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1raiasca
cea de a XXX Vll-a aniversare 

a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie !
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Pe drumul gloriosului Octombrie
MI1NE se împlinesc, 37 ani de 

cind salvele de iun trase de 
pe crucișetorul „Aurora* ’ vesteau lu
mii întregi începutul unei ere noi 
în istoria omenirii, era pieirii exploa
tării omului de către om și a triumfu
lui ortnduirii comuniste. Au trecut 37 
de ani de la acea zi rămasă în
scrisă pe veci cu litere de aur în 
i.storie, cînd masele populare din 
Rusia, avînd în frunte eroicul pro
letariat rus, au răsturnat puterea 
capitaliștilor și moșierilor, pricinuind 
astfel capitalismului mondial o rană 
mortală.

Victoria istorică a proletariatului 
din Rusia a fost cu putință datorită 
rolului conducător pe care l-a avut 
în întreaga desfășurare a evenimen
telor gloriosul partid marxist de 
luptă al clasei muncitoare, Parti
dul Comunist al Uniunii Sovietice, 
întemeiat și crescut de marele 
Lenin. înarmat cu cunoașterea ști
ințifică a legilor de dezvoltare ale 
societății, cu invincibila teorie revo
luționară, P.C.U.S. a condus fără 
șovăire masele populare din Rusia 
pe drumul revoluției proletare, a 
asigurat victoria revoluției, a de- 
săvîrșit această victorie în condi
țiile încercărilor neputincioase ale 
imperialismului de a zădărnici re
voluția. Sub conducerea înțeleaptă 
a Partidului Comunist, oamenii so
vietici au pășit cu încredere pe dru
mul deschis de Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie.

Faptele istorice au arătat că nu 
există ființă în lume care să poată 
întoarce de pe acest drum popoarele 
eliberate de exploatare. Uriașa ma
șină de război hit'eristă a fost sfă- 
rîmată în țăndări de eroicul popor 
sovietic și nu încape nici o îndoială 
că aceeași ripostă o vor primi toți 
cei ce vor călca pe urmele hiteriș- 
tilor.

In cei 37 de ani care s-au scurs 
de la 7 Noiembrie 1917, forța și vi
talitatea ideilor proclamate de Ma
rea Revoluție Socialistă din Octom
brie au fost pe deplin confirmate de 
viață. Popoarele sovietice, lichidînd 
odată pc-n’r'j totdeauna cu orîndu- 
irea bazr.tă pe exploatarea omului 
de către om, au trecut la construi
rea unei noi orînduiri sociale, orîn- 
duirea comunistă, a cărei primă e- 
tapă — socialismul — a și fost în
făptuită. In acești 37 de ani, pe
rioadă istorică relativ scurtă, po
porul sovietic a realizat transfor
mări de neconceput pentru o altă 
orînduire socială, făurind dintr-un 
stat agrar înapoiat un puternic stat 
industrial înaintat. Uriașa dezvol
tare a economiei naționale ,a atras 
după sine ridicarea cont:nuă a ni
velului de trai al oamenilor sovie
tici. întreaga politică a Partidului 
Comunist și a Guvernului Sovietic 
corespunde năzuințelor și interese
lor vitale ale oamenilor sovietici, 
este îndreptată spre făurirea traiu
lui lor fericit și lipsit de griji. Ca 
răspuns Ia această grijă a Partidu
lui și Guvernului, oamenii sovietici 
desfășoară o muncă plină de avînt 
pentru construirea comunismului, 
pentru obținerea de noi și noi vic
torii în toate domeniile construcției 
economice și culturale. De la an la 
an se înregistrează progrese însem
nate în dezvoltarea economiei na
ționale. Astfel,’în timp ce în primul 
semestru al anului 1953 producția 
globală a întregii industrii a 
U-R.S.S. a sporit cu 10 la sută față 
de primul semestru al anului 1952, 
în primul semestru al anului 1954 
acest spor s-a ridicat la 14 la sută 
în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului 1953. Sînt traduse 
în viață măsurile Partidului Comu
nist și Guvernului Sovietic pentru 
dezvoltarea continuă a agriculturii.

Linia ascendentă pe care a ur
mat-o în decursul acestor 37 de ani 
economia sovietică, contrastează 
puternic cu regresul vizibil al eco
nomiei țărilor capitaliste, bmtuttă 
de crize, șomaj. In primit’ semes
tru al acestui an producția indus

*

trială a S U.A. a fost cu 6 la sută 
mai scăzută decît în semestrul II 
al anului trecut.

Măreața operă constructivă ce se 
înfăptuiește în Uniunea Sovietică 
prin munca liberă și avîntată a mi
lioane de oameni, întreaga politică 
internă și externă a Guvernului So
vietic, sînt mărturii ale dorinței ne
strămutate de pace a poporului so
vietic. Popoarele lumii văd în Uni
unea Sovietică marele bastion al 
păcii și înțelegerii între popoare.

Cea de a 37-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 
este sărbătorită cu bucurie de po
porul nostru ca și de toate popoare
le țărilor de democrație populară. 
Insiaurarea noii orînduiri sociale 
în aceste țări, smulgerea lor din 
lanțul imperialismului, nu poate fi 
separată de mărețul eveniment isto
ric petrecut cu 37 de ani în urmă. 
Pe drumul deschis de Marele Oc
tombrie pășesc astăzi, în strînsă 
unire, aproape un miliard de oa
meni. Lagărul democrației și socia
lismului reprezintă o forță cu ade
vărat uriașă. Intre țările din acest 
lagăr s-au statornicit relații de tip 
nou, bazate pe o adîncă prietenie, 
ajutor și încredere reciprocă. Către 
țările din lagărul democrației și so
cialismului în frunte cu Uniunea 
Sovietică, se îndreaptă pline de 
speranțe și încredere privirile mi
lioanelor de oameni ai muncii din 
lumea întreagă. In ziua de 7 Noiem
brie ei își vor arăta profunda ad
mirație pentru marile succese do- 
bîndite de aceste țări pe frontul 
muncii pașnice, succese închinate 
fericirii și bunăstării celor ce mun
cesc. Pentru poporul nostru, ziua 
de 7 Noiembrie este un prilej fericit 
de a-și manifesta dragostea și re
cunoștința față de Uniunea Sovie
tică, eliberatoare. In întîmpinarea 
zilei de 7 Noiembrie s-a desfășu
rat și în acest an tradiționala Lună 
a Prieteniei RomSno-Sovietice. La 
loc de cinste, în rîndul acțiunilor 
organizate cu prilejul Lunii Priete
niei Romîno-Sovietice au stat ma
nifestările sportive. De o largă 
popularitate s-a bucurat campiona
tul de cros pe echipe închinat marii 
sărbători, 7 Noiembrie. Mii de 
sportivi au luat parte la „Ștafeta 
Prieteniei Romîno-Sovietice’*- Șta
feta a înmănunchiat din toate col
țurile patriei mesajele de dragoste 
și prietenie ale sportivilor noștri 
către sportivii sovietici.

In această zi de sărbătoare po
porul nostru face bilanțul marilor 
sale înfăptuiri care n-ar fi fost cu 
putință fără sprijinul frățesc al 
Uniunii Sovietice. Nu există do
meniu de activitate în care acest 
sprijin să nu se fi manifestat din 
plin. Folosirea experienței sovietice 
este pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră, fie ei muncitori sau 
savanți, țărani muncitori sau teh
nicieni, chezășia progresului, a suc
ceselor. Bogata și vasta experiență 
a sportului sovietic a deschis per
spective noi de dezvoltare mișcării 
noastre sportive. Gîndul sportivilor 
noștri se îndreaptă în această zi, 
plin de recunoștință, către prietenii 
lor dragi, sportivii sovietici, a că
ror experiență bogată este folosită 
cu succes pentru a obține noi per
formanțe care să ridice gloria spor
tivă a patriei noastre.

Succese deosebit de însemnate au 
obținut în acest an oamenii muncii 
din țâra noastră în întîmpinarea a- 
cestei dragi sărbători. Sub condu
cerea Partidului au fost înfăptuiți 
noi pași pe drumul făuririi unui trai 
tot mai bun, pe drumul dezvoltării 
continue a economiei naționale. 
Poporul nostru muncitor sărbătoreș
te ziua de 7 Noiembrie cu bucurie, 
cu privirea plină de încredere în vi
itor, știind că Partidul îl călăuzește 
cu hotărîre și înțelepciune spre 
înfăptuirea socialismului, pe calea 
luminoasă deschisă de Marele Oc
tombrie.

Oamenii muncii din lumea intr eagă sărbătoresc, an de an cu cea mai vie însuflețire, ziua de 7 No
iembrie, aniversarea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

In ziua de 7 Noiembrie, gîndu rile ti poartă la Moscova, in Piața Roșie, unde oamenii sovietici iși 
desfășoară marea lor demonstrație de 7 Noiembrie.

Iată un aspect de la defilarea sportivilor Moscovei, care a avut loc, in Piața Roșie, cu prilejul zilei 
de 7 Noiembrie.

Cintec de dragoste pentru Țara Sovietică 
de MARIA BA NU?

Frumoasă ești patrie-a vieții 
Frumoasă, puternică ești. 
Leagăn al viselor lumii, 
Fie ca-n veci să-nflorești!

Mamă vitează și bună 
Cum ai trecut prin viitori, 
Cum singerat-ai de tare. 
Cum ne-ai adus aurori!

Ștafeta Pr etervei Romîno-Sovietce 
sosește azî la lași

An de an se desfășoară pe în
treg cuprinsul paitriei noastre tra
diționala manifestație sportivă 
„Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovieti- 
ce“ închinată marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Numărul 
mare de participant! și bucuria cu 
care aceștia au purtat dc-a lungul 
ai zeci și sute de kilometri mesa
jele colectivelor sportive adresate 
sportivilor sovietici, demonstrează 
încă odată dragostea și priete
nia de nezdruncinat- dintre spor
tivii patriei noastre și sportivii ma
relui popor sovietic. Din 20 oc
tombrie, zi în care tinerii din cele 
mai îndepărtate sate și comune au 
pornit cu mesajele lor în alergări, 
călări sau pe biciclete spre cen
trul de raion, și pînă astăzi, cînd 
sportivii tuturor regiunilor din ța
ra noastră ajung la Iași, în ultima 
etapă, colectivele sportive au mun
cit cu drag pentru buna organizare 
și desfășurare a schimburilor între 
toate ștafetele. In- fruntea acestor 
acțiuni, care fac cinste tineretului 
nostru, s-au situat pretutindeni, or
ganizațiile de bază U.T.M. In fie
care comună sau oraș unde urma 
să sosească un schimb de ștafete, 
erau prezenți întotdeauna sute și 
mii de oameni ai muncii -are ți
neau să-și exprime, eu această oca
zie, prietenia trainică ce-i ’eagă 
de oamenii muncii din Uniunea 
Sovietică. La Oradea, București 
Baia Mare, Bacău. Cluj. Bîriad și 
î-n multe alte orașe, ștafetele re
giunilor vecine, au fost intîmpina- 

Sfînt e pămîntul tău mare, 
— Ape și munți și timpii — 
Buzele noastre-l sărută. 
Veșnic ferice să fii.

Flacără fără cenușă,
Strajă în clipa cea grea, 
Astăzi și pururi de veghe, 
Moscovă, inima fa.

te cu mult entuziasm de sute de 
oameni ai muncii.

Orașul Iași, va- avea o nouă o- 
cazie de a găzdui o caldă manifes
tație de prietenie între sportivii pa
triei noastre și sportivii sovietici.

Iată cum se va desfășura astăzi 
festivitatea de sosire și . primire a 
ștafetelor la Iași :

Orele 16... In oraș vor intra, din 
diferite părți, cinci mari grupuri de 
sportivi .formate din atleți și at
lete, cicliști și motocicliști. Ei vor 
aduce mesajele tuturor sportivilor 
de pe traseele din întreaga țară. La 
această grandioasă manifestație de 
prietenie a sportivilor noștri față 
de sportivii sovietici, vor participa, 
în același timp, și sportivii din ma
rina militară și civilă, cît și cei 
din aviația sportivă. Astfel, în gru
pul ștafetei, ce va veni pe traseul 
nr. 5. vor fi prezenți sportivi către 
vor aduce mesajele tinerilor sportivi 
marinari din patria noastră.. Cel mai 
frumos moment al festivității va 
fi fără îndoială acela cînd vor a- 
pare pe albastrul cerului formațiu
ni ale aviației sportive, care vor 
lansa parașutiști sportivi. Aviato
rii sportivi vor preda și ei cu a- 
ceiastă ocazie mesajele tuturor a- 
viatorrlor sportivi romîni adresate 
sportivilor aviatori sovietici.

In ziua de 7 Noiembrie, o dele
gație a, sportivilor noștri va preda 
la Ungheni, delegației sportivilor 
sovietici mesaiele snortivilor ro- 
mfni, adresate snortivilor din 
Marea Țară a Socialismului.

Frumoasă ești, inima lumii, 
Octombrie-n tine e viu, 
Alt foc mai curat, mai puternii 
Pe lumea aceasta nu știu.

Frumoasă ești patrie-a vieții. 
Frumoasă, puternică ești, 
Leagăn al viselor lumii, 
Fie ca-n veci să-nflorești!

Noi recorduri mondiale 
ale parașutiștilor 

sovietici
MOSCOVA (Agerpres). — TASS 

transmite:
Comisia de aviație sportivă tbs 

pe lingă Aeroclubul central al 
U.R.S.S. ,,V. P. Cikalov” a lost 
înștiințată de Federația intemațio-i 
nală de aviație că au fost omolo 
gate noile recorduri mondiale real
izate de parașutiștii sportivi soj 
vietici.

La 30 mai 1954, șapte parașutiști 
sportivi din Ucraina, V. Beloțve- 
tov, N. Dergunov, P. Kalita, S. 
Konovalov, I. Piln’k, N. Ciuma-*  
șev, și N. Sematov au efectuat tm 
salt în grup de la înălțimea del 
8664 m._ cu deschiderea imediată a 
parașutei. Această performanță este! 
superioară recordului mondial sta
bilit tot de un grup de parașutiști 
sovietici în luna ianuarie 1954.

In aceeași zi, maestrul sportului
E. Zabo ark'n, de lg Aeroclubul 
central al Ucrainei, a stabilit un 
nou record mondial, sărind de la 
înălțimea de 9164 m. tot cu deschi
derea imediată a parașutei.
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Scurt popas in fața obiectivului aparaiu-.ui de fotografiat, iJ de 
a Începe meciul. Fotbaliștii uzinelor „7 Noiembrie" și-au ciștigat prin 
disciplina ți bună pregătire dragos tea tovarășilor de muncă.

Oameni și întîmplări de la apa Rășinarului...

In uzinele textile care poartă 
astăzi numele marii sărl.ători a 
proletariatului m o n d i a 1, s-au 
schimba*  multe de cînd ele nu 
mai apajin industrialului Caza- 
stan. Hale luminoase și spațioase 
adăpostesc azi mașini noi, sovie
tice și reminești, așa incit munca 
tuturor, și nai ales a filatorilor, 
a devent mult mai ușoară și in- 
compa-a' 1 mai puțin vătămătoare. 
Astăzi, r: necunoscuta fabrică din 
cal ;. Du : ști, care altă dată pro- 
duc;a nmi mult bolnavi de plă- 
niîni dec t baluri de țesături, a 
devenit datorită măsurilor de pro
tecție a " uncii, un loc de muncă 
curat, i denie și aerisit. Medicii 
policlircii depis'ează la vreme 
orice deio'ență in organismul 
muncitorilor, luînd măsuri ca a- 
ceștia să fie imediat internați în 
„sanatoriu! de noa’le" al uzine
lor. unde se bucură de rcg'm sa
natorii si de o hrană deosebit de 
bogată, fără a fi nevoiți să-și pă
răsea' • activitatea de pe locurile 
lor de • -oducție. Dar, tonte cele e- 
nunța'» mai sus sînt doar o con
secință ' rească a faptului că fa
brica 7 Noiembrie* ” este astăzi a 
poporului, că poporul muncitor, 
d'v-'ntt stăpîn în țară, a pornft pe 
drumul deschis de Marele Octom
brie.

Preocupările celor ce muncesc 
aci au devenit altele. Mamele ne- 
mai'av’nd grija copiilor care, în o-

Ss p egătesc paiitni sezonul 
sportiv de iarnă

Apropierea iernii nu constituie 
un motiv pentru diminuarea activi
tății diferitelor ramuri de sport 
ta colectivul Metalul Energia. Dim
potrivă, ea va fi la fel de intensă 
ca și în timpul verii.

Pregătirile au început de mult. 
Echipamentul pentru iarnă a fost 
completat cu schiuri noi, bocanci 
pentru schi, hanorace, etc. Pati
natorii vor putea folosi patinoarul 
care va fi amenajat pe Bd. Ma- 
gheru.

Cel lalte secții pe ramură de sport 
tși vor contiinua activitatea în sala 
de gimnastică a colectivului. Pen
tru o cit mai bună folosire a sălii 
a fost întocmit un grafic zilnic, pe 
ore. La sală își vor continua ac
tivitatea secțiile de pregătire fizică 
generală, baschet, volei, atletism, 
tenis de cîmp, tenis de masă, scri
mă.

Est? interesant de arătat felul 
cum va fi dusă munca în cadrul 
complexului G.M.A. în timpul ier
nii. Consiliul colectivului și-a fi
xat ca obiectiv principal cucerirea 
insignei G.M.A. gr. II. de către Toți 
sportivii de frunte ai colectivului. 
Pentru aceasta, în cadrul antre
namentelor de sală. în cadrul sec
ției de pregătire fizică generală, 
sportivii se vor pregăti la 
gimnastică ; antrenamentele și con
cursurile de tir se vor desfășura 
la poligonul de sub tribunele sta
dionului Giulești care va ’i rea- 
menajat în colaborare cu colecti- 
wl Locomotiva Grivița Roșie. La 
tabăra de la Predeal vor fi orga
nizate concursuri pentru trecerea 
normelor de schi,
■ Toate aceste pregătiri din cadrul 
tbleictivului Metalul Energia au 
fost făcute în colaborare cu or
ganizațiile de bază P.M.R. și IJ.T.M. 
ț! comitetul de întreprindere din 
M.E.E.I.E. al căror sprijin se face 
din plin simțit. 

rele de muncă simt minunat îngri
jiți la creșa și căminul fabricii, 
muncitoarele își pot închina toate 
eforturile ridicării productivității 
muncii. Preocuparea de a nu ră- 
mîne codașe în întrecere, a luat 
îlocul îngrijorării lor pentru 6oarta 
copiilor lăsați singuri acasă pe 
timpul producției. Aceste preocu
pări au dat naștere celor 11.470 
kg. fire și 20.035 m. țesături pe 
care colectivul fabricii le-a realizat 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie.

La fel, grija de a se pregăti 
cit mai bine in vederea unui a- 
propiat spectacol, in cadrul echi
pe1 cultural-artistice, sau în ve
derea unui meci de volei, handbal 
sau fotbal, provoacă nu puțină 
bătaie de cap muncitorilor și mun
citoarelor. Totuși, orice s-ar spu
ne, e parcă mai ușor de suportat 
această bătaie de cap dccît cea 
provocată odinioară de obsesia 
șomajului, a mizeriei...

...Și așa se face că- aproape 
o treime dintre tinerii și tinerele 
fabricii sînt astăzi însoriși în co
lectivul sportiv, că o jumătate din
tre membrii colectivului Flamura 
roșie „7 Noiembrie”” activează in 
cele 5 secții pe ramură de sport, 
că 30 la sută dintre sa.!ariații> ti
neri sînt purtători ai insignei 
G.M.A. Și aceste sute de tineri 
sportivi, care .alături de tovarășii 
lor de muncă au luptat Z' de zi

D’m realizările obț’nute
Toți coi ce muncesc pentru dez

voltarea activității sportive din 
țara noastră, cei ce luptă din tot 
sufletul pentru a-și ridica măiestria 
sportivă și a contribui astfel la 
creșterea gloriei sportive a țării, 
consideră Îndeplinirea angajamen
telor luate în sport ca o sarcină de 
onoare.

îndeplinirea angajamentelor con
stituie o preocupare de seamă atît 
pentru colectivele sportive și aso
ciații cît și pentru comitetele pen
tru cultură fizică și sport.

Unul dim comitetele orășenești 
C.F.S. cu o activitate deosebit de 
rodnică este comitetul C.F.S. Bucu
rești. El controlează și îndrumă în
deaproape munca comitetelor raio
nale C.F.S., care reușesc să obțină 
rezultate foarte bune în activitatea 
lor. Trimestrul III aii anului a 
însemnat o perioadă de frumoase 
■realizări pentru comitetul orășe
nesc C.F.S. București. Angajamen
tul anual cu privire la realizarea 
de noi membri ai colectivelor spor
tive era de 28.230. La începutul 
lunii octombrie au fost înregistrați 
un număr de 30.220 membri in co
lectivele sportive din București. La 
aceeași dată a fost îndeplinit și 
depășit și angajamentul cu privire 
la realizarea de noi sportivi cla
sificați. Față de cifra de 1647 
sportivi clasificați, cit era prevă
zut în angajamentul luat lai înce
putul anului, au fost clasificați 
1680 de tineri.

Intotdeaiuna, întrecerile de cros 
„Să intîmpinăm 7 Noiembrie" s-au 
bucurat de un frumos succes în 
București. Im aoest an însă, nu
mărul color care au participat la 
primei» faze a fost deosebit de în
semnat. Angajamentul inițial fuse

pentru depășirea normelor, au în- 
tîmpinat și îtn altfel, în felul lor, 
măreața zi al cărei nume îl poar
tă fabrica. Echipa de fotbal, (este 
vorba de cea din campionatul o- 
rășenesc, din care fac parte o se
re de tiner muncitori fruntași ca 
Petre Mihai. Ilie Stelian, Darie 
Nanciu, etc), și-a cucerit ins'gnele 
G.M.A. gradul II, iar după între
ceri în care disciplina a mers mi
nă tn mînă cu buna pregătire, s-a 
clasat pe locul II tn campionatul 
orășenesc și pe primul Ioc în „Cupa 
7 Noiembrie". Tot în cinstea 
acestei zile, .țesătoarele fruntașe 
Stetiama Căiugăru și Pachița 
Vafi.țu și-au intensificat antrena
mentul în cadrul echipei feminine 
de handbal nou formate, part’ci- 
pirud, totodată, alături de 253 de 
alți tineri și tinere din cele 5, 
cercuri ale colectivului, la prima 
etapă a crosului „7 Noiembrie".

Sportiv’ fruntași nu vei găsi 
| prea multi în fabrică. Poate că 
] altfel ar fi stat lucru: il» facă pre

ocuparea pentru sport s-ar fi năs- 
i cut ma> din vreme, și. mai ales, 

dacă dibuîelile primilor conducători 
ai activități' sportive din întreprin
dere ar fi durat mai puțin. Așa. 
activitatea sportivă poate f" consi
derată ca fimd abia la nrimii săi 
pași: dar cei anroone 3n0 de pur
tători ai ins’gne’ G M A. exis
tent! nî-nă în pr-z-n*  fd:ntr» care 
105 și-au cucerit insigna în cin
stea aniversării Marelui Octom
brie) ca si numeros'i parFcinanți 
la comp»tifiile m-hinate măreței 
sărbători arată că acești primi 
nași shot destul de larM. ei oăiitîrd 
să necM'tm... terenul pierdut.

Nu -este de loc surprinzător fap
tul că — stînd de vorbă fie cu 
activiștii, fie cu sportivii fabricii 
— vei auzi legată de oricare din
tre realizări ziua de 7 Noiembrie. 
S: noafe că vei fi tentat o clină 
să crezi că explicația avîntului cu 
care s-a muncit în mfirtipinarea 

I marii aniversări stă în fantul că 
în.săsi fabrica poartă numele zi!< i 
d» 7 No'C’-’brie. Dar. adîncînd pu
țin lucrrr'i», și mai ales legînd 
elanul de aci cu cel d’n întreprin
derile de pe tot cuprinsul țării, îți 
dai seama că el își are izvorul 
în dragostea profundă cu care în
treg poporul îrdînTpină măreața zi 
care ne-a deschis și nouă zorile 
unei vieți noi, fericite.

V. ARNAUTU

se de 62.990 part tipăriți. La în
treceri au luat parte 82.450 de ti
neri și tinere.

Și pe linie G.M.A. au fost în
deplinite și depășite angajamen
tele luate. Au fosit realizați, pînă î 
la începutul lunii octombrie, 715 
noi purtători ai insignei F.G.M.A. 
și 6292 purtători ai insignei G.M.A. 
gr. I.

Comitetele raionale C.F.S. din 
București au inițiat o serie de ac
țiuni frumoase în cinstea Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice. In Ca- 
pitailă au avut loc In luna octom
brie 20 concursuri G.M.A., organi
zate de comitetele, raionale, la care 
au luat parte 2090 de aspiranți. In 
luna octombrie, 100 de tineri și 
tinere au cucerit insigna G.M.A. ’ 
gr. IL x

Comitetul raional C.F.S. „23 Au
gust" a organizat șase concursuri 
de volei, cinci concursuri G.M.A. 
și două competiții de fotbal intcr- 
oolective, la care au luat parte 15 
echipe. In întrecerile de volei or
ganizate de. comitetul raional C.F.S. 
Lenin s-au întîlnit 8 echipe de vo
lei, iar în competiția de fotbal 12 
echipe ale colectivelor sportive din 
acest raion. In raionul Stalin au 
fost organizate o competiție de 
șah, la care au luat parte 119 șa
hiști și o competiție de fotbal. De 
asemenea, și în alte raioane au 
fost organizate diverse întreceri, 
unele încă în curs de desfășurare.

Consiliile orășenești ale asocia
țiilor au organizat și ele o serie 
de întreceri in cinstea Lunii Prie
teniei. Au fost organizate 8 con
cursuri de șah, la care au partici
pat 392 sportivi, 23 concursuri de 
volei, 16 întreceri alpine, 6 com
petiții de handbal șa.

Multa apa șiroia de pe streșinit... 
Și cit era drumul de larg nici ți
penie de om. Se auzea doar un. 
copil chemînid dinitr-un fund de 
grădină, iar in partea cealaltă, in
tr-un lan de floarea soarelui in 
care tulpinele rămăseseră de mult 
fără podoaba florilor, un stol de 
vrăbii căuta cele din urmă se
mințe.

In dipa aceea se porni darabana 
să bată. Cel care o purta și care 
strunea cele două bețișoare nu se 
arătase încă la răspîntia la care 
trecea și șoseaua de asfalt, lu
cioasă de mîzgă. Se auzea numai 
bătaia grăbită a bețișoarelor. Apo:, 
o adiere de vint aduse și vocea a- 
celuia care purta vești pentru oa
meni. Dar cuvintele nu erau de 
deslușit... La casele din jur, la 
cele de peste drum, ferestrele se 
deschiseră pe rînd. Se iviră cei 
dornici să afle ce-i nou prin co
munal lor. Darabana mai răsună 
încă odată d'ncolo de răspîntie, a- 
poi cel așteptat se ivi pășind cu 
băgare de seamă prin glodul din 
mijlocul drumului. Era un bătrînel 
înalt și uscățiv. îmbrăcat într-o 
haină groasă de aha. Pe cap purta 
o capelă ostășească iar în față își 
atirnase cutia rotundă, sunătoare. 
Te așteptai să fie din lemn, înve
lită cu o piele înt'nsă din toate 
părțile. Dar nu era așa. Era toată 
din fier, dintr-o tablă mai veche, 
care căpătase de acum luciu pe 
rugină. Ba rugina își găsise cu 
cale să roadă mai cu temei în- 
tr-una din margini și să străpun 
gă chiar Ferul. Nu încăpea nici o 
îndoială că toba era veche, mult 
mai veche dccît multe din casele 
din Șelimber. Căci desnre asta ui
tasem să vă spun, Întâmplările a- 
cestea se petreceau în acea comu
nă din vecinătatea Sib'ului.

Bătrîmelul cu chipul ostășesc — 
și acesta dintr-o vrem» de demult 
— căută un loc de adănost sub o 
streașină mai largă, scoase Feți
șoarele dintr-un buzunar larg și în
căpător și porni să bată cu sîr- 
guitiță tabla ceia nirimtă. Tare 
grăbeau bețisoerele m ronotul a- 
cela mărunt de ți se narea că auzi 
duruitul hulubilor mtr-o salcie din 
malul apei Rășinarului care cur re 
prin apropierea setului. Alte capete 
se iviră la ferestre. Bătăile înce
tară în timp ce bătrânelul își drese, 
plin de importanță, glasul.

—- Auziți! La ora> 5 avem teatru 
în romînește! Auziți! La ora 7 a- 
vem teatru în limba germană l 
Auziți! Cine a pierdut 7 purcei ti 
găsește la sfatul popular! Auziți! 
La noi în gosnodărie am scos la 
hectarul de cartofi peste 18.009 kg! 
Auziți!

Acestea păreau de faipt cele mai 
■importante evenimente din după- 
amiaza aceea, evenimente pe care 
le-ar fi însemnat orice cronicar al 
vieții din gospodăria agricolă co
lectivă ,6 Martie" din Șelimber. 
Asta numai în cecul cind se măr
ginea să tmă seama de cele spuse 
de bătrînul care, se aciuise acum 
sub o streașină și. într-un răgaz, 
își răsucea o țigară cu tutun care 
scotea fum iute și înecăcios.

Dar de îndată ce pășeai în curtea 
gospodăriei, plină de acareturi și 
unelte, așezate unele sub șoproane, 
altele de-abîla aduse de pe cîmp, iți 
dădeai seama că acolo ai să afli 
și alte lucruri vrednice de luat, in
tr-adevăr, în seamă. Așa l-ara cu
noscut mai întîi pe Petre Moisin, 
președintele gospodăriei, care nu 
mai prididea alergînd de la un 
șopron sub care se alegeau mii și 
■mii de kilograme de cartofi, care 
erau anoi încărcate în camioane, 
la clădirea lungă de cărămidă ro
șie, așezare nouă pentru o mare 
crescătorie de porci cu car» se îm
bogățește gospodăria. Pînă la 7 
Noiembrie lucrarea trebuie să fie 
■isprăvită.

— Noi, souse președinte’e. am 
ÎOS*  rrr*--'-rl  »rie ne ‘rirev 

raionul. L>ar a lost un timp cina 
nu ne-ara prea, gospodărit bine tre
burile și alții mai vrednici, cei de 
la „Tractorul roșu" din Cristian, 
ne-au luat steagul. Acum însă, 
năzuim să-l aducem înapoi. In 
toamna asta am semănat 72 ha.' 
de grîu în rînduri încrucișate și | 
ne-am îndeplinit aproape cu totul i 
planul la orzul de toamnă. Avem 
și vaci frumoase și cutez să mă 
laud și cu grădina din malul apei, 
Rășinarului. O să facem în curindl 
socoteala. Să vedern cine aiu fost j 
mai buni în întrecere, cei de la f 
Cristian sau noi șălimbărenii... f

Omul, sg vede că avea treburile j 
lui. De aceea ne-a îndrumat să cer- , 
cetăm^ cercul lor miciurinist. Așa, 
am pășit în mai multe încăperi ale! 
gospodăriei^ și tot .-a l-am întîi-' 
nit pe Iliuță Ion, brigadier fruntaș 
și cel mai bun jucător de fotbal 
dintre cei din gospodărie.

Mai întîi, trebui? să spun cu
vinte de laudă pentru cercul mi
ciurinist al gospodăriei. Iți vine 
să crezi că e vorba de o încăpere 
de la un institut și nu o mică a- 
șezare științifică în care Își dove
desc priceperea săteni' care abia, 
de curînd au intrat în tainele al
tădată ascunse lor. Și-am stat și 
m-am uitat aproape un ceas la 
cei care drămuiau acolo semințele, 
vorbeau de asolamente. făceau a-, 
nail+ze.

j
l

Și tot in ceasul acela, răzbateau 
dintr-o încăpere învecinată melodii: 
de Straues și Schubert, cîntate cu 
măiestrie la pian. Și-am vrut să 
aflu cftie-i meșterul cîntăreț. Și 
nu mică mi-a fost mirarea cînd 
am văzut că-i o fată de acolo dini 
sat. care citește notele de pe por-i 
tativ si care a uitat de toate dini 
jttr culegînd de pe clapele albe și[ 
negre atitea sunete minunate. I

Apoi am stat de vorbă cu Iliufăț 
Ion. Intrase și el în încăperile de-| 
spre-care v-am vorbit ducîr.d în', 
mină două chei și o pereche dej 
ochelari din aceia fumurii. Și erap 
firesc să fie fumurii și cu apărș-L- 
tori pentru praf; pentru că în ti n-f 
pul treierișului Iliuță al nostru ai 
fost coșar la batoză. El a făcut) 
treabă bună și la brigada de cîmp 
dar s-a evidențiat anoi la cea del 
grădină. Pe malul apei care răz-E 
bate din sațul în care s-a ^ătcuțț 
el, acolo, la poale de munte, IF.u[ă,j 
om al pădurii, a dovedit că poate-, 
învăța cu repeziciune și altă me-ț’? 
serie. Spuneau chiar oamenii: ,ce!.. 
grădinar priceput s-a făcut Iliuță!"' 
Acum, oamenii din gospodărie sef-, 
fălesc cu el pentru că s-a arătat 
harnic la toate.

Dar plnă Ia cei 24 ani ai săi 
Iliuță a avut multe necazuri în 
viată. Cînd era mic o ducea tare"
greu cu muncile în pădurile de ia 
munte. Nici în anii în care a mai
crescut, viața nu s-a arătat mai 
bună cu el. Cî.nd ceilalți de-q ~ 
vîrstă cu el s- u dus să-și caute 
de lucru în fabricile de la oraș, 
Iliuță a trebăluit pe la cei bogați 
Dar au trecut anii. S-au schimbai 
multe... A primit pămrnt la Șe
limber. Si- a fost unul din primii 
înscriși în gospodărie.

— Iar acum înd ne-arri așeza 
și noi, spun? el. nevastă-mea Ma 
ria nu vrea să mă îngăduie ci 
sportul. D?ir mie, ca și celorlalți 
■ne place mult. Tocmai de aceea 
avem echipă d? fotbal și volei, 'ai 
mulți dinitre no-i sîntem purtător * 
ai insignei G.M.A. Fetele au și eh 
echipa lor de volei iar cei ma 
în vîrstă se adună în fiecare du 
mimică pe lingă terenul noștri 
unde jucăm meciuri mari Pînă li 
urmă am lămurit-o și pe Maria ș| ■_ 
tocmai de aceea, la fiecare ioc anL 
fost trecut pe foaia de arbitraj cj 
extremă dreapta. Eu îs tare lț 
fugă... Și gonesc mingea pînă îț. 
poartă 1

Aștia-s oamenii și întîmplările di 
la apa Rășinarului desnre cari 
vroiam să vă



Muncă
tot mai rodnică

I Cîrrd stai de vorbă eu electricia
nul mecanic Silvestru Raicu, poți 
afla multe lucruri interesante. Am 
reținut în primul rind felul în care 
un om poate îmbina în chip armo
nios activitatea profesională cu cea 

. sportivă și mai ales cum poate ob
ține :n amîndouă aceste domenii, 
binemeritate succese și satisfacții.

Tovarășii săi de muncă de la i 
Complexul Grivița Roșie -- secția 
ut'laj, sînt obișnuiți săi vadă pe 
,maistrul constatator Raicu, aple
cat cu multă atenție asupra diver
selor aparate electrice, cercetînd, 

■ verificind și notînd cu răbdare da
te ți cifre. penim a veni de hac 

. complicatelor mecanisme.
To* * atît de firească este, însă, și 

imaginea activistului sportiv Silves
tru Raicu prezen*  în ultimii patru 
ani la realizările de seamă ale co
lectivului Loco imtiva Grivița Roșie 
sau ale consiliului regional al a- 

„ sociației, unde răspunde cu succes 
la secțiile turism, alpinism și schi.

I • De la Baia Mare veștile bune 
i sînt din ce în ce mai dese. In ul

timii trei am au f03f obținute noi 
succese în toate domeniile spor
tului. In 1951 erau în oraș 20 te
renuri. Acum sînt 36. In 1951 nu
mărul sportivilor clasificați era de 
368. Acum el a sporit la 815. Pur
tători a* insignei F.G M.A. se gă
seau în 1951 în număr de 180. 
Acum sînt 810, iar numărul tine
rilor care au cucerit normele 
G.M.A. gradul I s-a ridicat de la 
275 (cît era în 1951) la 1.579...

Iată un grabe mereu în pro
gres, așa cum poți întîlni în toate 
orașele patriei noastre...

• Munca și sportul merg mî- 
nă-n mină. Și acolo unde legătura 
e mai strînsă, rezultatele sînt și 
mai bune. Muncitorii de la uzi
nele Strungul din Orașul Stalin se 
mîndresc cu tinichigiul Dumitru 
Chirică, tehnologul Constantin 
Sirbu, planificatorul Al. Drepner 
și muncitoarea Ecaterina Kreizer. 
Numele lor pot fi întîlnite mereu 
în frunte acolo unde e vorba de 
muncă și sport. De curînd, ei și-au 
luat, alături de ce’lalți tineri, in
signa G.M A. gradul I,

La GiA.S. Dumbrăveni, la mulți 
kilometri de Orașul Stalin, wn alt

Preocuparea «a le seamă o con- j 
stituie în prezent formarea de ca- 

* dre tinere. La începutul anului, 
a primit sarcina să se ocupe de 
cele 2 echipe de fotbal de pitici ale i 
asociației Locomotiva. Și trebuie să 

■spunem că nici unul din cei 48 „pri
chindei- care au învăța! tehnica 
popularului ioc, rw poate fi nemul
țumit. Una dintre echipele lor a 
cucerit chiar o frumoasă cupă de 
argint la recenta competiția orga- 

- irizată de secția spori a C.C.S., iar
5 dintre pitici au fost trecuti cu 
acest prilej în echipa de juniori 
locomotiva.

De curînd, două noi victorii au 
ost înregistrate în „palmaresul" 
activistului sportiv Raicu: cercul 
iău sportiv a obținut drapelul de 

■ runtaș pe întreg complexul Grivița 
foșie, iar el a cucerit insigna 
6.M.A. gradul I excelent. Și să nu 
•jităm că activistul nostru nu face 
'arte chiar dintre „pitici": el nu- 
hără peste 44 de ani.

II poți găsi în fiecare zi, în o- 
rele de producție, in birourile de
pozitului de cherestea al unității 
nr. 24...

înalt, subțirel, tînăr — abia a 
intrat în al 25-lea an al vieții —■, 
cu ochi senini și voce blindă, do- 
moală. Așa îl cunosc tovarășii lui 
de muncă și cumpărătorii, pe ca
sierul Ion Barbu. Și dacă ai să 
stai de vorbă eu tovarășii lui, ai 
să afli că tînărul Ion Barbu este 
unul din cei mai destoinici sala- 
riați și că, pentru calitățile lui 
deosebite, a fost evidențiat de cu- 
rind.

Un tînăr cu care întreaga uni
tate se mîndrește.

La aceasta se adaogă o altă 
mîndrie, tot atît de justificată: 
Ion Barbu este maestru al sportu
lui iar deunăzi le-a mai adus 
sportivilor de la colectivul Fla
mura roșie Comerț o mare satis
facție: cucerirea campionatului de 
marș pe 50 km., cu timpul de 4 
ore, 34 min., 55 sec. O cifră care 
se situează printre cele mai bune 
din lume — a șjsea — cum a ți
nut să ne precizeze realizatorul ei.

Cariera sportivă a lui Ion Bar
bu este relativ scurtă, dar bogată. 
Barbu a început să practice spor
tul în anul 1948 în cadrul liceu
lui. participând la diferite probe 
atletice în competiți' sportive de 
mase.

Un an mai tîrzfu este atras de 
marș. In această disciplină, pri
mii pași i-au fost îndrumați de D.

Montatorul l!:e tea esK unul dintre cei mai bum muncitori ai 
Secției 4 mecanică, din cadrul Complexului „Grivița Roșie". In fiecare 
lună acest harnic tehnician reușește să-și realizeze planul in proporție 
de 105—106 la sută. Dar Ilie Milea este și un cunoscut sportiv. El 
activează in lotul de rugbi al pu ternicei formații divizionare Loco
motiva. lată-l in fotografia de față lucrind cu multă pricepere la mon
tarea unui cap de aburi al unei locomotive, care va transporta in su
rind pe drumul de fier mii și mii de oameni.

Ultimul schimb al echipei Flamura roșe in circuitul de marș 
„Ștafeta ziarului Munca". In fotografie, alături de cunoscutul mărșă
luitor, maestru al sportului, D. Par aschivescu, în stingă lui se află 

ți maestrul sportului Ion Barbu.

Paraschivescu al cărui elev — o 
spune cu satisfacție — este și as
tăzi, cînd elevul .a izbutit să-și 
întreacă maestrul.. In 1950, tînă
rul mărșăluitor are cinstea de a 
reprezenta pentru prima oară culorile 
patriei, în cadrul campionatelor 
internaționale de atletism. In a- 
nul următor, face parte din nou 
din reprezentativa țării și cuce
rește ți titlul de maestru al spor

tului, p.ircurgind distanța de 10 
km în 49 mm. 20 sec.

La șirul frumoaselor lui isprăvi 
sportive a mai adăogat recent o 
victorie: campionatul pe 50 km. 
O cursă deosebit de dificilă în 
care, în urma unei temeinice pre
gătiri și a unei tactici bine chib
zuite. i-a depășit pe experimen
tați Pa’-jF’ch.ivescu si Baboie...

EMIL IENCEC

Competiții
In fiecare an măreața zi de 7 

Noiembrie este întîmpinată cu noi 
succese în muncă. In fiecare an 
tineri și vîrsinici participă eu tot 
elanul la întrecerile organizate în 
întreprinderile lor. Tot așa. și. pe te
renul de sport ei se întrec pentru 
a-i desemna pe cei mai buni.

★
La cea, de a treia ediție a „Cu

pei Regiunii Autonome Maghiare" 
la tenis de cîmp. închinată zilei 
de 7 Noiembrie, au luat parte 26 
de concurenți din orașele Tg. Mu
reș, Orașul Stalin, Gheorgheni și 
Sfîntul Gheorghe.

Competiția a fost bine organi
zată, ceea ce a contribuit la buna 
desfășurare a întrecerilor. Jocurile 
s-au disputat pe terenurile colecti
vului Flamura roșie din orașul 
Sfîntul Gheorghe. La băieți, locul 
I, a revenit jucătorului Bogdan

0 nouă bază sportivă
In toamna aceasta, Capitala 

noastră a fost înzestrată cu o nouă 
bază_ sportivă. Printr-o muncă in
tensă, activiștii și sportivii asocia
ției Constructorul au dat față nouă 
terenurilor de sport din Șos. Ol
teniței, creîn-d o baaă modernă.

In mai puțin de două luni au 
fost reamenajate, prin muncă ob
ștească și cu materialele recupera
te, două terenuri de fotbal și unul 
de rugbi, a fost refăcută pista de 
atletism și au fost confecționate 
aparatele pentru cursa cu obstacole 
G.M.A. Totodată, a fost construită 
o tribună cu o capacitate de aproa
pe 1 000 locuri și un vestiar perutra 
sportivi, iar Întreaga bază a fost 
împrejmuită cu un gard nou. Nu 
s-a trecut cu vederea, nici aspectrd 
estetic al complexului sportiv. O 
alee plantată cu 100 de arbuști, 
numeroasele flori săfite și cele cî- 
teva piese ornamentale, confirmă 
acest lucru.

In prezent, continuă lucrările de 
construire a unui poligon de Hr 
cu 25. paturi și sînt pregătite spa
ții pentru amenajarea viitoarelor 
terenuri de tenis, volei și baschet

Cetățenii din cartier not spune pe 
drept euvrnt că asociația Construc
torul nu-și desminte numele și că 
inițiativa ei este demnă de laudă.

iui țară
(Metalul — Orașul Stalin), care a 
di-spus în finală de jucătorul Te- 
reanu (Progresul — Sf. Gheorghe) 
iar la f te locul I, a revenit ju
cătoarei Carolina Siegler (G.h.or. 
gheni). La dublu băieți, primul loe 
1-a ocupat cuplul Iosif Nagv —> 
Nic. FF-<cs din Tg. Mu'eș.

■A-

Echipa Dinamo din Sa.tu XV re 
a susținut un meci de volei ît> 
compania echipei' Metalul d;n Câm
pia Turzii.' Rezultatul de 3-2 în 
favoarea echipei Dinamo orim- 
dește lupta strinsă ce s-a dai în
tre cele două echipe, pfntru de
semnarea cîștigătoruhii.

O frumoasă demonstrație au fă
cut și luptătorii de la Școala spor
tivă din Satu Mare, care au reu
șit să-i învingă cu scorul de 5—3 
pe luptătorii Școlii sportive din 
Lugoj.

/ Nu e zi în care poștașul ce 
ale drumul spre redacția noa- 
iră, să nu ne întîmpme cu un 
țmbet:

— Aveți scrisori, nu glumă.
■ Și începe să numere. Uneori a- 
jnge cu socoteala scrisorilor pînă

‘ î 50—60.
Cu emoție și curiozitate, des- 

îiidem fiecare din aceste pit
iri. Uneori, chipul ni se lumi- 
ază. citind vești bune, care îți 
erg la inimă. Alteori, fruntea se 
cruntă, căci, printre rînduri, mai 
iscoperim încă lipsuri și atitu- 
ni -învechite. Dar victoria e în- 

jtdeauna de partea realizărilor 
're se string tot mai multe, din 
■ în ce mai multe.
• Primul buch’.t de realizări 
n poșta de azi: Craiova. Numai
. cursul acestui an, au fost ame- | 
,ijate zece baze sportive. La . 
oala medie C.F.R. s-a construit 
t utilajul pentru gimnastică și 

fost reamenajate terenurile de 
ischet și volei. Toate acestea e- 
yii le-au făcut cu mîinile lor, 
îndu-1 în frunte pe profesorul 

,'t. Crăsneanu. Cei de la 
M.T.C.F. nu puteau rămîne ne- 

.sători, văzînd munca avîntată a 
zarășilor de învățătură. Și-au 
•rstruît și ei un teren de baschet, 
Irumați de profesorii M. Gronea
Gr. Tatomirescu. La colectivul 

brtiv Voința, fa școala pedago
gă, la S.M.T. Electrica, același 
blou. Muncă avîntată, același 

de frumoase realizări...
• Cei ce se ocupă de activitatea 
ociației Recolta în regiunea Ga- j

Vești care ne bucură...
lăți pun mult suflet și dragoste 
în tot ce fac. Ei caută să-și în
sușească cele mai bune metede de 
muncă. Recent, a fost organizat la 
Rușețu, un schimb de experiență 
la care au participat activiștii 
sport'vi ai Asociației dm raioa
nele Brăila, însurăței și Filimon 
Sîrbu precum și’ reprezentanți ai 
comitetelor de întreprindere. Au 
fost discutate multe probleme de 
instruire sportivă, treeîndu-se apo; 
l.a munca practică. Iar roadele aces
tei consfătuiri n<u se vor ’ăsa aștep
tate...

o Greu și-a mai făcut drum 
boxul în orășelul Sailonrta din re
giunea Oradea 1 In 1949 a venit 
aci muncitorul fruntaș Gavril 
Babeș care îndrăgea această dis
ciplină sportivă și ținea s-o facă 
cunoscută în orășel. El s-a izbit 
însă de multe piedici împotrivirea 
părinților, lipsă de sprijin din par
tea colectivului sportiv Spartac și 
alte necazuri. Dar n-a dat înapoi! 
Și-a început antrenamentele cu o 
mînă de tineri, în... bucătăria ca
sei. Aci a muncit aproape un an. 
Mai tîrziu, și-a mutat cîmpul de 
antrenament în sala de gimnastică 
a liceului, iar cei de la colectivul 
sportiv '-au pus la dispoziție pri
mele materiale. De aci încolo, 
boxul a prins să se dezvolte ra
pid. In scurtă vreme, el fusese în

drăgit de toată populația din Sa- 
lonta. Au venit aci selecționate din 
Oradea, Arad, Cluj, Tr. Severin, 
Reșița, Timișoara ba ch:ar echipe 
fruntașe ca C. C A. și Dinamo 
București. In 1953 a luat ființă 
școala de box din Salonfa avînd o 
durată de trei ani Ea are 25 de 
elevi și se bucură de tot sprijinul 
organizațiilor sportive din oraș. 
Visul lui Gavril Babeș s-a împli
nit! In rindurile elevilor săi »e 
numără elemente talentate ca /. 
Seneși, Emeric Bogosi, Șt. Bogosi, 
Fr. Micloș, Al. Dander, etc... „Iată 
cît de mult poate face munca en
tuziastă într-un orășel atît de mic 
ca Salonta...

® Frumoase realizări au obținut 
și sportivii comunei Niculițel 
din raionul Tulcea. La Spar- 
tachiadă au venit 46 țărani 
muncitori, iar echipa de oină 
s-a dovedit fruntașă în întreceri! 
62 tineri ' au cucerit insigna
F. G M.A., iar 35 din ei dau exa
menul de control pentru insigna
G. M.A. Sportivii și-au construit 

un frumos teren de volei, unde e- 
chipele de fete și băieți se antre
nează cu regularitate. Răsplata a- 
cestei munci avîntate n-a întîrziat 
și nici nu putea să întîrz'e. Co
lectivul sportiv Niculițel a primit 
titlul de colectiv sportiv fruntaș să
tesc pe regiune. 

muncitor de nădejde. Oprea Sam
son se mîndrește cu o serie de re
alizări în domeniul sportuhr. El 
a înjghebat o formație de îotlbal și 
a pus apoi bazele echipe de po
pice care susține int Iniri cu cele
lalte echipe din rec ime Acum, 
Oprea Samson se gândește la lu
cruri și mai mari, fine să organi
zeze un festiva1 arrist’c sportiv. 
Și va reuși. Pentru acolo unde 
există dragoste de muncă, există 
și binemeritate roade'

» De la lași, veștile corespon
denților noștri ne vorbesc despre 
munca plină de avînt în p-oducție, 
a unor cunoscuți jircăirori de Gtbal 
ai echipei Locomotiva Iași. Sudo
rul Al. ' Leonle, cazangiul O. 
Streașină și montatorul Pavel lo- 
nescu fac parte dm rindurile a- 
celor sportivi in care noi ne pu
nem toate nădejdile, acei sportivi 
care luptă cu aceiași nestăvilit 
avînt în cîmpul muncii și pe te
renul de sport...

Aceste vești — din care am spi
cuit numai o parte — umplu în
totdeauna inimile de bucurie, perir 
tru că ale confirmă pe deplin mer
sul înainte al mișcării sportive din 
țara noastră

(Ne-au scris: C. Moțoc, A. 
Schenkman, A1 A Gercanu, 
Gr. Bîrsan, V. Săsăraru, Gr. 
Chtrițescu, Nerva Pova,' I. 
Sima).
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• In anul 1954 fondurile alo
cate în bugetul de stat al U.R.S.S. 
pentru ocrotirea sănătății și pen
tru cultura fizică întrec, sum a de 29 
miliarde ruble. Fonduri impor
tante destinate dezvoltării culturii 
fizice sînt alocate și în bugetul 
sindicatelor.

s In Uniunea Sovietică se dă 
atenție ridicării cunoștințelor teh
nice ale celor care lucrează în do
meniul sportului. Astfel, există 13 
institute superioare și 37 școli me
dii tehnice care pregătesc peste 
40.000 de viitori specialiști în do
meniul culturii fizice. De asemenea, 
funcționează 800 școli sportive pen
tru copii, frecventate de 120.000 

■copii.
• A crescut considerabil măies

tria sportivilor sovietici. In ultimii 
cinci ani, sportivii din U.R.S.S. au 
îmbunătățit de peste 2.100 ori ta
bela recordurilor țării și de 209 
ori pe cea a recordurilor lumii. 
Sportivii sovietici au cucerit pri
mele locuri la campionatele -mon
diale de patinaj viteză, șah, volei, 
hochei, lupte clasice, gimnastică, 
haltere, la campionatele europene 
de baschet, atletism, canotaj aca
demic. In momentul de față, spor
tivii sovietici dețin 80 recorduri 
mondiale.

® La 1 ianuarie 1954 au fost 
înregistrați în U.R.S.S. 5.500 ma
eștri ai sportului. 16 șahiști sovie-

s'I

Voleibaliștii romîni și cei sovietici schimbă tradiționalele buchete de flori înaintea meciului lor, din 
cadrul campionatului lumii.

Prietenul meu, Konstantin Reva

PRIETENII DE NEUITAT

Sînt unul dintre sportivii care 
au avut bucuria să se întîlnească 
adeseori în întreceri cu minunății 
voleibaliști sovietici. Sînt unul 
dintre sportivii care au învățat 
mult, de fiecare dată, din meciu
rile cu sportivii Uniunii Sovietice. 
Jocurile noastre, ale echipei naițio- 
nale de volei și ale echipelor noas
tre fruntașe s-au schimbat structu
rai din momentul cînd am asistat 
ia memorabila demonstrație a re
prezentativelor U.R.S.S. desfășu
rată în anul 1949 în sala Floreas- 
ca.

Astfel, cu. fiecare joc, am legat 
noi și noi prietenii în rîndul celor 
mai buni voleibaliști din reprezen
tativa Uniunii Sovietice, prietenii 
care s-au cimentat cri prilejul vi
zitelor echipei noastre reprezenta
tive în Țara Socialismului, fie în 
oadrul campionatelor mondiale des
fășurate la Moscova, fie în cadrul 
turneelor efectuate de noi în mai 
multe orașe sovietice.

Poate și faptul că joc în echipă 
în același post ca și el, m-a legat 
foarte mult de căpitanul echipei 
naționale masculine a U.R.S.S., 
Konstantin Reva. Sportivii noștri 
îl cunosc bine pe acest voleibalist 
celebru în toată lumea, pe acest 
băiat blond, bine legat, de o voio
șie molipsitoare, dar de o dîrzenie 
nedezmințită pe teren. „Bombele" 
lui nu pot fi oprite, de regulă, și 

Cifre despre mișcarea de cultură fizică 
și sport din U.R.S.S.

el realizează cele mai multe puncte 
pentru echipa sa. De o sportivitate 
exemplară, Revai este primul care-1 
felicită pe adversar, lăudînd tot
deauna părțile bune ale echitpei cu 
care s-a întrecut.

Am stat adeseori de vorbă cu 
Reva și niciodată n-a uitat să-mi 
sublinieze progresele pe care le-am 
făcut, dar să și enumere deficien
țele pe care le mai prezintă pre
gătirea mea tehnică și tactică. 
Sfaturile lui, .indicațiile practice — 
rod al îndelungatei lui experiențe 
— mi-au slujit efectiv în munca 
pentru atingerea măiestriei sporti
ve.

Nu pot uita niciodată interesul, 
atenția și dragostea cu care Reva 
a discutat cu mine. S-a interesat 
■nu numai de activitatea mea de 
performanță, ci și de studiile mele 
în Institutul de Cultură Fizică pe 
care l-am absolvit în acest an.

Acum, în preajma zilei de 7 No
iembrie, amintirile prieteniei trai
nice care mă leagă de Reva Îmi 
revin și mai puternic în minte și, 
odată cu ele, amintirile dragi ce le 
port oamenilor și locurilor din 
Uniunea Sovietică, unde am pe
trecut clipe de neuitat și unde am 
văzut minunatele înfăptuiri ale 
oamenilor sovietici.

ȘTEFAN ROMAN 
maestru al sportului

tici, au titlul de mari maeștri in
ternaționali iar 25 acclla de maeștri 
internaționali.

» In anul 1953 existau în 
U.R.S.S-. 2.600 stadioane utilate cu 
tot inventarul necesar. 21.948 te
renuri de baschet, 145.345 terenuri 
de volei, 37.678 terenuri de gim
nastică., 4,655 săli de gimnastică, 
1.480 piste de patinaj viteză, 3.728 
baze de schi, ca și numeroase 
trambuline de schi, poligoane dte 
tir și talere, terenuri de tenis, ba
zine de înot acoperite, piste de cic
lism etc. In momentiul de fată, toate 
aceste cifre sînt desigur depășite.

® Numai la dispoziția sindica
telor stau 1.200 stadioane și 55.000 
diferite alte construcții sportive 
cum ar fi sălii de gimnastică, baze 
nautice, și de schi, tabere de tu
rism și alpinism etc.
• Pe ljngă stadioanele, bazele 

de schi, patinoarele și casele de 
cultură fizică funcționează peste 
5.000 puncte de consultații medico- 
sportive. Aproape 10.000 medici 
sînt angrenați în problemele cul
turii fizice.

• Editura „Cultură fizică și 
sport" a publicat în anul 1949 di
ferite cărți sportive cu un tiraj de 
2.998.000 exemplare. In 1950 acea 
stă cifră a atins 3.982 000 exem
plare iar acum a trecut de 4 mi
lioane exemplare. Tirajul diferite
lor publicații sportive . scoase de 
editurile locale a atins în anii
195° 9^3 aproape I0.000.00Q e- 

xemplare.

In țara Marelui 
Octombrie

In ziua de 18 .iulie a acestui an 
eram unul din c«i 90.000 de oa
meni prezenți în tribunele stadio
nului Dinamo din Moscova pe 
care se desfășura parada în cin
stea Zilei Unionale a Sportivului.

Am văzut atunci, în coloanele 
care au defilat prin fața noastră, 
rinduri întregi de campioni- mon
diali, de campioni olimpici și re
cordmani mondiali. Am văzut, ăpoi, 
minunata demonstrație a tinere
tului din toate republicile uniona
le, cu încântătoarea lor varietate 
de culori, și terne. Aș putea uita, 
vreodată, piramida tinerilor din 
Bielorusia alcătuind o uriașă vază 
de flori sau demonstrația tineretu
lui din Kazahstan înfățișînd grî- 
nele care cresc pe pămînturile de 
curînd desțelenite ?

Am plecat de pe stadion cu
prinsă de un puternic sentiment de 
admirație față de tinerele și tine
rii venițl de pe tot cuprinsul 
Uniunii Sovietice și care reușiseră, 
cu o măiestrie de neegalat, să 
facă din mișcările lor precise și 
armonioase un imn închinat vieții 
libere și pașnice, un imn al tine
reții plină de vigoare și optimism, 
un iimti ce slăvea prietenia sinceră 
și trainică.

In zilele șederii mele la Mosco
va am simțit din plin prietenia 
poporului sovietic.

ELENA LEUȘTEAN 
maestră a sportului

Cu gîndul la întrecerile cicliste de la Tuia...
Printre numeroșii sportivi care 

au avut fericitul prilej de a vizita 
Uniunea Sovietică, participînd la 
diferite întreceri sportive, se află 
și tinerii cicliști Aurel Șelaru (în 
vîrstă de 19 ani) și Mihail Voi- 
nescu (în vîrstă de 21 ani). Acești 
tineri cicliști de la Dinamo, de- 
butanți în reprezentativa țării, au 
participat la întîlnirea internațio
nală de la Tuia, din vara acestui 
an.

Firește că în carnetul lor de
însemnări, ca Și în memorie, an
strîns un noian de impresii, atît
din călătoria făcută cît si din

ziu/u Șelaru

Ceafa coborîse, ca de obi
cei deasupra Leningradului. 
Totuși, acesta Iși păstra fru
musețea sa deosebită care ne 
încîntase In dimineața acele
iași zile, cînd, un soare căl
duros fusese un oaspete săr
bătorit de întregul oraș. Lu
mina puternicelor becuri, a vi
trinelor și a farurilor automo
bilelor, descoperea viața ma
relui oraș care pulsează, ca 
și la Moscova, pînă noaptea 
tlrziu... In sala de banchete 
a hotelului în care locuisem, 
ne petreceam ultima seară in 
istoricul oraș de pe malurile 
Nevei. Reuniunea cu jucătorii 
echipei Zenit avea să devină 
pentru mine o amintire de ne
uitat. Nu am să mă refer la 
atmosfera intimă, de caldă 
prietenie din acea seară, nici 
la minunatele daruri primite 
și nici la aprecierile frumoase 
făcute despre jocul echipei 
R.P.R. îmi amintesc însă de 
bogatul program artistic cu 
care s-a încheiat reuniunea 
noastră. Nu am reținut nu
mele celor care și-au dat 
concursul, dar m-a impresio
nat unul dintre ei. Mai înainte 
de a-l auzi cîntînd îi zărisem 
insigna aceea mică de aur, cu 
chipul lui Stalin și îl priveam 
cu mult respect. Era un laureat 
al Premiului Stalin. Cînd a în
ceput să cînte, cu vocea sa joa

De la ei am învățat...
Și eu sînt unul dintre acei spor

tivi care se bucură și se mîndresc 
că au vizitat Uniunea Sovietică 
și că au învățat din minunata expe
riență a sportivilor sovietici.

Chiar în acest an am avut bucu
ria de a reprezenta țara noastră la 
întâlnirea internațională de tir de 
la Lvov. Și iată că, pentru prima 
dată, am avut prilejul să trec prin 
minunatele orașe ale Ucrainei, să 
văd imensele ogoare, impunătoarele 
fabrici și uzine, frumoasele case 
de odihnă, excelentele baze spor
tive și multe alte realizări cu care 
se mîndresc oamenii din marea 
țară a socialismului.

Dar tot mai viu In amintirea mea 
este poligonul din Lvov, locul de 
desfășurare a campionatelor initer- 
naiționale, locul unde am învățat 
cel mai mult în acest sport, tirul, 
atunci cînd, după terminarea con
cursului, antrenorii sovietici au fă
cut împreună cu noi o ședință în 
care ne-au arătat lipsurile pe care 
le mai aveam. Nu pot să-i uit pe 
antrenorul sovietic Iehelson care 
mi-a dat îndrumări prețioase pen
tru viitor.

, In urma acelei ședințe, m!-am 
întocmit planul de antrenament pen
tru concursul internațional de tir 
din țara noastră. Trebuie să măr
turisesc că rezultatele bune pe care 

Je-am obținut în campionatele in

concursurile la care au luat parte. 
Din lunga și interesanta lor poves
tire, spicuim următoarele:

Tuia este un oraș vechi, foarte 
vechi, situat la aproape 200 km. 
de Moscova. Iri fiecare zi, la antre
namentele cicliștilor, tribuna este 
aproape plină și ai impresia că 
te afii într-o zi de concurs. Aci, 
la-Tuia, se poate spune, pe bună 
dreptate, că este patria ciclismu
lui. In acest oraș al sportului 
pedalei, cicliștii romîni ca și cei
lalți din alte țări, au fost întîrn- 
pinați cu’ multă prietenie, înconju
rați cu dragoste și căldură deo
sebită) pionierii le-au oferit flori 
iar cicliștii le-au dăruit diferite in
signe, în amintirea prieteniei le
gată aci.

Velodromul, de construcție nouă, 
măsoară 333 metri, are virajele 
cu mult mai înclinate decît velo
dromul nostru din București, și 
construcția pistei (la intrarea și 
ieșirea din viraj) este în așa fel 
concepută îneît suportă orice me
die orară. Mai mult chiar, te sur
prinde ușurința cu care se poate 
rula pe viraje, față de alte piste. 
La Tuia funcționează o școală de 
tineret, înzestrată cu cîteva sute 
de biciclete, utilizate după un 
program bine întocmit de către 
cei trei antrenori ai acestui centru 

să, clară, puternică și caldă 
mi-am zis că-și merită pe de
plin distincția- Acesta era basul 
Ivanov. El ne-a cîntat nu nu
mai ceea ce își propusese în 
program, ci și alte bucăți pe 
care i le-am cerut noi. Timpul 
a trecut ușor, pe nesimțite, iar 
ora plecării ne-a surprins pe 
toți. Motoarele autobuzelor, ga
ta încălzite, așteptau doar sem
nalul de plecare. Ivanov a mers 
cu noi. El ne-a cîntat și în au
tobuz. Marele cîntăreț a orga
nizat și un cor și iată-i pe 
Petschowschi, Androvici, Suru, 
Apolzan și pe ceilalți, acpmpa- 
n indu-l. La gară, deși plecam 
spre Moscova, eram oarecum 
triști că ne despărțim d? prie
tenii din Leningrad. Ivanov a 
simțit ceva și cînd eram strînși 
la ferestre pentru un ultim sa
lut, vocea lui puternică a înce
put un cîntec știut de toți, fă- 
cîndu-ne semn să-l acompa- . 
niem. Era un cîntec romînesc pe 
care, ca vrăjiți, îl cîntcun a- 
cum cu toții. Trenul plecase dar 
vocea lui Ivanov se auzea încă. 
Ea ne-a însoțit mereu de-atunci. 
Parcă-i văd și acum brațele 
vînjoase tăind aerul în ritmul 
cîntecului și parcă-i mai aud și 
acum glasul-..

C TOMA
maestru al sportului 

din lotul R.P.R. de fotbal

ternaționale de tir ale R.P.R. se 
datoresc, în cea mai mare măsură, 
învățămintelor căjpătiate atona', pa 
care le-am respectat cu strictețe 
și pe care le pun în practică ne
contenit.

Un lucru care m-a impresionat 
foarte mult la sportivii sovietici 
este dîrzenia cu care luptă pentru 
dobindireai unui rezultat cît mai 
bun, dovedindu-și astfel dragostea 
fierbinte pe care o poartă patriei 
lor dragi.

In pregătirea mea pentru campio
natele europene de tir voi căuta 
sări urmez pe trăgătorii sovietici, 
să aplic întocmai programul întoc
mit după recomandările antrenorilor 
sovietici, pentru că numai în felul 
acesta performanțele mele vor pu
tea fi mai bune. Numai cu o lună 
în urmă am avut din nou fericirea 
să mă Intîlnesc cu trăgătorii so
vietici, de data acesta la noi în 
țară, ceea ce a constituit un nou 
prilej de a-mi îmbogăți cunoștin
țele.

Dovedind o mare putere de lup
tă, pregătindu-ne cu multă sîr- 
guință și însușindu-ne bogata ex
periență a sportului sovietic, re
zultatele noastre vor pu-tea fi ri
dicate pe culmi și mai înalte.

H. HERȘCOV1CI 
maestru al sportului

de pregătire.
Se remarcă în mod deosebit dis

ciplina exemplară care domnește 
în rîndurile celor care activează 
pe velodrom. Cicliștii tineri, ca și 
cei vîrstnici, respectă cu strictețe 
cuvîntul antrenorului, iar după 
orele de pregătire se încheagă 

i discuții instructive pe marginea 
I ultimelor probe sau antrenamente.

Tuia — despre care s-ar putea 
spyne multe, multe lucruri fru
moase, va rămîne o amintire de 
neșters în mintea și inima tineri
lor noștri cicliști.

I. EMILIAN



METODELE DE ANTRENAMEN T...
Antrenamentul este lucrul cel 

mai important din activitatea 
unui sportiv. Și pe oricare din
tre sportivii noștri fruntași îi veți 
întreba, vă va spune același lu
cru, deoarece antrenamentul, sau 
mai bine zis, metodele de antre
nament, constituie garanția si
gură a victoriilor.

De aceea, nu trebuie să fie de 
mirare că la o ședință die antre
nament sportivii „lucrează" mai

ziariști, 
curînd,

prieteni
Dacă te-ai abate întîmplător 

prin sa'a Dinamo în aceste după- 
amieze de toamnă, ai putea fi 
martorul unei activități deosebit 
de intense. Gimnaști, halterofili, 
luptători ș; boxeri, numeroși spor
tivi dinamoviști, își desăvîrșesc 
aci pregătirile în vederea întrece
rilor care-i așteaptă. Dintre aceș

tia nu se poate spune că boxerii 
sînt mai puțin vrednici. In
tr-adevăr, intre corzile ringului, la 
punching-bal, la sacul de nisip, 
sărind coarda sau lucrînd „la mă
nuși”, maeștrii sportului Dumitru 

Ciobotaru, Toma Constantin, Ghe- 
țu Velicu, Ilie Gheorghe, Nicolae 
Linca. Eugen Furesz,. alături 
ceilalți pugiliști dinamoviști, 
pun o lato Masă activitate.

,,Sufletul” acestor pregătiri este 
antrenorul Constantin Nour. Pre
tutindeni, în fiecare colț al sălii, 
sfătuind ș' corectînd, dojenind sau 
aruneînd cîte o glumă, îndrumînd 
cu competență și autoritate, antre
norul Constantin Nour creează 
astfel zi de zi premizele viitoare
lor succese ale boxerilor dinamo- 
viști.

Intr-un tîrziu, cînd antrenamen
tul ia sfîrșit, Constantin Nour își 
găsește,vreme și pentru... 
Așa s-a întimplat și de 
cînd am a*  ut o convorbire cu an
trenorul Constantin Nour, primul 
antrenor care a aplicat la noi me
todele științifice ale școlii sovie
tice de box. Dar să-i dăm mai 
bine cuvintul...

—•. Cum ai început să aplici me
todele sovietice in pregătirea bo
xerilor noștri?

■— Prin 1946, pe vremea cînd 
antrenam la sala „Tirul", venea să 
se antreneze la noi un ofițer so
vietic. Un băiat blond, vînjos și 
de o veselie rar întîlnită. Deși 
boxer începător, Boris (așa îl 
chema pe prietenul sovietic) nu 
se dădea înapoi să facă „la mă
nuși" cu cei mai buni boxeri din 
sală. Intre noi s-a legat o strinsă 
prietenie. Dar iată că într-o zi, 
Boris s-a întors în patrie. De a- 
colo ne-au venit apoi multe scri
sori și ilustrate, iar într-o bună 
zi rpă pomenesc cu un pachet. In 
pachet, ce crezi că era? Cartea 
„Box^fde Denisov. Pe prima fillă, 
Boris’^îmi scrisese: „Sper ca a- 
ceastă carte să însemne un nou 
mijloc de apropiere între boxerii 
comîni si soy’et'ci”. M-am străduit 
să pun în practică dorința lui Bo
ris. Trebuie să știi că eu citesc 
foarte bine în limba rusă. Am 
studiat cu atenție cartea lui De
nisov și mi-am dat seama că de 
aci se pot trage învățăminte im
portante. Insă o adevărată re
velație am avut cîțiva ani 
mai tîrziu, cînd prof. Adrian 
Petroșanu, care studiase la Lenin
grad, mi-a adus cuprinzătorul 
volum „Box" de K. V. Gradopo
lov. Am citit în viața mea multe 
cărți despre „sportul cu mănuși”, 

I

MARIUS GODEANU

Curajoasa călăreajă sovietică Nina c rotnova

tore decit ar fi de așteptat. Dar 
aceasta nu e totul. Importantă 
este și metoda după care lucrezi. 
Iată de ce, prietenia care îi lea
gă pe sportivii noștri de sporti
vii sovietici este atît de trainică. 
Pentru că toți sportivii noștri 
fruntași folosesc metodele înain
tate de antrenament ale sporti
vilor sovietici.

Intrebați-i pe afaleții Ion Soter, 
Iolamda Balaș, Dumitru Cons-

sovietici
La Tbilisi, echipele de fotbal Se

lecționata R.P.R.- și Dinamo Tbi
lisi intră pe terenul de joc. In frun
te, cei doi căpitani ' '' " ~ '
schovschi (R.P.R.) 
(Dinamo Tbilisi).

de echipă: Pet- 
și Gogoberidze

A'vind in

dar mărturisesc că o lucrare atît de 
completă și de științific funda
mentată, n-am mai întîlnit

— Ce-ai desprins din cele ex
puse de Gradopolov ?

— Foarte multe lucruri. In pri
mul rînd, principiul individualizării 
antrenamentelor. Aplicînd cu ri
gurozitate acest principiu, am 
reușit să elimin multe din greșe
lile boxerilor din antrenamentul 
meu. Ghețu Velicu a căpătat mai 
multă mobilitate, Mihai Trancă a 
învățat să calculeze mai bine dis
tanța iar Nicolae Linca și-a ame
liorat mult stilul. Gradopolov sus- 
t:ne, pe drept cuvînt că un boxer 
trebuie să cunoască toate stilurile, 
astfel ca să poată prelua oricînd 
inițiativa în luptă, cîșt'gînd însă 
prin stilul său personal.

Multă atenție acordă K. V. 
Gradopolov pregătirii tactice
precum și luptei boxerului
stîngaci și împotriva lui. Volumul 
lui Gradopolov, excepțional de sis
tematizat este o carte- de căpătîi 
pentru orice antrenor și boxer. Cu 
prilejul celor două vizite pe care 

“ V. Gradopolov la 
discutat 
antrenor 
publicafii 

citești?
Citesc , 

„Fizcultura

le-a făcut C- 
București, am 
cu renumitul

— Dar alte 
de specialitate

— Desigur. Citesc „Soviețchi 
Sport” și „Fizcultura i sport”. 
Găsesc acolo sfaturi metodice pe 
care caut să le pun în aplicare 
la condițiile noastre. De curînd, 
am citit în „Komsomolskaa Prav
da" un foarte interesant articol 
de Vladimir Enghi'barian, cam
pion al Europei, în care erau cri
ticați unii antrenori care nu văd 
altceva decît ofensiva. De la K. V. 
Gradopolov și de la ceilalți prie
teni sovietici am învățat multe. 
Clasa boxului nostru s-ar ridica 
în mare i 
cărților și 
specialitate

- pentru t-* ’ 
noștri.

îndelung 
soviet’c. 
sovietice

măsură dacă studierea 
articolelor sovietice de 
' ar fi o preocupare 

: boxerii 

tantin, Gabriel Georgescu, pe 
'boxerii Vasile Tiță, Gheorghe 
Flat, Nicoilae Linca, pe canotori, 
pe înotători, pe voleiloadiști, bas- 
chetbaliști, pe oricare dintre 
sportivii noștri care au avut fru
moasa satisfacție de a cuceri ră- 
sunătoaire victorii. Ei vor spune 
că succesele lor se diatoresc fo
losirii în mod creator a metode
lor de antrenament sovietice.

Din noianul de amintiri 
moașe și puternice impresii 
care le am din numeroasele ocazii 
cînd m-am întîlnit cu fotbaliștii 
sovietici, la Moscova, la Leningrad, 
la Tbilisi și la București, nu știu 
pe care s-o aleg mai întîi, pentru 
a o așterne pe hîrtie... Am avut 
fericirea de a face parte din echipa 
noastră națională, atît în 1952 
cît și anul trecut, cînd au fost 
întreprinse turnee în U.R.S.S. La 
noi în țară am jucat de două ori 
în partide cu fotbaliștii sovietici 
(la Dinamo, în jocul cu Dinamo 
Tbilisi și în selecționata Capitalei, 
în partida cu Rezervele de Muncă 
din Leningrad). I-am cunoscut 
bine pe fotbaliștii sovietici, pe care 
i-am admirat ca sportivi și ca oa
meni și cu care am legat trainice 
prietenii.

Aș vrea să arăt, în primul rînd, 
m-aucîteva din calitățile care 

impresionat îndeosebi la fotba
liștii sovietici: puternicul spirit 
colectiv și de luptă, excepționala 
combativitate și pregătire fizică, 
perfecta încadrare a individualității 
în ansamblul colectiv, sprijinul re
ciproc în fazele jocului, vigurozi- 
tatea, jocul simplu și eficace, teh
nica ridicată. Toate aceste calități 
le-am admirat și atunci cînd ne-am 
întîlnit pe teren cu o echipă sovie
tică și asistînd la jocuri în care 
se întîlneau echipe sovietice.

Țin să vorbesc, în acest scurt

Cui ii datorează rezultatele...
Sînt întîmplări în viața unui om 

care-i schimbă diotr-odată felul de 
a gindi și de a acționa. Așa s-a 
petrecut și cu medicul Nela Soltiș.

Era într-una din zilele de toam
nă ale anului trecut. Se disputa 
concursul internațional de călărie 
al R.P.R. Printre arbitrii desem
nați să se îngrijească de buna 
desfășurare a acestei competiții se 
afla și Nela Soltiș. începuse și ea 
de puțină vreme să practice călă- 
ria. II plăcea nespus de mult acest 
sport, care cere îndrăzneală, curaj, 
stăpînîre de sine. Vroia să obțină 
rezultate mereu mai bune, să urce 
tot mai sus treptele măiestriei 
sportive.

Dar lucrurile îi mergeau parcă 
pe dos. Ba nu o asculta calul și 
atunci, descurajată, renunța la an
trenamente, ba îl înșeua greșit, .■ ba 
se întîmpla altceva. Intr-o zi, spe
riat se pare de cine știe ce în- 
tîmplarș, calul a pornit-o cu ea 
în spate î>ntr-un galop nebun. Nela 
scăpase dîrlogii din mîini și scă
rile dim picioare. Abia țintndu-se 
de coama calului, striga cît putea:

— Stai măi, stai 1
N-a putut uita multă vreme at 

ceastă pățanie. Pe de o parte, îi 
era teamă. Pe de alta, calul, sim
țind-o fricoasă, nu-i mai răspun
dea la comenzi. Nu mai știa ce 
să facă.

Și iată că în zilele acelea de 
octombrie, la concursul internațio
nal de călărie, a văzut-o pe Nina 
Gromovă. I-a urmărit cu atenție 
mișcările, a discutat cu ea. I-a 
spus tot ce o frămîntă. Și Nina 
Gromova a sfătuit-o ca pe o soră. 
De la Nina Gromova a învățat ce 
înseamnă dîrzenia și curajul. A 
reîncenut antrenamentele la centrul 
de călărie al asociației Metalul. 
Rezultatele, mult așteptate n-au 
întirziat să se aTate.

...Iar dacă astăzi Nela Soltiș a 
pășit cu fruntea sus în rîndurile 
celor mai bune călărețe ale țării, 
ea ru uită tot ce-i datorează sipor- 
t;'~j sovietice Nina Gromova, 
buna sa prietenă.

Nettoexemplul
despre un aspect foartearticol, 

important al felului cum mi-a folo
sit mie contactul cu fotbaliștii și 
cu fotbalul sovietic. In 1952, cu 
ocazia primei vizite în U.R.S.S., 
am asistat la un antrenament al 
unei echipe moscovite, antrenamen
tul fiind condus de cunoscutul 
antrenor Ponomarev. Pentru prima 
oară în activitatea mea de fotba
list am asistat la un antrenament 
atît de serios, de conștiincios. Fie
care jucător depunea toate efor
turile, lucrînd în special în direc
ția unde se știa mai slab. în 
timpul antrenamentului a domnit 
o perfectă disciplină și atmosferă 
tovărășească, antrenorul fiind as
cultat „cu sfințenie" de fiecare ju
cător. La sfîrșitul antrenamentului, 
de pe fiecare jucător curgeau și
roaie de sudoare... Atunci mi-am 
dat. seama care este secretul ex
cepționalei pregătiri fizice, inepui
zabilelor resurse de care fac do
vadă în meci fotbaliștii sovietici.

Dintre jucătorii sovietici, cel mai 
mult m-a impresionat mijlocașul 
Netto, pe care aș putea spune că 
mi l-am propus ca exemplu. Am 
admirat la acest jucător, tehnica 
desăvîrșită, Combativitatea, jocul de 
cap, participarea la acțiunile ofen
sive ca și șutul la poartă. Netto 
acoperă tot terenul, creează faze 
cu o ingeniozitate rar întîlnită, 
este excelent în intercepție, știe să 
schimbe jocul la Momentul opor-

Prietena mea

Alexandra Ciudina
*

Au trecut mulți ani din clipa 
în care am pășit pentru prima 
oară pe un stadion, pentru a par- 

i concurs de atletism, 
concurs și primul 
au însemnat ■ mult

ticipa la un 
Primul meu 
-meu rezultat 
pentru nume.

De atunci,
activitate atletică, am concurat la 
nenumărate întreceri alăh. i de 
atlete renumite.

Uneori, am obținut 
bune. Alteori, cu toate 
mele... simțeam alături 
în groapa de nisip și

atu început o lungă

carc 
de

a-
că

rezultate 
eforturile 

de mine 
ștacheta 

care ar fi trebuit să rămînă sus. 
Și din fiecare concurs învățam cîte 
ceva, îmi îmbogățeam experiența, 
prindeam cîte o „noutate" 
îmi era de mare folos în munca 
perfecționare a stilului meu.

Era în anul 1951. Inii aduc 
cum perfect de bine aminte 
trebuia să concurez la Moscova și 
în vederea acestei mari întreceri 
atletice mă pregăteam cu sîrgu- 
ință. Mă gindeam cu bucurie, că 
acolo, în capitala Marii Uniuni 
Sovietice, aveam 
maestra emerită 
vietic, Alexandra 
mea aceea una 
b-ne to-:tca-e

s-o întîlnesc pe 
a sportului 
Ciudina, pe 
dintre cele 
în înălțime 

lume. Mai tîrziu, Alexandra

so- j 
vre- | 
mai ! 
dm ț 

C'iu- '

de

în- 
în- 
în

oferit tot sprijinul lor, dîn- 
indicații tehnice asupra to- 
echipelor cu care ne întîl- 
ajutîndu-ne astfel să avem

tun, joacă toarte mult cu extre
mele și nu-i meci în care să riu 
tragă de 3—4 ori, cu putere și 
precizie, la poartă. Mă voi strădui 
să devin și eh un mijlocaș 
margine ca Netto...

Cu ocazia celor două turnee 
treprinse în U.R.S.S., am fost 
tîmpinați cu caldă prietenie 
toate orașele unde ne-am oprit. 
Antrenorii și tehnicienii sovi tici 
ne-au 
du-ne 
cului 
neam, 
o comportare cît mai bună. Per
sonal, n-am să uit niciodată prie
tenia cu care m-a privit antre
norul de stat sovietic Apuhtin. 
Anul trecut, după primul joc la 
Moscova, m-a chemat de 
la un antrenament, și 
cu mine în mod special, 
indicații valoroase mai 
ceea ce privește felul 
mijlocaș trebuie să ia 
acțiuni pe cont propriu, 
vățate atunci de la Apuhtin mi-au 
folosit nu numai în jocurile care 
au urmat în cadrul turneului, ci 
le aplic și acum. Și cînd o ase
menea acțiune îmi reușește bine, 
mă gîndesc cu recunoștință la 
antrenorul Apuhtin...

VALERIU CĂLINOIU 
jucător în echipa de fotbal 

Dinamo București 
— maestru al sportului

o parte, 
a lucrat 
dîndu-mi 
ales în 

cum un 
anumite 

Cele în

cea mai bună
a devenit recordmana mon- 
a acestei probe.
și pregătiseTi sufletește, ca

dina 
dială

Mă 
în timpul concursului să o observ 
cu atenție și să caut să prind ce
va din .stilul ei. Pe stadion, n^a- 
estra emerită a sportului Alexan
dra Ciudina s-a apropiat de mine 
și mi-a strîns mîna prietenește. Eu, 
tremuram... Mi-era teamă de re
zultatul pe care puteam să-l ob
țin. In plus, vroiam să o urmă
resc atent ca să pot să învăț 
ceva.

Din prima clipă însă, maestra 
emerită a sportului Alexandra 
Ciudina mi-a povestit tot, mi-a 
arătat în amănunt stilul ei, m-a 
corectat atunci cînd săream și tot 
stînd de vorbă, am devenit în 
curînd prietene bune.

Concursul se terminase de mult 
și noi încă stăteam de vorbă. Sfa
turile pe cane mi le-a dat renu
mita sportivă sovietică Alexandra 
Ciudina, mi-au folosit enorm de 
mult. In anul acela am reușit să 
obțin rezultate foarte bune și să 
corectez recordul țării la proba 
de săritură în înălțime, depășind 
înălțimea de 1,50 m.

De atunci am rămas prietene 
bune. Ne-am mai întîlnit de multe 
ori. Ultima oară, la campionatele 
europene de la Berna, eu am în
trecut-o, ocupînd locul al doilea. 
Prima care m-a felicitat a fost ea. 
Era bucuroasă și îmi spunea me-' 
reu: „Vei progresa mai mult. Re*  
zultatul tău va fi mai bun. Dar 
uite, trebuie să fi atentă la...“ Și 
dm nou, ca la Moscova, am stat 
de vorbă multă vreme.

Am primit zeci de sfaturi, dar 
nici unele atît de pornite din ini
mă ca cele ale maestrei emerita 
Alexandra C'iudina, acum record
mana mondială a probei de sări
tură în înălțime. De aceea, eu 
spun mereu că ea este cea mai 
bună prietenă a mea.

IOLANDA BALAȘ 
maestra a sportului ;

rămas prietene



xmmom mip«m
Baschet

Mi ine și luni se desfășoară me
ciurile de baschet din cadrul re
turului campionatelor masculin 
;(etapa a V-a) și feminin (etapa 
• IlI-a) la categoria A. Progra
mul întrecerilor este următorul:

Mîine, ORADEA: Progresul-
Constructorul București (feminin); 
GLUT: Știința-Flamura roșie O- 
radea (feminin). Flamura roșie- 
C.C.A. (masculin); TG. MUREȘ: 
Progresul-Știința l.C.F. (feminin); 
Progresul - Știința l.C.F. (mas
culin); TIMIȘOARA: Progresul

FEMININ:

îl- Știința Cluj 11 11 0 487:318 22
1 Știința l.C.F. 11 10 1 676:294 21
3. Progresul Tg. Mureș 12 8 4 525:405 20
4. Progresul Oradea 11 7 4 578:417 18
5. Locomotiva București 11 7 4 630:400 18
6. Constructorul București 11 6 5 490:385 17
7. Flamura roșie Oradea 11 4 7 455:419 15
8. Progresul Arad 11 2 9 339:584 13
9. Știința Iași 12 1 11 240:888 13

10. Știința Galați 11 0 11 250:560 9

Știința Galați are două puncte 1 două meciuri prin neprezentare.
nai puțin, deoarece a pierdut |

MASCULIN:

Știința Iași are un punct mai | prin neprezentare. 
puțin deoarece a pierdut un meci I

1. Dinamo București 15 14 1 994: 788 29
; 2. C.C.A. 16 13 3 1162: 926 29
: 3. Locomotiva P.T.T. București 15 12 3 937: 841 27

4. Știința l.C.F. 15 11 4 1167: 876 26
5. Progresul C.P.C.S. Bucure'' 14 8 6 904: 887 22
6. Progresul Tg. Mureș 15 6 9 989:1005 21
7. Știința Timișoara ’5 6 9 704: 878 21
8. Progresul F. B. Bucureșt 15 6 9 1009:1041 21
9. Flamura roșie Cluj 15 6 9 821: 858 21

10. Dinamo Oradea 15 3 12 903:1071 18
11. Progresul Orașul Stalin 15 3 12 786: 994 18
12. Știința Iași 15 2 13 625: 836 16

LUPTE
Orașul Stalin găzduiește timp 

de trei zile — mîine, luni și marți 
— finalele campionatului republi
can individual la lupte libere. 
Participă aproximativ 80 concu- 
renți, majoritatea fiind recrutați 
din rîtidurile celor mai buni lup
tători de „clasice". Față de numă
rul și valoarea participanților, se 
irevăd, la flecare din cele opt 

cutegorii, întîlniri foarte disputate 
pentru cîștigarea dreptului de a 
purta titlul de cinste de campion 
al țării pe anul în curs. Multe 
dintre aceste meciuri ,vor reedita 
partide desfășurate cu ocazia în
trecerilor din campionatele de lupte 
clr-'ce și s-ar putea chiar ca la 
anumite categorii, același luptător 

ă fie dublu campion.

• VOLEI. — Permisele vala
bile la întîlnirea internațională 
de volei dintre echipele repre
zentative ale R.P.R. și Franței 
sînt numai cele roșii și albastre 
(în piele) și negre de ziariști 
(toate emise de C.C.F.S.).

B le tele pentru această întîl- 
nire se pun în vînzare pentru 
public azi 6 noiembrie, de la ora 
P la casele de bilete de la 
6a a Floreasca

© NATAȚIE. — Azi, începînd 
de la ora 17,30, va avea loc Ia ba
zinul acoperit de Ia Floreasca con
cursul de verificare a lotului repu
blican.
• HOCHEI PE IARBA. — In 

etapa a V-a a campionatului orășe
nesc București. Dinamo 4 A a în
trecut cu 1-0 pe Progresul, iar Di
namo 4 B terminat la egalitate 
cu Flamura roșie, 1-1.

• FOTBAL. — Cu prilejul ma
nifestațiilor sportive din cadrul 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice”. asociația sportivă Dinamo a 
organizat o interesantă competiție 
de fotbal rezervată copiilor. La 
această întrecere sportivă participă 
cele mai bune echipe de pitici din 
Capitală.

După 2 etape, clasamentul este 
următorul:

1. Locomotiva 2 2 0 0 5-0:4
2. Tînărul dinamovist 2 110 5-1:3
3. Avtntul 2 0 2 0 2-2:2 I 

Arad-Știința Galați (feminin); 
GALAȚI-. Știința lași-Progresul 
Orașul Stalin (masculin).

Partidele programate în Capi
tală 6e vor disputa luni de la ora 
15.30 în sala Floreasca, în urmă
toarea ordine: Locomotiva-Știința 
Iași (feminin); Progresul F. B.- 
Dinamo Oradea (masculin); Lo
comotiva P.T.T.-Știința Timișoara 
(masculin); Progresul C.P.C.S.- 

Dinamo București (masculin).
Înaintea acestor jocuri clasa

mentele se prezintă astfel:

O problemă importantă pentru 
participant și oficiali este respec
tarea întocmai a regulamentului 
special de concurs, care a prevă
zut în amănunt toate condițiile 
specifice acestei întreceri.

Atletism
Cea de a Vl-a etapă a campio

natului republican de atletism pe 
echipe programează astăzi și mîine 
trei meciuri deoseb't de importante 
pentru clasamentul acestei compe
tiții. Cel mai „tare" se anunță a 
fi meciul de la Cluj, în care se în- 
tîlnesc Știința Cluj, Dinamo Bucu
rești și Metalul. Precum se știe, 
acest meci este hotărîtor pentru 
clasament, deoarece se îniîlnesc 
direct primele două clasate. Pentru 
locul trei, concurează Metalul și 
Locomotiva (prima participă la 
Cluj, cea de a doua la București).

SPORT LA ZI
4. FI. roșie
5. Rez de muncă
6. Progresul

2101 3-4:2
2011 1-2:1
2 0 0 2 0-7:0

Pentru duminică 7 Noiembrie
sînt programate pe terenul Dinamo 
II următoarele partide: ora 9: Avîn- 
tul — Locomotiva, ora 10,15: Re
zervele de Muncă — Progresul, 
ora 11,30: Tînărul dinamovist — 
Flamura roșie.

— Duminică 7 Noiembrie, în 
jurul orei 15,15, posturile noa
stre de radio vor transmite 
alternativ de la Arad și București 
desfășurarea reprizei a doua a in- 
tîlnirilor de fotbal dintre echipele 
Flamura Roșie Arad — C.C.A. ți 
Dinamo București — Locomotiva 
Grivița Roșie, pentru campionatul 
categoriei A. Transmisia se va face 
pe programul I.

• CICLISM. — Comisia orășe
nească de ciclism organizează 
mîine pe șoseaua Pitești întreceri 
cu caracter popular, pentru catego
riile: semfeurse, biciclete de oiraș,. 
fete și avansați.

Plecarea la ora 9, de la km. 8.

© RUGBL — Mîine la ora 15 pe 
stadionul Tineretului se întîlnesc, tn 
cadrul campionatului categoriei B, 
echipele Știința Galați și Locomo
tiva Buzău, iar miercuri la ora 15, 
pe terenul P.T.T., se întîlnesc. în 
cadrul aceluiași campionat, echipele 
Dinamo IX și Știința Galați.

• MOTO — Asoc ația Locomo
tiva. din a cărei inițiativă au fost 
reluate în toamna aru’w trecut 
alergările de dirt-track, organizează 

Iată acum programul acestei eta
pe : București: Progresul-Locomo- 
tiva-C.C.A.; Cluj: Știința-Dina- 
mo-Metatul; Timișoara: Știința 
S.M.T.C.F. 4- Voința-Știința Bucu- 
rești-Constructorul 4- Flamura ro
șie.

Handbal
• ln campionatul republican mas

culin, jocul cel mai important de 
mîine se dispută la Orașul Stalin 
unde echipa locală Dinamo pri
mește replica Flamurii roșii Jimbo- 
lia. Acest meci este important pen
tru desemnarea ocupantei locului II 
în clasament. O partidă foarte 
echilibrată este și cea de la Sibiu, 
unde Voința primește vizita Meta
lului din Timișoara. Programul 
complet al etapei este următorul:

București: Știința l.C.F. — Fla
mura roșie Cisnădie și C.C.A. — 
Flacăra Ploești. Timișoara: Știin
ța — Metalul Reșița. Cluj: Știin
ța — Dinamo București. Sibiu: Vo
ința — Metalul Timișoara. Periam: 
Recolta — Știința Iași. — Orașul 
Stalin: D'namo — Flamura roșie 
Jim bol ia.

• înaintea acestei etape, clasa
mentul se prezintă astfel:

1. C.C.A. 23 22 1 0 264:114 45
2. Dinamo Orașul

Stalin 23 17 1 5 230:140 35
3. Flamura roșie

Jimbolia 23 16 1 6 203:134 33
4. Metalul Tim. 23 12 3 8 185:166 27
5. Voința Sibiu 23 11 3 9 175:152 25
6. Metalul Reșița 23 11 2 10 202:179 24
7. Flacăra Ploești 23 11 0 12 146:160 22
8. Dinamo Buc. 23 8 5 10 166:173 21
9. Flamura roșie

Cisnădie 23 8 4 11 159:173 20
10. Știința l.C.F. 23 1* *0  0 13 149:185 20
11. Știința Iași 23 9 1 13 158:197 19
12. Știința Tim. 23 9 0 14 159:174 18
1 ^'Recolta G.A.S.

Varias 23 3 2 18 127:207 ■8
14. Știința Cluj 23 2 1 20 96:265 5

caiac 2, caiac 4, băieți și fete, ju
niori și junioare. Participa concu- 
renți din toate colectivele bucu- 
reștene.

• BOX. — La sfîrșitul acestei 
luni va începe în Capitală o mare 
competiție de box: mec'ul triun
ghiular dintre echipele C.C.A., Di
namo și asociațiile sportive sindi
cale. Prima reuniune va avea loc 
în z:ua de 27 noiembrie, iar cele
lalte două se vor desfășura la 30 
noiembrie și 4 decembrie.

• Cele mai importante jocuri ale 
campionatului republican feminin se 
dispută la Reșița (Metalul — Ști
ința l.C.F.) și București (Știința 
Invățămînt — Progresul Tg. Mu
reș). Celelalte două partide sînt: 
Flamura roșie Buhuși — Progresul 
Orașul Stalin (se dispută la Ba
cău) și Știința Timișoara — Avîn- 
tul Codlea.
• Campionatul masculin de cali

ficare continuă cu următoarele par
tide:

Pitești: Recolta București — Me
talul Tîrgoviște.

Focșani: Locomotiva București — 
Progresul Bacău.
Aiud: Progresul Arad — Făgăraș.

București: Știința Galați — Pro
gresul Odorhei.

duminică de la ora 9 în orașul 
Ploești, pe pista de zgură a hipo
dromului, o nouă competiție de 
dirt-track.

• TIR. — Duminică 14 noiembrie 
va avea loc la poligonul Tunari 
tradiționala competiție de tir „Guna 
orașelor”. La această ediție parti
cipă echipe din București, Cluj, 
Arad, Orașul Stalin, Iași, Oradea 
și Tg. Mureș. Competiția progra
mează proba de armă sport 3x40.

• CANOTAJ. — ln organizarea 
asociației Voința se dispută mîine 
dimineață, pe lacul Herăstrău, în
cepînd de la orele 10, un concurs 
de caiac fond.

Se vor disputa probe de caiac 1,

— Mîine, la Arad, se desfă
șoară — pentru prima dată tn 
țara noastră — un concurs de 
caiac canoe (slalom). Concursul 
se va desfășura pe rîul Mureș, 
pe o distanță de circa 350 metri, 
cu 12 obstacole penalizante.

„Cupa Sfatului
Intîlnirile din cadrul celei de 

a treia laze a „Cupei Sfatului 
Popular" la box vor continua săp- 
taniîna viitoare, în zilele de marți 
9, joi I l și sîmbătă 13 noiembrie. 
După o întrerupere de mai multe 
zile, ac.astă competiție tradițio
nală programează din nou o serie 
de întîlniri care se anunță sub cele 
mai interesante perspective.

In fruntea programului reuniunii 
de marți, care va avea loc în 
Sala Sporturilor de la Floreasca, 
cu începere de la ora 19, se află 
meciul Dănilă Done — Luca Ro
mano. Această partidă reeditează 
întîlnirea finală a campionatului 
republican din acest an la catego
ria semiușoară. Nu mai puțin dis-

Cit mai muite concursuri motociciists 
cu caracter popular

A fost o perioadă de doi ani: 
1949 — 1951, cînd sporturile meca

nice s-au bucurat de o activitate 
d.e-a dreptul prodigioasă. Nu era 
săptămînă în care, din inițiativa 
unui colectiv sportiv, din aceea a 
comisiei orășenești și chiar a comi
siei centrale, să nu aibă loc un 
concurs motociclist. Cursele de 

regularitate, competițiile de trial, 
concursurile de îndemânare și su
plețe, angrenau in întreceri tot mai 
mulți concurenți, astfel incit startul 
ultimei curse de motocros, disputată 
ln toamna anului 1951, au fost pre- 
zenți 125 de motocicliști.

Această activitate înfloritoare nu 
a durat >nsă, deoarece, chiar în 
anul imediat următor, o delăsare 
generală’a făcut ca întrecerile pen
tru motocicliști să fie organizate 
din ce în ce mai rar, să nu se mai 
dispute curse de regularitate — în 
afară doar de cele de campionat — 
și să se pună accentul în special 
pe competiții de viteză pe circuit 
și acestea însă în număr destul de

INFORMAȚII
Viitorul

IjB'onosport
eoneuars

Programul concursului Nr. 32 
(etapa din 14 noiembrie 1954) cu
prinde 3 meciuri internaționale, 
două din campionatul Franței, 2 
meciuri de calificare pentru catego
ria B și două meciuri de handbal.

I. R.P.U. — Austria JA) (pronostic final)
II. R.P.U. — Austria (A) (pron ostic la pauză)

III. Locom. Timiș. — Djurgardens (pronostic final).
IV. Locom. Timiș. — Djurgardens (pronostic la pauză'
V. R. P. Ungară — Austria (jun.)

VI. Flacăra Ploești — Dinamo B uc.
VII. Minerul Petroșani — C.C.A.

VIII. Locom. Buc. — Știința Cluj
IX. Flamura roșie Arad — Metalul Hunedoara

X. Locom. Tg. Mureș — Metalul C. Turzii
XI. Metalul A.M.E.F.A. — Știința Buc. (calificare ci
XII. Metalul 113 — Flacăra Buc. (calificare categ. E

MECIURI DE R EZERVA

A. Lille — Nice (campionatul Franței)
B. Nancy — Bordeaux (campionatul Franței)
C. Flacăra Ploești — Știința T imișoana (handbal)
D. Dinamo Orașul Stalin — Voința Sibiu (handbal)

Pentru evitarea aglomerației la 
depunerea buletinelor la concursul 
de pronosticuri sportive, I. S. PRO
NOSPORT invită particip an ții la 
concurs să depună buletinele din 
timp, în cursul săptămînli, întrucît 
duminica, agențiile sînt deschise nu
mai pînă la orele 12.

La agențiile raionale din Cal. 
Moșilor nr. 90, B-diul Schitu Mă-

AZI

NATAȚIE — Bazinul acoperit 
Floreasca, Qra 17,30 : concurs de 
verificare a lotului R.P.R.

ATLETISM — stadionul Repu
blicii ora 15: Locomotiva—Progre
sul—C.C.A. (campionat R.P.R.)

MîiHE
VOLEI — sala Floreasca ora 17: 

R.P.R.—Franța (feminin și mas
culin)

FOTBAL— stadionul „23 Au
gust” ora 15: Dinamo București— 
Locomotiva București (categoria A)

ATLETISM— stadionul Republi
cii ora 8 și 15- Locomotiva—Pro
gresul—C.CA. (campionat R.P.R.)

Popular” la box
putută se anunță intinmea Nieo- 
lae Mîndreanu — Toma Constan
tin, în care vor încrucișa mănu
șile doi dintre cei’ mai buni „co
coși" ai noștri. Printre celelalte 
meciuri ale reuniunii sînt: M. Sto- 
ian — Titi Dumitrescu, Albert 
Blank — Ilie Dragnea, Jack Pre
fer — Gh. Tomescu, Gh. Zamfi- 

j rescu — D. Iamandi, V. Acatri- 
; nei — Iosif Schwartz etc.
I Pentru reuniunea de marți 9 
I noiembrie, biletele se pun în vîn- 
j zare la casa stadionului Progresul

F. B. din str. dr. Staicovici. în 
’ seara reuniunii, nu vor fi vala

bile decît permisele C.C.F.S. de 
culoare albastră și roșie, precum 
și permisele de ziariști.

redus. Astfel s-a ajuns ia situația 
că o serie de alergători care abia 
Începuseră să ia parte la concursuri 
moto s-au văzut siliți să rămînă 
doar simpli spectatori la întrecerile 
de viteză ale motocicliștilor cu o 
experiența mai bogată. Astfel nu
mărul motoci<jiștilor de competiție 
nu numai că mi a sporit, dar față 
de 1951 s-a redus simțitor.

Din inițiativa asociației Metalul 
s-a desfășurat duminică prima com
petiție de regularitate, cu caracter 
popular. Rezultatul acestei întreceri 
a fost acela că la startul cursei de 
regularitate s-au prezentat mulți 
dintre alergătorii care participaseră 
la concursuri în perioada 1949 — 
1951. Pentru a spori din nou nu
mărul alergătorilor noștri este de 
datoria celorlalte asociații și co
lective sportive din Capitală să 
urmeze exemplul asociației Meta
lul, pornind la organizarea cit mai 
multor concursuri cu caracter popu
lar.

G. ȘT.

Pentru prima dată se introduc pro
nosticuri la pauză care vor trebui 
indicate la meciurile R.P.U. — Aus
tria și Locomotiva Timișoara — 
Djurgardens (Suedlia).

Programul este următorul :

gureanu 3, Calea Victoriei 33, 
B-dul 1848 nr. 39 și Str. Aristide Bri- 
and Nr. 34, se pot depune buletine 
zilnic de la orele 8—21, iar du
minica pînă la orele 13.

• Cu ocazia jocurilor internațio
nale de volei R.P.R. — Franța, 
I.C.S. Pronosport a editat un pro
gram, cuprinzînd interesante amă-i 
nunte asupra celor două meciuri.

lÎANBBAL— stadionul Locomo
tiva P.T.T. ora 9: Steagul roșu— 
Progresul F.B. (feminin), cupa 
„7 Noiembrie”; ora 10,15 Știința 
Galați—Progresul Odorhei (maseu- 
lin), campionat de calificare; ora 
11,30 Știința Invățămînt Bucu
rești—Progresul Tg. Mureș (cam
pionatul feminin R.P.R.), teren 
Progresul I.T-B. ora 13: Dinamo 
6—Progresul LT.B. (masculin) 
cupa „7 Noiembrie"; ora 14,15 
Știința I.C F.—Flamura roșie Cis- 
nădie (categoria A); ora 15,30: 
C.CA,—Flacăra Ploești, (catego
ria A).

CICLISM: Șoseaua Pitești km. 8 
(Plecarea in ultima etapă a com
petiției „Cupa 7 Noiembrie).



se; toe ilBrBîinFlIe de foilbal
Jocuri decisive iu etapa de mîine

campionatului categoriei A
Gajiipioiiiarul categoriei A la fot

bal, cane cunoaște în actuala sa e- 
diiție o pasionantă desfășurare, pro
gramează im etapa de mîine — cea 
de a 23-a — meciuri de o im
portanță hotă'rîtoare. Initr-adevăr, 
atit în fruntea clasamentului cit 
și în „coadă", lupta pentru cuceri
rea titlului de campioană a țării, 
și — respectiv — bătălia pentru 
evitarea retrogradării sânt încă des
cinse oricărui rezultat, ceea ce fa
ce, desigur, ca interesul în juru-1 
acestei competiții să atingă pro
porții nebănuite.

Derbiul etapei — ca. de altfel, 
și al întregului campionat — se 
desfășoară la Arad, unde Flamu
ra roșie va încerca să reocupe locul 
prim în dauna adversarului său di
rect, C.C.A. Fără îndoială că va 
fi un aprig duel, al cărui re
zultat va fi decis de coeficientul de 
eficacitate a liniei de atac arădene 
ln fața masivei apărări a cam
pionilor.

însemnate repercusiuni pentru

Ultima etapă
Campionatul categoriei B ia sfir- 

țit mi ne, după 24 de etape dis
putate cu multă dîrzenie pentru 
cucerirea primului loc, precum și 
pentru obținerea unui clasament 
cit «nai bun, ferit de riscurile re
trogradării.

Ultima etapă are un caracter de
cisiv pentru lămurirea situației a- 
numiitor locuri din cele trei serii. 
In primul rî-nd, etapa de mîine tre
buie să desemneze echipa campioa
nă din seria a Il-a : Avîntul Re
ghin, Flacăra Mediaș sau Metalul 
Baia Mare. Jocul decisiv are loc 
la Tg. Mureș: Avîntul Reghin — 
Metalul Bata Mare. De asemenea, 
această ultimă etapă are și sarcina 
de a stabili echipele care vor re
trograda. Meciuri importante în 
această privință au loc la Pitești. 
T. Severin, Arad. Mediaș, Oradea, 
Iași, Focșani și Buzău

Iată clasamentele •
SERIA I

F. B

dîrzenie pentru

unui clasament

lupta pen-clarificarea situației in lupta pen
tru titlu are și jocul de la Timi
șoara, unde Locomotiva va primi 
vizita Flăcării Ploești. Timișorenii 
își pot menține șansele numai in 
eventualitatea unei victorii, pe care 
o pot obține, dat fiind forma ex
celentă ce o dețin. •

Restul întilnirilor — deci majo- 
ritateai — urmează să aducă clari
ficări în desemnarea celor trei e- 
chipe care vor părăsi campionatul 
categoriei A.

in Capitală (pe stadionul 23 Au
gust) Locomotiva București va da 
un viguros asalt asupra echipei 
Dinamo București pentru a se de
părta de zona periculoasă. Rezul
tatul acestei întîlniri este insă in 
funcție directă de formațiile pe ca
re le vor putea alinia cele două e- 
chipe, ambele avînd indisponibili
tăți dintre cele mai importante.

Un veritabil derbi al „cozii" se 
dispută la Oradea, unde Progresul 
intîlneșle Metalul Hunedoara. Oră- 
denii au neapărată nevoie de două

puncte pemru a mai putea spera 
intr-o eventuală salvare. La fel și 
Metalul 'Hunedoara, care se află în 
puternică revenire de formă.

La Orașul Stalin, Dinamo va în
cerca să-și amelioreze situația prim 
punctele pe care vrea să le smulgă 
în jocul cu Știința Cluj. Dinamo
viștii pot obține un rezultat favo
rabil mai ales că studenții, după 
ce au abandonat veleitățile de a 
concura in lupta pentru titlu, au 
înregistrat și unele rezultate sub 
posibilitățile lor reale.

Pe teren propriu, Metalul Cimpia 
Turzii poate dejuca socotelile Știin
ței Timișoara, caire, in mod normal, 
este favorită în acest joc.

Ln sfîrșit, la Petroșani, Minerul, 
această formație cu o comportare 
atit de inegală de la o etapă la 
alta, fiind acum la adăpost de ori
ce surpriză, poate presta un joc 
călim în fața Locomotivei Tg. Mu
reș, a cărei rămtoere în prima ca
tegorie este încă incertă, deși are 
19 puncte. Normal, srazdele au nri- 

jna șansă.
!

CoC.A. îintîlnește 
în f wala Cupei

Meciurile dintre 
namo București și 
a Armatei au devenit tradiționale 
în rugbiul nostru, dînd posibilita
te iubitorilor sportului cu balonul 
oval să asiste la întîlniri pasio
nante, ale căror rezultate n-au 
putut fi cunoscute decît în ultimele 
minute de joc. Șansele pe care 
le au aceste echipe de a cîștiga 
mult rîvnitul trofeu „Gupa R.P.R.", 
sînt sensibil egale, deoarece valoa
rea formațiilor este foarte apro
piată. Trebuie să arătăm că echipa 
G.C.A., deținătoarea Cupei R.P.R. 
— ediția 1953 — și campioană a 
R.P.R. în același an, nu a pierdut 
in ultimul timp în fața adversaru
lui pe care îl întîlnește luni, reu
șind doar cîteva rezultate egale. 
Este bine să amintim că Dinamo 
București și C.C.A. s-au mai întîl- 
nit în anul acesta, în campionatul 
categoriei A, de două ori. In turul 
campionatului, rezultatul meciului

echipele Di- 
Casa Centrală-

Dinamo București
R. P. R. la

fost de 6—6, iar in 
Casei Centrale a Ar-

dintre ele a 
retur echipa 
matei a cîștigat întîlnirea cu sco
rul de 9—3. In sferturile de finală 
ale Cupei R.P.R. ediția 1953, „liia 
după două meciuri (ambele cu 
prelungiri) a putut fi desemnat 
un cîștigător al acestei întîlniri. 
Astfel, în prima partidă, după HO 
minute de joc, rezultatul .1 fost 
egal (6—6), iar în a doua întîl- 
nire echipa militarilor și-a ad
judecat victoria cu scorul de 14—3 
(tot în prelungiri). „Cartea ae 
vizită" cu care si prezintă aceste 
două formații, valoarea jucf 
lor, dîrzenia și puterea lor 
luptă, precum și rezultatele strî 
cu care s-au 
dintre ele, ne îndreptățesc 
afirmăm că această întîlnire va 
la înălțimea posibilităților lor.

întîlnirea va avea loc luni 
noiembrie 
ta ora 14,45.

t 'ri
de 
e 

terminat întîlnirile 
sa 
fi

8
pe Stadionul Republicii

la categoria B
Craiova — Progresul F.B., Loco
motiva T. Severin — Flacăra Mo
reni

i Turneul de calificare 
categoria B 
continuat joi, tenmi-

Reghin
Mediaș

Reșița 
Lupeni 
Arad
6 Buc.

Avîntul 
Flacăra 
Metalul B. Mare
FI. roșie Cluj 
Locomotiva Cluj 
Metalul 
Minerul 
Locorrx 
Dinamo
Progresul S. Mare 
Construct. Arad 
Metalul Oradea 
Locomot. Oradea

ULTIMA

SERIA II
23 11 7

11 6
12 4
10 6
10 5
10 4
7 9
9 5
8 6
7 G 10 22:28
7 5 11 25:23
6 7 10 13:25
6 2 15 20:37 14

29 :18 23 
36:27 28 
34:26 26 
33:26 25 
25:20 
30:28

24
23
23
22
20
19
19

Progresul
Buc.

Progresul
Metalul St. roșu

Orașul Stalin
Voința Buc.
Flamura roșie

Sf. Gheorghe 
Flacăra 
Metalul

Orașul
Metalul
Metalul
Locom.
Flacăra
Locomotiva

T. Sevenn 
Oonstr. Craiova

ULTIMA

Sibiu
23 14
22 12

23
22

10

2 46:16 35
4 31:17 30

4 45:31 29
2 29:20 28

Moreni 
Uz. Tr.
Stalin 
Cîmpina 
Buc. 
Craiova 
Pitești

23
23

23
23
23
24
23

9 7
7 11

7 28:24
5 29:28

6 9
5 10
5 11
5 12
7 11

25
25

22
21
19
19
17

23
23

27:41 179 10
7 14 18:12 11

4
2 

ETAPA
Metalul Cîmpina—- Voința Bucu

rești, FI roșie Sf. Gheorghe — 
Metalul St. R. Orașul Stalin, Me
talul uz. tract. Orașul Stalin —• 
Progresul Sibiu, Flacăra Pitești— 
Metalul B"C’”-'’sti. Constructorul

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

ETAPA
Constructorul Arad — Locomoti

va Cluj, Flacăra Mediaș — Meta
lul Oradea, Locomotiva Oradea — 
Progresul S. Mare, Avîntul Reghin 
— Metalul B. Mare (la Tg. Mu
reș), Minerul Lupeni — 
Reșița, FI. roșie Cluj — 
6 București

SERIA III
Constanța
Bacău

Iași 
roșie Bacău 

FI. roșie Buhușl 
Flacăra 1 Mai

Ploești
FI. roșie

Burdujeni
Știința Iași 
Dinamo Birlad 
Progresul Focșani 
Dinamo 
Locom.
Metalul

Metalul 
Dinamo

Modificări in programul
In programul campionatului ca

tegoriei A și al Clipei R.P.R. au 
intervenit unele schimbări datorită 
turneului echipei suedeze Djurgar- 
dens I. F. Duminica aceasta, etapa 
se va- disputa în întregime. Din e- 
tapa de miercuri 10 noiembrie, 
însă jocul Dinamo Orașul Stalin- 
Flacăra Ploești a fost amînat pen
tru data de 17 noiembrie, iar me
ciul G.C.A.-Metalul Cîmpia Turzii 
pentru data de 21 noiembrie. La 
această dată se vor mai disputa 
două jocuri amînate (din etapa de 
la 14 noiembrie) : Progresul Ora- 
dea-Locomotiva Timișoara și Știin
ța Timișoara-Dinamo Orașul Sta
lin. Iar ultima etapă a campiona
tului — programată pentru dumi-, 
nică 21 noiembrie — se va desfă
șura în întregime miercuri 21 no
iembrie.

In ceea ce privește Cupa R.P.R., 
aceasta își va disputa ultimele e- 
tape ale ediției 1954 la următoa
rele date : sferturile de finală la 
28 noiernb ie, semifinalele la 1 de
cembrie și finala la 5 decembrie.

Locom. 
Dinamo 
Locom.
FI.

24
23
23
23
23

23 11

23
23
23
23
23
23
23

1

2
4
6 
€
8

50:21
46:20
43:22
29:21
32:29 25

38
34
29
26

11 30:31 23

23
20
19

28:36
27:32
32:35
22:34 17
19:39 17
26:47 15

8 7
5 10
5 9
5 7
6 5
5 5
4 6

ETAPA
Dinamo Ga- 

________ Știința Iași, 
Flacăra 1 Mai Ploești — ~ Dinamo 
Bacău, FI. roșie Bacău — FI. ro
șie Burduieni, Progresul Focșani— 
FI. roșie Buhuși, Metalul Brăila — 
Locomotiva Pașcani (la Buzău).

peistru
Jocurile au _ ,

nin-du-se cu următoarele rezultate: 
SERIA I (Ploești)

Locomotiva Galați — Avîntul 
Fălticeni 3-2 (1-1). Au marcat: 
Șomer u ,(min. 8, 77) și Mi'hăilescu 
(min. 85) pentru învingători, Pavei 
(min. 28,59) pentru învinși. Dinamo 
Tecuci — FI. roșie Constanța 2-1 
(1-0). Punctele ’ au fost marcate 
de: Șuteu (min. 8), Borbely (min. 
57), respectiv Călin (min. 78). 
Flacăra Moinești — FI. roșie lași 
2-1 (0-1). Autorii golurilor: Talpă 
(min 72) din 11 m.. Furdui (min. 
87), resipectiv Marcu (min. 44).

CLASAMENTUL
2
2
2
2
2
2 

(Arad)
T.....,_ ............ — FI. roșie

Vîlcea 2-0 (1-0). Au marcat: Căpi- 
tanu (min. 40) și Ioniță (min. 52). 
Flacăra București — Metalul 113 
1-1 (0-0). Au marcat: Dumitru 
Constantin (min. 81) pentru Fla
căra și Horne a ( min. 87) 
Metalul. Metalul 108 — 
Oțelul Roșu 2-1 (2-1). Au 
Cătinescu (min. 19) și 
(min. 37) pentru Metalul 
Lucaci (min. 24) pentru învinși.

CLASAMENTUL
2 2 0

1 0
0 2 
0 2 
0 1 
0 1

1. Locom. Galați
2. Flac. Moinești
3. FI. roșie Iași
4. Dinamo Tecuci
5. Avîntul Fălt.
6. Fi. roșie C-ța

SERIA II
Știința Craova

9'
1. Metalul 108
2. Știința Craiova
3-4 Metalul 113
3-4. Flacăra Buc.
5. Metalul O. Roșu
6. FI. roșie R. Vîlcea

Galați 
Pașcani 
Brăila
ULTIMA

Locomotiva Iași — 
lăți, Dinamo Birlad —

campionatului categoriei A
Tragerea la sorți a sferturilor de 
finala va avea loc marți 9 noiem
brie, ora 10 dim. la inspecția de 
fotbal din C.C.F.S.

ECHIPE ÎNTĂRITE LA PROGRE
SUL ORADEA SI DINAMO 

ORAȘUL STALIN

Metalul 
Progre-
Orașul 

întărite.

Duminică, în jocurile cu 
Hunedoara și Știința Cluj, 
sul Oradea și Dinamo 
Stalin vor alinia formații 
Astfel, la orădeni va juca Iorda-
che, care a fost transferat de la 
Progresul F. B. București, iar la 
echipa din Orașul Stalin Crețea 
și Radu Tudor de la Dinamo Ba
cău.

Echipele bucureștene nu și-au a- 
nunțat echipele. Se știe însă, că 
la Locomotiva Grivița Roșie nu 
vor juca Lungit (care este suspen
dat pe două etape), Csegezi și pro
babil Stăncescu, iar la Dinamo 
București Ozon și probabil Băcuț I. 
Este posibil ca dinamoviștii să 
beneficieze în schimb de aportul 
lui Suru.

2
1
1
1
1
0

0 0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
2

4:2
2:2
5:5
5
4
2

5
4
4

R.

pentru 
Metalul 
înscris: 
Ionescu
108 și

o
1
1

4:2
3:2
2:2
3:3
2:3
2:4

4
2
2
2
1
1

2
2
2
2
2

SERIA III (Sibiu)
Știința București — Dinamo Tg. 

Mureș l-l (1-1). Punctele au fost 
înscrise dte Tăuceanu (min. 6) pen
tru Șt'ința și Laszlo (min. 30) 
pentru Dinamo. Progresul Bistrița - 
Metalul S. Mare 2-1 (1-/). Au mar
cat: Munteanu II (min. 33) din 11 
m. și Munteanu I (min. 56) pentru 
Progresul, Frențiu (min, 20) pentru 
Metalul. Jucătorul Boronkai (Me
talul) a fost eliminat pentru lovire 
intenționată a adversarului. Ju
cătorul Kaiser (Prog.) a fost grav 
lovit de jucătorul Ferber (Met.). 
Metalul AMEFA Arad — Meta
lul 1.31 .3-0 (3-0). Au marcat: Toth 
(min. 30), Popa Mircea (min. 
și Szekely (min.42).

CLASAMENTUL
2 1

1
1
1
0 1 
0 1 
0 o

1. Metalul Arad
2. Progresul Bistrița
3. Metalul Satu Mare
4. Metalul 131
5. Știința Buc.
6. Dinamo Tg. Mureș
7. FI. roșie Salonta

Clasamentele sînt
baza rezultatelor neomologate.

2
2
2
1
2
1

alcătuite

1 0
1 
o 
o

o
1
1
o
1
1

40)

3
2
3
2
1
1
1

Comitetele regionale C.F.S., Cra
iova și Pitești au organizat — 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie — 
o competiție ciclistă pe etape: O’r- 

| cuitul regiunilor Craiova și Pi
tești. Competiția a fost deschisă 
cicliștilor neclasificați și ea și-a 
atins în mare parte scopul pro
pus: popularizarea sportului peda
lei în cele două regiuni și pregă
tirea cadrelor tinere pentru vii
toarele mari competiții.

Circuitul a măsurat 524 km. și 
a străbătut următoarea rută: Cra
iova—Tg. Jiu—Rm. Vîlcea—Curtea 
de Argeș—Pitești—Slatina—Cara
cal—Craiova. Datorită traseului 
fără asfalt, cu drumuri dure și 
numeroase urcușuri pieptișe cir
cuitul i-a supus pe concurenți ți
nui examen deosebit de sever, 
care a fost absolv’t cu succes dte 
către toți cei care au luat ple
carea. La dificultățile traseului s-a 
adăugat și ploaia care, în patru 
din cele cinci etape, a îngreunat 
simțitor pedalajul.

La categoria curse, victoria a 
revenit tînărului dinamovist din 
Orașul Stal'n, Ion Sima, un aler
gător înzestrat cu frumoase cali
tăți de mare fondist Pe locul doi 
s-a clasat tovarășul său de echipă 
Leonard Popov, o altă speranță a 
curselor de fond. Andrei Bărbu- 
lescu (Craiova), Victor Mincevici 
și Mihai Gherman (Orașul Stalin), 
au adus o contribuție prețioasă la 
dinamismul întrecerii, clasîndu-se 
pe locurile 3, 4 și 5. La categoria 
semicurse, disputa dintre Matei 
Kammer și Iosif Roman, amîndoi 
de Ia Dinamo (Orașul Stalin), a

prilejuit 
terminat 
rită a fi 
portarea 
Severin), 
fost o adevărată revelație 
don’ cicliști cu perspective fruniot- 
se, Mihai Niculescu (Ora: ut 
Stalin) și Petre Burileanu 
Severin), s-au clasat pe locul 
respectiv 5.

In ultima zi s-a desfășurat 
probă feminină pe 30 km., 
a fost cîștigată de Herta Schuster, 
urmată de Otilia Konnerth și 
Iulia Popa, toate de la Orașul 
Stalin. Locul 4 a revenit alerc;,- 
toarei Margarete Marton (C'rt o- 
va), o ciclistă care, bine tndrm ’■ - 
tă, poate realiza performante n-rit 
mai bune.

In ceea ce privește organiz e.", 
aceasta a constituit o prețioasă 
experiență de ale cărei învățăm ri
te fără îndoială, că se va ț ne 
seamă la viitoarele ediții ale a- 
cestui circuit. In acest sens sub
liniem că în anul viitor întrece
rea trebuie să se desfășoare cel 
mai tîrziu în luna septembrie.

In încheiere, nnt'm că ciclistul 
Vasile Oprea, maestru al sportu
lui, a dat un prețios ajutor la 
buna desfășurare a întrecerii ca 
și antrenorul N. Chicomban (Di
namo Orașul S*'lin).  Amîndoi 
n-au precupețit ni'-: un efort pen
tru a-i îndruma pe toți cicliștii, 
indiferent de colectivul din care 
făceau parte, ajutîndu-i cu mate
riale pe parcurs 
bicicletele la

3
3
2
2

Voința București-
Construitorul Craiova 0 - 0
La al 10-laa joc consecutiv susți

nut în ultimele săptămîni, Voința 
București s-a prezentat ioi pe sta
dionul Giulești obosită, fără putere 

- de pătrundere și concretizare și ast
fel a terminat la egalitate cu Con
structorul Craiova. In schimb, Con
structorul a arătat un joc mult îm
bunătățit față de ultimele ițieciuri 
susținute în Capitală.

un spectacol luu.csant, 
cu victoria primului. M_- 
scoasă în evidența com- 
lui Tonta Staneiu . i/. 
clasat pe locul 3. ca:e a

Alți

Șl O 
care

și reparîndti-le 
capătul etajelor.

R. SCHULTZ 
corespondent

Activitatea atletică din țară
Stadionul 23 August din Capi- i 

tală a adăpostit zilele trecute com- I 
cursul atletic de toamnă al școli
lor medii, medii tehnice și profe
sionale din București. Concursul 
s-a bucurat de o frumoasă partici
pare. Iată cîteva din rezultatei? în
registrate cu acest prilej : 80 in. 
plat fete — Rodica Serghie (L. f. 
12) 11,1 sec. Participînd în afară 
de concurs, eleva Elena Roșea (cen
trul școlar 2—10—13) a obținut 
10,9 sec. In proba de 100 m. băieți, 
elevii A. Ciulicovschi (școala me
canică 1) și S. Fotea (L. b. 3) au 
realizat 12,4 sec. La săritura în 
lungime fete, Maria Zotu (L. f. 12) 
a obținut 4,36 m. (In afară de ; 
concurs, Elena Roșea a sărit 4,50 
m.). La băieți, Eugen Radu (școa
la medie de geologie) a sărit 6,00 
ni. iar Mircea Stein (L. b. 6) a să
rit 5,90 m.

Pe echipe, concursul a fost cîș
tigat de Centrul școlar 2—10—13 
la fete și de Liceul nr. 6 la băieți.

★
Comisia regională de atletism 

Ploești organizează astăzi și mîine 
un concurs atletic între echipele re
giunilor: Stalin, Galați, Iași, Cra
iova și Ploești. Concursul se des
fășoară pe stadionul Flacăra din 
Ploești.

rezultatele oojiikuie, cme mui „u.ne 
sînt : aruncarea suliței fete — Ga
briela Stoica (Craiova) 41,50 m.. 
Maria Diți (Pitești) 32,25 m. ; pră
jină — Ion Turcu (Craiiova) 3,40 
m„ Pavel Santa (Arad) 3,10 m. ; 
greutate fete — Zita Ventzel (Arad) 
9,84 m.; 100 m băieți — Decebal 
Popovici (Craiova) 11,5 sec.; lun
gime fete — Doina Vințan (Arad) 
4,67 tn. ; înălțime băieți — E. Dra
gau (Pitești) 1,65 m., C. Băluță 
(Craiova) 1,65 m, Vilhelm Bohm 
(Arad) 1,65 tn. A doua zi, par- 
ticipînd în afară de concurs, C. Bă
luță a reușit un rezultat excelent, 
sărind 1,83.

★
Stadionul Locomotiva din Craio

va a găzduit recent un concurs at
letic intre elevii și elevele școlilor 
sportive de tineret din Arad, Pi
tești și Cnaiova. Corespondentul 
nostru Romulus Schultz, ne-a comu
nicat că acest concurs s-a bucurat 
de un frumos succes, datorită, in 
mare măsură, eforturilor depuse de 
profesorul Ionescu Cnum. Dintre

Duminică și luni se vor desfă
șura la Odorhei întrecerile din ca
drul tradiționalei competiții dotată 
cu „Cupa Regiunii Autonome Ma
ghiare". La acest concurs vor par
ticipa cei mal buni sportivi Hin 
regiune.

★
Corespondentul nostru den Brăi'a, 

Valeriu Stoiu, ne anunță că în lo
calitate elevii școalei sportive de 
tineret, participmd la un concurs 
atletic, au reușit să Îmbunătățească 
o serie de recorduri regionale. Ast
fel, Eugen Vîlsain a aruncat discul 
la 42,12 m. Tot el a stabilit un 
nou record la triatloin, totalizînd 
1.722 p. (100 m-11.9 sec., lurwime- 
5,77 m, greutate-12,64 m). Mihai 
Barbu a alergat 300 m în 36,2 sec., 
iar Cecilia Donescu a obținut 1.585 
p. la triatloin (100 m.-14,4 sec.. 
lunglme-4,50 m., greutate-9.G6 m.).



Eeh’pe’e naț'onate mascwlmă și feminină ale R. P. tahig
Franței

Miine in sala Floreasca Zece ani de activitate a ziam'ui „Scmtcia tineretului**

întîlnesc reprezentativele

Jucătorii francezi au sărit la blo 
plasa spre spațiul ne apărat, (R.P.

Intîlnirile dintre echipele națio
nale de volei ale R.P. Romine 
și Franței au devenit tradiționale, 
intr-adevăr, în ultimii cinci ani, 
cei mai buni voleibaliști ai celor 
două țâri s-au întîlnit cu regula
ritate, lie în cadrul campionatelor 
europene, sau mondiale, fie în 
meciuri organizate la Paris sau 
București. •

Evoluția sportivilor noștri la 
Paris sau meciurile susținute de 
naționalele Franței în Capitala 
noastră au constituit prilejuri de 
a cunoaște mai bine valoarea vo
leiului din cele două țări, ocazii 
de întărire a legăturilor de prie
tenie dintre sportivii romîni și 
francezi.

Atît presa noastră de speciali
tate cît și ziarele franceze au sub
liniat la timp nivelul ridicat și 
spectaculozitatea întrecerilor din
tre reprezentativele R.P. Romîne 
și Franței care, atît la Paris cît 
și la București au atras totdeauna 
un mare număr de spectatori.

Mîine, la București, în sala Flo
reasca, echi ele naționale ale Fran
ței întorc vizita făcută la sfîrșitul 
anului trecut la Paris de către 
echipa noastră națională mascu
lină. De data aceasta va avea 
Ioc o dublă întîlnire : se vor în
trece atît echipele feminine cît 
și cele masculine.

în prima partidă, la ora 17, se 
vor întrece voleibalistele. Amîn- 
două formațiile se prezintă cu fru
moase „cărți de vizită", datorită

to Hora (C.C.A.) v'ctorios in etapa a IV-a 
a cursei cxl’ste „Cupa 7 Noiembrie”

După cum era de așteptat, eta
pa a IV a, București—Oltemța—- 
București, a fost o etapă agitată, 
în ciuda temperaturii scăzute șî a 
vintulu' puternic care batea în ra
fale. Cu toate încercările de fărâ
mițare a plutonului, care au lost 
întreprinse deseori, aproaoe 39 
de alergători au sosit la sprintul 
final. O parte dintre cicliști, mul
țumiți de locul pe care-1 ocupau 
In clasament, sau ținut „cu dinții" 
de pluton, iar ceilalți, care au în
cercat „evadări" ținînd să-și îm
bunătățească situația în clasament, 
au fost readuși în pluton destul de 
repede.

Printre alergătorii care au con
tribuit la dinamizarea întrecerii se 
numără M. Niculescu, D. Muntea- 
nu. A. Capră, M. Ștefănescu. I. 
Hora, C. Istrate G. Moiceanu, I. 
Morarii, Mircea Stan și C. Șandru. 
Dar, așa cum am spus, toate ten
tativele de desprindere din pluton 
au fost zădărnicite. De asemenea, 
cu toate hîrțuielile înverșunate de 
pe ultimii kilometri, grupul frun
taș nu s-a destrămat și Ion Horas 
printr-un finiș surprinzător, obține 
o meritată victorie în etapă.

O parte dintre alergători au so
sit cu întîrziere din pricina defec
țiunilor mecanice. Printre aceștia 
se află : M. Ștefănescu, M Stan, 
Istrate, Zanoni, Poreceanu, D. Mun- 
teanu V, Georgescu ?î frații Ber- 

caj, dar Medianu nu va trage, ci va 
R. — Franța, Paris, 1951).

performanțelor pe care le-au ob
ținut în acest an. Echipa noastră 
feminină și-a confirmat locul frun-

In jocurile de mîine cele 
patru echipe vor întrebuința 
următoarele loturi :

ECHIPELE FEMININE
R. P. ROMINA: Rodica Să- 

deanu, Tinela Pleșoianu, Nata
lia Todorovski, Doina Corbeanu, 
Adriana Honet, Tatiana Ava- 
cum, Cornelia Timoșanu, Sonia 
Colceriu, Jeni Metopadov, Ma
ria Coman, Florina Popovici, 
Nadina Drăuceanu, Ana Zabara, 
Felicia Bogorin.

FRANȚA : Josianne Bosch, 
Marcelle Gabarrus, Colette Jau- 
lin, Marie Louise Bretagne, 
Jeaninne Menias, Colette Giral- 
don, Catherine Baschet, .Jeanin
ne Folcheris.

ECHIPELE MASCULINE
R. P. ROMINA: Medianu, 

Mihăilescu. Roman, Plocon, 
Cleici, Teodorescu, Ponova, Ru- 
sescu, Tănăsescu, Nicolau, Bo
tez, Cherebețiu, Pelin, Derjei, 
Pașcanii.

FRANȚA : Jean Chabert, Ro
ger Chabert, Chichkine, Nomico, 
Dujardin, Maniaudet, Pasqualini, 
Lavernie, Coquand, Bosch, Broc- 
kly.

Meciurile vor fi arbitrate de 
Deneș Szelley (R. P. Ungară).

taș pe care-1 ocupă în voleiul eu
ropean prin rezultatele partidelor 
internaționale la care a partici

becea. Media orară, aproape 35 km., 
deși nu reprezintă o cifră deose
bită, este totuși destul de bună fa
ță de condițiile atmosferice. Așa se 
explică de ce nici unul din cei ca
re s-au oprit din cauza defecțiu
nilor, nu au mai putut revenii în 
pluton.

Clasamentul etapei: 1. I. Hora, 
115 km în 3 ore 17 min. 13 sec. 
(Media : 34,927 km. Timp cu bonif. 
3:16,43) ; 2. N. Vasilescu 3:17,13. 
(Timp cu bonif. 3:16,58) ; 3. C. 
Șandru; 4. M. Niculescu; 5. N. 
Maxim, 6. I. Constantinescu și în
că 21 alergători, toți în același 
timp cu învingătorul. Pe echipe, 
victoria în etapă a revenit echipei 
C.C.A. I (9:51,39) urmată de Di
namo, FI. roșie, Progresul, Știința 
și C.C.A. II, toate cu .același timp.

In clasamentul general individual 
continuă să conducă C. Daitcu 
(C.C.A.), urmat dp C. Șandru (FI. 
roșie), N. Vasilescu (Dinamo) și 
1. Constantinescu (C.C.A.). Pe 

echipe a rămas aceeași situație: 
Dinamo, C.C.A. I, FI. roșie, Progre
sul, C.C.A. II, etc.

Astăzi se dispută etapa a V-a : 
100 km, cu plecări separate pe e- 
chipe. Startul la ora 12 de la Casa 
Scînteii (km. 6). Punctul de întoar
cere km 56 (la intrarea în PloeșU). 
Mîine, ultima etapă, a Vl-a. Bucu
rești—Găești—București. Plecarea 
în bloc, la ora 9 de îa km 8. 

pat. Desigur, cea mai însemnată 
dintre aceste performanțe este 
aceea de la Jocurile Mondiale 
Universitare (Budapesta), unde 
echipa din care au făcut parte 
multe dintre voleibalistele echipei 
naționale a ocupat locul al doilea 

Țntr-o întrecere de valoarea unor 
veritabile campionate europene. 
Cît despre voleibalistele franceze, 
ele au confirmat de curînd pro
gresul apreciabil pe care l-au 
făcut anul acesta, cîștigînd cu 
ușurință locul întîi în turneul in
ternațional organizat la Paris și 
la care au luat parte — printre 
alte reprezentative — echipele na
ționale ale Italiei, Belgiei și Olan
dei. De notat că aceste trei re
prezentative au fost învinse de 
echipă Franței cu 3—0.

Deosebit de interesantă va fi 
partida echipelor masculine, care 
succede pe cea a formațiilor femi
nine. întotdeauna jocurile dintre 
voleibaliștii noștri și cei francezi 
au fost deosebit de disputate. Eloc
ventă este, în această privință, 
declarația maestrului sportului 
Ion Tănăsescu, care a participat 
Ia toate jocurile Franța — R. P. 
Romînă : „Chiar și atunci cînd 
am învins la un scor detașat (3—1 
sau 3—0) a trebuit să depunem 
toate eforturile spre a-i întrece 
pe voleibaliștii francezi. Ei luptă 
cu multă dîrzenie pentru fiecare 
punct și știu să se apere excelent. 
Iată de ce partida de' mîine se 
anunță, de asemenea, foarte di
ficilă".

. Iată acum palmaresul^ întîlnirilor 
dintre echipele feminine și mascu
line ale R. P. Romîne și Franței.

FE.MININ : 1952 — Moscova
(Campionatele Mondiale) : R. P. 
Romînă — Franța 3—0; 1953 — 
București: R. P. Romînă — Franța 
3—0.

MASCULIN: 1949 — Praga
(Campionatele Mondiale) : R. P. 
Romînă — Franța 3—1 ; 1951 — 
Paris (Campionatele Europene) : 
R. P. Romînă — Franța, în serii 
3—0, în turneul final 3—I ; 1952 
—■ Moscova (Campionatele Mon
diale) : R. P. Romînă — Franța 
3—2; 1953 — București : R. P. 
Romînă — Franța 3—0; 1953 — 
Paris: R. P. Romînă — Franța 
3-2.

Intilnirea de scrimă 
R. P. Romînă- 
R. P. Bulgaria

In zilele de 11, 12 și 13 noiem
brie va avea loc la Sofia, intilni
rea internațională de scrimă dintre 
echipele reprezentative de băieți 
și fete ale R.P.R. și R. P. Bulga
ria. Intîlnirea prevede întreceri de 
floretă pentru băieți și fete și de 
sab:e pentru băieți.

Printre jucătorii echipei suedeze D jur gardens 1. F. (Stockholm) 
care va juca la 11, 14 și 17 noiembrie la București și Timișoara, sînt 
numeroși internaționali. Doi dintre ei, au iucat chiar duminică în me
ciul Suedia — Austria: Arne Larsson și Sigvard Parting.. Aceștia au 
format linia de mijlocași a naționa lei suedeze, fiind printre cei mai 
buni jucători și contribuind la victo ria cu 2—1 asupra echipei austriace.

„Scînteia tineretului", organ 
central al Uniunii Tineretului 
Muncitor, a împlinit zece ani 
de apariție. „Scînteia tineretu
lui" a înarmat tineretul mun
citor din patria noastră cu 
învățătura marxist-leninistă care 
îi luminează permanent drumul 
spre un viitor fericit. Organul 
central al Uniunii Tineretului 
Muncitor a mobilizat tinere
tul pentru a aduce o contri
buție de seamă la realizarea 
principalelor sarcini trasate de 
partid și care stau în fața po
porului nostru în lupta pentru 
consolidarea puterii populare, 
în lupta pentru construirea so
cialismului. Materialele publi
cate de „Scînteia tineretului" 
au contribuit la antrenarea unor 
mase largi de tineri în marea 
operă de dezvoltare a econo
miei naționale, atît în indus
trie cît și în agricultură.

Azi începe concursul internațional 
de tenis de masă de la Belgrad

Astăzi dimineață în sala Univer
sității din Belgrad vor începe pri
mele întîlniri din cadrul campio
natului internațional de tenis de 
masă al R. P. F. Jugoslavia. în
trecerile se vor desfășura sîmbătă, 
duminică și luni și la ele vor par
ticipa, printre alții, Leach, Rosa- 
linde și Diana Rowe (Anglia), Eva 
Koczian, Gyetvai, Szeppesi (R. P. 
Ungară), Just, Linda Wertl, Trude 
Pritzi (Austria), Tage Fliesberg, 
Johansson, surorile Tegner, Thom
son (Suedia), Dolinar, Harangozo, 
Vogrincz (Jugoslavia). De aseme
nea iau parte reprezentanții R. P. 
Romîne, campiona mondială An
gelica Rozeanu, Ella Zeller, Toma 
Reiter, Matei Gantner, Tiberiu 
Harasztosi.

Vor avea loc jocuri în cadrul 
probelor de simplu femei, simolu 
bărbați, dublu bărbați, dublu fe
mei și dublu mixt. La proba de 
simplu femei Angelica Rozeanu nu 
are adversară în primul tur, iar 
în turul următor va întîlni o ju
cătoare jugoslavă. In caz de vic
torie reprezentanta noastră se va 
întîlni apoi cu învîngătoarea din
tre campioana Iugoslaviei, Ciovicl, 
și suedeza Thomson. Ella Zeller 
se află în același sfert al tablou

Turneul de șah de la Belgrad
In runda 11-a Bronstein a făcut 

remisă cu fostul camnion iugoslav 
Rabar, iar Petrosian a învins pe 
tînăml șahist german Joppen. Alte 
rezultate au fost Djnrasevici-Czer- 
niak 1-0, Porreca-Ianosevici 1-0,
Ivkov-Wade 1-0, Nedelkovici-Ni- 
vergeldt 1-0, Matanovlci-Karakla- 
jici 1-0, Milicf-Barcza 'A-'A, Pirc- 
Gligorici *A-'A,  Pilnik-Trifunovici 
'A-'A.

In runda următoare s-au întîlnit 
marii maeștri sovietici, Bronstein 
și Petrosian. După o desfășurare 
egală, partida s-a terminat remisă: 
Matanovici a cîștigat din nou, de 
data aceasta în fața lui Wade. 
După un joc interesant, Joppen a

„Scînteia tineretului" s-a pre
ocupat în paginile sale de în
tărirea organizatorică a Uniunii 
Tineretului Muncitor și de mo
bilizarea tineretului la acțiu
nile inițiate de F.M.T.D. și 
U.I.S., pentru dezvoltarea le
găturilor de prietenie cu tine
retul din lumea întreagă. .

Organul de presă al tinere
tului revoluționar din țara no is- 
tră a contribuit de asemenea la 
educarea tinerelor vlăstare în 
spiritul patriotismului socialist 
și al internaționalismului pro
letar.

La cea de a zecea aniver
sare a apariției ziarului „Scîu- 
teia tineretului", colectivul de 
redacție al ziarului nostru trans
mite colectivului redacțional al 
organului central al U.T.M. un 
călduros salut, urîndu-i succes 
deplin în lupta sa pentru edu
carea comunistă a tinerii gene
rații.

lui cu austriaca Linda Wertl. La 
simplu bărbați Toma Reiter, care 
se găsește în același sfert cu Leach 
(Anglia), nu are adversar în pri
mul tur, iar în turul II va.întîlni 
probabil pe jugoslavul ' Veselino- j 
viei, iar în caz de victorie va 
juca. probabil cu Gabric (Jugo
slavia)'. Matei Gantner joacă în [ 
turul I cu Ratkovici (Jugoslavia) 
iar Tiberiu Harasztosi în același | 
tur se va întîlni cu Dav.i- f- 
dovici (Jugoslavia). La dublu băr- j 
bați perechea Reiter-Rarasztosi ț 
(R. P. Romînă) se află în aceeași i 
jumătate a tabloului cil dublul Do- 
linar-Harangozo (Jugoslavia). In i 
proba de dublu femei, cuplul nos- î 
tru Angelica Rozeanu-Ella Zeller 
joacă în aceeași jumătate a tablou
lui unde se află și perechea Wertl- ț 
Pritzi (Austria). Tn prima jtimă- j 
tate a tabloului probei de dublu 
mixt, dublul Angelica Rozeanu- 
Tiberiu Harasztosi (R. P. Romînă) 
se găsește împreună cu cuplurile 
Eva Koczian-Szeppesi -(R. P. Un
gară) și Linda Wertl-Dolinar 
(Austria-Jugoslavia). Cealaltă pe- • 
reche a noastră Ella Zeller-Matei 
Gantner se va întîlni în primul 
tur cu dublul Rosalînde Rowe- 
H arangozo (Anglia-Jugoslavia).

cîștigat la Karaklajiei. S-au mai 
înregistrat rezultatele: Nievergelt- 
Czerniak 0-1, Gligorici-Pilnik’A-‘A, 
Trifunovici-Diurasevici .'A-'A, Ra- 
bar-Ianosevici 0-1, Porreca-Pirc 
'A-'A, Barcza-Ivkov 1-0, Milici-Ne- 
delkovici 1-0.

După 12 runde clasamentul tur
neului are următoarea înfățișare :

1—2 Bronștein. Matanovici 9 p.;
3 Petrosian 8’/2 p. ; 4—6. Barcza, 
Trifunovici, Gligorici 7'A; 7. Ivkov
7 p.; 8—10. Milici, Ianosevici, Pil- 
nik 6 p.; 11 — 12. Rabar, Nedelko- 
vici 5‘A p.; 13—17. Karaklajiei, 
Joppen, Pire, Djurasevici, Czerniak
5 p.; 18. Porreca 4'A p.; 19. Wade
3 p.; 20. Nivergeldt 2'A p.

TURNEELE ECHIPELOR SOVIETICE
DE FOTBAL

LODZ (.. rpres).
Echipa cîștigătoare a „Cupei i 

U.R.S.S." de fotbal pe anul a- 
cesta, Dinamo Kiev și-a continuat 
turneul în R. P. Polonă, jucînd | 
în orașul Lodz cu echipa Wlok- Ș 
niarz, una din cele mai valoroase ș 
echipe ale campionatului polonez. ' 
Victoria a revenit cu scorul de 5-3 i 
fotbaliștilor sovietici.

★'

BRATISLAVA (Agerpres).
Echipa Zenit din Leningrad a 

susținut la 4 noiembrie un nou 
joc internațional, întîlnind la Bra-î 
tislava echipa din localitate Ruda i 
Hvezda. Fotbaliștii cehoslovaci au I 
repurtat victoria cu scorul de 3-0. ;
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