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Guvernul R. P. R. a desemnat 
delegația care va reprezenta Repu
blica Populară Romînă la Confe
rința europeană în problema creă
rii unui sistem de securitate co
lectivă în Europa, convocată pen
tru 29 noiembrie, din inițiativa li
ni unii Sovietice.

Delegația este compusă din: Chi-
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vu Stoica, prim vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, șeful dele
gației , Simion Bughici, ministrul 
Afacerilor Externe, Grigore Preo
teasă, prim locțiitor al ministrului 
Afaoerilor Externe și Ion Rab, 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al R.P.R în U.R.S.S. (A- 
gerpres).
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Pentru întărirea muncii organizatorice 
în colectivele sportive

De pildă, con- 
Metalul „Boles- 

Capitală, deși a 
rezultate pozitive

I> ERIOADA 
, ț activitatea 

cea de iarnă este un foarte 
nerit prilej pentru analizarea 
tncii depuse și pentru găsirea 
or mai potrivite metode și mij- 
ce de îmbunătățire a lucrlrilor, 
>lo unde ele manifestă slăbi- 

mi. Cu alte cuvinte, în actuala 
rioadă, printre preocupările de 
inte ale colectivelor sportive tre

zie să se afle și întărirea muncii 
banizatorice.

, ' Experiența ne învață că în miș- 
rea sportivă, ca și în oricare alt 

• meniu de activitate, mersul îna- 
:e este condiționat de o atentă 
profundă analiză a muncii. Ast- 
, adunările generale ale cof
elor sportive sînt menite să 
atribuie la progresul muncii 
ortive, la cunoașterea perspec- 
elor și, firește, a reallzări-

i obținute. Adunările gene- 
e trebuie să asigure parti- 
>area directă a masei membrilor 
1 colectiv la conducerea trebu- 
or sportive din întreprinderea 
u instituția respectivă. Desîă- 
rarea adunărilor generale ale co- 

divelor sportive nu înseamnă nu- 
ai îndeplinirea unei obligații pre- 
zută în regulamentul de funcțio- 
re, ci și prilejul dezvoltării le

durilor dintre conducerea colec- 
zelor sportive și masele de mem-
i. Căile de urmat pentru îm- 
mătățirea muncii, găsite prin 
artul colectiv, vor fi, cu siguranță, 
le mai chibzuite și mai practice. 
Din păcate, multe colective spor- 

ye dovedesc dezinteres față de 
ganizarea și desfășurarea adu- 
irilor generale.
iul colectivului 

w Bierut" din 
registrat unele 

muncă, nu a înțeles pînă acum 
-Iul și importanța adunărilor ge- 
srale în viața colectivului. Este 
contestabil că succesele obținute 

• fi putut fi și mal mari, dacă 
asele de sportivi din întreprin- 
;rea respectivă ar fi avut ocazia
i-și  spună cuvîntul, să critice 

să vină cu propuneri. De multă 
•eme nu s-au mai ținut adunări 
enerale în cadrul colectivelor Lo- 
imotiva P.C.A. din Constanța, 
rogresul din Iași și altele. Cu 
>ate că de la alegerea consiliului 
electivului Flamura roșie F.R.B. 
in Capitală a trecut mai bine 
e un an, încă nu a avut loc 
ici o adunare generală a aces- 
i colectiv.
Există pericolul convocării și 

desfășurării formale a adunărilor 
:enerale. Un exemplu în această 
privință este colectivul sportiv 
>etalul „Vasile Roaită” din Capi- 
ală, unde asemenea ședințe se 
in cu destulă regularitate, dar 
roblemele ridicate și propunerile 

jenite din mijlocul masei de spor- 
’ivi rămîn doar pe hîrtie, fără 
a cineva să se gîndească la pu- 

•ierea lor în practică.
' Adunarea generală a colectivului 
’rabuie să însemne un eveniment 
leosebit, atît pentru consiliul co
lectivului, cît și pentru sportivi, 
•ată de ce convocarea adunării 
generale trebuie popularizată pe 
.cară largă. Pentru atingerea aces- 

' lui scop trebuie folosite toate mij- 
oacele propagandistice (gazete -de 
perete, stații de amplificare, ziare 
de uzină etc.). In desfășurarea 
adunării generale, atenția cea mai 

de trecere de la 
sportivă de vară

mare trebuie acordată conținutului 
acesteia. Consiliul colectivului 
sportiv are datoria de a prezenta 
o dare de seamă amănunțită, care 
să arate în mod concret realiză
rile și lipsurile, scoțînd cu tărie 
la iveală cele mai serioase defi
ciențe și neajunsuri. Sportivilor le 
revine sarcina de a lua cuvîntul 
în număr cît mai mare, folosind 
din plin și cu temei arma cri- 

I ticii și autocriticii. Adunările ge
nerale trebuie să însemne o adevă
rată tribună de la care masele de 
sportivi să intervină cu hotărîre 
în conducerea treburilor sportive. 
Totodată, în cadrul acestor adunări 
generale, trebuie găsite căile pen
tru viitoarea dezvoltare a activi
tății colectivului.

Desfășurarea adunărilor generale 
este un bun prilej pentru atra
gerea de noi membri în colecti
vele sportive. Deopotrivă, problema 
cotizațiilor trebuie pusă cu toată 
tăria, deoarece acestea reprezintă 
o parte însemnată din veniturile 
colectivelor sportive. Trebuie dusă 
o muncă temeinică de lămurire în 
rîndurile membrilor din colectiv, 
arătîndu-se importanța achitării la 
timp a cotizațiilor pentru dezvol
tarea activității sportive în res
pectiva unitate de producție. In 
această privință, rezultate bune 
au obținut pînă acum colectivele 
sportive Flamura roșie „7 Noiem
brie" și Locomotiva M.C.F. din 
Capitală, unde munca de strinvere 
a cotizațiilor decurge în bune 
condițiuni. In schimb, la colectivele 
Metalul 23 August și Flamura ro
șie F.R.B. din Capitală preocupa
rea pentru strîngerea cotizațiilor 
este foarte redusă.

Tot în această perioadă trebuie 
rezolvate practic și operativ pro
blemele de ordin organizatoric în 
legătură cu activitatea sportivă de 
iarnă. Colectivele sportive vor 
trebui să se îngrijească de crea
rea bazei materiale pentru activi
tatea sporturilor de iarnă. Masele 
de sportivi trebuie mobilizate 
pentru amenajarea prin muncă ob
ștească a pîrtiilor de schi și a 
patinoarelor. Urmînd exemplul co
lectivelor sportive din Uniunea 
Sovietică, care dau în fiecare iarnă 
adevatate bătălii pentru transfor
marea terenurilor sportive în pati
noare și pentru amenajarea de 
pîrtii de schi în locuri propice, 
colectivele noastre au datoria de 
a asigura sportivilor toate condi
țiile necesare.

In același timp, colectivele spor
tive de la orașe și sate trebuie să 
extindă inițiativa confecționării ma
terialelor sportive de iarnă prin 
folosirea resurselor locale. Tipu
rile populare de schiuri și patine 
pot și trebuie să devină foarte 
răspîndite în rîndurile tineretului, 
atît la orașe cît și Ia sate.

Este bine să se acorde multă 
atenție respectării calendarului 
competițional, ca și organizării de 
concursuri populare de schi și 
patinaj. Pentru buna desfășurare 
a activității sporturilor de iarnă, 
colectivele trebuie să ia măsuri în 
vederea întăririi respectivelor secții 
pe ramură de sport și pentru în
ființarea de noi secții acolo unde 
este cazul. De asemenea, consiliile 
colectivelor sportive trebuie să se 
îngrijească de continuitatea acti
vității fiecărui sportiv, creîndu-se 
astfel premizele unei rodnice ac
tivități sportive.

TELEGRAMĂ
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice;

Consiliului de Miniștri al U. R. S. S. și Prezidiului
Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste'

MOSCOVA
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul de Miniștri al R.P.R. și Prezidiul 

Marii Adunări Naționale a Republi cii Populare Romine au primit cu adînică durere trista veste a încetării 
din viață a tovarășului Andrei Ianu arievici Vîșinski, eminentul am de stat sovietic, membru aii Comite
tului Cartrai al P.C.U.S., prto-locțiitor al ministrului Afacerilor Externe al U.R.S.S., deputat ă! Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La moartea sa, care constituie o gre.a pierdere .pentru poporul sovietic, pentru forțele păcii d’i» 
întreaga lume, vă exprimăm, în numele poporului romîn, sincerele noastre condoleanțe.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI MUNCITORESC 

ROMIN

Cercuri tot mai largi ale opiniei 
publice mondiale iau atitudine îm
potriva reînvierii militarismului 
vest-g. .'man sub oblăduirea guver
nelor puterilor occidentale. Omeni
rea nu a putut uita ororile comise 
de naziști în an-ii celui de al.doilea 
război mondial: orașe prefăcute în 
scrum, copii uciși în leagăn, lagăre 
și cuptoare a'.e morții.

Cercurile reacționare din occident 
caută să demonstreze că de data a- 
ceasta militarismul german are un 
caracter „pașnic”. S-au prevăzut, 
de altfel și „garanții” în această 
privință în acordurile de la Londra 
și Paris. Dar popoarele Europei cu
nosc valoarea acestor „garanții” 
fățarnice. Tratatele de la Versail
les și Locarno prevedeau și ele ga
ranții îtnpolriva reînvierii militaris
mului german, dar aceasta nu i-au 
putut împiedica pe naziști să aducă 
în atitea cămine franceze moartea 
și distrugerea, în ciuda „garanții
lor” engleze poporul polonez n-a 
fost cruțat de mișelescul atac al ar
matelor hitler iste. Și cite suferințe 
nu a îndurat și poporul nostru în

Ieri s-a disputat ultima etapă din cadrul edi
ției 1954 a campionatului republican de fotbal 
(categoria A). Titlul de campioană a revenit echi

pei Flamura roșie Arad.
In Capitală, pe stadionul 23 August, intr-un 

decor de iarnă, cu tribune acoperite de zăpadă, 
amatorii de fotbal au asistai la jocul dintre echi
pa Casei Centrale a Armatei și Știința Timi
șoara, terminat cu scorul de 1-0 (1-0) in favoa
rea echipei bucureștene.

In fotografie, o fază din acest joc; ea vorbește 
din plin despre dirzenia cu care s-a luptat pen
tru victorie; la un corner la poarta Științei) 
Curcan sare la minge, prinztnd intre brațe capul 
lui Mgrcu; Victor Dumitrescu, venit de la apă* 
rare pină în careul advers, încearcă să „stre* 
coare" un „cap" pină la balon.

Se mai văd: Retezan, Sbircea, Ivănescu (ala* 
stecind), Ciurugă, Caricaș, Bone, __

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII POPULARE 

ROMINE

Pentru cauza scumpă a păcii
timpul războiului dezlănțuit’de hit- 
leriști.

Iată de ce, propunerile făcute 
de guvernul sovietic în Nota dim 
13 notembrie a.c.. ca și precizările 
date de V. M. Molotov în cadrul 
răspunsurilor la întrebările cores 
pondentului ziarului „Pravda", au 
fost primite de toate popoarele cu 
un interes deosebit de mare. Aceste 
propuneri arată Fmpede calea spre 
asigurarea păcii și securității în 
Europa: crearea unui stat german 
unit, pașnic și democrat. Deci, în 
primul rînd, este necesar să se 
rezolve problema unității Germa
niei. Nu trebu'e să fii specialist 
în diplomație sau în strategie mi
litară ca să-ți dai seama că rati
ficarea acordurilor de Ia Londra și 
Paris înseamnă agravarea situației 
în Europa, duce la o nouă încor
dare a situației internaționale.

Aș vrea să subliniez aici, fap
tul că în timp ce opinia publică 
mondială dezbate problema asigu
rării păcii și securității colective 
în Europa și în întreaga lume, a 
avut loc la Varșovia o conferință

PREZIDIUL MARII ADUNARI
NAȚIONALE A REPUBLICII 

POPULARE ROMINE

în care s-au discutat pregătirile 3 
vederea celuj de al V-Iea Festiva 
Mondial al Tineretului și Studenții 
lor pentru pace și prietenie, cam 
va avea loc în capitala Republică 
Populare Polone în vara anului 
viilor. Am convingerea că noul 
Festival va prilejui o afirmare și 
mai puternică a voinței de pace a 
tineretului din lumea întreagă, 
pentru că tineretul este domic să 
studieze, să se întreacă în compe
tiții sportive, să cunoască lumea 
și viața și nici de cum urgia răz
boiului. Tineretul nu vrea să de
vină came de tun în mina cercu
rilor imperialiste. S-a putut vedea 
aceasta chiar și în ziarele bur
gheze, care au remarcat cu ama-* 
răciune că tineretul vest-genman 
nu se arată dispus să îmbrace 
haina militară. Consider că e o da
torie sfirrtă a generației tinere, 
a sportivilor noștri, să susțină „cu 
pasiune — cum spunea Ehrenburg 
— cauza păcii".

IOSIF SIRII U 
maestou emerit al sportului
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Cînd există grijă 
pentru trecerea examenului teoretic

La colectivul sportiv Locomotiva . normele G.M.A.. două sporturi mi- 
IVÎ.C.F. este mare agitație. Peste l au devenit dragi: turismul și tl-M.C.F. este mare agitație. Peste 
cîteva zile, un nou lot de tineri 
va primi insigna G.M.A. Printre 
cei ce vor primi insigna se află și 
tînărul Dan Bunaciu, membru în 
ibiroul organizației U.T.M. din sec
ția nr. 9. Examenul teoretic a 
ifost ultima normă dată de utemiș- 
itul Bunaciu. Aspirantul s-a pregă
tit cu perseverență, studiind în bi
blioteca ministerului cărți de spe
cialitate, cărți care vorbeau despre 
țviafa Și experiența sportivilor so
vietici. In ajutorul lui a venit și 
«rubrica inițiată de ziarul „Scînteia 
tineretului", în care a fost pusă 
tn discuție atitudinea sportivului 
Se tip nou, discuție pe care Dan 
lBunaciu a urmărit-o cu mult in
teres. Faptul că ia examenul teo
retic a luat calificativul excelent, 
ca și la celelalte norme, vorbește 
Sn suficientă măsură de pregătirea 
si interesul lui pentru sport. Căr
țile pe care le-a îndrăgit și pe 
«care le-a studiat în mod deosebit 
au fost: „Turismul în U.R.S.S.”. 
^Meciul prieteniei" și altele.
£ — Cînd am început să-mi trec

Studiază
■ La buna reușită a pregătirii și 
desfășurării examenelor teoretice 
G.M.A., organizațiile U.T.M. din 
Întreprinderi și instituții, din școli 
și de la sate își aduc partea lor 
însemnată de contribuție. In cola- 
fcorare cu comisia de pregătire și 
examinare G.M.A., acestea trebuie 
să asigure aspiranților materialele 
•bibliografice necesare studiului, cit 
și conferențiarii ce urmează să 
predea temele respective. Cei ce 
se vor ocupă de această problemă, 
itrebuie să țină cont de ordinea lec
țiilor prevăzute în regulamentul 
complexn’m A. o redare a

Jn timpul unei pauze, un grup de aspiranți și aspirante de la F. C. 
MGh. Gheorghiu-Dej", studiază un capitol din regulamentul G.M.A. 

gradul II

FĂRĂ COMENTARII...
Primul care ne-a ieșit în cale 

Ta fabrica de tricotaje „Bela Brai- 
;oer” a fost tov. Prttnu, respon
sabilul cu munca sportivă din co- 
-miteftd U.T.M. Și cum tocmai 
:pe el îl căutam, ne-am grăbit să 
□ntrăm în vorbă.

— Tovarășe Prunu, cP ai putea 
să ne spui despre colaborarea co
mitetului U.T.M. cu consiliul co
lectivului sportiv în problema pre
gătirii aspiranților G.M.A. pentru 
trecerea examenului teoretic?

— Tovarășe, noi... adică... comi
tetul U.T.M., adică... eu, sprijinim 
munca colectivului sportiv prin 
imobilizarea tineretului.

— Cum?
— Simplu. „Ei’* ne cer 2, 3 

sau cîți tineri le trebuie pentru 
diferite acțiuni „de-ale lor" și noi 
îi dăm pe o listă.

Bună „metodă". Să vedem însă 
mai departe...

— Dar cum asigură comitetul 
U.T.M. pregătirea aspiranților din 
punct de vedere politic pentru tre
cerea examenului teoretic? Cum îi 
ajută la înțelegerea multiplelor 
probleme de acest fel? A ținut cu 
ei lecții pregătitoare?

— Nu, să-ți spun sincer; de cînd 
țiu eu minte, așa ceva nu s-al 
întîmplat. De altfel, este și foarte 
complicat...

L-am întrebat atunci pe tov. 
Prunu unde i sediul colectivului 
sportiv.

— Sediul colectivului sportiv ? 
Stați... nici nu știu dacă are. Nu, 
nu cred că are. A, precis nu are, 

i
î

rul. Drumeția în munți îți îmbogă
țește mintea, îți dă acea minunată 
siguranță a omului stăpîn pe na
tură, satisfacția că în fața ta se 
desfășoară tot ce patria noastră 
are mai pitoresc.

Cu același elan, utemistul Dan 
Bunaciu îți poate vorbi ore in șir 
și despre tir, sport pe care, de a- 
semenea, a început să-l practice în 
timpul lui liber. Nu e de mirare că 
studiind atîtea broșuri de speciali
tate ți urmărind cu regularitate 
cursurile pregătitoare organizate 
de U.T.M., examenul teoretic a fost 
pentru Dan Bunaciu un control al 
cunoștințelor însușite, prilej de a 
expune tot ceea ce a găsit nou și 
frumos în filele minunatelor cărți.

Consiliul colectivului sportiv 
Locomotiva M.C.F. se poate mîndri 
astăzi .că și-a depășit angajamen
tul cu 50 la sută la G.M.A. gr. 
I și cu 51 la sută la G.M_A. gr. 
II. Și aceasta, în mare măsură, 
datorită preocupării arătate pentru 
trecerea examenului teoretic!

in colectiv
noțiunilor elementar© de igienă 
sportivă, colectivele sportive au da
toria să apeleze la sprijinul medi
cilor din cabinetele medico-spor
tive.

Asemenea pregătiri au început 
recent și aspiranții G.M.A. din co
lectivul sportiv Flamura roșie 
F. C. „Gh. Ghecrghiu-Dej" din 
Capitală. Cele mai frumoase re
zultate aiu fost obținute de tinerele 
muncitoare din sectorul 4 al aces
tei întreprinderi. Cu ajutorul acti
viștilor U.T.M., ele au trecut la 
studierea în colectiv a diferitelor 
probleme troref 

fiindcă in sediul lui s-au mutat 
brigăzile artistice.

— Dar pe tov. președinte cum 
îl cheamă și unde l-aș putea găsi?

— Parcă... Gîndilă îi zice. Dar 
mai cum, nu știu. Duceți-vă totuși 
la s cția calandre și acolo poate 
îl veți găsi...

Credeți că această situație mai 
nevoie de comentarii?are

Așa se întimplă umori la examenul teoretic!

mi

tî

Pentru tînărul care se pregă
tește să treacă examenul teoretic, 
nu de puține ori, bibliografia in- 

- dicată este insuficientă. El vrea 
să cunoască mai mult, să citeas
că și să studieze noi probleme 
de pregătire științifică, de igienă 
etc. El este dornic să citească fi
lele cărților care vorbesc, despre 
sportul nostru de tip nou și des
pre putreziciunea sportului bur
ghez. Deosebit de puternică este 
dorința aspiranților de a se. a- 
propia cu ajutorul cărții sportive 
de minunatele succese oe care 'le 
obțin sportivii sovietici, să învețe 
din experiența lor.

Tinere aspirant pregătește-te 
temeinic pentru trecerea examenului 
teoretic.

CI TE VA CONSTATĂRI
...Iată-i pe aspiranții noștri a- 

junși în fața unei probe care nu 
se dă nici pe pista stadionului, 
nici într-o sală de sport: examenul 
teoretic. Fiecare dintre aspiranți 
s-a pregătit și pentru această pro
bă, a studiat’ cu rîvnă bibliografia 
respectivă.

Dacă însă pentru aspirantul de 
acum doi-trei ani aceasta era 
bibliografia cea mai indicată, nu 
la fel stau lucrurile și astăzi. 
Aceasta se datorește faptului că 
a'cum este foarte greu de procurat 
bibliografia indicată și că, odată 
procurată, se poate constata că o 
bună parte din lucrări sînt depă
șite.

Și apoi: temele și aceeași biblio
grafie au fost studiate de către 
toți aspiranții. Le-a studiat și tî
nărul student care a urmat cursuri 
de marxism și economie politică și 
tînărul țăran muncitor. Desigur 
că exigența la examenul teoretic 
va fi deosebită pentru fiecare din- 

aceștia. Dar asta nu e de

Ultima normă?
Un scurt popas la unul din cercurile colectivului sportiv Voința 

Piele-Incălțăminte.
Tovarășul Stan Andrei, responsabilul cercului sportiv e un, bun 

povestitor. Nu-ți trebuie prea multă vreme să afli că...
— Toți aspiranții vor primi în curând insigna. Angajamentul 

nostru va fi îndeplinit și chiar depășit. Noi...
Mai tirziu, tovarășul Andrei ne-a vorbit însă și despre cei șapte 

aspiranți care, de fapt, nu s-au prezentat la nici un antrenament și 
firește, la nici un concurs. Oricum, ceilalți aspiranți și-au trecut 
toate normele. O singură excepție: tirul. Și, mai departe, tovarășul 
Andrei ne povestește despre „ghinionul" pe care l-au avut cu această 
normă. S-au dus oamenii la poligon, dar aici, ce să vezi I Erau paturi 
erau arme, cartuțe suficiente dar și... aspiranți care trăgeau de zor 
în țintele noi. Pasă-mi-te se încurcase... planificarea aspiranților. 
S-au întors oamenii la locurile lor, s.uipărați, dar păstrând încroierea
că nu peste multă vreme tot vor reuși ei să-și treacă această ultimă 
normă.

— Să stai de vorbă tovarășe și cu unul dintre aspiranți, să vezi 
că-i adevărat. Uite, tovarășul Cojocaru, mai are și el doar o normă.

— Bravo tovarășe! Vrei să ne spui cum te-aî pregătit pentru 
trecerea cursei cu obstacole, pentru norma de natație, pentru exa
menul teoretic...

— Examenul teoretic ? Uite ce e: să nu glumiți cu mine acum 
cînd am terminat cu toate probele, căci tirul îl dau eu mîine. M-am 
pregătit ser’os. *

— Dar bine, tovarășe, voi nu ați dat și examenul teoretc ? E 
doar o normă generală 1 Nu cunoașteți regulamentul complexului 
G.M.A. ?

— O fi, tovarășe! Ziij că este și un regulament al G.M.A.? Ca 
la fotbal, hai ? Dacă este, o să dăm și examen teoretic dar, e... ulti
ma normă ? Să nu mai vină cmeva să zică că...,

y ri’C?-

••
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ajuns. In vreme ce pentru unii 
aspiranți GMA bibliografia indicată 
necesită un studiu serios, pentru 
alții, ea nu constituie nici un fel 
de problemă, examenul teoretic 
fiind doar o verificare sumară a 
cunoștințelor.

...Să vedem acum ce înseamnă 
pentru un aspirant GMA gr. II 
examenul teoretic. Desigur, nimic 
prea greu, din moment c© obiectul 
lui este același cu al examenului 
teoretic trecut’cu prilejul obținerii 
insignei GMA gr. I. Deci, o sim
plă repetare. Aspirantul GMA gr. 
II, care trebuie să se pregătească 
cu multă atenție pentru a reuși sa 
obțină toate celeldlte norme, pen
tru trecerea cărora regulamentul 
arată destul de multă exigență, nu 
trebuie să facă nici un efort pen
tru a-și trece examenul teoretic. 
Iată de ce se impune ca necesară 
și revizuirea bibliografiei pentru 
examenul teoretic, atît la GMA 
gr. I cît și la GMA gr. II1 E o 
sarcină care trebuie rezolvată cît 
mai grabnic.

Concluzii

Examenul teoretic ocupă un 
loc deosebit de important 
în cadrul complexului 

G.M.A.: el este trecut ca normă 
obligatorie pentru fiecare aspi
rant, fie că acesta se pregătește , 
pentru insigna F.G.M.A., G.M.A. 
gr. I sau G.M.A. gr. II și are 
darul să contribuie la educarea 
oamenilor muncii în spiritul 
adevăratului patriotism și al 
moralei proletare.

Totuși, atunci cînd ne intere
săm de activitatea G. M. A. ■ 
intr-un colectiv sportiv, de 
foarte multe ori primim urmă
torul răspuns: „avem 32 de as- 
piranji care mai au de trecut 
numai examenul teoretic și vor 
deveni purtători ai insignei" 
sau: examenul teoretic? Nici nu-1 
mai punem la socoteală".

Aceasta este o orientare gre
șită. Ea dovedește că în unele 
colective sportive examenul teo
retic G.M.A. nu este privit cu 
toată seriozitatea. De regulă, cl 
este lăsat la urmă iar aspirantul 
îndeplinește această normă nu
mai formal, nedîndu-i impor
tanta cuvenită.

Care sînt cauzele acestei si
tuații?

In primul rînd, unele organi
zații U.T.M. care au sarcina di
rectă de a organiza studiul și-, 

' conferințele pe temele examenu
lui teoretic, nu se preocupă în
deajuns de această problemă.

O mare parte din vină o an 
și consiliile colectivelor spor- ' 
tive care privesc cu superfi
cialitate această imnortantă nor
mă a complexului. In cadrul co
lectivelor nu se face suficientă 
propagandă în jurul acestui 
c-xamen și nici consiliul colec
tivului nu se preocupă de pro- ? 
curarea materialului bibliogra- ' 
fie necesar pregătirii aspiran
ților.

Este adevărat că, in această 
direcție, există și unele greutăți: 
bibliografia este greu de procu
rat, îndeosebi în colectivele 
sportive sătești.

După cum reiese din cele ară. 
tate pînă aci, datorită impor
tanței sale, examenul teoretic ar , 
trebui să fie una din primele 
norme pe care aspirantul s-o 
treacă în carnetul său. Pentru 
ca acest lucru să ajungă o rea- 

, litate, în toate colectivele noas
tre sportive este necesar ca 
aspiranților să li se asigure toa
te condițiile necesare pentru stu
dierea problemelor cuprinse în 
examenul teoretic. In primul 
rînd, este necesar ca organiza
țiile U.T.M. să asigure ținerea 
de conferințe pe temele prevă
zute. De asemenea, aspiranții 
trebuie să se pregătească cit 
mai bine, folosind în mare mă
sură studiul individual.

Pe linia procurării materialu
lui bibliografic, asociațiile i-ar 
putea sprijini pe aspiranții din ; 
colectivele respective publicând! '> 
în buletinele interne materiale în 
legătură cu temele cuprinse în 
examenul teoretic.

La rîndul său, serviciul 
G.M.A. din C.C.F.S. trebuie să 
urgenteze elaborarea unei noi 
bibliografii, care să cuprindă 
materiale mai recent apărute, ce 
pot fi procurate cu mai multă 
ușurință de aspiranți. Chiar și 
broșura „Probleme ale exame
nului teoretic G. M. A.“ este 
depășită.

Firește, acestea nu sînt toate 
concluziile, dar rezolvarea lor 
ar duce la evitarea multor lip
suri, la înlăturarea multor greu
tăți.



NOTE DE VIZITATOR (II)
La Expoziția concursului de fotografii turistice Jfe activitatea comisiilor centrale

Pornesc apoi spre alte locuri.
...Imaginea se schimbă. Un drum 

asfaltat șerpuiește printre dealuri. 
Cineva s-a așezat obosit pe o bor
nă a șoselei, și-a scos haina și-și 
face vînt cu batista. De departe 
vin alți doi, îmbrăcați tot de oraș, 
obosiți și ei, vorbind arar, ca să-și 
gonească urîtul și singurătatea 
drumului. Au plecat într-o plim
bare de dimineață și acum se în
torc la. Tușnad, în stațiune.

...Dar drumurile foiesc de turiști. 
Două grupuri s-au întîinit chiar 
sub tablele de marcaj (ce întîm- 
plare fotogralică !) și privesc in
scripțiile. Cineva le explică drumul. 
Apoi, desigur, se despart și fie
care își urmează calea.

...S-a înserat. O turmă mică se 
întoarce spre casă. O însoțesc doi 
ciobănași micuți cît două gămălii. 
Au trecut toți un podeț de lemn 
peste un pîrîu strălucitor în as
fințit, ce-i însoțește parcă pe cei 
doi prieteni cu veselia lui copilă
rească, să le țină de urit în înse
rarea de sub pieptul sever al mun
telui. Au ajuns la o punte îngustă, 
îngustă de tot, peste o apă și oile 
pornesc încet, una cîte una, cu 
capul în jos către unda limpede. 
Și așa cum pășesc, profilate pe 
cerul roșu ca focul, lîna lor ahbâ 
e scăldată într-o pulbere sclipi
toare de aur vechi..

...Au apărut munții! Și ciudățe
niile lor. O plăsmuire monstru
oasă a naturii de reliefuri cres
cute bizar ca n'ște degete ciuntite 
și diforme de stîncă'. Poartă un 
nume și mai ciudat: Tigăile Gin
ea ș.

...Răsare soarele pe Ceahlău. în
mărmurit, drumețul harnic s-a o- 
prit și privește măreția clipei. In- 
tr-o liniști deplină,tainică, soarele 
își aruncă primele raze biruitoare. 
Umbrele nopții se retrag în a- 
dîncurile întunecate dezgolind trep
tat brațele uriașe ale munților, 
înlănțuite de nori. Șj printre ei, 
se rostogolesc acum valurile gi
gantice, învolburate pînă în cer, 
ale unui fluviu de vată. Se mișcă 
m.ijestuos, alunecînd lin, fără să 
tulbure liniștea deplină, ca o trenă 
întîrziată a nopții.

...Cascada Bîlea. Mă opresc să 
privesc și eu . prăvălirea nebună a 
apei. De pe locul unde mă aPti 
peste rîpa adîncă, vuietul ei vine 
de departe. Se.aruncă în gol, într-o

Valeri Cikalov... Vreți să cunoaș
teți povestea vieții lui?

S-a născut in primii ani ai acestui 
secol, in Vasilievo, un sat mărunt, 
așezat pe Volga. Și-a petrecut co
pilăria între șalupe și lotci și s-a 
împrietenit de timpuriu cu pescari, 
sfătoși care-i povesteau năstrunș- 
nice povești pînă tirziu, pe înserat, 
cînd bal-'zcle de pe Volga se aprin
deau una cîte una.

/I învățat la școala din sat și s-a 
arătat de timpuriu foarte bun la 
carte. Intr-o seară, pe cînd se în
torcea de la școală, un paznic bă- 
trîn care vizitase de curînd iarma
rocul din Nijni Novgorod i-a poves
tit lui Valeri Cikalov că l-a văzut 
acolo pe un oarecare Utocikin, avia
tor, care făcea acrobații ciudate cu 
avionul, pentru distracția publicu
lui de pe hipodrom. „Aș vrea și eu 
să știu ce simți cînd zbori" a spus 
micul Cikalov gînditor...

Pe urmă s-a dus acasă și a sărit 
„cu titlu de experiență", (7) de sus, 
de pe acoperișul casei, într-un tro
ian de Zăpadă. „Lucrul nu-i deloc 
inspăimîntător, spuse el celor de o 
seamă cu dînsul, îndemnîndu-i să 
facă la fel. Și in glnd iși făcea so
coteala: n-ar putea oare să sară de 
mai sus, de pe rîpă, tocmai de un- 
de-i biserica, în zăpada de jos, bu
lucită ? N-ar putea oare să încerce 
mai mult, mai de sus ?

Aceste gînduri care au încolțit 
prima oară în mintea sa de copil, 
par să fi călăuzit, într-un fel sau 
altul, acțiunile lui Cikalov toată 
viața.

Peste cîțiva ani, la școala flotei 
aeriene din Borisoglebsk, minat de
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rostogolire fără început și fără 
sfîrșit Am coborît aproape de lo
cul unde șuvoiul atinge stînca. 
Pulverizarea înspumată a apei, îm
bracă într-un voal străveziu blocu
rile uriașe, colțuroase și negre.

...Și brusc decorul se schimbă. 
Intr-o imagine de basm iarna a 
coborît la Roșia Montana peste o 
pădurice de mesteacăn. Zăpada 
pufoasă, așternută peste tot, n-are 
nici o urmă de vietate... Și deo
dată, lângă acest tablou, tot așa 
de alb și de pur, o livadă înflorită 
de meri într-o gospodărie colec
tivă

...îmi fuge gîndul la prietenul 
meu. Doi îndrăzneți s-au cățărat 
pe o față a muntelui de care nu 
mai frîngliiile îj ajută să se țină. 
Unul din ei privește în jos, spre 
celălalt, care urcă. Privesc și eu 
și simt că amețesc. Trec imediat 
alături, la un tablou cu care nu 
m-am întîinit pînă acum și care 
mă odihnește: apune soarele în
tr-un decor maritim, stîncos și 
singuratic. Apele clipocesc lin, 
odihnitor ca o șoaptă...

Apoi mereu alte imagini, alte 
gînduri, alte emoții...

Și apoi numele! Numele locu
rilor au o nespusă poezie. Trăiește 
în fiecare din ele toată simțirea 

A trecist pifewJ peste Pelo! Nerd...
aceleași neliniști și gînduri de per
fecționare, își înspăimlntă colegii și 
instructorii prin îndrăznelile sale...

„Dacă i se spunea: Fă un viraj 
de 60 de grade, îl făcea și după 
aceea se vira într-unul de șaptezeci 
și cinci. Dacă i se spunea să facă 
„bucla mor ții" odată, el o făcea de 
trei ori... Dacă îl certau, el încrunta 
numai din sprîncene și răspundea 
ursuz: Da ce, credeți, că mă plimb 
cu căruciorul ?

Se simțea în el, omul de pe 
Volga..."

Din cauza firii lui îndrăznețe și 
adesea indiscipiinată, tinărul pilot 
Cikalov, deși admirat și sprijinit 
întîmpină, multe greutăți. La un 
moment 'dat, a fost chiar silit să 
plece diformată.

Și atunci, ca să nu se despartă 
totuși de văzduhul care-i era atît 
de drag, intră în slujba „Societății 
pentru promovarea apărării" șl 
plimbă călători, pe un avion de pa
sageri.

Am ajuns „birjar al aerului", 
spunea el cu tristețe soției sale 
Olga... D'tir această situație, depri
mantă pentru Cikalov, ia sfîrșit 
după oarecare vreme. 1 se analizea
ză cazul, se constată că fusese to
tuși. îndepărtat din armată pe ne
drept, este reprimii în grad și, mai 
mult decît atît, i se încredințează o 
funcțiune cu adevărat pe măsura 
cunoștințelor și aptitudinilor sale: 
devine încercător de avioane la In
stitutul de Cercetări Științifice al 
Forțelor Militare Aeriene; de atunci 

caldă a poporului nostru pentru 
locuri'e lui dragi. Pomenesc a- 
proape fiecare de o clipă fericită, 
de o amintire veche sau de o în- 
tîmplare de demult a acestor 
locuri: „’Curmătura Bucuriei”, „La
cul Galeș", „Ucigașul”, „Valea Ia
dei”, „Lacul Zîmbitor’, „Piatra Al
tarului” sau* „Vînătoarea lui Bu
tea nu“...

S-a terminat călătoria mea. Sînt 
obosit, copleșit de emoții. Pornesc 
spre ieșire. Lingă bivuacul din hol 
mă opresc să mai privesc odată 
în urmă, după obiceiul turiștilor. 
Minunat! Lingă mine dau cu ochii 
de o măsuță pe care stă deschis 
un caiet de impresii. Mă reped să 
scriu ceva. Dar în fața hîrtiei albe 
rămîn nemișcat. Ce-aș putea să 
redau în cuvinte din toate frumu
sețile acestea. Răsfoiesc la' întîm- 
plare. O frază scurtă îmi atrage 
atenția: „Minunată e patria noas
tră”. Aș fi vrut să scriu și eu 
același lucru. Dar acum...

Cînd să plec îmi aduc aminte 
de promisiunea pe care mi-o fac 
în fiecare an. Dar de data aceasta 
m-am hotărît: „La primăvară, ne
apărat...”

D. MANOILEANU

pornește bătălia cu noile tipuri de 
avioane construite în țara sa. „Tu
polev", „Grigorovici", „Polikar
pov" sau „I 16“, toate trec prin 
mîna lui.

Cu fiecare din aceste noi apa
rate, Cikalov duce o luptă plină de 
primejdii, supunlndu-le prin peri
culoase acrobații, la cele mai grele 
încercări...

Și de fiecare dată, după lupta 
grea dusă cu avionul în văzduh, 
Cikalov își aduce aparatul, liniștit, 
ca pe un cal nărăvaș bine strunit, 
din nou pe pămînt. Și totuși, Cika
lov vrea să realizeze încă mai mult 
decît atît... „Aș vrea odată, spune 
el celor doi prieteni, aviatori și ei 
Beleakov și Baidukov, să fiu navi
gator într-un zbor de durată lun
gă..." Ocazia li s-a oferit peste pu
țină vreme. Pentru a încerca rezis
tența unui nod aparat, de tip cu to
tul deosebit, le-a fost încredințată 
celor trei prieteni aviatori sarcina 
de a face un zbor peste Arctica. 
Moscova — insulele Frantz lose} 
— Severnaia Zemlia — Petropav
lovsk — Kamciâtka — Marea de 
Ohotsk—Amur...

Atunci au luat cei trei aviatori 
primul contact cu lumea ghețurilor 
polare... Cînd s-au întors din expe
diția aceasta destul de grea, în care 
toți trei erau Să-și piardă viața, 
ideea zborului de data asta chiar 
peste pol și fdSțcî escală, ajunge uni
ca lor preocupare. „Aduseră vor
ba despre pol. Beleakov le povestea 
că Polul Nord este singurul loc

Conferința ipe țară a Comisiei cenlraie se natație
Recent a avut loc un eveniment 

care trebuie să. marcheze o cotitură 
în dezvoltarea natație’ noastre: 
conferința pe țară a comisiei cen
trale de natație. In mare măsură, 
analiza critică asupra activității 
natației în anii 1953 și 1954 și-a 
atins scopul. Atît raportul, pre
zentat de tov. Adrian Mîrza, vice
președinte al Comisiei Centrale, cît 
și mulți dintre cei care au luat cu- 
vîntul in discuții au relevat pro
gresul cantitativ și calitativ al na
tației noastre în cursul celor doi 
ani de activitate, ani deosebit de 
importanți, mai ales prin faptul 
că în acest răstimp au avut loc o 
serie de competiții internaționale 
mari, cu participarea înotătorilor 
și a jucătorilor noștri de polo. (în
trecerile sportive prietenești din 
cadrul Festivalului de la București, 
întâlnirile cu sportivii sovietici la 
Kiev și Tbilisi, cu cei bulgari la 
Sofia, Jocurile Mondiale Universi
tare de vară de la Budapesta, cam
pionatele europene de la Torino). 
Aceste competiții, care au prilejuit 
înotătorilor, jucătorilor de polo și 
ma.i ailes antrenorilor noștri un 
prețios schimb de experiență, au 
contribuit mult la ridicarea nivelu
lui performanțelor natației noastre 
Intr-o serie de probe (mai ales la 
stilul bras și fluture) și la îmbu
nătățirea considerabilă a nivelului 
echipei reprezentative de polo. Ra
portul și discuțiile au scos însă în 
evidență și o serie de cauze care 
au făcut ca natația noastră să nu 
progreseze pe măsura condițiilor 
create și a posibilităților existente: 
■insuficienta preocupare față de 
dezvoltare® acestui sport pe bază 
de mase, nivelul cu totul necores
punzător al natației noastre femi
nine, rămînerea în urmă a unor 
stiluri (spate), lipsurile din munca 
subcomisiilor și colegiilor (în spe
cial a colegiului de antrenori și a 
celui de arbitri), neînțelegerile din
tre antrenori, insuficienta legătură 
a biroului cu membrii din provin
cie ai comisiei centrale și cu co
misiile regionale, raionale și oră
șenești, inconsecvența în munca 
pentru crearea de noi baze sporti
ve etc. De asemenea, insuficienta 
legătură cu secția C.F.S. a Consi
liului Central al Sindicatelor și cu 
asociațiile sportive a dus la indi
ferența totală a unor asociații față 
de sportul natației.

unde nu există timp, unde există o 
singură zi și o singură noapte pe 
an. Astrele cerești se deplasează o- 
rizontal față cu pămîntul și numai 
steaua polară, deasupra capului, lu
cește mereu... Acolo și timpul e al
tul, observă Baidukov. Zburînd pes
te Polul Nord omul trece in ziua de 
ieri... — Ar fi bine ca odată și oda
tă să zburăm peste tundra din Ca
nada, spuse visător Cikalov. Am 
citit mult despre locurile acilea. 
Un deșert fără capăt, cu cirezi de 
cerbi și sate rare de eschimoși..."

Visul lot, vis ce părea atît de în
drăzneț a devenit, mai curînd de- 
cit se așteptau, realitate. Sprijiniți 
și urmăriți de toa^ țara, de întreg 
poporul, cei trei aviatori primesc 
misiunea de a zbura din U.R.S.S. 
în America fără oprire, de a trece, 
deci, fără escală peste Polul Nord. 
Și în ziua de 19 iunie, anul 1937 
cei trei aviatori trec peste punctul 
imaginar al Polului Nord, peste 
timpuri albe de gheafă, peste care 
nici tind pînă atunci nu trecuse 
vreodată un avion. După nenumă
rate ceasuri de încordare, mai tir
ziu, după ce Arctica și Pacificul 
slnt lăsate cu mult în urmă și avi
onul aterizează nevătămat în Ca
nada, Beleakov scrie simplu în 
jurnalul de bord: 16.20. Aterizaj la 
Vancouver. In aer, total 63 ore...

In America mai întîi și apoi la ei 
în țară li de face celor trei prieteni 
o primire triumfală. Totuși, după 
acest măreț succes fiecare se reîn
toarce modest să lucreze din nou 

Pianul de muncă prezentat de- 
biroul comisiei centrale prevede 
unele măsuri menite să ducă la re
medierea acestor lipsuri. Măsurile 
de ordin organizatoric tind la îm
bunătățirea activității Comisiei 
Centrale pe linia dezvoltării îno
tului in mase și a strîngerii legă
turilor cu toate organizațiile in-te* 
resate în bunul mers al natației; 
pe de o parte, și cu comisiile lo
cale de natație, pe de alta. Din: 
planul competițional trebuie remar* 
cată îmbogățirea programului com* 
petițional intern și, în special, o* 
rienitairea spre masele de tineret,, 
prin organizarea de concursuri ale- 
S.M.T.C.F., ale școlilor, a concurau* 
lui republican pentru copii, precum 
și prin organizarea concursului re
publican de juniori pe trei etape șf. 
a unui concurs de calificare la na* 
ta-ție, pe patru etape. De asemenea,, 
la polo, s-a îmbunătățit sistemul’ 
de disputare a campionatului re* 
publican, care se va desfășura în 
anul viitor pe două categorii, în 
funcție de valoarea echipelor par* 
ticipante, permițînd astfel nu nu* 
mai ridicarea nivelului primei ca* 
tegorii ci și o participare mult 
mai largă. Pentru ridicarea nive* 
lului performanțelor și îmbunată* 
ți rea muncii sportivilor fruntași, a 
antrenorilor și arbitrilor, a<u f-ost 
luate, de asemenea, o serie de im* 
portante măsuri. Reorganizarea co* 
misiei centrale și hotărîrea biroului 
său prin alegerea de noi membri 
va însemna, fără îndoială, o che* 
zășie a îndeplinirii sarcinilor nou
lui plan de muncă al comisiei 
centrale.

Cu toate acestea, mici raportul 
și nici discuțiile n-au reușit să 
adopte un adevărat spirit critic și 
autocritic. Din raport situația a 
reieșit oarecum liniștitoare, cîn-d in 
realitate ea nu ne poate mulțumi 
deloc, iar o serie de lipsuri n-a-u 
fost analizate în adîncime; în ge
neral, și din raport și din discuții 
a lipsit spiritul de critică tăioasă, 
concretă, atît de necesar pentru 
îmbunătățirea muncii.

Comisia, centrală de natație are 
datoria de a porni cu hotărfne la 
muncă pentru lichidarea tuturor 
lipsurilor existente in acest sport, 
pentru ridicarea natației noastre la 
nivelul impus de dezvoltarea ge* 
nerală a mișcării noastre sportive*

.o». J

la locul său. Ca și ceilalți, Cikalov 
începe din nou să încerce avioane, 
după avioane... Inir-o zi geroasă de 
decembrie el primește misiunea de. 
a zbura pe cel mai nou tip de a- 
vion. „Aviatorul zbura cu precizie, 
făcind un cerc p'e traseul aerodro
mului. Indicatorul arăta o viteză 
foarte mare. Avionul poate să zboa
re și mai repede își spuse Cikalov 
și se bucură... Dar ce s-a întîmplai?. 
Ce este ? De ce scade atît de tare 
temperatura uleiului? S-o fi răcit 
motorul ?" Deodată Cikalov își 
dădu seama că motorul, fiind în
ghețat, nu-l mai poate salva. Dar, 
nu era încă motiv să-și piardă spe
ranța. Pilotul zări un timp, un dru
meag care dădea către șoseaua as-* 
faltată. „Voi ateriza forțat acolo se 
gîndi el"... Dar tocmai atunci tre
ceau drumul, venind de la grădini
ță, un grup de copii... Atunci Cika
lov viră, de data aceasta cu mină 
sigură. Cu o forță grozavă avionul 
se izbi din plin de stîlpul de oțel 
care susținea cablurile de înaltă 
tensiune...

Și pilotul muri, în timp ce pe șo? 
sea, puțin mai departe, încă vesel, 
trecea nevătămat grupul de copii.-:

Aceasta e povestea viteazului pi
lot Cikalov... Vreți s-o cunoașteți 
mai îndeaproape ? Citiți cartea des
pre viața lui, apărută de curînd în 
editura Cultură Fizică și Sport...

IRINA MARIN i
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Campionatul republican
' Unul din cele mai importante 
meciuri ale etapei a IX-a a cam
pionatului republican pe echipe 
s-a desfășurat la Lugoj. Rezul
tatul acestei întîlniri era așteptat 
cu aceeași nerăbdare nu numai 
de Progresul Lugoj ci și de Fla
mura roșie Arad, care luptă de
opotrivă pentru a evita retrogra
darea. Acunf lucrurile s-au lim
pezit în oarecare măsură: prin 
victoria cu 5—3 reușită asupra 
.Metalului din Reșița, Progresul 
Lugoj a predat Flamuri roșii 
Arad locul 11 și... perspectivele 
retrogradării! Succesul lugojeni
lor a fost conturat de victoriile 
individuale obținute de: D. Tîrziu 
(cat. 57 kgr.), A. Struber (cat. 
62 kgr.) prin tuș. H. Stokl (cat. 
67 kgr.), I. Hanțu (cat. 73 kgr.) 
și Fr. Dragomir (cat. 87 kgr.) la 
puncte. Pentru reșițeni au obf- 

mut victorii: «P. Popescu (cat. 52 
kgr.), Mucsin (cat. 79 kgr.) la 
puncte și C. Oșan (cat. grea) 
fără adversar.

Una din restanțele campionatu
lui a fost lichidată prin dispu
tarea ' întâlnirii dintre Dinamo 
Orașul Stalin și Progresul Lugoj. 
După cum era și firesc, întrecerea 

.a revenit dinamoviștilor. care au 
învins cu 6—2. Avînd un meci 
mai mult jucat, Dinamo Orașul 
Stalin a trecut pe locul doi al 
clasamentului, dar aceasta pînă 
duminică deoarece atunci vor fi 
lichidate și ultimele restanțe. De
ocamdată însă, clasamentul are 
următoarea înfățișare:
1. Dinamo Buc. (1)

6 8 0 0 56 : 8 (33:23) 24
2. Dinamo Orașul

Stalin (3) 9 7 1 1 47:25 (22:25)24
3. C.C.A. (2) 3 7 0 1 46:18 (23:23) 22
4. Constructorul

Ploești (5) 9 3 3 3 34:38 (15:19) 18
5. Metalul Baia

Mare (7) 8 4 1 3 36:28 (15:21) 17
S. Metalul Reșița

(4) 9324 35:37 (15:20) 17
T Flamura Roșie

Cluj (6) 9 3 2 4 32:40 (11:21) 17
3. Constructorul Bucu

rești (8) 9 1 5 3 33:39 (15:18) 16

------- O

După concursul de tir dotat cu „Cupa de iarnă’'
Ultimul concurs de tir al anului 

poate fi socotit — pe drept cuvînt 
— de valoare republicană.

Afirmăm aceasta ținând seama 
nu numai de vatloare-a trăgătoarelor 
și trăgătorilor participant la aceas
tă întrecere, ci mai ales de rezulta
tele obținute de aceștia.

Cele mai valoroase rezultate din 
dacest concurs au fost obținute de 
primii patru clssați în proba de 

’pistol viteză (60 focuri). Pentru a 
.arăta mai bine valoarea acestor re
zultate, (Ștefan Pat-rescu 60—580, 

' 'Marin Dochiliță 60—579, Titus Ma- 
nicatirie 60—578 și ZoM-an Deak 

<60—578) este suficient să arătăm 
■ că acești patru trăgători’ au tot aii- 
rzat împreună 210 s duete lovite cu 
72315 pot., performanță cave este cu 
rnuniai două puncte sub recordul 
: mondiali al probei, stabilit cu cîteva 
rzri-le în urmă de echipa Uniunii So- 
rvietice la campionatele mondiale 
»de tir de l:a Caracas (Venezuela) — 
240—2317.

Rezu’țațele obținute de trăgătorii 
■.noștri în această probă sînt cu atât 
rimai valoroase cu cît ele au fost ob

Prima competiție motocicletă pe teren variat
diferitele clase și categorii de ma-Comisia orășenească auio-mato 

/din cadrul comitetului C.F.S Bucu- 
fiești inaugurează duminică alergă- 
cxile pe teren variat, printr-o- com- 
v petiție de trial. Se știe. că întrece- 
șrile motocîclista pe teren variat 
Jipot fi ori moto-orosuri, ori trialurâ. 
(Deosebirea între aceste două ge- 
inuri de concursuri motocicliste 
BCjirstă în aceea că în timp ce la 
/competițiile de moto-cros plecările 
Ș:ăe dau în grup, pe clase ș; cate- 
•gorii, iar traseul de concurs tnă- 
Ssoară de ta 25-30 kilometri în sus, 
/alergările de trial au un traseu, de 
.75-6 pînă la 10 kilometri, i-ar plecă- 
i/rile în competiție se dau separat, 
/contra cronometru, din minut în 
/minut, sau din două în două mi- 
inute.
t ‘ Competiția de trial de duminică 
■'va avea loc pe un traseu de 6 ki
lometri, pe care alergătorii vor 
‘■trebui să-l parcurgă de două ori. 
(Plecările în cursă se vor da din 
îminut în minut, în ordinea tragerii 
(la sorți, ținîndu-șe însă seama de
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11. Flamura roșie
Arad (10) 8 1 2 5 26:38 (14:12) 12

12. Progresul Ora
dea 9 0'1 8 16:56 ( 8: 8) 10

de lupte pe echipe
9. Progresul Lugoj

(11) 9 2 2 5 30:42 (15:15) 15
10. Locomotiva Timi-

șoara (9) 9 3 1 5 25:47 (13:12) 15

Duminică se vor desfășura cele 
două restanțe: Metalul Baia Mare 
—Dinamo București și C.C.A.— 
Flamura roșie Arad. Mari modifi
cări nu vor surveni în clasament 
după desfășurarea acestora, ci 
numai unele „schimbări de locuri’' 
în partea de sus a clasamentului.

Pînă la încheierea clasamentu
lui mai sînt două etape (5 și 12 
decembrie). Pentru multe echipe 
și în special pentru cele situate 
la periferia clasamentului, întâl
nirile sînt deosebit de importante. 
Iată, de altfel, meciurile care au 
mai rămas de disputat:

Dinamo București (cu Dinamo 
Orașul Stalin și Constructorul 
Ploești).

Dinamo Orașul Stalin (cu Di
namo București și Metalul Baia 
Mare).

C.C.A. (cu Constructorul Bucu
rești și Flamura roșie Cluj).

Constructorul Ploești (cu Fla
mura roșie Cluj și Dinamo Bucu
rești).

Flamura roșie Ciul (cu Cons
tructorul Ploești și C.C.A.).

Metalul Baia Mare (cu Loco
motiva Timișoara și Dinamo Ora
șul Stalin).

Metalul Reșița (cu Progresul 
Oradea și Constructorul Bucu
rești).

Constructorul București (cu 
C.C.A. și Metalul Reșița).

Locomotiva Timișoara (cu Me
talul Baia Mare și Progresul 
Lugoj).

Flamura roșie Arad (cu Pro
gresul Lugoj și Progresul Ora
dea).

Progresul Lugoj (cu Flamura 
roșie Arad și Locomotiva Timi
șoara).

Progresul Oralea (cu Metalul 
Reșița și Flamura roșie Arad).

ținute pe un timp nefavorabil (frig, 
ninsoare și vînt).

Valoroase recorduri personale a 
obținut Ana Mânu (FI. roșie) la 
proba de armă liberă pozițiile cul
cat 394 p., genunchi 380 p., picioare 
364 p. precum și la cele trei poziții 
de tragere 1138 p. Performanța sa 
este inferioară cu numai cinci pune 
te recordului republican stabilit de 
maestra sportului Lia Sîrbu, la 
campionatele internaționale de tir 
ale R.P.R.

Rezultate bune au mai realizat 
și H. Herșcovici (D’namo) 593 p. 
ta armă liberă combinată și 387 p. 
la poziția genunchi, Petre Cișmigiu 
(Metalul) 395 p. la armă liberă 
poziția culcat, Iud»th Moscu (Me
talul) 395 p. la aceeași poziție, Mar
cel Vasiiliu (Locomotiva) la talere 
ș. a.

„Cup,a de iamă“ a revenit maes
trului sportului Ștefan Petrescu 
(Metalul) pentru rezultatul obținut 
la proba de p-’stol viteză și maes- 
trei .Iudlith Moscu (Metalul) pentru 
performanța realizată l-a proba de 
armă liberă poziția culcat.

ISABELA MĂRDARESCU’ 

șini. Traseul a fost ales în împre
jurimile Bănesei și anume, cu ple
carea de pe podul Băneasa de unde 
alergătorii vor trece pe sub pod, 
vor vira apoi^i dreapta, pe șosea, 
vor trece din nou podul, la dreapta 
pe marginea, lacului, din nou pe 
sub pod, pe șosea pe drumul din 
spatele satului Băneasa. pe mar
ginea lacului unde se gflă caba
nele C.C.S., C.F.R., ’ etc.; și a-poi 
spre locul de start.

La concursul de trial de dumi
nică vor putea participa atît moto- 
cicliștii începători cît și cei care 
au obținut clasificarea sportivă. 
Pentru ambele categorii se vor face 
Clasamente separate. Avînd în ve
dere că este vorba de o alergare 
ușoară, este de dorit ca asociațiile 
sportive să înscrie în concurs’cît 
mai mulți motocicliști începători. 
De asemenea, ar Ii de dorit să nu 
lipsească -nici fruntașii motociclis- 
mului nostru, care de la finala 
campionatului motociclist de regu
laritate, rezistență șj turism nu au 
igaj luat agrjg la aifii g corn petiție.

DIN ULTIMELE JOCURI DE BASCHET

Știința Timișoara a realizat in retur o serie de performanțe 
valoroase. Iată o fază din meciul susfinut de această echipă cu 
formafia bucureșteană Progresul F. B. Fekete II (Știința) șl 
Ortinschi (cu tricou alb) își dispută o minge.

Se simte peste foT că iarna a 
venit... Ș.i unul din semne este și 
trecerea „centrului de greutate" al 
interesului pentru fotbal, handbal, 
rugbi către sporturile care pot oferi 
spectatorilor condiții de... viziona
re mai comode: căldura îmbietoare 
a sălii, la adăpost de frig și vînt 
Duminică seara la jocurile de bas
chet din sala Floreasca au rămas 
puține locuri goale. Iubitorii de 
sport se întorc cu mai multă aten
ție către baschet și lucrul acesta îl 
vom putea verifica în Capitală și 
în alte orașe ale țării în dumini
cile care vin.

In ultima etapă, bucureștenii au 
avut ocazia să asiste la trei jocuri 
de baschet care în general au co
respuns ca spectacol, ca ech'Iibru 
de valoare între echipe, ca dîrze- 
nie și putere de faptă. Aceasta a 
făcut ca atenția celor peste 2500 
de spectatori să fie mereu trează 
și orele petrecute în sală să treacă 
aproape pe nesimțite.

La dîrzenia întrecerilor a contrl. 
buit, firește, fapta! că echipele care 
au jucat duminică erau interesate 
să aibă o comportare bună și să 
obțină un rezultat valoros.nu nu
mai prin prisma întrecerii directe 
dintre ele, ci și prin aceea a cam
pionatului în ansamblu. De -pildă. 
C.C.A. avea nevoie de ce’e două j 
puncte din jocul cu Progresul I 
C.P.C.S. pentru a se menține pe 
locurile fruntașe, după cum echipa 
adversă, angrenată în fapta pentru 
evitarea ultimului Ioc dintre for
mațiile bucureșten-e, se strădu’a 
să-și mărească' bagajul punctelor 1 
în detrimentul echipei militare. In i 
aceeași situație s-a găsit și cealaltă 
echipă bucunește-ană, Progresul 1 
F.B., amen’nțată direct de posibili- I

La încheierea camp onatishd repybîim de atletism pe eeh pe
Duminică au luat sfîrșit la Ora

dea întrecerile din cadrul primului 
nostru campionat republican de 
atletism ipe echipe. Acum, la înche
ierea acestei competiții, care a tras 
cortina pe <t» activitatea atletică 
a anului 1951, pu'em spune că 
ea a însemnat un frumos succes 
pentru atletismul nostru, campio
natul republican pe echipe reușind 
să răspundă, în mare măsură, sar
cinilor pentru care a fost organi
zat. Evident, au existat și multe 
lipsuri, unele inerente pentru orice 
început (mai ales că nici nu aveam 
experiența unor asemenea între
ceri) altele s-au datorat superfi
cialității în munca antrenorilor și 
atleților ca și dezinteresului pe care 
l-au arătat unele . din conducerile 
colectivelor și asociațiilor sportive, 
care erau angrenate în acest cam
pionat. Oricum însă procentul rea
lizărilor întrece pe cel al lipsu
rilor, ceea ce ne îndreptățește să 
fim siguri că după ce se va face o 
analiză temeinică a desfășurării 

campionatului și vor fi trase con
cluziile, muncind 'cu sîrgu'nță vom 
putea asigura ediției a doua a cam
pionatelor republicane de atletism 
pe echipe un succes desăvîrșit. 
Este necesar însă ca și Comisia 
Centrală de atletism să revizuiască 
cu atenție întregul sistem de des- 

tatea de a se clasa ulti-ma dintre 
echipele Capitalei. Ca să nu mai 
vorbim de a treia partidă a pro
gramului în care Dlnamo Bucu
rești, echipa fruntașă a clasamen
tului, și-a disputat întâietatea cu - 
sin-gu-ra formație care a învins-o 
pînă acum, Locomotiva P.T.T. Fi
rește că astfel de partide pre
tind jucători'or multă stăpî- 
n-ire de sine. încredere în pro
priile posibilități și calm. Dar, se 
pare că tocmai acest lucru lipsește 
baschetbaliștilor noștri și defectul 
are urmare directă asupra unui lu 
cru esențial în baschet: aruncările 
la coș. împreună cu insuficienta 
antrenare în acest element tehnic, 
pregătirea morală și de voință ne
corespunzătoare a jucătorilor frun
tași duce la imprecizie în lovituri, 
d-upă cum reiese clar din.

...O MICA STATISTICA

Este interesant să știți că în cele 
3 jocuri din sala Floreasca s-a 
aruncat de 361 de ori la coș din ac
țiune și că din aceste încercări 
numai 132 au fost reușite. Procen
tajul acestui canitol se prezintă ne
satisfăcător: 33,79 fa sută ca și pro
centajul loviturilor libere: 166 în
cercări, 112 transformate, procen
taj 67,46 la sută. Concluziile sînt 
cu atît mai grave cu cit. duminică, 
pe parchetul sălii Floreasca au j 
evoluat mulți dintre cei mai buni 
jucători ai noștri. Socotim că, ală
turi de grija antrenorilor pentru 
îmbunătățirea preciziei prin antre
namente mai serioase, trebuie să. 
stea atenția pentru pregătirea mo
rală a jucătorilor, capitol la care 

fâșiuu'e ;> a,.e..ki c anpe'rții, și 
să-i aducă toate modificările nece
sare. In primul rînd, trebuie să fie 
revizuit sistemul de punctaj, care 
în acest an nu a fost cel mai bun. 
Meciurile triunghiulare nu vor mai 
trebui punctate în viitor pe siste
mul 7-5-4-3-2-1, care, după expe
riența acestui an nu s-a dovedit 
nimerit, deoarece întrecerea direc
tă dintre două echipe este de cele 
mai multe ori influențată direct 
de rezultatele pe care le obține 
cea de a treia echipă.- Este intere
sant de arătat că în turul campio
natului meciul de la Orațul Stalin 
între Metalul—Știința București— 
Știința S.M.T.C.F. + Voința a fost 
cîștigat de echipa din Timișoara.

Dacă s-ar fi aplicat sistemul de 
punctaj, folosit pretutindeni pentru 
meciuri!? friiinglimlare (adică me
ciuri bilaterale, cu punctaj 5-3-2-1) 
victoria ar fi revenit echipelor 
Știința București și Metalul!

Comisia Centrală de atletism 
trebuie să studieze, de asemenea, 
sistem ■! de punctaj c,are să vină 
să răsplătească performanțele bune 
obținute în cadrul campionatului, 
în așa fel ca în eventualitatea ob
ținerii unui record republican de 
juniori și de seniori, colectivul Că
ruia îi aparține respectivul atlet să 
maj beneficieze de puncte în plus, 

echipele noastre stau încă foarte 
prost.

FAULTURI UTILE SI FAULTURI
INUTILE

Chiar dacă modificările regula
mentului au fost ingăduitoare și 
au majorat numărul greșelilor per
sonale permise de la 4 la 5, nu 
înseamnă să fac... risipă de ele. 
Sînt. mulți jucători (Spiiridon-Pro- 
gresul F.B. București, Cîrstev-Pro- 
gresul C.P.C.S., Fodor-C.C.A., Con- 
stantânide-Dinamo, Mokos-Știiința 
Timișoara, Chloreanu FI. roșie 
Cluj etc.) care comit greșeli per
sonale fără utilitate pentru situația 
respectivă a jocului. Cei-mai mulți 
dintre ei fac greșeala că încearcă 
prea mult acțiunile de interceptare 
a balonului (afirmație valabilă în 
special pentru jucătorii de viteză, 
pentru pătrunzători) cînd poziția 
lor dezechilibrată îi duce la comi
terea de faulturi. „Pivoții" fac gre
șeala frecventă că încearcă să in
tervină în lupta pentru balon în 
momentul cînd adversarul ia con
tact cu mingea, cînd ei nu pot 
prevedea intenția și mișcarea a- 
cestuia și comit — de regulă — 
greșeală personală. Sînt puțini ju
cătorii noștri care au ajuns la 
treapta avansată a executării co
recte a „capacului'’. In fruntea 
acestora trebuie citat Răducanu 
(Dinamo) care știe să intervină 
printr-o sigură blocare a mingii 
exact în momentul cînd adversarul 
încearcă aruncarea la coș.' Iată de 
ce. fără să se ajungă la o prudență 
care ar periclita apărarea echipei, 
este bine, ca jucător i noștri să cal
culeze cu mai multă răbdare inter
vențiile lor și să evite faulturile 
care nu aduc un avantaj echipei, 
ba d’nnpotrivă îi d'mmuează randa
mentul prin eliminarea rapidă a 
unui om de bază.

PRECIZIA IN LOVITURI LIBERE 
A DECIS VICTORIA ȘTIUTEI 

CLUJ

In sala Flamura roșie . „lanos 
Herback" din Cluj s-a disputat 
duminică derbiul campionatului 
feminin al categoriei A: Știința 
Clu'-Știința I.C.F. A învins Știin
ța Cluj la un scor concludent: 
55-53. In felul acesta, cluiencele 
și-au consolidat poziția de fruntașe 
ale clasamentului și sînt virtuale 
cîștigătoaire ale camip’oratului. Ex
plicațiile ao'sttâ vi ‘o-’i catego
rice pot fi deduse din amănuntele 
pe care ni le-a dat asupra ei dele, 
gatul comisiei centrale, dr. M 
Efraim. Ele duc la concluzia că în 
vreme ce una din echipe a jucat 
ca’m și sigură de ea — Știința 
Cluj — cealaltă s-a lăsat cuprinsă 
de emoț’e și teamă de adversar. 
Ce altceva ar putea ilustra mai 
bine aceasta decit faptul că clu- 
jencele au marcat 34 de puncte din 
lovituri libere față de cele 14 rea
lizate de echipa din București? Așa 
că încheierea revenirilor noastre 
ne duce tot la constatarea făcută 
în introducere. In baschet joacă un 
rol covîrșitor modul cum știi să 
pregătești moral o echipă, contea
ză efectiv calitățile morale și de 
voință ale jucătorilor.

ION DAMIAN

st’mulîndu-se în felul tfcesia și
obținerea performanțelor de o va-
loare ridicată.

Dar asupra acestu campionat,
atît de bogat în întâmplări și pro-
bleme, vom reveni ma pe larg.

★Iată cum arată ciasamente le
C a m p • oria ti du i, a 1 c A t ui te pentru
echipele masculine și femin’ne:

BARBAȚI
1. Dinamo 16 16 0 0 1531,5 32
2. Știința Cluj 16 14 9 2 1300 28
3. Const.+F1. roșie 16 12 0 4 1142,5 24
4. C.C.A. 16 907 959,5 18
5. Locomotiva 16 709 1101 14
6. Metalul 16 6 0 10 983 12
7. Progresul . , 16 3 0 13 960.5 6
8. Știința Buc. 16 3 0 13 920.5 6
9. Șt. S.M.T.C.F. +

Voința 16 3 0 13 870,5 6

FEMEI

1 Știința Cluj 16 15 0 1 741 3*3
2. Metalul 16 12 0 4 696.5 24
3. Locomotiva 16 11 0 5 673 22
4. Șt. S.M.T.C.F. 4-

Voința 16 3 0 13 870,5 4
5. Progresul 16 6 0 10 590i 12
6. Constr.H-Fl. roșie 16 6 0 10 579 12
7. Știința Buc. 16 6 0 10 553 12
8. Dinamo 15 5 0 11 532 10
9. C.C.A. 16 0 0 16 6 0



FLAMURA ROȘIE ARAD - CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ PE 1954 LA FOTBAL
După o întrecere foarte dis

putată și pasionantă campiona
tul categoriei A la fotbal s-a 
încheiat ieri, cu victoria texti- 
liștilor arădeni. Flamura roșie 
a cucerit titlul- de campioană 
republicană pe anul 1954. Ară
denii aduc orașului lor pentru 
a treia oară acest titlu mult 
rîvnit: ei l-au mai clștigat în 
1948 și 1950.

Rezultatele etapei de ieri au 
contribuit și la definitivarea si
tuației din coada clasamentului. 
Locurile 12, 13 și 14 sint o- 
cupate de Locomotiva București, 
Metalul Câmpia Turzii și Pro
gresul Oradea.

Iată relatările trimișilor și 
corespondenților noștri ae la 
ultimele meciuri ale campiona
tului.

Locomotiva Timișoara — Flamura roșie Arad 0-2 (0-0)
TIMIȘOARA 24. (Prin telefon 

de la trimisul nostru). — Jocul s-a 
disputat pe un timp frumos și pe 
un teren bun, în fața a 7000 spec
tatori, printre care multi arădeni 
veniți special pentru acest meci 
decisiv. Ei și-au încurajat tot tim
pul echipa.

Locomotiva a început foarte pu
ternic și a avut inițiativa timp de 
15—20 minute, dominând și ratînd 
ocazii în min. 1 9 și 15, prin Bă
deanțu, Langa și A. Covaci. Kiss 
a intervenit de două ori salvînd 
situații critice. In min. 16 arădenii 
inițiază prima acțiune mai pericu
loasă dar Vaczi trage alături. 
Fi. roșie iși revine cu timpul, ega
lează jocul și în min. 23 constru
iește prima acțiune cu adevărat 
clară, însă Dumitrescu ratează o 
ocazie bună. Peste 11 minute, oas
peții pierd o nouă situație favora
bilă, Birău trăgînd afară de la 
5 m. o minge ricoșată din Corbuș.

c. c.
C.C.A. a> făcut ieri un joc foarte 

bun, mai ales în prima repriză, și 
a obținut o deplin meritată victo
rie. Bucureștenii au fost "su
periori categoric, au avut nume
roase ocazii de gol și — cu mai 
mult calm în finaîul acțiunilor — 
puteau realiza un scor ridicat. E- 
chipa militară s-a comportat în 
acest joc mult mai bine ca în ie
șirile anterioare, jucind cu multă 
ambiție și cu vie dorință de a în
vinge. Jucătorii săi s-au mișcat cu 
o ușurință remarcabilă față de 
condițiile extrem de proaste în 
oare s-a prezentat terenul.

Știința Timișoara s-a comportat 
sub nivelul anterioarelor sale evo
luții în Capitală. Compartimentul 
atacului a, fost complet lipsit de 
coeziune și de putere de pătrun
dere, contînd, foarte sporadic, nu
mai pe. aportul lui Dimulescu și 
Ciosescu. Este adevărat că nici cei 
doi halfi de margine (Marcu și

ORADEA 24 (Prin teie.'oa). Jo
cul de bună factură tehnică prestat 
de cele două echipe, a mniîțumitșpe 
deplin pe cei 5.000 spectatori. Atît 
feroviarii cît și jucătorii orădeni 
au Înotat cu deosebită energie, de- 
pur.înd eforturi mari pentru a cîș- 
tiga. A cîștigat echipa locală, dar 
feroviarii ,ar fi putut cîștiga tot 
atît de bine meciul dacă apărarea 
imediată nu ar fi făcut greșeli e- 
sentiale.

In prima repriză, primele 20 
minute aparțin Progresului, care 
domină cu autoritate. Chiar în min. 
3. orădenii deschid scorul: Sulyok 
bate o lovitură de colț iar Guță 
Tănase reia mirigea cu capul. Ba
lonul înitîlnește bara și de aci intră 
în ptasă. Golul putea fi evitat dlacă 
Dungu era mai atent. Pe la jumă-

Stiiiîța C
CLUJ 24 (prim telefon de la sub- 

redacția noastră). Deși condițîunile 
atmosferice nu au fost citași de pu
țin prielnice pentru un joc de fot
bal (ceață puternică, temperatura 
foarte scăzută, —8 grade), totuși 
peste 5.000 de spectatori au ținut 
să urmărească această întâlnire. La 
capătul unei partidte în care a do
minat mai mult (cam 70 la sută 
din timp), Știința Chij a obținut o 
meritată victorie cu scorul de 2—0. 
Locomotiva Tg. Mureș a jucat

O fază din meciul C.C.A. — Știința Timișoara. In careul oaspeților 
un „buchet" de jucători iși dispută balonul.

Pînă la sfîrșitul reprizei, FI. ro
șie — care domină în ultima, parte 
prin acțiuni mai clare și pericu
loase — mai ratează o ocazie prin 
Vaczi (min. 36).

După pauză, chiar în min. 46 
Dușan luftează și Biolan profită 
trăgînd foarte puternic. Kiss apă
ră printr-un salt spectaculos. Apoi, 
FI. roșie, preia inițiativa, atacă 
tare și înscrie primul gol în min. 
52: Birău execută un corner, Mer- 
cea sare și trimite mingea cu capul 
înapoi spre Capaș, care reia di
rect. Mingea ricoșează din Andro
vici la Serfozo. care marchează de 
Ia 12 m. Un minut mai tîrziu, An
drovici intervine în ultimul moment 
și oprește atacul lui Vaczi, care 
scăpase singur. Urmează un scurt 
reviriment în echipa ferovian-ă. 
Kiss intervine cu succes de două 
ori la șuturi trase de Ferenczi 
(min. 54 și 64). FI. roșie revine 
în atac cu acțiuni mai eficace și

A.— Știința Timișoara 1-0
Davidescu) n-au ajutat cu nimic 
ofensiva, ei mișcmdu-se foarte 
greu pe un astfel de teren.

In tot timpul primei reprize, 
C.C.A. a „presat". Cea mai intere
santă fază s-a petrecut în min. 20 
cînd — la un corner — V. Dumi
trescu, venit pînă rn imediata a- 
propiere a porții, a reluat spre gol, 
dar Sbîrcea a „scos" cu capul de 
pe linia porții. După 5 minute, 
Petschovschi execută o lovitură 
liberă de la 16 m„ mingea lovește 
zidul, apoi bara și iese din teren. 
Singurul gol al meciului este mar
cat în min. 42 de Caricaș. După 
două minute, la o lovitură de colț, 
Brînzei salvează cu capul de pe 
linia porții.

I.a începutul reprizei a doua, 
Știința Timișoara atacă timp de 
10—15 minute, timp în care Dimu
lescu și Ciurugă periclitează poar
ta lui Toma. Treptat însă, C.C.A. 
își revine și domină pînă la sfîr- 

Progresul Oradea — Locomotiva București
tatea repr.zei, feroviarii reușesc 
să egaleze: în min. 30. Filote face 
o cursă și pasează lui Olaru care 
reia de la 10 m. Către sfîrșitul re
prizei orădenii înscriu din nou: 
Guță Tănase trage prin surprin
dere un șut puternic, Dungu nu 
poate reține și respinge în teren 
dînd ocazia lui Sulyok să înscrie 
de la 6 m. (min. 41).

Repriza doua se caracterizează 
prin jocul spectaculos prestat de 
ambele echipe. Din nou apărarea 
defectuoasă a bucureștenilor se lasă 
foarte des depășită de atacul a- 
gresiv al Progresului. Totuși, în 
min. 66 Locomotiva ega’ează, da
torită unei, .acțiuni personale .a lui 
Filote care înscrie la capătul une* 1 11 
curse excepționale. Nu trec însă 
decît două mim»*? si Progresul preia

Și acum, la capătul celor 182 
campionat, putem să înregistrăm

1. Flamura roșie Arar'
2. C.C.A. București
3. Dinamo București
4. Locomotiva Timișoars
5. Știința Cluj
6. Știința Timișoara
7. Flacăra Ploești
8. Dinamo Orașul Stalin
9. Minerul Petroșani

10. Locomotiva Tg. Mureș
11. Metalul Hunedoara
12. Locomotiva București
13. Metalul Cîmpia Turzii
14. Progresul Oradea

Campionatul s-a terminat, dar 
activitatea fotbalului nu. Ea con
tinuă cu Cupa R.P.R., în cadrul 
căreia duminică vor avea loc jocu
rile sferturi de finală: București: 
Locomotiva-C.C.A., stadionul1 Giu-

j — Locomotiva Tg, Mureș
foarte slab în prima repriză. In cea 
de a doua parte a meciului, oas
peții au jucat ceva miai bine, însă 
nu atît de bine ca să poată obține 
victoria.

Chiar de la început domină Ști
ința, dar Dragoman (min. 8) și A- 
vrarn (min. 16) ratează ocazii fa
vorabile. In min. 27 Șueta este faul
tat la 30 de metri de poartă. Mol
dovan execută lovitura liberă la 
Avram, care reia cu capul în gol: 
1.—0. Oaspeții întreprind o serie de 

urcă scorul în min. 67: Dumitrescu 
face o cursă și pasează apoi lui 
Vaczi. Acesta trece de Androvici 
evitînd tentativa acestuia de a-1 
faulta, și trage puternic pe Un
gă Franciscovici: 2—0. Din acest 
moment jocul își pierde din inte
res și FI. roșie joacă tot mai sigur 
însă ratează în min. 86 prin Bi
rău, o nouă ocazie.

Cei mai /buni jucători au fost 
Serfozo, Kiss, Farmati, Vaczi, Du
mitrescu, Rodeanu Ritter, Langa 
și Bădeanțu. Bine a condus ar
bitrul D. Schulder, formațiile:

LOCOMOTIVA: Franciscovici — 
Corbuș, Androvici, Rodeanu — 
Nicolin, Ritter — Ferenczi, An- 
dlreescu, A. Covaci (Biolan) Lângă, 
Bădeanțu.

FL. ROȘIE: Kiss — Lupeș, Du
șan Farmati — Capas, Serfozo — 
Jurcă (din min. 72 Don), Birău, 
Vaczi, Mercea, Dumitrescu.

EF. IONESCU

(1-0)
șitul jocului. In min. 70, Curcan 
apără greu un șut al lui P. Mol
doveana. Pînă la sfîrșit, C.C.A. 
atacă continuu Știința încercînd 
timide contraatacuri.

Arbitrul C. Mitran a făcut gre
șeli în aprecierea unor faulturi și 
situații de „afară din joc". Au 
jucat:

C.C.A.: Toma—Zavoda II, Apol- 
z.an, V. Dumitrescu—Batint, Oni- 
sie—Caricaș (din min. 82 Peter), 
Ivănescu, Bone, Petschovschi, P. 
Moldoveami.

ȘTIINȚA: Curcan — Sbîrcea,
Brînzei, Retezau—Davidescu (din 
min. 67 Mazăre), Marcu—Lazăr, 
Ciurugă, Ciosescu, Cădairiu: Dimu
lescu.

Raport de cornere: 8—0 pentru 
C.C.A. S-au remarcat: V. Dumitre
scu, cel mai bun de pe teren, Za
voda II, P. Moidoveanu, Petschov
schi, Ivănescu, Curcan, Brînzei și 
Dimulescu.

RADU URZICEANU

3-2 (2-1)
din nou conducerea : Guță Tănase 
bate o lovitură liberă și — cu tot . 
zidul apărării — înscrie pe lingă 
portarul Com an prost plasat.

S-au remarcat: Vărzan II, Guță 
Tănase, Vlad, Busch, Ferenczi, Fi
lote.

La fluerul arbitrului M. Sega' 
(București) s-au aliniat următoa
rele formații •

PROGRESUL : Cseh — Tiriac, 
Vărzan II, C. Pop — Cuc, Bodo — 
Sulyok, Guță Tănase (Kiss), lor
dache, Vlad/ Nertea.

LOCOMOTIVA: Dungu (Co
mun) — Tudoroiu, Cristescu, Macri 
— Busch, Ferenczi (Călbăjosu din 
min. 80) — Călin, Marian, Olaru, 
Lungu, Filote.

G. Dumitrescu și Z. Singer 
corespondenți

-0 (1-0)
atacuri, rămase însă fără rezultat, 
deoarece Mihai și Jozsi ratează. In 
min. 42 Suciu trage .alături de poar
tă de la 2 m. După pauză tot Ști
ința domină în primele minute. 
Profitînd de o greșală a apărării 
(Vakarcs I și Gierling), Copil intră 
în posesia mingii și înscrie în min. 
52: 2—0. Domină apoi Locomotiva, 
dar în afară de 4 cornere. obținute 
intr-un interval destul de spurt, nu 
realizează nimic .altceva.

Arbitrul Gh. Ionescu (Orașul I

Stalin) a condus corect formațiile:
ȘTIINȚA : Todor — Szekely, Lu- 

ca, Nedelcu — Moldovan, Georges
cu — Suciu, Lutz," Dragoman, Co
pil, Avram.

Metalul Hunedoara — Flacăra Ploești 3-1 (2-0)
HUNEDOARA 24. (Prin telefon). 

Intilnirea dintre echipele de cate
goria A Metalul din localitate și 
Flacăra Ploești s-a încheiat cu 
victoria meritată a gazdelor cu 
scorul de 3—1 (2—0). Metalur- 
giștii au făcut un joc foarte bun', 
depășindu-și în mod evident adver
sarii.

Cele patru goluri au fost înscri
se astfel:

— în minutul 30 Zapis pătrunde 
în careu, trece de Topșa și Roman 
care-i ieșiseră în întâmpinare și de 
la 6 metri înscrie: 1—0;’

— în minutul 42 Zapis îl lan
sează pe Meszaros care pătrunde 
în careu, dar este faultat de Pa- 
honțu. Arbitrul acordă 11 metri, 
eare este transformat de Zapis:
2—0.

— în minutul 72, în urma unei 
combinații Zapis—Meszaros, ulti
mul pătrunde în careu și șutează 
în colț sus ureînd scorul la 3—0.

— în minutul 85 Motromea „sca
pă" de Mălăeru și cu toată inter
venția lui Niculescu, înscrie- 3—1.

Metalul Cîmpia Turzii — Di
Cîmpia Turzii, 24. (Prin tele

fon). — Echipa locală Metalul a 
deziluzionat prin jocul slab prestat 
în fața echipei bucureștene Dina
mo. Făcînd un joc lipsit de con
vingere și greșit orientat tactic, 
metalurgiștii au fost învinși la scor 
de o echipă în vervă de joc și mai 
ales de șut. Intilnirea s-a desfă
șurat pe un timp nefavorabil, cu 
ceață deasă și pe un teren foarte 
greu, alunecos.

Primul gol a fost înscris de bu- 
cureșteni in min. 11: Barta cen
trează, iar Blujdea venit din urmă 
reia în plasă printr-un șut de la 
20 m. Scorul reprizei a fost stabilit 
de Barta, tot printr-un șut de la 
20 m., după ce primise mingea de 
la Ene care driblase pe Mari 
(min. 30). In această parte a jo
cului dinamoviiștii au ratat încă o 
serie de situații prin Barta (min. 
15), Neagu (min. 34), Ene (min. 
37). Metalul ratează două bune 
ocazii prin Takacs (min. 5 și 40).

In cea de a doua repriză jocul

Minerul Petroșani — Dinamo
PETROȘANI, 24 (Prin telefon de 

la trimisul nostiru). — Pe un timp 
frumos, dar pe un teren nefavora
bil, care n-a permis un bun con
trol al balonului, echipele au pres
tat un joc viu disputat, dîrz, des
fășurat într-un' ritm susținut. Re
zultatul de egalitate nedreptățește 
echipa gazdă, care — față de pe
rioadele de dominare și de ocaziile 
de gol avute — merita victoria.

încurajați de golul marcat chiar 
în minutul 3 de către Deleanu, 
printr-un șut surprinzător de la 20 
metri, localnicii atacă continui», 
dar ratează prin Turcuș, Gabor și 
Filitnon. In min 13, la un atac di- 
namovist, Crețea trimite cu capul 
în bară. In min. 24 Fiîimon trage 
alături de poarta părăsită de Mun- 
teanu. Gazdele mai ratează apoi 
prin Gabor în min. 31 și 35.

După pauză, după o nouă situa
ție ratată de Minerul în min. 48, 
Dinamo are o mare ocazie d’e a 
egala în min. 78. Scorțan trage 
puternic. Crîsnic respinge la Radu 
Tudor aflat la o jumătate de metru 
de linia porții, dar Panait intervine

LOCOMOTIVA: Lukacs — Cri- 
șan, Vakarcs I, Gierling — Full op, 
Kajlik—Mihai (din min. 60 Szasz), 
Jozsi, Vakarcs II, Bartha, Katona. 

R. FISCH

Arbitrul ■ Ilie Drăghici (Bucu
rești) a condus corect și autoritar 
urrnătoarele formații:-

METALUL HUNEDOARA: Nicu. 
lescu—Mălăeru, C. Marinescu, FI. 
Marinescu—Darie, Marin Apostol— 
Pirvu, Meghie, Zapis, Voinescu, 
Meszaros.

FLACĂRA PLOEȘTI: Roman 
(Sfetcu)—Pahonțu, Neacșu, Top- 
Șa—Pereț, Garbeloti—Ștefănescu, 
Cosmoc, Anatol, Drăgan, Botescu 
(Motronea).

S-au evidențiat întreaga forma
ție a gazdelor și în special Zapis 
(cel mai bun de pe teren), Marin 
Apostol, Niculescu, C. Marinescu, 
Fl. Marinescu. De la oaspeți s-au 
evidențiat Neacșu, Pereț și Mo
tronea.

Raport de cornere: 6—1 pentru 
Metalul Hunedoara. Au asistat pes
te 7.000 de spectatori. Timp rece, 
teren alunecos.

O. Rațiu 
Gh. Cioranu 

corespondenți

amo București 0-4 (0-2)
n-are istoric. Chiar în primul mi
nut bucureștenii ridică • scorul la
3—0, cu contribuția apărări’ local
nicilor: Barta driblează ușor pe 
Mari și centrează în fața porții 
Metalului unde se găseau toți ata- 
canții dinamoviști. Moraru iese din 
poartă pentru a preîintîmpima ur
carea scorului, dar ma* rapid Nea
gu, ajunge balonul, și-l expediază 
în poartă. Ultimul gol al partidei 
este înscris în min. 78 de Barta, 
care primise mingea de la Blujdea.

Arbitrul A. Boloni (Orașul 
Statân) a condus — în fața a 
3.000 spectatori — următoarele for
mații:

METALUL: Carapef (Moraru)— 
Mureșan, Mari, Felecan—Ban, Ra
ziei — Cacoveanu, Copil II, Ta
kacs, Corneanu Burian.

DINAMO: Birtașu—Băcuț 1, Bă- 
cuț II, Fodor—Călinoiu, Nemeș— 
Barta, Nicușor, Ene (Ozon din 
min. 65), Neagu, Blujdea.

P. Țonea, cores pod ent 

așul Stalin 1—1 (1—0) 
la timp și respinge. In min. 82, 
Scorțan trimite mingea peste Va- 
siu și Panait, la Rădulescu, care 
marchează: 1-1. Minerul contraa
tacă. In min. 86, în urma unei 
lovituri libere, Gabor înscrie, dfn 
poziția de ofsaid și arbitrul anu
lează golul. In penultimul minut, 
Gabor trimite, cu mina, mingea în 
plasă. Arbitrul, bine înțeles, nu a- 
cordă golul.

MINERUL: Crîsnic — Romo- 
șan, Vasiu, Panait — Deleanu, 
Coiduim — Farcaiș I (din mm. 80, 
Szoke), Filimon, Paraschiva, Ga
bor, Turcuș.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Munteanu — Fruth, Hidișan, Cîr- 
naru — Cicerone, Florescu — Radu 
Tudor, Rădulescu, Crețea, A. Teo- 
dorescu (Scorțan), Mihai.

Arbitrul. Fr. Mateescu a condus, 
în general, bine. El a procedat 
just anui'înd cele două goluri ale 
lui Gabor. Protestele unor specta
tori au fost cu totul neîntemeiate 
și ele dovedesc un local-patriotism 
inadmisibil.

S. MASSLER

de meciuri cîte a comportat acest
în sfîrșit clas:a mental definițiv:

26 15 5 6 37:29 35
26 13 8 5 35:25 34
26 12 9 5 62:36 33
26 10 9 7 40:22 29
26 11 6 9 32:32 28
26 5 17 4 34:27 27
26 8 8 10 33:31 24
26 9 6 11 28:28 24
>6 6 12 8 28:35 24
26 8 7 11 30:38 23
26 9 5 12 35:51 23
26 9 4 13 38:45 22
26 4 12 10 23:36 20
26 4 10 12 22:42 18

Țști ora 13.30; București: Dinamo-i 
FI. roșie Sf. Gheorghe, stadionț^ 
Dinamo ora 10; Reșița: Metafij& 
Locomotiva Timișoara; Rloeșțil 
Flacăra = FI. roșie Arad.



Despre tehnica arbitrajului în volei
Prin continua penecționare. a e- 

xecuției elementelor tehnice și a 
acțiunilor tactice, voleiul a atins un 
nivel ridicat, cu meciuri în care 
am întîlnit faze de mare rapiditate 
și de o deosebită spectaculozitate. 
J-’ață de această creștere și proble
ma arbitrajului a devenit mult mai 
importantă, misiunea arbitrilor 
mult mai dificilă. Problema arbi
trajului se prezintă sub aspectul 
interpretării regulamentului cit și 
sub acela al orientării generale 
fată de dezvoltarea voleiului. Dar 
alături de aceste două aspecte, in
tervine însăși problema tehnicii ar- 
bitraju'ui asupra căreia ne vom 
opri.

De la început trebuie.arătat că 
elementele constitutive ale acțiunii 
se pot grupa în trei categorii: de- 
fecț a, aprecierea și decizia. De
tecția este constatarea celor 
ce se petrec pe teren, prin 
intermed'ul simțurilor (văz, auz). 
Aprecierea este cîntărirea fie
cărei faze a jocului, privită 
sub aspectul continuității întîlnirii 
în totalitatea ei și în raport cu cri
teriile fixate pentru arbitraj. Aces
te criterii au ca bază regulamentul 
cu prevederile lui tehnice, adminis
trative, disciplinare și de execuție 
tehnică a elementelor jocului. Aci 
mtervin principiile de arbitraj care 
atribuie un rol activ arbitrului și 
tind, în momentul actual, la încura
jarea și perfecționarea defensivei 
De aci decurge concluzia că arbi
trul nu trebuie să fie pasiv,' dar 
nici să reacționeze mecanic, ci să 
aprecieze în funcție de criterii și 
de principii generale, pentru a pro 
nunța decizia, ale cărei principale 
caracteristici sînt justețea și 
promptitudinea.

In această situație, să vedem 
care este procedeul tehnic al acțiu
nii de arbitraj. Pentru a realiza 
detecția și aprecierea, este necesar 
ca arbitrul să aibă o atenție dis
tributivă pe toate momentele jocu- 
hrl. pentru a păstra contactul cu 
ceilalți oficiali. Atenția trebuie să 
fie deosebit de intensă pentru a ur
mări execuția tehnică în raport cu 
criteriile de arbitraj. O mare im
portanță are elementul comparativ 
Arbitrul trebuie să dea decizii uni
tare, astfel încît totalitatea decizi
ilor sale să ducă la afirmarea su
periorității unei echipe față de cea
laltă, prin scorul final.

După detecția făcută pe calea 
simțurilor, aprecierea are un rol 
determinant în judecarea fazei de 
joc, pentru a se da decizia în func
ție de principiile regulamentare. 
Dar și aci intervine calitatea perso
nală a arbitrului și pregătirea sa. 
Arbitrajul nu trebuie să coboare 

la limita infer.oarâ de valoare a 
jocului și nu trebuie să Soluțio
neze în mod diferit faze asemă
nătoare.

Graficul jocului unei echipe nti 
este identic cu al alteia, fiindcă 
însăși execuția tehnică diferă de 
la individ la individ și deci și de 
la echipă la echipă. Ș aceasta este 
prima mare dificultate a arbitra
jului, cerînd, pentru a fi rezolvată, 
aplicarea mereu variată a mai mul
tor criterii în funcție de momen
tul jocului (ofensiv, defensiv, la 
fileu, pe fundul terenului, în aer, 
din poziție joasă etc.) Deși inte
resează foarte mult (în special pe 
antrenori și spectatori), continui
tatea jocului nu poate fi realizată 
mereu în detrimentul aplicării re
gulilor de joc, fiindcă aceasta in
fluențează însăși tehnica arbitra
jului, făcînd ca după întreruperi 
intensitatea să scadă și cimpoi a- 
tenției să se restrîngă. Mai inter
vin și condiții exterioare nefavora
bile (temperatură, luminozitate, 
zgomot etc.) pentru înfrîngerea că
rora arbitrii trebuie să lupte în tot 
timpul jocului. Reprezentînd gra
fic arbitrajul unui joc de volei, 
ar trebui să ni-1 închipuim astfel- 
pe o coordonată verticală se înre
gistrează valoarea fazelor, asemă
nător aprecierii la gimnastică. Pe 
coordonata orizontală se înscrie 
timpul, pentru că deși voleiul este 
un joc de punctaj, totuși fazele se 
succed în timp. Unind valorile re
prezentate grafic, ale diferitelor 
faze realizate de două echipe, se 
obțin două diagrame. Intervenția 
arbitrului se face în spațiul hașu
rat (zonă de sancționare) cuprins 
între liniile de unire. Orice acțiune 
a jucătorilor la acest nivel se sanc
ționează. Desigur, reprezentarea 
este ideală pentru că, în realitate, 
arbitrajul are oscilații în decursul 
jocului și tocmai acest lucru trebuie 
cît mai mult combătut și evitat 
de arbitri.

Materialul expus aici constituie 
un început și o bază de studiu și 
de discuții, fără ca prin acestea să 
se încerce a se deplasa accen
tul de pe însăși pregătirea tehnică, 
morală și de voință, pe care tre
buie s-o aibă un arbitru de volei. 
Ceea ce s-a arătat cu privire la 
tehnica arbitrajului cțre, înainte 
de toate, multă practică și o cola
borare permanentă cu antrenorii și 
jucătorii. încercările de analiză și 
observațiile de față trebuiesc pri
vite prin prisma clarificării con
ținutului sarcinii, metodelor și mij
loacelor arbitrajului.

CONSTANTIN FLORESCU 
arbitru

' S-a încheiat campionatul 
de fotbal interteatre

Pentru prima oară s-a desfă
șurat la not o competiție de fot
bal deschisă echipelor reprezenta
tive ale teatrelor din Capitală. 
Inițiativa a aparținut colectivului 
sportiv Progresul 8 (sindicatul 
C.C.A.) și ea și-a atins pe de
plin scopul: angrenarea slujito
rilor scenei în mișcarea de cul
tură fizică și sport.

Este bine cunoscut interesul cu 
care publicul spectator a urmărit 
desfășurarea campionatului de 
fotbal interteatre, competiție care, 
deseori, a prilejuit dispute de o 
factură de6ti.il de ridicată. De 
pildă, spectatorii bucureșteni își 
amintesc de meciul de deschidere 
de la întîlnirea din cadrul catego
riei A, dintre C. C. A. și Flacăra 
Ploești. Cu acest prilej, cei peste 
40.000 de iubitori ai fotbalului, a- 
flați în tribunele stadionului Re
publicii, au putut aplauda și pe 
terenul de sport o serie de actori 
pe care de multe ori i-au aplau
dat pe scenă.

La capătul acestei competiții 
dîrz disputate, clasamentul are 
următoarea înfățișare:
1. Teatrul de Estradă

al Armatei 14 14 0 0 44: 4 28
Teatrul de Stat

de Operetă 14 10 0 4 48:16 20
Teatrul Munic. 14 8 2 4 30:16 18

4. Ansamblul de Es-
tradă al R.P.R. 14 824 44:26 18

Teatrul Armatei
(Maghepu) 14 608 18:28 12

Teatrul Tineret. 14 608 20:36 12
Studioul C. No-

ttara 14 2 0 12 8:48 4
8. Teatrul C. F. R.

Giulești 14 0 0 14 6:44 0

Festivitatea de închidere a a- 
cestei competiții va avea loc du
minică 21 noiembrie, pe stadio
nul Giulești, în pauza meciului 
pentru Cupa R.P.R., dintre Loco
motiva Grivița Roșie și C.C.A., 
cind se vor întruna cupele oferite 
de către organizatori pentru echi
pele clasate pe primele locuri.

Secția de rugbi a colectivului 
sportiv Știința Timișoara a avut 
în acest an o vie activitate. Modul 
de organizare a secției, rezultatele 
obținute și comportarea comiponen. 
ților lotului de rugbj au constituit 
un exemplu pentru celelalte sec
ții.

In realizarea succeselor echipei 
de rugbi, un important rol l-a avut 
consiliul regional al asociației, care 
a asigurat condiții bune (teren, 
posibilități de antrenament, asis
tență medicală, echipament, etc.). 
Mai trebuie amintit aportul deose
bit adus de antrenorul Gogu Sfe-

CONCURSUL DE TENIS DE MASĂ DE LA ARAD
Sari Szasz a învins-o pe Ella Zeller cu 2-0!

ARAD 24 (prin telefon de ia tri
misul nostru). — Marți a început 
în localitate concursul lotului repu
blican de tenis de masă.

In această competiție la proba de 
simplu bărbați participă Matei 
Gantner, Angelica Rozeanu, Paul 
Pesch, Toma Reiter, Harasztosi, 
Mircea Popescu, Victor Viadone, 
Bottner, Șinlincan și Andronaohe. 
Andronache a fost primit la acest 
turneu deoarece în meciul pe care 
l-a jucat împotriva campionului 
nostru de juniori, Bujor, el a în
vins cu 3—1, după un meci în care 
a atacat tot timpul.

In turneul mixt participă Ella 
Zeller, Șari Szasz, Bujor, Judith 
Grunwald, Demien, Roth, Takacs și 
Magyary.

Meciurile, care se desfășoară în 
sala Palatului Cultural au atras 
numeroși spectatori.

Iată acum rezultatele înregistrate- 
Mircea Popescu — Harasztosi 2—1 
(Acest meci s-a redus în general la 
o țăcăneală exasperantă. Ultimul 
set s-a terminat, de altfel, la 10—8. 
Ambii jucători au jucat crispat. In. 
teresant este faptul că deși s-a ță
cănit aproape tot timpul, totuși 
punctele s-au cîștigat din lovituri 
de atac). Mircea Popescu — Andro- 
nache 2—0. Mircea Popescu — An
gelica Rozeanu 2—1 (22—20, 20— 
22, 21—17. Angelica Rozeanu s-a 
arătat într-o foarte bună dispoziție 
de joc). — Toma Reiter — Angeli

întreceri populare de ciclocros
Comisia orășenească de ciclism 

organizează, duminică 28 noiem
brie, întreceri de ciclocros cu ca
racter popular. Aceste întreceri se 
vor desfășura tot în groapa Cocioc, 
unde a avut loc primul ciclocros 
de toamnă, întrucît terenul respec
tiv oferă un traseu adecvat con
cursurilor de acest gen.

Trebuie să subliniem că iniția
tiva comisiei orășenești — deși 

Activitatea în școli
tescu, care a știut să formeze u,n 
adevărat colectiv, cu un ridicat spi
rit de luptă.

Antrenamentele serioase, perse
verente, metodice, dezvoltarea mul
tilaterală realizată prin practicarea i 
canotajului, gimnasticii și activi
tatea susținută in domeniul com
plexului G.M.A. (toți jucătorii și-au 
trecut normele gradului II), cons
fătuirile teoretice și de analiză, iată 
o parte din cauzele care au deter 
minat succesul echipei de rugbi 
Știința TinîTșoara care s-a calificat 
în rr'egor’e A.

Ceea ce trebuie evidențiat în mod 
deosebit este faptul că echipierii

ca Rozeanu 2—0 (Toma Reiter, 
care utilizează o paletă cu burete, 
a început să se acomodeze cu teh
nica necesară acestei palete). — 
Angelica Rozeanu — Bottner 2—0. 
Reiter — Gantner 2—1, Tonta 
Reiter-Șirlincan 2—0, Gantner 
Bottner 2—0, Gantner — Sirlin- 
can 2—0, Victor Viadone — Andro- 
nache 2—1. — Botiner — And.ro- 
nache 2—1, Harasztosi — Viadone 
2—0. Pesch — Harasztosi 2—1, 
Pesch — Viadone 2—0, Pesch — 
Șirlincan 2—0.

i La turneul mixt, s-a înregistrat 
chiar de la început un rezultat pu
țin așteptat Șari Szasz a învlns-o 
pe Ella Zeller cu scorul de 2—0 
(21—17, 21—13). Șari Szasz joacă 
acum cu o paletă cu burete. In me
ciul cu Ella Zeller ea s-a acomo
dat foarte bine cu noua sa rachetă, 
a țăcănit pe rever și a tras n-u 

" prea mult, dar foarte sigur cu lovi
tura sa clasică de pe partea stingă. 
Ella Zeller a tras în schimb mult 
și... prost.

Celelalte rezultate înregistrate în 
turneul mixt: Șari Szasz — Judith 
Grunwald 2—0, Șari Szasz — Ta
kacs 2—0, Ella Zeller — Magyary 
2—0, Zeller—Takass 2—0, Ma- 
gyary—Grunwald 2—0, Takacs— 
Magyary 2—1, Bujor — Roth 2—0, 
Roth—Demien 2—0, Roth — Judith 
Grunwald 2—0, Bujor—Demien 2-0, 
Szasz —- Demien 2—0.

C. SEVER EANU
o- - - - -

rostul acestei comisii nu este de a 
organiza ea întreceri — constituie 
un exemplu pentru colectivele care 
se eschivează de la importanta sar. 
cmă de a contribui, prin organi
zări de ciclocrosuri, la dezvoltarea 
acestei discipline sportive.

Astăzi, la ora 15,30, particîpan- 
ții la probele de duminică se vor 
prezenta pe stadionul Constructo
rul, pentru recunoașterea iraseu’ui.

Științei Timișoara au reușit să 
îmbine în mod armonios ac
tivitatea sportivă cu activita
tea școlară, numeroși din
tre ei fiind fruntași și în sport și 
în învățătură. Așa sînt Ovidiu Pe
trescu, student al facultății de me
canică, anul IV, Pompiliu Vasiliu. 
Iulius Dumitru, Ioan Costin, loan 
Curteanu, etc.

Pentru realizarea și în viitor 
de noi succese a fost alcătuit un 
program al activității de iarnă, în 
care sînt cuprinse toate aspectele 
muncii de instruire.

Sever Șerban 
corespondent

O INFORMAȚII pronosport

® RUBGI. — Azi și duminică se. 
vor disputa pe stadionul Locomo
tiva P.T.T. ultimele întîlniri din 
cadrul turneului de calificare, tur
neu care urmează să desemneze a 
zecea echipă caTe va activa anul 
viitor în campionatul categoriei A. 
Azi idupă-amiază, la ora 14,30 &e 
întîlnesc echipele Metalul București 
și Știința Cluj, iar duminică, la ora 
11, studenții clujeni vor juca cu 
Constructorul Orașul Stalin

® FOTBAL. — Biletele de intra
re pentru meciul Locomotiva Bucu
rești — C.C.A., care se dispută du
minică pe stadionul Giulești, se pun 
în vteza re înrepî-nd de azi la agen
țiile : CCA, Pronosport din str. Wi- 
tin.g 2 și la Casele stadionului Giu- 
lești.

• BOX. — Sîmbătă după amia
ză se va desfășura la Ploești o in
teresantă reuniune de box, la care 
vor participa o serie dintre cei mai 
buni boxeri din tabăra de tineret. 
Vor evolua printre alții: C. Mănes- 
cu, Mircea Ghencoa, Ion Andreescu, 
Pavel Enache, Gh. Tomescu, Nico- 
lae Alexandru, Ilie Pătran, și alții. 
Luni va avea loc o nouă „reuniune 

a tineretului". Locul de desfășurare 
și ora vor fi anunțate din timp.

e HOCHEI. — Comisia orășe
nească convoacă pentru mîine, vi
neri, ora 19, la sediul CFS oraș 
București (str. V. Al-ecsandri nr. 6) 
pe toți delegații de colective cu sec
ții de hochei pe gheață sau care 
doresc să-și . înființeze asemenea 
secții în sezonul 1954—1955, la o 
ședință de prelucrare a regulamen
tului de desfășurare a campionatu
lui șj de. comunicări în vederea or
ganizării muncii în cadrul colectivu
lui. La această ședință sînt invitați 
a lua parte arbitrii și antrenorii de 
hochei pe gheață din București.

• VOLEI. — Pentru sărbătorirea 
zilei de 30 Decembrie, asociația 
Dinamo a organizat o competiție 
de vo'ei la care participă cale mai 
bune echipe de juniori și junioare. 
Meciurile se vor disputa în trei 
etape, în sala Dinamo, prima etapă 
urmînd să se desfășoare duminică 
28 noiembrie. Participă următoa
rele echipe: JUNIORI : Tînărul 
Dinamovist I și II, Știința SMTCF, 
Progresul Finanțe Bănci, Progresul 
ITB, Recolta : JUNIOARE : Tînă
rul Dinamovist, Știința SMTCF, 
Progresul Finanțe Bănci, Locomo
tiva CTFT, Locomotiva Gara de 
Nord.

PESTE 12.000 BULETINE PRE
MIATE LA CONCURSUL Nr. 33

La trierea celor peste 870.000 bu
letine depuse Ia concursul Nr. 33 
(etapa 21 noiembrie) au fost găsita 
pînă acum circa 220 buletine cu
11 pronosticuri exacte, circa 1.445 
buletine cu 10 pronosticuri exacte 
și circa 11-000 buletine cu 9 pro
nosticuri exacte

Pînă la închiderea ediției nu a 
fost găsit nici un buletin cu 12 pro
nosticuri exacte.
OMOLOGAREA REZULTATELOR 

IN CURS DE DESFĂȘURARE 
La acest concurs foarte mtilți 

concurenți care au participat în 
colectiv sau individual cu mai 
muite buletine au obținut mai mul
te premii. Astfel, Aurel Stănescu 
din Str. <3. Negri Nr. 10 A Bucu
rești are 3 buletine cu cîte 10 
puncte și 17 cu cîte 9, Paul Căpi- 
tanu din Str. Frumoasă 32 are 11 
buletine cu cîte 9 puncte, Ion Ma
rinescu din Călărași Str. Pievnei 
Nr. 201 are 11 buletine cu cîte 9 
rezultate, Opriș Luca din Oradea 
Str. 1 Mai 15 are 12 buletine cu 
cîte 9 rezultate exacte, Hîrjeu 
Heda din București Str. Austrului
12 are un buletin cu 10 rezultate 
exacte și patru cu 9, ș.a-m.d,

DESPRE CONCURSUL
PRONOSPORT Nr. 34 (ETAPA 

DIN 28 NOIEMBRIE)
La aoncursul4 Nr. 34 (etapa din 

28 noiembrie -ș/risele concurenți- 
lor de a fi prgniwți sînt și mai 
mari, deoarece te^msciurile de vo
lei și baschet se dau pronosticuri; 
numai prin 1 sau 2 neexistîij^n&ci ț. 

egal, iar la meciurile de cupă (pro
nosticul final) de asemenea, în 
mod normal, trebuie să se dea 
pronostic 1 sau 2 fiindcă în caz 
de egalitate, după 90 minute, me
ciurile se prelungesc cu două re
prize a cîte 15 minute pentru de
semnarea unui învingător. Totuși 
la pronostic final se poate indicași 
X (deși este mai puțin proba
bil ca după 120 minute să fig tot 
meci egal). In caz de egalitate și 
după prelungiri, pentru semifinale 
se va califica echipa care joacă în 
deplasare. Deci, alcătuirea pro
gramului acestui concurs reduce 
numărul de combinații.

IN CAPITALA CONCURSUL Nr. 
34 SE INCHIDE^JMBĂTĂ SEARA

Săptămîna aceasta, buletinele la 
concursul PRONOSPORT Nr. 34 
(etapa din 28 noiembrie) se pot 

I. FI. Ploești-Fl. roșie Arad (pro nostlc final) 1
II. Flacăra Ploești-Fl. roșie Arad (pronostic la pauză) X
III. Looomotiva București-C.C.A. (pronostic final) 2

IV. Locomotiva București-C.C.A. (pronostic la pauză) X
V. Metalul Reșița-Locomotjva Tim ișoara (pronostic final) X

VI. Metalul Reșița-Locomotiva Tim ișoara (pronostic la pauză) X
VII. Dinamo București-Fl. roșie Gheorghe (pronostic final) 1 

VIII. Dinamo Bucur^ti-Fl. roșie Sf. Gheorghe (pronostic la pauză) 1 
IX. C.C.A.-Știința Timișoara (baschet masculin) 1
X. Progresul F. B.- Locomotiva p.T.T. (baschet masculin) 2

XI. Progresul Tg. Mureș-Fl. roșie Cluj (baschet masculin) 1
XII.-Progresul București-Știința Timișoara (volei masculin) 1

A. Dinamo Oradea-Progresul C. S. (baschet masculin) 1
B. Dinamo Bucupești-Metalui Ploești (volei masculin) 1
C. C.C.A.-Metalul Orașul Stalin (vo lei masculin) 1
D. Locomotiva București-Știința Ar ad (volei masculin) 1

depune în Capitală numai pînă sîm
bătă seara la toate agențiile PRO- ! 
NOSPORT care funcționează în 
debitele O.C.L. Agențiile raionale- 
PRONOSPORT din Calea Moșilor 
Nr. 90, Schitu Măgureanu 3, Ca
lea Victoriei 33, Bd. 1818 Nr. 39,

* Calea Victoriei Nr. 114, Str. Aris
tide Briand 4, Calea Victoriei 114 
și agenția centrală din Calea Vic
toriei 9 sînt deschise sîmbătă 
pînă la ora 24.

PRONOSTICUL TOV. POPA “ 
TOMA ȘI DR. FILIP MIHAI

Tov. Popa Toma (A) din Bucu
rești Str. Roma 13, și dr. Filip 
Mihai (B) din Petroșani Str. 7î 
noiembrie Nr. 4 care au fost pre- 
miați la concursurile 32 și 31 aii . 
dat pentru concursul Nr. 34 urmă-, 
toarele pronosticuri:

A B
X

3
2
2
1
1
1
2
2
1

1
1
1
1

SPORTUL POPULAR
Pag- 6-a Nn. 2S34

de6ti.il


Fotbalul peste hotare

MOSCOVA, 23 (Agerpres) — 
TASS transmite necrologul lui An
drei Ianuarievici Vîșinski.

La 22 noiembrie 1954 a încetat 
subit din viață la New York în 
urtma unei crize cardiace acute e- 
minentul om de stat, membru al 
comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
prim locțiitor al’ministrului Aface
rilor Externe al U.R.S.S., deputat 
în Sovietul Suprem al U.R.S.S., 
Academicianul Andrei Ianuarievici 
Vîșinski.

A. I. Vîșinski s-a născut în anul 
1883 în orașul Odesa. El a luat 
parte din tinerețe la mișcarea re
voluționară și a fost supus în re
petate rînduri persecutărilor, de
portărilor și arestărilor din partea 
ohranei țariste. In anul 1920 A. I. 
Vîșinski a devenit membru al par
tidului comunist.

După absolvirea în 1913, a facul
tății juridice a Universității din 
Kiev, A. I. Vîșinski a activat pe 
tărimul literar și pedagogic.

Din 1917 și pînă în 1925 A. I. 
Vîșinski a ocupat funcții de răs
pundere în Comisariatul Poporu
lui pentru Alimentație iar ulterior 
la Tribunalul Suprem al R.S.F.S.R., 
fiind totodată profesor la catedra 
de drept penal a Universității de 
Stat din Moscova.

Din 1925 pînă în 1931 A. I. Vî- 
ținski a ocupat posturi de condu
cere în învățămîntul public, fiind 
rector al Universității de Stat din. 
Moscova, membru în Colegiul Co
misariatului Poporului pentru In- 
vățămîntul Public al R.S.F.S.R., 
locțiitor al președintelui Consiliu
lui științific de stat al Comisaria

In preajma întîlnirii de box 
dintre echipele R.P. Polone și Franței

VARȘOVIA (Agerpres).. — P.AP 
transmite;

La 26 noiembrie va avea loc la 
Paris întîlnirea internațională de 
box dintre echipele reprezentative 
ale Franței și R. P. Polone. In ve
derea acestei întâlniri a fost al
cătuită echipa care va reprezenta 
R. P. Polonă în meciul cu echipa 
Franței și care va boxa apoi la 
Antwerpen cu echipa Belgiei. Din 
echipă fac parte Kukier, Kasperc- 
zak, Stefaniuk, Niedzwiecki, Soc- 
zewinski, Drogosz, Ponanta, Pietr- 
zykowski, Wojciechowski, Piorkow- 
ski, Grzelak și Wengrzynfak. 

tului Poporului pentru Invățămîn- 
tul Public al R.S.F.S.R.

Timp de mai mulți ani (1931 — 
1939) A. I. Vîșinski a ocupat pos
turi de conducere în organele pro
curaturii și justiției sovietice, fiind 
procuror al R.S.F.S.R., locțiitor al 
Comisarului Poporului pentru Jus
tiție ai R.S.F.S.R., iar mai târziu 
procuror al U.R.S.S.

Din 1939 și pînă în 1944 A. I. 
Vîșinski a fost locțiitor al președin
telui Consiliului Comisarilor Po
porului al U.R.S.S. Tot în acești 
ani el și-a început activitatea sa 
rodnică în posturi de conducere ale 
diplomației sovietice. El a fost loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., ministru al Afa
cerilor Externe, iar apoi reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. la 
Organizația Națiunilor Unite și 
totodată prim locțiitor al minis
trului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.
' A. I. Vîșinski a participat la nu
meroase consfătuiri și conferințe 
internaționale din cele mai impor
tante atît în anii războiului, cît și 
în perioada de după război. El a 
condus în repetate rînduri delega
țiile U.R.S.S. la sesiunile Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite. Remarcabilile sale cuvîntări 
în apărarea păcii și securității po
poarelor, împotriva agresiunii im
perialiste și pregătirii unui nou 
război sînt cunoscute popoarelor 
din toate țările. Sînt de asemenea 
cunoscute meritele sale în apărarea 
intereselor țărilor de democrație 
populară și ale întregului lagăr 
democrat.

Ocupînd posturi de conducere de 
mare răspundere ale statului so
vietic, A. I. Vîșinski a desfășurat 
în același timp o vastă activitate 
științifică, pe care nu a întrerup-

Cercurile sportive franceze acor
dă o mare atenție apropiatei întâl
niri dintre cei mai buni boxeri a- 
matori din cele două țări. In ca
drul une> conferințe de presă care 
a avut loc zilele trecute Ia Paris 
președintele Federației franceze de 
box, Gremaux, a scos în evidență 
buna pregătire a boxerilor polone
zi, pe care, a declarat el, îi consi
deră drept cei mai buni din Eu
ropa.

Ziarele franceze scot în eviden
ță succesele boxerilor polonezi și 
tn special victoriile obținute cu 
prilejul turneului internațional de 
la Sofia.

(t-o pînă în ultimele zile ale vieții 
sale. El a fost membru activ al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
și membru. în Prezidiul Academiei 
de Științe a U.R.S.S.

La" congresele al 18-lea și al 
19-lea ale P.C. (b) al U.R.S.S. A. 
I. Vîșinski a fost ales membru al 
Comitetului Central al partidului 
comunist. In tot timpul activității 
sale de stat șl diplomatice A. I. Vî
șinski și-a consacrat toate forțele, 
vastele sale cunoștințe și talentul 
său cauzei consolidării statului so
vietic; a apărat neobosit intere
sele Uniunii Sovietice pe arena 
internațională luptînid cu ardoare 
bolșevică pentru cauza comunis
mului, pentru consolidarea păcii 
internaționale și a securității ge
nerale.

Meritele deosebite ale lui A. I. 
Vîșinski față de statul sovietic și 
partidul comunist s-au bucurat de 
o înaltă prețuire din partea gu^. 
vernului sovietic. El a fost distins 
de șase ori cu Ordinul Lenin, de
corat cu Ondinul Drapelul Roșu al 
Muncii și cu diferite medalii.

Ne-a părăsit unul din cei mai 
de frunte activiști ai statului so
vietic, un talentat diplomat sovie
tic și eminent om de știință. A. I. 
Vîșinski a‘ fost un fiu credincios al 
partidului comunist, plin de abne
gație în munca sa, extrem de mo
dest și exigent față de sine însuși. 
Oamenii sovietici vor păstra de-a- 
pururi în inimile lor amintirea lu
minoasă a lui A. I. Vîșinski, luptă
tor activ și neobosit pentru intere
sele Uniunii Sovietice și ale între
gului lagăr al democrației și so
cialismului, pentru pace și întărirea 
prieteniei între popoare.

Primul meci al echipei
Rezervele de Muncă din Leningrad 

in R. P. Albania
TIRANA (Agerpres). — TASS 

transmite:
La 21 noiembrie, în orașul al

banez Skodra s-a desfășurat întîl
nirea internațională prietenească 
de fotbal dintre echipa selecțio
nată a asociației sportive sindica
le Puna —și echipa sovietică Re
zervele de Muncă Leningrad. Jo
cul a luat sfîrșit cu rezultatul de 
1—0 în favoarea fotbaliștilor so
vietici. Punctul a fost înscris în 
minutul 33, în urma unei lovituri 
de 11 m.

• Ultima întâlnire din cadrul 
campionatului cehoslovac de fotbal 
s-a desfășurat între echipele Ruda 
Hvezda Bratislava și Banik Klad- 
no. Victoria a revenit echipei Ruda 
Hvezda cu scorul de 2-1. Cu toate 
că a obținut victoria, Ruda Hvezda 
rămîne pe locul trei în clasament.

© Turneul internațional de fotbal 
rezervat echipelor de juniori care 
este organizat în fiecare an de că
tre F.I.F.A., se va disputa în anul 
1955 numai cu participarea echipe
lor din țările europene. încă nu se 
știe țara organizatoare, diar cele 
mai mari șanse le are Jugoslavia. 
Pentru prima oară la acest turneu

Premierea echipelor participante la campionatul 
unional de fotbal pe anul 1954

Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. a dat o Ho- 
tărîre prin care se decide premie
rea echipelor participante în cam
pionatul unional de fotbal.

Echipei Dinamo Moscova, care a 
ocupat primul loc, i se acordă tit
lul de campioană a Uniunii So
vietice pe anul 1954. Dinamoviș- 
tilor li s-a înmînat drapelul trans
misibil al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport și diploma de

Scurte știri externe
SUCCESUL GIMNASTELOR 
CEHOSLOVACE IN SUEDIA

PRAGA. —- De cutând, a avut 
loc la Stockholm întâlnirea inter
națională ide gimnastică dintre re
prezentativele feminine ale R. Ce
hoslovace și Suediei. întîlnirea s-a 
desfășurat în sala Eriksdalshalle, 
echipele prezenitîndu-se în următoa
rele formații: R. Cehoslovacă: Cha- 
dirnova, Brdichova, Dnazdikova, 
Vanciurova, Rechova, Marejkova, 
Chabkova, Janebova. Suedia: Lind
berg, Nordin, Pettersson, Broman, 
Berg, Karlen, Hedberg, Blomberg, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu victoria 
gimnastelor cehoslovace la scorul 
de 220,55—217,15. Individual, pe 
primul loc s-au clasat maestre!e 
sportului Chadimova și Vanciurova 
câre au totalizat cîte 37 p. Pe locul 
trei s-a clasat Drazdikova cu 36,95 
p. iar pe locul patru suedeza Lind
berg cu 36,40 p.

ÎNOTĂTORII CEHOSLOVACI 
I NV1NGATORI LA VIE NA

VIENA. — In capitala Austriei 
s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală de natație, dintre reprezentati

participă și echipa de juniori a R. 
Cehoslovace.

© întîlnirea internațională de 
fotbal Italia-Argentina care se vq 
desfășura la 5 decembrie la Roma, 
va fi condusă de către arbitrul 
austriac Steiner.
• Federația engleză de fotbal a 

făcut cunoscut că a trimis o adre
să Secției Unionale de fotbal din 
U.R.S.S. prin care propune orga
nizarea unor întâlniri tradiționale 
între echipele reprezentative, de 
club și de juniori ale celor două 
țări. Aceste întâlniri ar urma să 
fie inaugurate in anul viitor.

gradul întâi. Jucătorilor le-au fost 
conferite medalii de aur.

Diploma de gradul doi a fost 
acordată echipei Spartak Moscova 
care a ocupat locul doi. Jucătorii’ 
echipei au primit medaliile de ar
gint. Echipa Spartak din Minsk, 
care a ocupat locul trei în cadrul 
campionatului unional de fotbal, a 
primit diploma de gradul trei. Ju-' 
cătorii echipei au primit medaliile' 
de bronz.

vele Austriei și R. Cehoslovace. 
Victoria a revenit înotătorilor ce
hoslovaci la scorul de 124,5—98,5. 
In timpul concursurilor înotătoarea 
cehoslovacă Skoupflova a stabilit un 
nou recond cehoslovac ia proba de 
100 m. fluture realizînd timpul de 
1:20,4.

PARTICIPAREA PATINATORI
LOR S.U.A LA CAMPIONATELE 

MONDIALE ESTE INCERTA

PRAGA. — Federația americană 
de patinaj viteză a făcut cunoscut 
presei că va participa la campiona
tele mondiale de patinaj viteză care 
se vor desfășura în anul 1955 la 
Moscova, numai în cazul cînd va 
putea strînge suma de 3000 dolari, 
sumă necesară pentru a putea tri
mite echipa completă la Moscova.

INTILNIRI ATLETICE INTERNA
ȚIONALE

STOCKHOLM. — După știrile 
sosite din Suedia, Federațiile de at
letism ale țărilor nordice au plan 
nificat pentru anul 1955 întâlnirile: 
Scandinavia — Uniunea Sovietică 
și Scandinavia — Țările Balcanice.

UN ARBITRU FU MIT K. O.

Profesia de arbitru, in boxul 
profesionist american, nu este tot
deauna ușoară și mai cu seamă 
lipsită de riscuri. De aceasta s-a 
convins personal, ba chiar pe pro
pria-! piele, Ray Miller, care de 
mulți ani conduce marile meciuri 
de box din S.U.A., bucurîndu-se 
de prestigiul celui mai bun arbitru 
de peste ocean. Dar iată că la 
partida profesioniștilor Castellani- 
Duramdo, i s-a întâmplat ceva 
cam... neplăcut și neprevăzut.

înverșunarea cu care se înfrun
tau cei doi adversari a dat mult 
de lucru arbitrului Miller. Spre 
sfîrșitul luptei, cînd reprizele ră
mase erau hotărîtoare în aprecie
rea avantajului, o intervenție a ar
bitrului a părut secundului lui 
Castellani ca defavorabilă pentru 
elevul său. Fără să stea mult pe 
gîmduri, el a sărit pe ring și, aju
tat de manager, a aplicat „o se
rie" la figură și corp arbitrului 
care, stupefiat de acest atac ne
așteptat, nu a avut timp să ripos
teze, prăbușindu-se la pămînt. In 
ajutorul lui Miller au venit secun
zii lui Durando, iar apoi, cînd și 
cei doi boxeri, uitând de disputa 
lor, au sărit în apărarea părților 
„beligerante" încăierarea a deve
nit generală, spre satisfacția, și 
marea distracție a publicului dor
nic de senzații tari.

A fost nevoie de intervenția po
liției pentru a potoli scandalul, din 
care arbitrul Miller a ieșit foarte 
„șifonat" și cu semne evidente ale 
„agresiunii" pe față. O întâmplare 
obișnuită în lumea sportului câpi- 
taIlSt ,',AM VĂZUT TOTUL"

Acesta este titlul unei cărți care 
a făcut senzație în fotbalul englez, 

provocînd și un scandal, conside
rat ca cel mai mare din istoria 
sportului cu balonul rotund de pe 
insulă. Autorul cărții, este cu
noscutul internațional Merrick. 
El arată în paginile ei jo
cul brutail la care se dedau mulți 
fotbaliști englezi, mai cu seamă în 
lupta cu portarii, Merrick critică 
cu asprime pe toți aceia care se 
pretează la atacuri neregulaimenta- 
re asupra portarilor, provocînd 
dese accidente și indisponibilități. 
El dă ca exemplu (care nu trebuie 
urmat) pe centrul atacant al echi
pei Țării Galilor, Trevor Ford, 
„campion" al jocului brutal și pe
riculos. Furios de afirmațiile fă
cute de Merrick, centrul înaintaș 
al echipei Țării Galilor l-a dat în 
judecată pe portarul naționalei en
gleze, acuzîndu-1... de calomnie.

Acțiunea urmează să se judece, 
avtnd un număr record de mar
tori. Federația engleză, așa cum 
se poate întrezări din spicuirile 
presei, are suspiciuni în privința 
turnurii pe oare o vai lua proce
sul, temîndu-se ca el să nu con
stituie un' punct de plecare pentru 
o analiză publică a situației din 
fotbalul englez. Și aceasta firește 
că nu i-ar conveni.

JOE LOUIS DĂ SFATURI 
MUCULUI JOE

Deși a părăsit ringul de mulți 
ami, fostul campion mondial la 
toate categoriile, negrul Joe Louis, 
continuă să apară în coloanele 
ziarelor și revistelor. Popularita- 
tea nu i se datorește acum victo

Pttsw niff lEinkwrirokwiLâ
riilor strălucitoare din trecut, ci... 
fiului său, în vîrstă de 8 ani, care 
poartă, de asemenea, numele de 
Joe și care este foarte bine dezvol
tat fizicește.

Ziariștii americani, dornici de 
subiecte senzaționale, scriu dese
ori ample reportaje despre fiul 
fostului campion. Nu de mult, co
respondentul unui mare cotidian 
new-yorkez a luat un interviu lui 
Joe Louis, întrebîndu-1 dacă preve
de micului Joe o carieră sportivă 
la fel de strălucită ca ai sa.

„Nu l-aș sfătui pe fiul meu, 
a spus Joe Louis, să îmbrăți
șeze cariera de boxer profesionist. 
Laurii victoriilor mele, atît de ad
mirate și invidiate, au avut mulți 
spini".

Firește că Joe Louis se referă Ia 
regimul de sălbatecă exploatare a 
boxerilor din partea managerilor 
cruzi și veroși, la mașinațiile de 
culise, cărora le oad victime atîția 
campioni, la sfîrșitul tragic pe 
care soarta l-a rezervat multor 
stele ale boxului profesionist.

„Visez pentru Joe al meu o me
serie mai sigură, o carieră serioa
să. Aș vrea să poată trăi o viață 
omenească".

Nu-i greu de văzut în declarații
le Iui Joe Louis amărăciunea u- 
nui mare sportiv, dezgustat de am
bianța în care a fost nevoit să-și 
ducă activitatea. Ele, desigur, n-au 
fost tocmai pe placul ziaristului 
american.

ARBITRII ARGENTINIENI...
IN GREVA '

A devenit obișnuit în fotbalul 

sud-american ca majoritatea me
ciurilor de campionat să fie con
duse de arbitri străini. Federațiile 
respective apelează la serviciile a- 
cestora, în speranța că vor putea 
asigura măcar un minimum de or
dine la întâlniri care stârnesc atâ
tea pasiuni. In Brazilia, Uruguay, 
Columbia, Venezuela arbitrii stră
ini sînt de mai multă vreme oas
peții federațiilor respective.

Anul acesta și Argentina a 
recurs la serviciile arbitrilor de 
„import". Aceasta a provocat in
dignarea profesioniștilor autohtoni, 
care aiu protestat violent împotriva 
acestei hotărîri. In afară de fap
tul că s-au simțit jigniți de ac
țiunea federa-ției de fotbal, arbitrii 
argentinieni au protestat împotriva 
faptului că străinii primesc hare
muri duble față de ale lor. (pro
babil că în sumele alocate arbitri
lor străini intră și primele de asi
gurare, deoarece conducătorii me
ciurilor nu au siguranța că vor 
ieși teferi de pe teren).

Arătîndu-se foarte solidari, arbi
trii argentinieni s-au pus în gre
vă, fapt care periclitează serios 
desfășurarea campionatului, deoa
rece cu 5 arbitri străini este greu 
de dus la capăt o astfel de com
petiție. Mai ales că argentinienii 
au refuzat să accepte chiar și 
delegații de arbitri de tușă.
CUM A AJUNS MIRAMAR-CLUB 

DIN URUGUAY IN PRIMA 
DIVIZIE DE FOTBAL

Moravurile care domnesc în fot
balul din America Latină au atins 
manifestări care, deseori, par de 

domeniul fantasticului. Astfel, zia
rul Uruguayan El Plata, care apa
re la Montevideo, relatează în nu
mărul său din 26 octombrie o în
tâmplare de-a dreptul senzațională 
din fotbalul sudamerican.

In Uruguay a fost descoperită o 
societate de tranzacții sportive (or" 
gahizată după toaite regulile „ar
tei") care se ocupa cu aranjarea 
de rezultate în meciurile de cam
pionat. In acest scop, societatea 
anonimă (la figurat și la propriu) 
încasa sume fabuloase. Tîrgul era 
simplu și eficace: patronii unui 
club plăteau cota fixată, (în func-' 
ție de valoarea și importanța me
ciului), iar restul privea exclusiv 
„societatea". Ea intra in legătură 
cu arbitrul, cu jucătorii și uneori 
chiar cu patronii echipei care tre" 
buia să piardă meciul. Un ofsaid 
neobservat, cîteva greșeli de apă
rare, un 11 metri și... totul era în 
regulă. Echipa care a plătit cîștiga 
meciul, echipa care a pierdut a 
primit banii, societatea și-a oprit 
desigur „partea leului", toată lu
mea era mulțumită..

Afacerile societății ar fi mers și 
pe mai departe, dacă în prima di
vizie a țării nil ar fi- promovat o 
echipă revoltător de mediocră: Mi" 
ramar-Club. Aceasta, și-a asigurat, 
„succesul" prin sume colosale, plă" 
tite de la meci la meci, misterioa
sei societăți de tranzacții și aran
jamente. Dar, secretul a fost tră
dat și cazul a fost deferit justi" 
ției. Pînă una-alta însă, Miramar- 
Club a rămas în prima divizie a 
Uruguayului.

VALERIU CHIOSE 
ION OCHSENFELD
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Astă; seară, în Sala Sporturilor de Ia Floreasca
PRIMA REUNIUNE A CONCURSULUI TRIUNGHIULAR DE BOX

Astă-seară, cu începere de la 
ora 19, se va desfășura în Sala 
Sporturilor de la Floreasca prima 
reuniune d'in cadrul concursului 

triunghiular de box organizat de 
Secția Sport din C.C.S., la care par
ticipă echipele Dinamo și C.C.A., 
precum și reprezentativa asocia
țiilor sportive sindicale. Următoa
rele reuniuni vor avea loc sîmbă- 
tă 27 noiembrie și miercuri 1 
decembrie. Această competiție 
este, fără îndoială, una dintre 
cele mai importante întreceri pu- 
gilistice prevăzute în calendarul 
sportiv intern al acestui an.

In vederea concursului triun
ghiular de box, cele trei repre
zentative au făcut intense pregă
tiri, sub conducerea antrenorilor 
Ion Doculescu, Zamfir Popazu, 
Ion Chiriac și Victor Alexandru 
'(asociațiile sportive sindicale). 
Aurel Weintraub și Constantin 
Nour (Dinamo) și Marcu Spakov 
'(C.C.A.). De asemenea, ultimele 
reuniuni din „Cupa Sfatului 
Popular" și recenta întîlnire in
ternațională Dinamo București— 
Spartak Sofia au însemnat un bun 
prilej de verificare a boxerilor, 
care vor evolua în cadrul acestui 
important concurs triunghiular.

La ora cînd apar aceste rtnduri, 
programul primei reuniuni a con
cursului triunghiular de box nu 
este încă cunoscut El va fi de
finitivat la cîntarul oficial al 
boxerilor care va avea loc astăzi 
la prînz, la Centrul medical de 
cultură fizică. Dacă nu sîntem în 
măsură să dăm programul nomi
nal al reuniunii de astă-seară, în

Sportivii sovietici au obținut noi succese la campionatele mondiale de tir
CARACAS 24 (Agerpres). — 

La poligonul „Iepurele alb" din 
Caracas, capitala Venezuelei, au 
continuat întrecerile cetei de a 36-a * 
ediții a campionatelor mondiale 
de tir.

în probele care au avut loc, tră
gătorii sovietici s-au afirmat în 
mod deosebit înregistrind noi per
formanțe de valoare internațională, 
care-i situează în fruntea celor 
mai buni trăgători din lume.

Un remarcabil succes a înre
gistrat în proba de armă liberă, 
calibru mare (3x40 de la 300 m.), 
snortivul sovietic Anatoli Bogda
nov, care a cucerit titlul de cam
pion mondial totalizînd, la cele 3 
ooziții, 1.133 puncte. Această per
formanță constituie um nou record 
mondial. Recordul mondial prece
dent era de 1.124 puncte și aparți
nea din anul 1937 trăgătorului Ki- 
vis-tik. Bogdanov a realizat la po
ziția „culcat" 391 puncte, la „ge
nunchi" 380 puncte, tar la poziția 
n „picioare" 362 puncte. Locul doi 
in clasament a fost ooupat de co

prăbușit.

La Galați, lingă popicăria colectivului sportiv Locomotiva P.T.T., mate
rialele cursei de obstacole G.M.A. sînt folosite ca lemne de foc.

La un joc de fotbal disputat la Huși, pe sta
dionul ,,23 August“, din lipsa de grijă a Comi
tetului C.F.S. Huși, publicul a invadat în spa
tele porțij iar barele, putrezite, s-au

(Desen de MATTY după corespondentele primite de la V. Paladescu și G. Ștefănescu-Galați și Iancu Beer-Huși

schimb prezentăm cititorilor noștri 
ordinea de desfășurare a întîlni- 
rilor, interreprezentative. Astfel, 
vor avea loc, în ordinea catego
riilor următoarele meciuri: Di
namo—C.C.A. (muscă), Dinamo— 
C.C.S. .(cocoș), Dinamo—C.C.A. 
(pană) Dinamo—C.C.S. (semi 

ușoară), Dinamo—C. C. A. (u- 
șoară). Dinamo—C.C.S. (semi- 
mijlocie), Dinamo—C.C.S. (mij
locie ușoară), Dinamo—C. C. S. 
(mijlocie), Dinamo—C.C.S. (semi
grea), Dinamo—C.C.S. (grea).

Meciurile se vor disputa pe du
rata de trei reprize a trei minute. 
La această competiție există șt 
decizia de meci nul. Punctajul va 
fi stabilit astfel: o victorie 2 
puncte, un meci nul 1 punct, o 
înfrîngere sau o neprezentare 0 
puncte. Competiția va fi cîștigată 
de echipa care va totaliza la sfîr
șit cele mai multe puncte. In caz 
de egalitate pe primul loc, va- fi 
luat în considerație rezultatul di
rect dintre cele două reprezenta
tive. Vor fi alcătuie clasamentele 
individual și pe echipe.

înainte de începerea concursu
lui triunghiular de box este bine 
să cunoaștem componența com
pletă a loturilor celor trei echipe. 
Ea este următoarea:

REPREZENTATIVA ASOCIA
ȚIILOR SPORTIVE SINDICALE:

Constantin Dobrescu, Mircea Mi
hai, Matei Godeanu, Dumitru 
Mîțu, Gustav Ripka, Eustațiu 
Mărgărit, Gheorghe Zamfirescu, 
Mihai Stoian, Constantin Ior- 

echipierul său, V. Borisov cu 1.132 
puncte (389, 377, 366). De remar
cat că cele 366 puncte realizate de 
Borisov, la poziția în picioare, 
constituie un nou record mondial, 
întrecînd cu 2 puncte vechiul re
cord. Pe locurile următoare s-au 
clasat: 3. Ilonen (Finlanda) 1.126 
puncte (386, 378, 362) ; 4. Krîjncv- 
ski (URSS) 1.116 puncte (383,377, 
356); 5. Sundberg (Suedia) 1.115 
puncte (385, 379 351).

Titlul de campioană mondială la 
această probă a revenit echipei 
URSS care a totalizat cel mai 
mare număr de puncte: 5.607 punc
te, nou record mondial. (Vechiul 
record 5.540 puncte * echipa Elve
ției, Oslo 1952). In continuare, cla
samentul pe echipe are următoarea 
configurație: Elveția 5.505 puncte; 
Suedia 5.491 puncte; Finlanda 
5.470 puncte; SUA 5.380; Iugosla
via 5.285 puncte.

In proba de „cerbi mișcători" 
(focurile duble de la 100 m.) tră- 
gătorH echipei URSS au repurtat 
victoria atît la individual cit și 

dache, Ion Buzea, Titi Dumi- 
tfescu, Dănilă Done, Luca Ro
mano, Petre Deca, Albert Blank, 
Petre Popescu, Iosif Schwartz, J. 
I.egrade, Jack Priffer, Aurel Ur- 
dea, Simion Gheorghe, Petre Za- 
haria, Dumitru Rizea, Radu Bojic, 
Bătrînu Tănase, T. Niculescu, Va- 
sile Mariuțan, Dumitru Negrea, 
Nicolae Bîrsan, G. Popa, D. Cris- 
tea și Petre Dumitrescu.

DINAMO:
Gheorghe Hățiș, Eugen Mol- 

doveanu, V. Szekeli, Iulian Mihai, 
Toma Constantin, Vasile Fîliuță, 
Dumitru Iamandi, Ilie Gheorghe, 
Mihai Trancă, Constantin Ghera- 
sim, Petre Ruptureanu, Iosif De
meter, Constantin Kiss, N. Pas
trama, Nicolae Linca. Gheorghe 
Ciuciu, Ilie Dragnea, Vasile Bo- 
goi, Ghețu Velicu, Gheorghe Ni
colae, Eugen Fiiresz și Dumitru 
Ciobotaru.

C. C. A.:
Toma Ilie, Mircea Dobrescu, Lu

dovic Ambruș, Nicolae Mîndreanu, 
Victor Schiopu, Octavian Eremia, 
Ștefan Bogdan, Iosif Bora, Gheor
ghe Fiat, Francisc Ambruș, Du
mitru Adam, Șerbu Neacșu, Virgil 
Mitrache, Vasile Tiță și Alex. 
Pisău.

Biletele pentru reuniunea de 
astă-seară s-au pus în vînzare 
la Agenția centrală „Prono
sport" din Calea Victoriei 9. 
Sînt valaMe numai permisele 
C.C.F.S. albastre și roșii (de 
piele), precum și permisele de 
ziariști.

pe echipe. Campionatul mondial la 
individual a fost cucerit de Bobrun 
(URSS) cu 213 puncte, performan
ță care corectează considerabil 
vechiul record mondial aparținînd 
trăgătorului norvegian Larsen. In 
clasamentul pe echipe, victoria fi
nală a revenit echipei URSS cu 
828 puncte, nou record mondial. 
Vechiul record — 759 puncte, apar
ținea echipei Norvegiei. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele 
Suediei — 804 puncte; Norvegiei 
— 757 puncte și Venezuelei — 
515 puncte.

După o întrecere dîrză, proba 
de pistol militar (304-30) a reve
nit trăgătorului suedez Ullman 
care l-a întrecut pe americanul 
Benner. Ullman a realizat 586 
puncte, care constituie un nou re
cord mondial (recordul anterior 
era de 579 puncte și aparținea lui 
Reeves (SUA), iar Benner a to
talizat 585 puncte.

După date neoficiale titlul de 
campioni, pe echipe, a fost cîștigat 
de trăgătorii din U.R.S.S.

TIRANA (Agerpres). — TASS 
transmite:

La Tirana a avut loc o de
monstrație a gimnaștilor sovietici, 
sosiți-în R.P. Albania cu prilejul 
Lunii Prietenei Albano-Sovietice 
și aniversării a 10 ani dte la eli

Al VII-lea campionat de șah al R. P. R.
DUPĂ PRIMELE TREI RUNDE HALIC, CIOCÎLTEA Șl SEIMEANU 

CONDUC ÎN CLASAMENT
Marți după amiază s-a desfă

șurat rund-a 3-a. Prim dîrzenia- lup
tei și finețea manevrelor din jocul 
de mijloc, s-a distins, partida Ra>- 
dovici — Bălanei. Campionul Cluju
lui a pus probleme serioase puter
nicului său adversar. După o India
nă Nimzovici, Radovici (cu albul) 
a știut să păstreze tensiunea în 
centru, obliigînd pe negru la o di
ficilă defensivă. Maestrul Bălanei 
a găsit totuși continuările cele mai 
bune, chiar sub presiunea crizei 
de timp și după ce cele 40 de mu
tări a>u fost făcute, cînd finalul de 
dame prevestea o desfășurare ega
lă, cei doi adversari au căzut de 
acord asupra remizei.

Samarian a cîștigat împotriva 
lui Mititelu o bună partidă pozi
țională, a cărei desfășurare este re
dată mai jos în amănunțime.

O incheaere frumoasă a dat Cos- 
tea partidei sale cu Șuta, Fostul 
campion al Capitalei a acționat 
eficace pe ambele flancuri și la 
mutarea 36, în urma unei combi
nații de schimburi, și-a pus adver
sarul în fața pierderii inevitabile 
a damei.

Seimeanu a dominat de la înce
put în partida cu I. Szabo și ou un 
atac rapid pe flancul regelui a ob
ținut ciștig de material și victoria 
la mutarea 26.

G. Alexandresou (cu negrul) a 
cîștigat la Karaicsony, iar Partos 
Ia Nacht. Două partide cu multe 
inexactități.

Remiză la mutarea 19 s-a dat 
partida Rădutesou-Soos.

Două partide au fost întrerupte: 
Weisman-Halic și Drime<r-Tnoia- 
tiescu

★
Ieri după amiază s-aiu jucat par

tidele întrerupte din primele trei

O partidă
APARAREA FRANCEZA 

Alb: S. Samarian
Negru: Gh. Mititelu 

— Runda 3-a -
l.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Cc6 

5.Cf3 Db6 6.a3 (In locul mutării 
mai vechi 6.Ne2) 6...a5 (Recoman
dată de teorie, dar incă nepusă în 
practică de maeștri) 7.Ne2 Nd7 
8,b3 (Pentru a para manevra a4, 
Ca5-b3) 8...Cge7 9.0-0 Cg6? (9... 
C-f5) 10.h.4 Ce7 11.Nb2 h.5 12.d:c 
D:c5 (12... Dc7 13.c4 1) 13.b4 Db6 
14.b5 Cb8 15.a4 Ca6 16.Na3 Cc5 
17.C.bd2 Cf5 18.c4 Ce4 19.N:f8 
T:{8 2O.C:e4 d:e 2i.Cg5 e3 (Pen
tru a compensa slăbiciunile pozi
ției sale, negrul a încercat manevre

rundie. Analiza de acasă arătase 
cîștig pentru Costoa în partida sa 
cu Mititelu, ca și înfrîngerea sa 
inevitabilă în fața lui Soos. I. 
Szabo s-a convins de inutilitatea 
vreunei rezistențe în finalul cu 
Drimer. S-a adeverit apoi că Hailic 
nu-și poate valorifica micul avan
taj în întrerupta cu Rădulescu și 
tot remiză s-a dat partida I. Sza- 
bo-Karacsony. Toate aceste rezul
tate au fost consemnate fără joc.

Aproape aceeași situație a fost 
și, în partida Nacht-Seimeanu, unde 
s-a făcut pe tablă o singură mu
tare, după care Seimeanu a văzut 
că sacrificiul său de cal pentru doi 
pioni, dinainte de întrerupere, nu 
duce decît la remiză.

Dintre partidele reluate efectiv, 
foarte interesantă a fost cea dintre 
Ciocîltea și Ghițescu, întreruptă în 
poziție tăioasă. In fața jocului 
exact al lui Ghițescu, care amenin
ța, mat, fostul campion (deși cu 
doi pioni în plus) a trebuit să se 
salveze prin șah etern. Foarte bine 
a continuat Radovici în partida cu 
Troianescu pînă la mutarea 63, cînd 
însă negăsind cîștigul, a permis 
repetarea de mutări, arbitrii con- 
semnirad remiza. Cu tehnica sa cu
noscută în final, Halic a dus la 
cîștig partidele sate cu Samarian 
și Weisman. Acesta din urmă a 
reușit să facă remiză cu Bălanei. 
Manevrînd cu precizie, Troianescu 
a cîștigat la Drimer.

O singură partidă a rămas ne
terminată, cea dintre Weisman și 
Troianescu.

In clasament conduc Seimeanu, 
Ciocîltea și Halic cu cîte 2 7s 
puncte, urmați de Soos, Costea, G. 
Alexandreseu și Bălanei cu 2 
puncte, Troianescu 1 >/2 (t), .Ra
dovici, Drimer și Partos 1 '/a-

instructivă
tactice, caire smt însă respinse de 
alb. Aci nu merge 21.,.Cg3 22.Tel 
C:e2-r 23,D:e2 și alb cîștigă Uri 
pion) 22.f4 CM 23.Ce4 Cf5 
,24.c5 Dc7 25.N:h5 (împotriva iui 
16) 25... Th8 26.Nț3 Rf8. (O cursă 
interesantă ar fi fost 26...D:c51? 
după 'care nu mergea 27.C:c5? 

Cg3! cu mat; albul se apăra însă 
cu 27.D:d7 + ! Rf8 28.0464- C:d6 
29.C:c5) 27. g4 Ce7 28.Dd6 D:d6 
29.C:d6 Cd5 3O.N:d5 e:d 3i.f5 Th4 
32 Rg2 (32.Tf4? g5) 32... Re7 33.Thl 
T:g4+ 34.R13 Tg5 35.Tagl (Fina
lul este acum ușor cîștigat de alb) 
35...T:g! 36. T:gl Th8 37. R:e3 
Th4 38.T:g7 T:a4 39.T:f7+ Rd8 40. 
e6 și negrul cedează.

O-------  
GIMNAZII SOVIETICI AU EVOLUAT LA TIRANA

berare^ țării.
Au fost de față conducătorii Para 

tidului Muncii din R. P. Albania 
în frunte cu Enver Hodja,

Demonstrația gimnaștiilor soviet 
tici s-a bucurat de un mare suc
ces.


