cadrul campionatului de fotbal a 
R. P. Bulgar a s-a desfășurat un 
singur meci. Cerveno Zname K<u- 
stendil a întîlnit Torpedo Pleven, 
de care a dispus cu scorul de 1-0. 
i .■
I TURNEUL FOTBALIȘTILOR 

CHINEZI

Sofia (prin telefon). — Echipa 
chineză de fotbal B. -i a jucat du
minică în orașul Petrici, unde a în
tîlnit selecționata orașului. Meciul 
s-a terminat cu victoria oaspeților 
cu scorul de 1-0.
„CEA MAI BUNA ECHIPA DE 

i FOTBAL DIN LUME" 
' Recent, echipa maghiară Honved 
ă jucat la Bruxelles în compania 

Voința București — Metalul St. 
roșu Orașul Stalin (categoria B) ;

ora 15.30 -. C.C.A. — Dynamo 
Praga (rugbij.

DUMINICA, 31 OCTOMBRIE:
Stadionul Giulești ora 10.30 : 

Progresul F.B. — Locomotiva Tr. 
Severin (categoria B).

Stadionul Republicii : ora 13.30 : 
Dinamo București — Dynamo Pra
ga (rugbi)

ora 15.15 : C.C.A. — Progresul 
Oradea.

FOTBALUL PESTE HOTARE
echipe1 engleze West Bromwich Al
bion, cîștigătoarea ultimei ediții a 
Cupei Angliei. După un meci de o 
factură’'tehnică foarte r dicată. Hon
ved a reușit să învingă cu 5-3, 
după ce in minutul 65 scorul indica
3-1  în favoarea echipei engleze. 
Ziarele din apusul Europei comen
tează pe larg comportarea excepțio
nală a fotbaliștilor maghiari. Zi; 
rul belgian Les Sports scrie: „Am 
văzut o adevărată demonstrație a 
fotbaliștilor unguri. Echipa ma
ghiară a dovedit că este în realitate 
cea mai bună din lume”. Ziarul 
englez News Chronicle scrie: „Am 
fost învinși, dar acest lucru nu este 
rușinos, pentru că. în fond, ne-a în 
o'ns cea mai bună echipă de club 
din lume’".

DUPĂ TNFRINGER1LE CAMPIO
NILOR MONDIALI

Presa din țările capitaliste con
tinuă să comenteze pe larg ulti
mele înfrîngeri ale echipei Germa
nei Occidentale, campioană mon
dială la fotbal, care, după cum se 
știe, a fost recent învinsă cu 2-0 
de Belgia și cu 3-1 de Franța.

Comentatorul agenției France 
Presse scrie: „Echipa Franței a ju
cat în meciul cu Germania cu o 
putere de luptă care a entuziasmat 
zecile de mii de spectatori prezenți 
în tribunele stadionului din flano- 
vra. Nici cel mai optimiști supor
teri ai francezilor nu puteau să 
prevadă o formă atît de strălucită, 
un joc atît de bun, ca acela pe car 
l-a desfășurat echipa Franței la 16 
octombrie. Și nu se poate spune că 
elementele noi introduse în echipa 
germană nu au corespuns. Tinărul 
Sturmer este un jucător de mare 
clasă și l-a înlocuit cu mult succes 
pe fostul căpitan de echipă Fritz 
Walter (N. R. Fritz Walter a refu
zat să joace în echipa națională 
deoarece înaintea meciului cu Bel
gia a avut o discuție în contradic
toriu cu antrenorul Herberger, în 
ceea ce privește alcătuirea echipe1). 
In concluzie, comentatorul scrie: 
„Franța a meritat pe deplin victo
ria. întreeîndu-și atît tactic cît și 
tehnic adversarul”.

Antrenorul echipei Franței, Jules 
Bigot a declarat că echipa Germa
niei se pare că trece în momentul 
de față printr-o acută criză de for 
mă și că în sînul echipei -sînt unele 
neînțelegeri. La sfîrșitul meciului, 
germanii s-au încuiat în vestiar și 
au refuzat să dea declarații presei. 
După terminarea meciului, publicul 
german a fost nemulțumit de com
portarea echipei lor, privind cu 
mult pesimism viitoarele meciuri 
internaționale. Specialiștii prevăd 
că la 1 decembrie în meciul cu An

SCURTE ȘTIRI EXTERNE
LA SCRIMA R. P. POLONĂ— 

AUSTRIA '4—4

VARȘOVIA 24 (.prin telefon) 
Duminică s-a desfășurat la Var
șovia întîlmrea internațională de 
scrimă dintre reprezentativele mas
culine și feminine de scrimă ale 
R. P. Polone și Austriei. La proba 
de floretă femei, victoria a re
venit echipei austriace, eu scorul 
de 10—6. Trăgătoarea Flit (A) 
a cîștigat toate asalturile.

La floretă bărbați, trăgătorii 
R. P. Polone au cucerit victoria 
cu scorul de 10—6. In proba de 
sabie au învins de asemenea tră
gătorii polonezi, cu scorul de 9—7. 
La spadă trăgătorii austrieci au 
cîștigat cu scorul de 9—7. O per
formanță meritorie este aceea a 
trăgătorului polonez Zablocki, care, 
atît la floretă cît și la sabie, a 
cîștigat toate asalturile.

SIDLO ÎNVINS
VARȘOVIA 24 (prin telefon). 

In cadrul unui concurs atletic des
fășurat in orașul Lodz, cunoscutul 
aruncător de suliță Januș Sidlo a 
fost învins de atletul Walczak. Per
formanța învingătorului este de 

75,51 m. Sidlo a avut cea mai 
bună aruncare de 74,09 m.

TURNEUL LUPTĂTORILOR 
POLONEZI IN R. P. BULGARIA

SOFIA 24 (prin telefon). Lup
tătorii polonezi care se află în 
turneu în R. P. Bulgaria au sus 
ținut cea de a doua întîlnire, în 
localitatea Stara Zagora. Repre
zentativa orașului Stara Zagora a 
dispus de echipa poloneză cu sco
rul de 6—2. Ultima întîlnire a 
avut loc la Rudnevo, unde oaspeții 
au întîlnit o selecționată locală. In 
tilnirea s-a terminat cu victoria 
oaspeților cu scorul de 5—3.

glia, la Londra, campionii mondiali 
vor suferi o nouă înfrîngere.

Ziarul belgian La Cite scotește 
că înfrîngerea Germaniei pe teren 
propriu este de-a dreptul rușinoasă.

PĂSĂRI CALATOARE...

In trecutul apropiat am relatat 
cititorilor noștri că numeroși fotba
liști austrieci și-au părăsit clubu
rile, plecînd în Franța și în alte 
țări europene. O știre recentă ne 
informează că alți doi jucători va
loroși ai echipei Wacker vor ple
ca... tot în Franța. Este vorba de 
cunoscutul centru înaintaș al na
ționale' austriace, Wagner și mijlo
cașul Bokon, care și-au perfectat 
contractele de angajare cu clubul 
Marseille. Faptele acestea pun pe 
gînduri pe conducătorii fotbalului 
austriac, pentru că, așa mergînd 
lucrurile, naționala austriacă se 
poate trezi la un moment dat fără 
jucători. Dar, așa se întîmplă cînd 
fotbaliști profesioniști sînt exploa
tați de patroni și. cînd jucătorii, în 
căutare de noi angajamente, sînt 
nevoiți să devină „păsări călă
toare”.

PALOTAS, GOLGETERUL 
CAMPIONATULUI MAGHIAR

. In fiecare ah, paralel, cu lupta 
pentru titlul de campion al R. P. 
Ungare, se desfășoară și o altă 
întrecere pasionantă. Este vorba de 
acei jucători care marchează cele 
mai multe goluri în decursul me
ciurilor de campionat. In acest scop 
se alcătuiesc clasamentele golgete- 
rilor. In anii trecuți, cîștigătorii a- 
cestei întreceri au fost Hidegkuti, 
Pușkaș și Kocsis.

Anul acesta, după 17 etape, în 
fruntea clasamentului sînt Palotas 
(Voros Lobogo) și Dobo-interul 
dreapta al echipei Diosgyori Vasas, 
care au înscris cîte 13 goluri. -Pe 
locul II se găsesc Kocsis (Hon
ved) și cei doi internaționali de la 
Voros Lobogo, Hidegkuti și Sandor 
cu cîte 11 goluri. Urmează Pușkaș 
(Honved) cu 10 goluri, Csordas 
(Vasas Budapesta), Feyes (Stalin 
Vassmii) și Matbai (Kinizsi) cu 9 
goluri. Aspirany, Deak (Dozsa) și 
Machos (Honved) cu cît 8 goluri.

In această listă, jucătorii, echipei 
Honved au o poziție foarte bună, 
deși au susținut 5 jocuri mai puțin 
decît ceilalți jucători. Pînă la sfîr- 
șitnl campionatului, cele mai mari 
șanse Ie jirerinterul _dreapta al e- 
chipeTn’aționaTeț Kocsis, golgetfrin 
nr. 1 al campionatului mondial. A- 
lături de el. pentru primul loc 
concurează Hidegkuti, Pușkaș. Pa
lotas și Sandor.

Un om... ocupat!
Ce ne facem cu tov. Augus- , 

tin Brindușa -dii Cra'ova, că I 
este ocupat pină peste cap ? I 
Miercuri, stai și prezidează 
ședința colegiului regional de 
arbitri de fotbal din Craiova, 
iar după asta du-te și vezi ce 
se intimplă la comisia de de
legări. Joi. altă zi grea: dă 
fuga la antrenament, că doar 
ești și jucător în echipa Me
talul și trebuie să fii la punct 
cu pregătirea fizică și tehnică. 
Iar duminică e și mai multă 
treabă ■ joacă, arbitrează, fă 
pe observatorul...

Așa stînd lucrurile te în
trebi, ca omul: cind le face 
tov. Brindușa ne toate și mai 
ales CUM le face?

Cum ' le face, o să afla ți 
imediat...

Să zicem, de pildă, că Me
talul Craiova are de susținut 
un meci mai greu, cu un ad
versar care nu știe de glu
mă... Firește, jucătorul Augus
tin Brindușa are toate moti
vele să se perpelească :

— Aoleu, ce ne facem 2 Cum 
o scoatem la capăt nene ?

Dar, ■ imediat îl liniștește ar
bitrul.. Augustin Brindușa, 
președintele colegiului regional 
de arbitri:

— Nici o grijă, băiatule ! 
Ce, eu dorm ?

Și... chiar că nu doarme. Cînd 
e vorba de delegări pentru 
meciurile Metalului, cau

tă... caută... pină dă de ur
ma unui arbitru m. u.. '•umin- 
(et, dispus să nu se pună rău 
tocmai cu „tov. Președinte".

Ce se Intimplă însă cind 
arbitrul înțelege să fie... ar
bitru și nu al.. doisprezecelea 
jucător al Metalului, cum ar 
vrea Augustin Brindușa ?

Ce se întîmplă 2 Păi, să-l 
lăsăm să povestească pe arbi
trul Conea, care, intr-un meci 
al Metalului, a avut . îndrăz
neala" — culmea „îndrăzne
lii” — să sancționeze chiar 
infracțiunile comise de ju'căto- 
rul Augustin Brindușa? A 
doua zl, la ședința colegiului 
regional de arbitri, a intrat pe 
mina tov. președinte... Augustin 
Brindușa și., țin-te ..săpunea- 
lă". E drept că a fost prima 
și ultima „săpuneală". pentru

SÂ FTE TOATĂ LUMEA MULȚUMITĂ!..,
Duminică seara așteptam, 

la telefon, rezultatele meciuri
lor de categoria B M”talul 
Brăila—Flamura roșie Bacău 
și Dinamo Galați—Progresul 
Focșani. Cînd colo... țțțrrr... la 
telefon... Buzăul:

— Tovarăși, vă transmit re
zultatul meciului de- fD-bal 
Metalul Brăila—Flamura roșie 
Bacău !

— Păi, de ce ni-l dai d-ta ? 
O să ni-l transmită corespon

dentul nostru din Brăila t
— Nu, meciul s-a jucat la 

noi la Buzău. Terenul din 
Brăila e suspendat... Tot la 
noi trebuia să se joace si me
ciul Dinamo Galați-Progresul 
Focșani, că la Galați terenul e 
în reparație... Dar n-au venit 

gălățertii și au cîștigat Focșanii 
cu 3—0, prin „forfait" I

Zece minute mai tirziu. suna 
Galațiul:

CAmOOTL DE ȘAH AL CAPITALEI
1Campionatul de șah al Capi.alei 

a continuat în sala Centrocoop din 
str. Brezoianu 31. Se joacă în fie
care -marți, miercuri și vineri. sîm- 
bătă disputîndu-se partidele între
rupte

Iată rezultatele tehnice ale run
delor desfășurate săptămîna tre

cută: , 1
Runda 8-a: Ciuciuc — Reicher 

0—1, Nicoară—Voiculescu 0—1, 
Ciocîltea—Rădulescu 0—1. Gavrilă

Țroianescu 0—1, Botez—Naghi 
1—0, Horvath — Macarie 0—1, 
Nacht— Pușcașu 0—C

Runda 9-a: Pușcașu — Ciuciuc 
1—0. Macarie —Nacht ‘4—'A, Na- 

că, de atunci, tov. Conea n-a 
mai apucat să arbitreze nici un 
meci. l-o plătise tov. preșe
dinte, cu vîrf și indesat I

Dar, să vedeți ce s-a întîm- 
plat la cit meci. Juca Meta
lul Craiova cu Metalul Turna 
Severin. La un moment dat, 
jucătorul Augustin Brindușa, 
intrind „cam tare" la o min
ge, a fost avertizat de arbi
trul de linie Victor Kraksner. 
Atita i-a trebuit lui Brindușa I 
A inceput să gesticuleze și să 
vocifereze. Uitase omul de șe
dințele de miercuri de la cole
giul de arbitri, cind el era cel 
care trăsnea și fulgera îm
potriva jucătorilor nediscipli
nați, care caută să submineze 
autoritatea arbitrilor.'

In pauză, la cabină, arbi
trul de tușă Kraksner a găsit 
că e necesar să-i facă lui Au
gustin Brindușa o critică tovă
rășească :

— Tocmai d-ta să te por ți 
astfel cu arbitrii ?

Drept orice alt răspuns, Au
gustin . Brindușa și-a pus nui- 
nile în șolduri... Apoi, i-a dat 
drumul ■

— Să nu-mi faci mie mora
lă... Eu sînt arbitru... Sînt pre
ședinte de colegiu și, dacă nu 
mă cunoști., o să te fac cu să 
mă cunoști !...

Și, bineînțeles, Victor Kraks
ner a luat-o pe urmele celui
lalt ctrbitru, Conea. A intrat 
și el in... vacanță. Dch t da
că l-a supărat pe tov. preșe
dinte I

Ei, ce păr.ie ere tov. arbi
tru Brindușa 2 După ațîtca... 
„faulturi" merită sau nu me
rită această... , lovitură de 
pedeapsă" ?...

i

l
1

— Vă dam un rezultat! Di
na no Galați—Progresul Foc
șani. 3-0 A cîștigat Galațiul 
prin „forfait" !

— Cum, Galațiul 2 A cîșli- 
gat Focșaniul t

— Focșanii? Nici gînd I Di
namo i-a aștepat o oră la 
Brăila l

— La Brâ’la 2 Păi focșă- 
nenii vă așteptau la Buzău, 

că terenul din Brăla era sus
pendat -și chiar brăilenii ju
cau la Buzău !...

...Așteptăm ca vinovății de 
această încurcătură să-st pri
mească... porția cuvenită In 
orice caz, nu se poate spune 
că dumin 'că seara n-a fost 
bucurie și la Galați și la Foc
șani Iși sărbătoreau oamenii... 
victoriile t

JACK BERAR IU 
GEORGE MIHALACIIE

;.;i—llo. ',ș, Troianescîi—.
Botez 0—1, Radulescu—Gavrilă 
‘A—‘k, Voiculescu—Cioc'.Itea 0—1, 
Reicher—Kapuscinski ‘A— 'A.

Runda 10-a- Ciuciuc—Kapuscin
ski 0—1. Nicoară—Reicher ‘A—'A, 
Gavrilă—Vo'culescu 0—1, Botez— 
Radulescu 'A—Horvațh—Troia- 
tiescu 0—1, Nacht—Naghi 1—0. 
Pușcașu—Macarie I—0. . c

!n clasament continuă să con
ducă C. Botez cu 8 puncte din 10 
posibile. Urmează Voiculescu CA—- 
2‘A, M. Rădulescu 6—3, Em. Rei
cher 5'A—3‘A, E Nacht 5'A—ă'/j.
O. Țroianescu și V Ciocîltea 5—4, 
ele.
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