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Marele Octombrie
MARELE OCTOMBRIE. Astfel numesc oamenii muncii de pretutindeni 

acele zile înscrise cu litere de aur în istorie, cînd muncitorii și 
țăranii din Rusia, luptind eroic, cu arma în mină, au izgonit de la 

putere moșierii și capitaliștii, punînd bazele primului stat socialist din 
lume. Marele Octombrie a devenit de-a lungul anilor simbolul noii orîn- 
duiri sociale, orînduirea eliberării pentru totdeauna a omului de sub jugul 
exploatării și a făuririi unui trai fericit. Flacăra Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie strălucește tot mai puternic, luminînd popoarelor calea spre 
o viață liberă și îmbelșugată.

La fiecare nouă aniversare a Marii. Revoluții Socialiste din Octombrie, 
oamenii sovietici și alături de ei întreaga omenire progresistă încearcă un 
sentiment de mîndrie. Cît de justificată este această mîndrie în fața ma
rilor victorii pe care le obține poporul sovietic în munca sa pașnică ! Au 
trecut 38 de ani de cind salvele de tun trase de pe crucișetorul „Aurora" 
vesteau victoria Revoluției proletare. In această perioadă, statul sovietic 
a parcurs un drum lung, drum de adinei transformări și de mari birujnți. 
Sarcina de a construi pentru prima oară în lume o societate în care să 
nu mai existe exploatarea omului de către om a fost îndeplinită cu cinste 
de poporul sovietic. Sub conducerea partidului comunist poporul sovietic 
a trecut încă din primii ani de existență a Puterii Sovietice Ia traducerea 
în viață a mărețului plan leninist de construire a socialismului. înfăptuirea 
industrializării socialiste a țării, a planului cooperatist de transformare so
cialistă a agriculturii și a revoluției culturale au asigurat victoria con
strucției socialiste în Uniunea Sovietică. Socialismul a adus schimbări 
radicale în modul de trai al celor ce muncesc. Clasele exploatatoare au 
fost pentru totdeauna lichidate. Clasele fundamentale ale societății sînt 
clasa muncitoare și țărănimea colhoznică, clase legate printr-o strînsă 
prietenie, însuflețite de același țel nobil: construirea comunismului.

Cea de a 38-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
găsește poporul sovietic în plin avînt creator, pentru obținerea de noi 

ț succese pe calea desăvîrșirii societății socialiste și a trecerii treptate de la 
socialism la comunism. Marile victorii de pînă acum sînt cel mai puternic 
imbold. Al cincilea plan cincinal a fost îndeplinit în 4 ani și patru luni. 
In prezent, nivelul producției industriale a U.R.S.S. a crescut de 3 ori față 
de 19Î0, iar față de 1929’de 18 ori. Astăzi industria sovietică produce în 
9 zile cît se preducea în Rusia țaristă într-un an. Superioritatea econo
miei socialiste reiese clar din aceste cifre ca și din faptul că în timp ce 
în Uniunea Sovietică creșterea medie anuală a producției industriale este 
de 18,2 la sută, în S.U.A. ea este de numai 2,4 la sută, în Anglia, de 3,6 
la sută, în Franța de 2,t la sută. Energia atomică, — această mare des
coperire a științei — este utilizată în Uniunea Sovietică în scopuri pașnice. 
In 1954 a fost pusă în funcțiune în Uniunea Sovietică prima centrală e- 
lectrică atomică din lume.

Creșterea neîntreruptă a buneistări materiale și culturale a oamenilor 
sovietici este o trăsătură caracteristică a realității sovietice. In U. R. S. S 
ca urmare a repetatelor reduceri de prețuri, s-a ajuns ca în 1955 prețurile 
multor obiecte de larg consum să fie chiar de 3—4 ori mai mici decît în 
1947.

Poporul sovietic întîmpină aniversarea Revoluției cu noi realizări 
pe drumul înfăptuirii hotărîrilor plenarei din iulie a. c. a C.C. al P.G.U.S. 
Plenara a elaborat un vast program de dezvoltare pe mai departe a indus
triei socialiste și a întregii economii naționale.

Pe plan intern politica guvernului sovietic și a partidului comunist este 
îndreptată spre satisfacerea maximă a nevoilor materiale și culturale me
reu crescînde ale poporului. In domeniul relațiilor externe, Statul Sovietic 
promovează cu consecvență o politică de pace și colaborare internațională.^ 
Pe aceleași poziții, de eforturi continue pentru găsirea căilor de rezolvare 
într-un mod acceptabil pentru toate părțile a problemelor internaționale 
nerezolvate, se situează delegația Uniunii Sovietice și la actuala conferință 
de la Geneva a Miniștrilor Afacerilor Externe ai celor patru puteri.

In rîndul țărilor care s-au smuls din lanțul imperialismului, în urma 
victoriei de importanță istorică mondială repurtată de Uniunea Sovietică 
în cel de al doilea război mondial asupra fascismului, se numără și țara 
noastră. Marile cuceriri ale lui Octombrie 1917 rodesc acum și pe meleagu. 
rile noastre. Poporul nostru a pășit cu încredere, sub conducerea partidu
lui, pe drumul deschis de Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. Un 
sprijin hotărâtor în înfăptuirea măreței opere de construire a socialismului 
primește poporul romîn din partea Uniunii Sovietice. Sînt adine săpate în 
inimile noastre cuvintele lui N. S. Hrușciov: „Oamenii muncii din Ro- 
rnînia pot fi siguri că poporul sovietic a fost, este și va fi un prieten cre
dincios, de nădejde al poporului romîn și îi va acorda un ajutor și sprijin 
multilateral în lupta pentru construirea socialismului, pentru întărirea con
tinuă a statului democrat-popular".

Sărbătorirea zilei de 7 Noiembrie a fost precedată și în acest an de 
numeroasele manifestări desfășurate în cadrul tradiționalei Luni a Priete
niei Romîno-Sovietice. O contribuție importantă la succesul acestor mani
festări au adus-o sportivii de la orașe și sate. Sute de mii de participant 
s-au prezentat la întrecerile crosului de mase desfășurat în întîmpinarea 
zilei de 7 Noiembrie. Din toate colțurile țării au pornit mesajele de prie
tenie ale tineretului romîn față de poporul sovietic, mesaje purtate de Șta
feta Prieteniei Romîno-Sovietice. Marele număr de competiții la 
diferite ramuri sportive au cunoscut o participare numeroasă și s-au des
fășurat într-o atmosferă de însuflețire. S-a vădit cu prilejul acestor mani
festări cît de puternică este dragostea sportivilor romîni față de priete
nii lor, sportivii sovietici. De la maestrul sportului pînă la tînărul abia 

a intrat în viața sportivă, fiecare a avut și are de învățat de la sportivii 
sovietici, fiecare vede în experiența sportului sovietic un prețios îndrumar 
de zi cu zi.

Alături de întregul nostru popor, sportivii noștri își îndreaptă la a- 
ceastă glorioasă aniversare a Marelui Octombrie gîndurile pline de dra
goste și recunoștință către poporul sovietic, eroicul ziditor al comunismului,, 
stegarul luptei pentru pace și libertate a omenirii.

Trăiască cea de a 38-a |ianiversare a Marii Revoluții
Socialiste din Octombrie
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La Smolnîi în Octombrie
Pictură de N. Osenev

PLOEȘT1 (prin telefon). — Tre-, 
cerea ștafetei prieteniei romino-so- 
vietice prin orașul nostru a consti
tuit prilej de mare bucurie pentru 
oamenii muncii care, cu toată ploaia 

î măruntă și rece, s-au aliniat in nu
măr mare pe traseu și tn Piața I, 
V. Stalin, unde a avut loc mitin
gul de predare a ștafetei.

Cu prilejul festivității, tov. Ilia 
Dumitrescu, din partea sportivilor, 
regiunii București, a transmis me
sajul tineretului din regiunea Bu
curești adresat tineretului și popoa
relor patriei socialismului. El a a- 
rătat o serie de succese obținută 
de oamenii muncii din regiunea 
București în cinstea celei de a 38-a 
aniversări a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie. In numele ti
neretului regiunii Ploeștl a răspuns 
tov. Dumitru Stan, din comitetul 

■orășenesc V.T.M., care a dat citire 
mesajului adresat tineretului Uni
unii Sovietice. Apoi, un grup de 
sportivi ploeșteni au preluat șta
feta, purtînd-o mai departe soți 
Focșani.

M. Bedrosian ' 
corespondent

*

Pe toate cele cinci trasee intern 
regionale ștafeta prieteniei romîno- 
sovietice se apropie de Iași. In 
cursul zilei de ieri au avut loc mi
tinguri de predare a ștafetei la Pia
tra Neamț, Tg. Secuesc, Focșani, 
și Galați. Astăzi, purtătorii ștafetei 
,pe traseele II și III se întîlnesc la 
Bacău, iar cel de pe traseele IV șl 
V la Blrlad. Tot astăzi, ștafeta da 
pe traseul I va fi predată la Su
ceava. In cursul zilei de mîine pur
tătorii mesajului de dragoste șl 
prietenie adresat tineretului și po
poarelor Uniunii Sovietice vor a- 
junge la Iași venind de la Suceava, 
Bacău și Blrlad. De aici, mesajul 
va fi dus la Ungheni, punctul ter
minus al ștafetei, unde va fi pre
dat reprezentanților tineretului so
vietic.

In cinstea zilei de 7 Noiembrie și a Congresului Partidului

HARNICI ȘI PRICEPEȚI-.
La intrare, te întîmpină un parc.. 

In pauza prînzului, în zile fru
moase, muncitorii de la întreprinde
rea „Nikos Beloianis" din Timi
șoara discută despre activitatea și 
munca lor. Ziua în care va începe 
cel de al Il-lea Congres al Par
tidului e tot mai aproape. Ea tre
buie întîmpinată cu cinste și aici, 
în întreprinderea timișoreană...

—Din pîlniile celor 30 de difu
zoare se aude tot mai des vocea 
crainicului, care face cunoscute tu
turor angajamentele pe care zi de 
zi și le iau tinerii și vîrstnicii în 
întîmpinarea Congresului Partidu
lui, angajamentele întregului co
lectiv de muncă: „Vom îndeplini 
planul trimestrial în proporție de 
106 la sută; vom îmbunătăți calita
tea produselor cu 3 la sută și vom 
reduce prețul de cost al acestora 
cu 1 la sută față de trimestrul an
terior. Pentru copiii oamenilor mun
cii vom da 20.000 perechi de ghe- 
tuțe peste sarcinile prevăzute ini
țial; vom da încă 100.000 lei acu
mulări socialiste peste plan..." Cu
vinte care două săptămînî mal 
tîrziu au prins să devină fapte. 
Să luăm de pildă brigada „1 Mai"

de la secția „stanțat", brigadă for
mată din numeroși sportivi: jucă
torii de popice Anton Cernich, Va- 
sile Buia și alții. Lună de lună cei 
13 muncitori se prezintă cu o foarte 
frumoasă „carte de vizită". Bună
oară în trimestrul III al acestui 
an ei au economisit materiale în 
valoare de 12.736 lei, iar planul șl 
l-au depășit cu 18 la sută...

...De la 19 octombrie secția „croit" 
a întreprinderii a început să lu
creze ghetuțe pentru copii. Voleiba
listele Elena Schrauder șl Elena 
Butnaru sînt mîndre de contribuția 
ee o aduc zilnic Ia confecționarea 
celor 400 de modele necesare. Pe 
graficul de producție, în dreptul 
numelui lor, sînt trecute zilnic de
pășiri între 37—40 Ia sută...

Conducerea întreprinderii a luat 
o serie de măsuri tehnico-organiza- 
torice, menite să asigure sporirea 
productivității muncii. Intre altele 
putem aminti instalarea noii benzi 
rulante în secția „tras-tălpuit-cu- 
rățit", care va spori productivita
tea muncii cu 15 la sută. Iar dacă 
vreî să vorbești despre mișcarea 
Inovatorilor și raționalizatorilor nu 
poți să nu te oprești la inginerul

Mohanu, de al cărui nume este lea 
gată aproape întreaga activitate a 
cabinetului tehnic. II găsești mereu 
în mijlocul muncitorilor, (lîndu-le 
explicații și lămuriri, arătîndu-le 
calea pe care var putea rezolva cel 
mai just probleme ce-i interesează? 
Ajutorul inginerului Mohanu l-a! 
simțit Budai Dezideriu, atunci cînd 
a „născocit" confecționarea pe plan 
local a unor piese ca de exemplu 
„casa de suveică" de la mașina de 
cusut, care înainte se importa, l-a 
simțit și Alexandru Nițulov, cînd a 
început raționalizarea mașmii de 
spintecat rame la pantofi.

Inginerul Ion Mohanu, unul din-' 
tre cei mai buni jucători de tenis 
de masă ai colectivului, este Iubit 
și prețuit de muncitorii întreprin
derii de încălțăminte '„Nikos Belo-i 
îanis".

...Multe se pot scrie despre harni
cii muncitori de la „Nikos Beloia-, 
nis”. Din toate desprinzi însă hotă-, 
rîrea întregului colectiv de a în-: 
tîmpina cea de a 38-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie șî cel de al II-lea Con- 
greș al Partidului cu noi succese, 
de a da oamenilor muncii încălțăJ 
minte mai multă Și de bună calk 
tata.



Ne aflăm în preajma unei 
mari sărbători.

Peste două zile oamenii mun
cit de pretutindeni vor serba cea 
de a 38-a aniversare a Marii 

. Revoluții Socialiste din Octom- 
' brie. 38 de ani I Dar prin im- 
( portanta lor ei sînt egali cu 
I secole. In acești an*  oamenii so- 
ț vietici conduși de Partidul co- 
l munist au parcurs un drum le- 
{ gendar. Marele Octombrie a dat 
* viață forței creatoare inepuiza- 
/ bile a poporului, a făurit con- 
I diții minunate pentru înflorirea 

deplină a talentului și posibili
tăților lui.

Avîntul nemaiintîlnit al pu
terii creatoare a maselor s-a vă
zut în întrecerea socialista, în 
luptă pentru înflorirea și pro
gresul continuu al patriei so
cialismului. Oamenii sovietici 
au dat viață gîndurilor și nă
zuințelor celor mai îndrăznețe, 
au realizat opere care vor ră- 
mîne pentru totdeauna exem
plul viu al forței creatoare a 
omului. Ei au unit prin cana
le, unice în istoria tehnicii, 
mări despărțite prin mii de ki-

■ lometri, au ridicat hidrocen- 
trale mărețe, au zăgăzuit a- 
cum apele Volgăi, smulgînd 
uriașului fluviu cantități in
comensurabile de energie.

In anii puterii sovietice știin
ța, arta, cultura au atins în 
U.R.S.S. culmi nebănuite.

O dezvoltare uriașă a cunos- 
1 cut și mișcarea de cultură lizi- 
J că și sport, privită ca un mij

loc" important de educație co
munistă a maselor. In Uni- 

1 unea Sovietică cultura fizică și 
sportul sînt puse în slujba să
nătății poporului, reprezintă un 
mijloc excelent de odihnă ac
tivă, de oțelire a tinerei gene- 

i rații. Caracterul de masă al 
mișcării sportive din U.R.S.S. 
reprezintă chezășia creșterii ne-

■ contenite a măiestriei sportivi
lor sovietici. Din rîndurile de

? milioane ale celor care prac
tică sportul se ridică neconte- 

1 nit vîrfurile, maeștrii. Ei au re
purtat în arena internațională 
succese răsunătoare, au cuce
rit titluri de campioni europe
ni, olimpici și mondiali, au sta- 

' bilît recoidurî ale lumii.
Obținînd toate aceste strălu- 

. cite succese sportivii sovietici 
I mulțumesc poporului, din mij

locul căruia s-au ridicat, par
tidului comunist care i-a edu
cat.

An de an crește și se dezvoltă 
baza materială a sportului sovie
tic. Dacă In Rusia prerevoluțio- 
nară nu exista nici un stadion cu 
o capacitate mai mare de 5.000 
locuri .acum există în U.R.S.S. sta
dioane uriașe cu tribune pentru zeci 
și zeci de mii de oameni, peste 
60 000 săli de sport, săli de gim
nastică, baze nautice și de schi, ta
bere alpine și turistice. Numai la 
dispoziția sindicatelor stau peste 
3.000 baze sportive. Totuși față de 
nevoile mereu crescînde ale masei 
de sportivi, guvernul și partidul 
pun la dispoziția celor dornici să 
practice sportul, noi și moderne a- 
menajări.

Măi pu(in de un an ne desparte 
de data clnd la Moscova în pito
rescul parc Lujniki va fi inaugurat 
cel mai mare complex sportiv din 
lume, cu un stadion de peste 
100.000 locuri, o sală de sport de 
15.000 locuri, cu bazine de înot, ve- 
lodroame, terenuri de fotbal, bas
chet. tenis. Pe șantierul de la Lu
jniki a și început montarea uria
șei carcase metalice în care se vor 
turna tribunele de beton.

Ziarul Sovietski Sport tn numă
rul său din 1 noiembrie publică ști
rea că la Gorki, pe un deal din a- 
propierea fluviului Volga, a început 
construcția uneia dintre cele mat 
mari trambuline de schi din U.R.S.S., 
calculată pentru sărituri de 80 m.
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PERFORMANȚE, RECORDURI, VICTORII RĂSUNĂTOARE

Vladimir Kuț, unul din cei mai buni fondiști din lume

Recorduri in cinstea marii sărbători
Sportivii sovietici întîmpină ziua 

de 7 Noiembrie cu noi succe
se în muncă, cu noi realizări pe 
terenul de sport. In cinstea marii 
sărbători și a celui de al XX-lea 
Congres al Partidului ei și-au în
zecit eforturile pentru a aduce pa
triei noi recorduri, noi performanțe 
de răsunet.

■ Concurînd în cadrul campio
natelor de haltere ale R.S.F.S.R. 
tînărul sportiv Viktor Korj a sta
bilit un nou record mondial în li
mitele categoriei semi-ușoare. La 
stilul împins el a reușit o perfor
manță de 113 kg. care întrece cu 
1,5 kg. vechiul record mondial, u- 
nional și republican al lui Ivan 
Udodov. Viktor Korj, în vîrstă de 
22 ani, și-a închinat performanța 
sa zilei de 7 Noiembrie și celui de 
ai XX-lea Congres al Partidului.

PENTRU SPORTIVII SOVIETICI...
tngineru protec fanți au adus o se
rie de inovații interesante profilu
lui viitoarei trambuline. Astfel, 
panta de aterizare nu va avea por
țiuni drepte ci va fi rezolvată prin- 
tr-o curbă lină. Aceasta va permite 
săritorului să micșoreze și mai 
mult unghiul de aterizare, ferind 
de accidente pe sportivi. Distanta 
pantei de la punctul care indică 80 
m. și pînă la contrapantă a fost 
mărită pînă la 20 m„ fapt care va 
elibera pe săritor de emoția ateri
zării. Depășirea puterii de aruncare 
a trambulinei nu va fi pericu
loasă. Rezerva de pantă va per
mite săritorului să aterizeze cu suc
ces în orice condiții. Trambulina 
va avea 5 locuri de start dispuse 
în formă de tablă de șah la dife
rite niveluri. Aceasta va permite să 
se desfășoare simultan concursuri 
pentru sportivi cu diferite grade de 
pregătire. In proiect mai figurează 
tribune de beton cu o capacitate 
de 20.000 locuri și două ascen
soare. care vor ușura urcarea. Încă 
la sfirșit’.'.l acestei ierni noua tram
bulină metalică va intra în func
țiune.

Nu departe de Talin. tn pitorea
sca localitate Pirita, bine cunos
cută pentru cursele motocicliste în 
circuit, care se, desfășoară aici, a 
început construcția celui mai mare 
club moto din U.R.S.S. de către a- 
sociatia sportivă Spartak. In ca
drul clubului va funcționa o școală 
sportivă permanentă și cursuri pen
tru ridicarea măiestriei. Devizul 

In cadrul triatlonului clasic el a 
realizat 335 kg. Interesant de re
marcat că acest rezultat întrece cu 
7,5 kg. performanța cu care egip
teanul A. Mahgub a intrat în pri
mele locuri la campionatele lumii.

■ Două performanțe excelente a 
înscris recent pe tabela rezultate
lor atletice dinamovistul V. Ovse- 
pian, student la Institutul Peda
gogic din Erevan. Cu prilejul cam
pionatului de atletism al Armeniei 
el a reușit 17,14 m. la aruncarea 
greutății. Cîteva zile mai tîrziu, 
la Spartachiada institutului, bila 
de metal lansată de tînărul maes
tru a zburat 17,17 m. Performanța 
reprezintă un nou record republi
can, este cu numai 3 cm. inferioa
ră recordului unional și constituie 
al doilea rezultat european al a- 
nului.

Patinoarul de altitudine de la Alma-Ata, vestit pentru gheața sa 
excepțională. 1

construcției depășește suma de 
1.000.000 ruble.

in această toamnă copiii Mosco
vei au primit un dar minunat: pe 
stadionul tinerilor pionieri a fost 
inaugurai un nou patinoar artifi
cial. Suprafața gheții permite des
fășurarea de concursuri și antrena
mente pentru patinatorii artistici,

A devenit o tradiție ca în preaj
ma marilor sărbători, sportivii so
vietici să raporteze patriei, parti
dului și poporului, realizările și suc
cesele obținute de-a lungul unui an 
de muncă. Cu prilejul celei de a 
XXXVIlI-a aniversări a Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, 
sportivii sovietici se prezintă cu un 
bilanț strălucit de realizări și suc
cese. Ei lasă în urmă un sezon 
competițional bogat în concursuri in
ternaționale, bogat în biruinți pentru 
sportivii patriei socialismului.

Evoluția sportivilor sovietici în a- 
rena mondială a fost în acest an 
mai triumfală ca oricînd, dovedind 
din nou că mișcata de cultură fi
zică din U.R.S.S. este cea mai 
avansată din lume.

Să răsfoim fișierele noastre, în 
care ne-am însemnat zi de zi rezul
tatele marilor întreceri, în care am 
consemnat recordurile lumii și per
formanțele de valoare stabilite în 
acest sezon. încă de la începutul 
anului, seria recordurilor lumii au 
deschis-o, ca de obicei, patinatoarele 
și patinatorii. Maeștrii alergării ra
pide ne gheață, evoluînd pe pati
noarul de altitudine de la Alma-Ata, 
au înoit complet tabela recordurilor 
lumii, deținînd în momentul de față 
toate recordurile mondiale feminine, 
oficial înregistrate și 6 din cele 7 
recorduri masculine.

In acest sezon, am asistat la un 
progres impresionant al atletismului 
mondial. Am fost martorii unei ade
vărate avalanșe de recorduri, unor 
performanțe ne care nu îndrăzneam 
odinioară nici măcar să ni le închi
puim. Faptele arată că sportivii so
vietici au avut un rol de frunte în 
realizarea acestui progres. Ei au a- 
dus aproape 20 de ameliorări tabe
lei recordurilor mondiale. Galina 
Zîbina a aruncat consecutiv greu
tatea la 16,29 m. și 1",32 m. iar M. 
Krivonosov ciocanul la 64,33 m. și 
64,52 m. Două curse record (2:06,4 
și apoi 2:05,0) a alergat pe 800 m. 
Nina Otkalenko. De două ori a fost 
modificat recordul mondial la pen
tatlon, pe care Ciudina a reușit să-l 
ducă dincolo de 5000 pct. Cu aproa
pe 20 sec. a fost îmbunătățit recor
dul pe 5000 m. In această luptă, 
care a angrenat pe cei mai de sea
mă fondiști ai lumii, Vladimir Kuț 
a fost un veritabil motor. De două 
ori i-a fost luat recordul, de două 
ori l-a recucerit sportivul sovietic. 
Acum, cea mai bună performanță 
este în posesia lui Iharos, dar Kuț 
își va spune ultimul cuvînt la 
campionatele U.R.S.S. care încep 
peste cîteva zile. Noi recorduri 
mondiale au stabilit mărșăluitorii 
A. Vedeakov și V. Gclubnici. aler- 

întreceri de hochei, organizarea de 
festivaluri și serbări pe gheață. Îm
preună cu patinoarul artificial din 
parcul Sokolniki, deschis de curînd, 
patinoarul Tinerilor Pionieri va fi 
în special la dispoziția copiilor din 
Moscova, viitoare cadre ale pati
najului artistic din U.R.S.S. 

gătorul A. Ivanov, pentatlonistul I. 
Kutenko, alergătoarea peste garduri 
G. Ermolenko. Noi recorduri euro
pene au realizat L. Scerbakov și 
G. Vinogradov. Atleții sovietici au 
cu ce se mîndri în actualul sezon.

Pentru a treia oară consecutiv, 
canotorii sovietici cîștigă campio
natul european pe echipe. Anul 
acesta la Gând, ei au cucerit 13 
medalii de aur și Cupa transmi
sibilă „Carolo Montu",.care se o- 
feră celor mai buni. Vîslașele Uni
unii Sovietice, evoluînd pe apa 
lacului Snagov și-au adjudecat 
toate titlurile de campioane ale 
Europei.

Un capitol glorios au înscris în 
istoria tirului trăgătorii sovietici. 
După desăvîrșitul succes de la 
campionatele mondiale de anul tre
cut de Ia Caracas, iată că Ia Bucu
rești, în această toamnă, ei con
firmă faima celor mai buni ochi
tori. 97 medalii de aur (din cele 
116 puse în joc), 23 de argint și 
23 de bronz, nenumărate recorduri 
al» lumii, le-au răsplătit eforturile. 
Aflăm acum, că Ia campionatele
U. R.S.S., iscusitul țintaș V. Bpri- 
sov a realizat o nouă performanță 
de mare răsunet. La proba de 
armă liberă calibru redus, trei po
ziții, el a totalizat 1178 pct., în- 
trecînd cu două puncte recordul 
mondial, stabilit de danezul Oile 
Jensen, la București

Cu iitere de aur va rămîne în
scrisă strălucita evoluție din acest 
an a halterofililor sovietici. Ei au 
realizat peste zece recorduri mon
diale, iar la campionatele lumii au 
ocupat primul loc pe echipe, obți- 
nînd victoria în patru categorii și 
cucerind în șase titlurile de cam
pioni ai Europei. V. Stogov, R. 
Cimișkian, N. Kostîlov, A. Voro- 
biov, V. Korj, F. Nikitin și 1. Du- 
ganov și-au înscris numele pe li
sta deținătorilor recordurilor lumii. 
De trei ori, în actualul sezon, ei 
au întrecut redutabi’a echipă a Sta
telor Unite, care pînă la Olim
piada din 1952, nu a cunoscut în
frângerea.

Ața cum am mai anunțat, fede
rația internațională de ciclism a 
omologat recent, trecîndu-le pe ta
belul recordurilor lumii 20 perfor
manțe, obținute de cicltote'e șl ci
cliștii sovietici, penoi'e velcdroa- 
me din Tuia și Irkuțk Fără în
doială că. excepționale sînt, recor
durile tinerii Larisa Brovina. Ea 
a parcurs 1 km. lansat tn 1:12,9
(1),  iar 1 km. cu start de pe loc 
în 1:17,9. Trei recorduri mondiale 
deține Ia ora actuală strălucitul ci
clist Rostislav Vargașkin : 200 m. 
in 11,4 sec.; 1 km. lansat în 1:06,9; 
1 km. cu start de pe loc in 1:09,5.

Competițiile de lupte clasice au 
fost și Jn acest an dominate (mai 
categoric ca oricînd) de sportivii 
sovietici. La campionatele mondiale 
de ia Karlsruhe (R. F. Germană), 
sportivii sovietici au cucerit șase 
titluri din cele opt puse în joc, 
stabîl'nd un original record al a- 
cestor întreceri. V. Staskievici, G. 
Gamarnik, V. Maneev G. Kartozia,
V. Nikolaev și A. Mazur poartă 
medaliile de aur ale campionilor. 
Ghenadi Satkov si Alghirdas So- 
țikas au devenit campioni europeni 
de box.

In numai trei ani, pentatloniștii 
sovietici au parcurs uriașul drum 
care duce de la sportiv începător 
Pîna la titlul suprem de campion 
al lumii. Anul acesta, în Elveția, 
Konstantin Salnikov a devenit 
campion mondial de pentatlon mo
dern, sport care se practică în 
U.R.S.S.. doar din anul 1952.

In această scurtă trecere in re
vistă a succeselor sportivilor so
vietici, trebuie să mai amintim că 
la campionatul european de gim
nastică, Boris Sahlin și Albert A- 
zarian au ocupat primele locuri, că 
la Goteborg la turneul interzonal 
de șah. cinci din cei șase concu- 
renți sovietici s-au calificat pentru 
faza următoare a campionatului lu
mii. Printre aceștia se află și Bo
ris Spaski, în vîrstă de 18 ani, cel 
mai tinăr mare maestru pe care-1 
cunoaște bătrîna istorie a șahului.

In încheiere vom arăta că în 
momentul de față sportivii sovie
tici dețin peste 100 recorduri mon
diale. Iată, un bilanț demn pentru 
marea sărbătoare a popoarelor so
vietice.



puternici adversari

Am ales numai cîteva din întâlnirile din acest an ale sportivilor 
noștri cu sportivii sovietici. Am al es numai cîteva fapte, le-am po
vestit în cuvintele cele mai simple.

Dar de cîte ori nu s-au întîlnit în ultimii ani sportivii noștri 
cu cei din Uniunea Sovietică, întrecîndu-se prietenește, luptind alături 
pentru a obține rezultate cît mai înalte! Și de cîte ori n-am fost 
martori Ta aceste minunate semne ale prieteniei, cînd sportivii sovie
tici au împărtășit celor romîni bogata lor experiență, i-au ajutat 
să-și ridice măiestria sportivă și să lupte pentru mari performanțe.

Iar astăzi, în preajma Marii sărbători, cînd sportivii sovietici 
fac bilanțul a noi și noi succese, toți sportivii patriei noastre le tri
mit cele mai calde urări, dorind să-i revadă cît mai des, ca pe cei 
mai buni prieteni.

cei doi 
romîn —

„Safin" 1
„Cuc" I
Bucuroși de revedere 

luptători — sovietic și 
s-au îmbrățișat frățește. Apoi în
holul Casei Tineretului din Var
șovia, în așteptarea formalității 
cîntarului,

Inanimată.
„Cum, și

au început o discuție

„Cum, și tu te-ai căsătorit?" l-a 
întrebat Safin pe Cuc. „Felicitări".

„Dar tu?" îl întreabă la rindu-i 
Cuc pe Safin. In ochii lui Safin 
apăru o licărire: „Eu... sînt și ta
tă 1", răspunse Safin. „Ei, bine 
atunci s-a născut un nou luptă
tor"—. La această replică a lui 
Cuc. Safin începu să rîdă cu pof
tă... „Păi cum să fie luptător... cînd 
este o fetită drăgălașe...".

Apoi, mergînd împreună la cîn- 
tar, cei doi vechi prieteni au con
statat că peste puțin timp vor fi 
adversari. Meciul lor a fost într-a- 
devăr unul din cele mai strînse; 
amîndoi au făcut uz de toate cu
noștințele lor. A învins Safin și 
primul care l-a felicitat a fost Cuc. 
,.Ai luptat frumos și ai meritat vic
toria" i-a spus Cuc. „Ai fost cel 
mai dificil adversar și ti-am sim
țit din plin forța și priceperea ta" 
i-a răspuns Safin.

Cei doi prieteni au coborît îm
preună de pe podium și în holul 
Casei Tineretului au continuat dis-

★ 
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Fotograful a fost prezent pe 
poligonul Tunari chiar In clipa 
în care Tamara Lomova strîn- 
gea prietenește mîna Liei Sîrbu. 
In fața panourilor de afișaj ele 
au legat prima discuție, dar apoi 

zi cît au 
schimbînd

s-au revăzut zi de 
durat campionatele, 
impresii și păreri.

Tot acolo, în locul 
întîlnit, și-au slrins 
despărțire. Dar și-au 
succese, și-au făgăduit 
scrie — ceea ce fac de atunci — 
și sint nerăbdătoare să se în- 
tîlnească din nou pe alte poli
goane, la alte concursuri.

unde s-au 
mina la 
dorit noi 

să-și

★ ★
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Da, exercițiul iau se aseamănă 
muH cu cel al Larisei Ladînina Dowă „șefe de ramă”, două prietene...

La Varșovia in zilele Festivalu
lui la Institutul de Cultură Fizică, 
Elena Leuștean discută cu prietena 
ei Larisa Ladînina. Și cum este 
vorba bineînțeles de gimnastică, 
chiar dacă lipsesc cuvintele, aces
tea sînt înlocuite cu gesturi și miș» 
cari. Urmărindu-le po(i să-ți dai 
seama cînd se „discută" despre e- 
xerciții la sol, birnă sau paralele 
inegale. Gesturile și mișcările sint 
expresive și auzi parcă melodia 
pianului, care le însoțește.

Ne-am reamintit de cele două 
gimnaste, nu cu multe zile în ur
mă, la campionatele naționale ale 
țării noastre, ctnd Elena Leuștean 
executa exercițiul la sol. Da, erau 
in acest exercițiu multe din mișcă- 
rile pe care le văzusem în timpul 
„discuției’' dintre cele două gim
naste la Varșovia. Iar cînd pianis
tul a marcat pe clapele pianului 
ultimele note și aplauzele au răs
plătit măiestria campioanei ne-am 
întrebat dacă, după un succes ații 
de frumos Elena Leuștean își a- 
mintește de întîlnirea de la Var

cutia începută. Ce au mai discutat 
nu am auzit, dar l-am zărit pe Sa
fin demonstrîndu-i lui Cuc una din 
acțiunile sale preferate.

★

Prietenia dintre Nail Garaev și 
Ion Cernea s-a legat tot în zilele 
Festivalului. Mai întîi ei au fost 
adversari pe saltea, unde a învins 
Garaev. Acela care s-a calificat în 
finală a fost însă Cernea. Și n-a 
fost mai aprig susținător al lui 
Cernea ca Garaev. L-am urmărit 
cu respirația întretăiată pe Cernea 
la meciul cu puternicul și experi
mentatul luptător finlandez, Viita- 
la, dar l-am zărit pe Garaev la 
marginea saltelei încurajîndu-1 pe 
Cernea. Cînd cei trei arbitri l-au 
indicat învingător pe Cernea, Ga
raev a izbucnit în aplauze și tot 
el l-a așteptat ia scărița podiumu
lui pentru a-i strînge mîna și a-1 
felicita.

Multe sfaturi prețioase a primit 
Cernea în acele zile pline de tine
rețe și lumină de la noul său prie
ten Garaev. Cernea 
dalia de argint a 
avea toate motivele 
nat. Cînd s-a dat 
diurnul învingătorilor Cernea a îm
părțit în două buchetul său de 
fiori: o parte i le-a oferit lui Ga
raev I

a cîștigat me- 
Festivalului și 
să fie emotio- 
jos de pe po-
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șovia. Am întrebat-o despre acea
sta după concurs. Mai bine zis am 
vrut s-o întrebăm peniru că eu 
ne-a luat-o înainte spunînd:

— Nu-i așa că exercițiul meu la 
sol se asemăna mult cu cel al La- 
risel Ladînina? Am încercat mai 
multe elemente pe care le-am vă
zut în concursul de la Varșovia la 
gimnasta sovietică.

Dar de-a lungul întrecerilor pen
tru titlurile de campion am remar
cat că nu numai Elena Leuștean 
aplică învățămintele căpătate în 
repetate rînduri de la sportivii so
vietici. Aproape în fiecare gest, 
sau în totalitatea exercițiilor gă
sești imagini ale învățămintelor pe 
care sportivii noștri le au de ta 
Azarian, Ciukarin, Manina șl toți 
ceilalți componenți ai echipei re
prezentative a Uniunii Sovietice 
care în repetate rînduri au uimit 
prin măiestria tor pe spectatorii din 
atițea țări ale lumii

— Da. Elena Leuștean, exerci- ' 
țiul tău se aseamănă mult cu cel j 
al Larisei Ladînina.

O profesoară 
și o artistă

O profesoară și o artistă s-au 
cunoscut la poligonul Tunari cu 
mileiul campionatelor europene. 
Profesoara: Tamara Lomova din 
Moscova, artista: Lia Sîrbu din 
București.

S-au întîlnit în fața panourilor 
de afișaj. Și una și cealaltă voiau 
să afle rezultatele obținute în pro
bele masculine, încercînd în acest 
fel să uite din emoțiile dinaintea 
propriei lor probe.

— Dumneata ești Lia Sîrbu —
i-a  spus Tamara Lomova. Cunosc 
performanțele pe care le-ai obți
nut, am citit intr-o revistă că ești 
artistă.

Așa au legat prima discuție și 
peste cîteva ceasuri erau bune prie
tene. Lia Sîrbu se minuna de pri
ceperea și cunoștințele noii sale 
prietene, se entuziasma în fața 
ușurinței cu care aceasta discuta 
cele mai complicate probleme ala 
tirului. Dar au vorbit și de altele 
și la rlndul ei Lia a trebuit să vor
bească despre personajele pe care 
le-a interpretat pe scena Teatrului 
Tineretului, despre munca ei de 
creație. Iar în ziua cînd Tamara 
Lomova a tras 400 din 400, în con
cursul pentru insigna de maestru 
trăgător, Lia a fost prima care a 
felicitat-o. Dar succesele Tamarei 
Lomova nu s-au oprit aci și la 
sflrșitul campionatelor ea totaliza 
trei titluri de campioană euro
peană în probele individuale, pri
mind încă trei medalii de aur pen
tru locul I cucerit pe echipe alături 
de prietenele sale. Și-au făgăduit 
să-și scrie și de atunci artista Lia 
Sîrbu primește rînduri multe scri
se de profesoara Tamara Lomova, 
iar profesoara Tamara Lomova 
poate răspunde oricînd, dînd ex
plicațiile cele mai amănunțite, in 
legătură cu rolurile Liei Sîrbu. Ar
tista Teatrului Tineretului din Bu
curești îi scrie cu aceeași promp- 

’ tituaine.
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Miile de spectatori din tribuna 
instalată pe mșlul stîng al pistei 
nautice urmăreau, cu răsuflarea 
tăiată, mersul năvalnic al zvelte
lor schifuri, în întrecere pentru ti
tlul de campioană europeană. De 
patru ori pînă atunci, ei aplauda
seră cu căldură victoria sportive
lor sovietice, în luptă cu reprezen
tantele celor 10 țări participante 
la campionatele feminine de cano
taj academic de la Snagov. De 
trei ori, urale entuziaste salutaseră 
frumoasa comportare a sportivelor 
patriei noastre care reușiseră să 
se claseze pe locul II. Și iată acum 
ultima și cea mai interesantă 
cursă a campionatelor: proba de 
schif 8+1. Vor reuși sportivele 
sovietice să cucerească și al cincilea 
titlu ? Sportivele noastre ne vor da 
ele satisfacjia celui de-al patrulea 
loc II în întrecerea celor mai bune 
canotoare din Europa ?

Acum, cele patru echipaje parti
cipante au trecut de pontonul care 
marchează 750 m. In frunte vine 
schiful Uniunii Sovietice, care nu 
mai poate fi întrecut. Locul II însă 
e aprig disputat de concurentele

Pllaev primește felicitări din partea molocicliștilor romîni 

In zgomotul motoarelor, 
dar apoi în liniște și cu răbdare

riști să urmărești 
lipsită de interes, 
bilitate este însă 
numerele de cursă 
cărți de vizită ale

Dacă într-un concurs nu-i poți 
recunoaște pe alergători după 
motociclete și după poziția ca
racteristică pe care o au pe ma
șini, așa cum sînt echipați, cu 
căștile pe cap și ochelarii mari 
care le ascund nu numai privi
rea dar chiar și trăsăturile feții, 

o întrecere 
Această posi- 
înlăturată de 
— adevărate 

alergătorilor 
— prinse vizibil pe farul și de 
o parte și de alta a aripei din 
spate a fiecărei mașini.

O asemenea carte de vizită 
ne-a favorizat să facem o primă 
cunoștință cu renumitul alergă
tor sovietic Sebastianov.

Eram la Orașul Stalin, sau 
mai precis în afara orașului, pe 
o cărare de munte plină de bo- 
lovăniș. Așteptam concurenții care 
își disputau întîietatea în con
cursul internațional de motocros. 
Un zumzet de motor și, în plină 
goană, sărind peste denivelări 
și ocolind cu îndem'nare pietroa
iele. a apărut motociclistul pe a 
cărui „carte de vizită" 
scris Nr. 1. Primul 
clasa 350 cmc. Era

Barbu Predescu, 
și Gheorghe Ioniță, 
seau la același post 
ție cu noi, erau entuziasmați.

In după-amiaza aceleiași zile 
i-am întîlnit pe Gheorghe Ioniță. 
Nicu Ștefan și Barbu Predescu 
în holul hotelului Carpați stînd 
de vorbă — cu ajutorul unui in
terpret — cu un tînăr sovietic.

stătea 
concurent la 
Sebastianov. 

Nicu Ștefan 
care se gă- 
de observa-

Galina Zîbina are o mulțime de 
eleve in țara noastră. Lucrul ace
sta se datorește desigur și faptu
lui că ea este în același timp cea 
mai bună aruncătoare de greutate 
din lume, trimite cu ușurință dis
cul dincolo de 48 metri și să nu 

noastre și cele maghiaie. Dar fi
nișul puternic al reprezentantelor 
noastre pune capăt cu hotărîre a- 
cestei rivalități sportive și echi
pajul țării noastre trece al doilea 
linia de sosire..."

...In timp ce miile de spectatori 
discută cu aprindere rezultatele 
campionatelor, concurentele dis
cută și ele, nu cu mai puțină însu
flețire. Iar din rumoarea zecilor de 
voci, se aud, distinct, cuvintele Ta- 
marei. Stolearova, șefa de ramă a 
echipajului sovietic de 8+1, adre
sate concurentelor noastre: ,Jele
ați dat mult de lucru în prima 
parte a cursei. Dar... cînd noi am 
ridicat strocul, voi ați rămas. Fi
nișul vostru a arătat că nu lipsa 
de pregătire fizică poartă vina, ci 
mai mult unele lipsuri de ordin 
tehnic"...

Și, mult mai tîrziu, cele două șefe 
de ramă, Tamara Stolearova și Fe
licia Urziceanu, mergeau braț la 
braț, discutînd despre sportul pe 
care îl iubesc amîndouă atît de 
mult. In focul întrecerii sportive, 
a luat naștere o nouă prietenie™

fost plăcut surprinși să aflăm 
discuția o purtau tocmai cu

__ i+>

La vîrstj 
a cucerit 
sportuluî,- 

cel de

Am 
că 
motociclistul sovietic cu Nr. l’+> 
Cu Sebastianov. După rutina pa 
care o demonstrase în timpul 
cursei ne așteptam să fie mai 
vîrstnic, să aibă o față cu tră
sături mai rigide și cînd colo 
Sebastianov părea să tot aibă 24 
de ani și avea o figură de adoles
cent. Ne-am apropiat de grup și 
astfel am putut fi martorii unei 
discuții foarte interesante și in
structive. Sebastianov se arăta 
gata să dea în vileag toate „tai* * 
nele“ motociclismului și ale im
portantelor lui succese, 
de 19 ani Sebastianov 
titlul de maestru al 
iar de anul trecut pe 
maestru emerit.

uităm că este o sulițașă de valoare. 
De fapt, ne amintim, că la primul 
ei concurs pe stadionul Republicii 
am cunoscut-o ca aruncătoare de 
suliță.

Fiind pricepută in tehnica tutu
ror aruncărilor este firesc ca și 
Ana Roth, Melania Velicu, Anelise 
Zimbreșteanu dar și Lia Manoliu 
să-i caute sfaturile. La antrenament 
și în concurs, în holul hotelului și 
în drum spre stadion Galina Zî
bina găsea răgazuri să dea sfaturi 
tuturor.

Am urmărit-o cu atenție la ulti
mele Campionate Internaționale 
ale R.P.R., acolo în partea dreaptă 
a stadionului. Arunca greutatea, 
apoi în fugă punîndu-și treningul 
se așeza pe bancă, alături de cele
lalte concurente. Rămînea acolo 
doar o clipă pentru ca în momen
tul următor să se întoarcă la cer
cul de aruncare. Elevele ei. acum, 
adversare, aveau nevoie de sfaturi.. 
Toate, deopotrivă, căpătau îndru
mările ei. Iar în ultima zi, înainte 
de plecare, am găsit-o în holul ho- 
telutui scriind de zor.

— Note de călătorie ? — am tn* 
trebat.

— Nu, n-am timp pentru așa 
ceva. Melania Velicu mi-a cerut 
mai multe arpănunte în legătură cu 
stilul meu la aruncarea greutății. 
Profit de un scurt răgaz pentru a-i 
face cîteva însemnări.

Peste cîteva zile, la antrena
ment pe stadionul Tineretului, Me
lania cerceta cu atenție îndrumă* 
rile pe care i le lăsase în, scris, 
prietena ei Galina.

„V-a plăcut ținuta mea pe mo
tocicletă? Aceasta o poate avea, 
oricine care are o bună condiție- 
fizică și se antrenează metodic.- 
Mai ales la motocros alergătorii 
au nevoie de antrenament, de un 
antrenament susținut, variat, pe 
drumuri cît mai dure și pe orice 
fel de vreme. Antrenîndu-te ast
fel, ești ferit de surprize și suc
cesele sînt asigurate".

Discuția a continuat mult pe 
această temă. Sebastianov se a-, 
rata dispus să împărtășească din 
cunoștințele lui alergătorilor noștri.- 
După această primă lecție teoretica 
i-am întîlnit pe cei trei alergători 
romîni și pe Sebastianov în jurul 
motocicletei lui.

In dorința de a împărtăși cît 
mai multe alergătorilor 
Sebastianov le arăta felul 
își pregătise și mașina, 
du-i în toate tainele.

noștri^ 
în cara 
inițiin-
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Toate sporturile de sală...

- - - - - - - - - - - - CE SPORT SĂ PRACTIC ÎN TIMPUL IERNII?
Iată o întrebare la care, cu numai cîțiva ani 

în urmă, se răspundea: schi, patinaj, bob, 
hochei. Și aceasta o spuneau deobicei sporti

vii care pășiseră de acum pe drumul măiestriei și 
foloseau sporturile de iarnă ca sporturi complimen
tare : atleții făceau schi, fotbaliștii jucau hochei... 
Pentru marea masă a sportivilor însă, această în
trebare răminea deseori fără răspuns; schiul se 
practica doar la munte, iar hocheiul și bobul care 
cer o pregătire deosebită și echipament special, nu
mai pe piste și terenuri speciale.

Dar perioada lunilor de iarnă trebuie să înceteze 
de a mai fi un așa numit „sezon mort" și în această 
acțiune ne-a ajutat din plin experiența avansată a 
sportului sovietic. Aplicînd creator și consecvent a> 
ceastă experiență, adaptînd-o la condițiile de dez
voltare a sportului nostru, noi am făcut pași mari 
înainte pe drumul asigurării continuității activității 
sportive în timpul iernii. Și iată că azi, în pragul 
unei noi ierni, la întrebarea „Ge sport să practic în 
timpul iernii?”,• masele largi de sportivi pot primi 
răspunsul: Orice sport, inclusiv sportul preferat!"

Acesta este numărul de recor- 
duri de atletism întrecute in 

iarna anului 1954. lată drumul 
parcurs de atleții noștri, de ctnd 
antrenorul sovietic D. P. lonov le 
vorbea despre rodnica activitate de 
■sală a atleților sovietici. Atunci, 
cuvintele antrenorului sovietic au 
stîrnit multă uimire. Cu cițiva ani 
mai tîrziu, 43 de recorduri republi
cane de atletism au căzut în timpul 
intensei activități de sală desfășu. 
rată de atleții noștri. Desigur, și în 
iarna aceasta în sălile din Bucu
rești, Cluj, Timișoara, va continua 
activitatea atteiică. Dar, atletismul 
se poate practica și în săli mai mo. 
'dește, de mai mici dimensiuni. Și 
chiar dacă rezultatul unei astfel 
'de activități nu va fi chiar dobort- 
rea de recorduri, în schimb, se va 
face un mare pas înainte pe dru
mul asigurării continuității pregă
tirii atletice în cursul iernii.

Volei și baschet se joacă în mai 
toate sălile din țară. Faceți și voi.

La sate...

Ce sport să fac in timpul iernii ?
Această întrebare și-o pun nu 

numai tinerii de la orașe dar și cei 
de la sate, unde activitatea sportivă 
a cunoscut, în ultimii ani, o largă 
dezvoltare. Răspunsul la această în
trebare îl dau cei peste 3.000.000 de 
tineri care au participat anul trecut 
la Spartachiada de iarnă a satelor, 
cei peste 30-000 de sportivi care și-au 
confecționat singuri materialele ne
cesare practicării schiului, săniușului 
și șahului. Am văzut că nici fotba
liștii nici atleții nu au motive seri
oase pentru a-și întrerupe activita
tea. Iar sălile căminelor culturale și 
ale școlilor pot găzdui întreceri la 
cele mai diferite sporturi: șah și te
nis de masă, volei și gimnastică, 
trîntă, lupte, haltere sau box.

In plus, activitatea sportivă a col
hoznicilor ne-a arătat cît de pasio
nante și de folositoare pot fi între
cerile de săniuțe trase de cai. In 
iarna trecută, astfel de întreceri, or
ganizate în zeci de comune din țara 
noastră, au entuziasmat deopotrivă 
pe concurenți și pe spectatori Iată, 
dar, cîte posibilități aveți la dispo
ziție, tineri sportivi de la sate 1

Concursurile de ș^i atrag pretutindeni mase largi de oameni Așa își petrec orele libere în timpul iernii, studenții din Moscova
ai muncii. . . . .

handbaliști, același lucru. Competi. 
țiile de handbal redus organizate 
anul trecut în Capitală și în alte 
orașe s-au bucurat de mult succes. 
Cit despre cei care au îndrăgit 
gimnastica, boxul, luptele, halterele, 
șahul și tenisul de masă, ei își pot 
continua activitatea nu numai în 
săli special amenajate (dacă aces. 
tea lipsesc în centrul respectiv) ci 
și intr-o sală obișnuită de club sau 
de cămin cultural.

Iarna, bucuria copiilor
Deși le-am lăsat mai la urmă 

(firește neintenționat), tu micu- 
țule pionier vei fi fără îndoia
lă în primele rînduri ale celor 
care vor păși, pe 
gheață sau zăpadă, 
trăind bucuria pri
me l o r întreceri 
sportive de iarnă. 
Te-am văzut și în 
iernile trecute, cu ' 
obrajii îmbujorați 
de gerul aspru, pa. ț 
Unind in Cișmigiu ț; 
ori in Dumbrava v 
Sibiului, sau... fo- 
[osind pingelele 
drept patine, oriun
de ai găsit un ochi 
de apă înghețată. 
Te-am văzut avîn- 
tîndu-te pe schiuri, pe măsura ta, 
sau pe săniuțe, și din vîrful Cocio
cului, ca și prin străduțele întor- 
tochiate din Schei. Poate că ești 
singurul care nu ți-ai pus vreodată 
problema ce sport vei face in tim
pul iernii: pe tine te ajută de-o

Treceți normele
G. TA» A. !»»»

Te pregătești să cucerești insig
na G.M.Â.! In primăvară, ai 

pornit și tu să-ți treci nor
mele de atletism, și să te în- 
treci la fugă la sărituri și 
aruncări. Abia au venit zilele calde 
ale lui Cuptor că ai și „încercat" 
apa bazinului de înot, iar spre sfîr- 
șitul verii, de unde abia știai să „dai 
din mîini", ai reușit să parcurgi, 
fără oprire, cei 100 m. ai probei. 
Pînă acum, te-ai străduit să treci 
fără greșală și obstacolul mare, și 
norma1 de gimnastică... Iar acum îți 
spui: greul abia vine... trebuie să- 
mi frec norma la schi...

O fi chiar așa de greu ? Intr-ade
văr, este vorba de o distanță destul 
de mare, pe care trebuie s-o par
curgi înaintînd pe o pereche de tăl
pici lunecoase ceea ce constituie o 
greutate. Dar... numai pînă cînd pri
mele antrenamente te vor obișnui. 
După aceea, nu te vei rezuma doar 
la trecerea normei, ci, fără îndoială, 
vei fi printre primii înscriși în pro
bele de schi ale Spartachiadei Ti
neretului. Schiul, patinajul, turis
mul de iarnă, sînt sporturi frumoase 
și folositoare, pe care le vei deprin
de treeîndu-ți normele G.M.A. Deci, 
iarna nu este anotimpul... exame
nului teoretic, așa cum o cred mulți 
dintre aspiranții G.M.A.

polrivă orele de educație fizică și 
r.ele petrecute pe derdeluș, să creș
ti mare, voinic și sănătos. Chiar 
dacă ți-a lipsit săniuța și nu știi să

patinezi, goana 
prin zăpadă, „lup
tele" înverșunate cu 
bulgări sau... con
strucția unui tradi
țional „om de zăpa
dă", ți-au adus mari 
bucurii, ți-au păs
trat.., condiția fizi
că pentru jocurile 
de fotbal din pri
măvară. Dar mai 
ai și colegi cărora 
le place mai mult 
căldura sobei decit 
vînzoleala prin ză
padă. Ce ai de 

gind să faci cu ei? Ai datoria să 
le vorbești și lor despre pionierii 
sovietici, care, la fel de buni la în
vățătură ca și în sport, cresc voi
nici șl sănătoși, spre bucuria pă
rinților și a tuturor celor care văd 
in ei viitorul de aur al patriei.

Drumeția pe schi, pe cărările înzăpezite, este un adevărat izvor 
de sănătate, de noi forțe. (Foto: 1. MIHAICĂ)

FOTBAL, ATLETISM...

Cu foarte mici excepții, pasiona- 
ții sportului cu balonul rotund în
cearcă un sentiment de amărăciune, 

chiar din primele zile de iarnă: timp 
de cîteva luni, ei nu vor mai avea 
prilejul să conducă balonul spre 
poarta adversă, sau să salveze, prin- 
tr-un salt de ultim moment, un gol 
gata făcut. Cu puțină inițiativă, cu 
puțin... curaj, puteți alunga însă 
tristețea acestor zile de... pauză ne
dorită. Este deajtins să urmați exem
plul fotbaliștilor sovietici: continu
ați activitatea compefițională obiș
nuită — prin jocuri amicale pe plan 
local — pînă cînd zăpada va face 
terenurile impracticabile. In felul a- 
ce’sta, fotbaliștii din sutele de echipe 
participante la campionatele regio
nale sau raionale au posibilitatea 
să-și continue activitatea și după 
terminarea competițiilor oficiale. Iar 
cînd zăpada va acoperi în întregime 
gazonul, urmați din nou exemplul 
fotbaliștilor sovietici: în treninguri, 
pe tin teren de dimensiuni reduse pe 
care ați bătătorit' Zăpada, pot fi or
ganizate nu numai antrenamente, 
dar chiar competiții, care nu vor
pierde nimic din dinamismul sau 
spectaculozitatea jocurilor de fotbal 
din timpul verii.

Credeți poate că atleții sînt mai 
„vitregiți" în timpul sezonului rece? 
Vă înșelați. Și dacă, anul trecut, cu
riozitatea v-ar fi purtat pașii pe sta
dionul Republicii în timpul unui 
antrenament de iarnă al atleților

Schi, patina j...
pa -au trecut prea mulți ani de 

’ cînd căderea primilor fulgi de 
nea constituia o bucurie doar pentru 
sportivii din regiunile de munte
și deal, singurii care puteau
gusta plăcerea lunecușului pe 
schi. Așa se împămîntenise obice
iul! Dar... a fost deajuns să cu
noaștem mai bine activitatea schio. 
rilor sovietici, să aflăm „taina" 
largii dezvoltări a schiului și a 
înaltei măiestrii a schiorilor din 
Marea Țară a Socialismului Vic
torios, pentru ca și la noi schiul 
să prindă a coborî de la munte la 
șes, să cuprindă masele de iubitori 
ai acestui frumos și util sport. 

fruntași din București, v-ați fi putut 
convinge desigur că zăpadă nu este 
un obstacol de netrecut pentru ac
tivitatea atletică. Iar dacă pentru

Și dacă se pot face antr.namente, 
dcce nu s-ar organiza șl jocuri?

rugbi, volei, baschet sau handbal, a- 
sprimea gerului constituie o piedică 
în calea organizării unui meci, în 
schimb, antrenamentele de condiție 
fizică în aer liber nu pot aduce 
jucătorilor decît un plus de vigoare 
și rezistență.

In iernile trecute, oamenii au por. 
nit să se întreacă pe schiuri și în 
regiuni de munte, dar și în re
giuni în care nicicind nu se prac
ticase acest sport: Constanța, Ga
lați, București... . Și, în iarna a- 
ceasta, schiul trebuie să-și croiască 
drum tot mai larg în orașele și 
satele patriei.

Cele 14 noi recorduri republicane 
de patinaj realizate anul trecut 
nu sînt nici pe departe singura 
mărturie a dezvoltării patina
jului. Pe lacurile înghețate, pe 
terenurile transformate in pa
tinoare, pe gheața rîurilor și 
a iazurilor, întîlnești în fiecare 
zi de iarnă forfota sutelor și sute
lor de tineri și’ vîrstnlci care iubesc
acest sport. Sarcina noastră este, 
însă, să organizăm această activi
tate, îndrumînd pașii acestor spor, 
tivi, fie spre trecerea normelor 
G.M.A., fie spre obținerea unei cla
sificări superioare, fie, pur și sim
plu, spre primul lor concurs ofi
cial. Tinere patinator, pregăteștede 
pentru startul primelor întreceri t

Schi, patinaj... Sporturi frumoase 
șl utile, care dezvoltă calități 
deosebite. Sporturi care pot fi prac
ticate chiar atunci ctnd schiurile sînt 
modelate de tine, iar patinele, 
meșteșugite de mîinile tale harnice 
să schiezi și să patinezi. Vei iubi 
mai rrxilt iarna, vei. iubi mai mult 
sportul,



Cursa ciclistă „Cupa 7Noiembrie" 
cîștigat o etapă

Clasamentul general: 1. ION VA
SILE (C.C.A.) 12:47,50; 2. I. Con- 
stantinescu (C.C.A.) 12:53,10; 3.
N. Maxim (Dinamo) 12:56,51 ; 4. 
St. Poreceanu (C.C.A.) 12:57,31 ;
5. G. Istrate (Progresul) 12:58,29;
6. C. Datcu (C.C.A.) 12:59,09. Pe 
echipe C.C.A. continuă să conducă 
detașat.

Tot joi s-a desfășurat și etapa a 
IlI-a din cadrul cupei de toamnă 
a tineretului. La băieți a cîștigat 
V. Langa (C.C.A.) urmat de C. 
Baciu (Progr.) și A. Dudău (Di
namo). In clasamentul general con
tinuă să conducă C. Baciu. In pro
ba feminină victoria a revenit Mă
riei Bisac (Progr.) urmată de A- 
zaleea Maxim (FI. r.) și Matilda 
Tuth (FI. r.). In clasamentul ge
neral conduce M. Bisac.

Ieri a fost zi de repauz, iar as
tăzi se desfășoară etapa a V-a 
(București — Ploești și retur). Ple
carea la ora 12,30 din Piața Scîn- 
teii. Mîine, ultima etapă : Bucu
rești — Găiești și înapoi. Plecarea 
la ora 9 de Ia km. 8

Ion Vasile a mai
Etapa a IV-a (București — Ol

tenița și înapoi) s-a desfășurat joi 
în condițiuni deosebit de grele: 
ploaie rece, vînt puternic, ca să nu 
mai vorbim de asfaltul alunecos și 
cu mîzgă, care a constituit un per
manent pericol de răsturnări. To
tuși, cicliștii, dînd dovadă de mul
tă tenacitate, au înfruntat toate a- 
ceste obstacole. Animatorul probei 
a fost C. Istrate, dar tricoul gal
ben (I. Vasile) s-a apărat admira
bil, cîștigînd chiar etapa. O men
țiune specială pentru tinerii S. 
Cignavorian, D. Constantin (de la 
Dinamo) și A. Cristache (Locomo
tiva) care au terminat pe locurile 
5, 10 și respectiv 12. După această 
etapă, N. Maxim a urcat pe locul 
3 în clasamentul general, I. Cons- 
tantinescu pe 2 și C. Istrate pe 5. 
Poreceanu, în urma unei Dusculade, 
a pierdut două locuri.

Clasamentul etapei: I. Vasile, 
114 km. în 3h 39,01. Media orară: 
31,374 km.; 2. N. Maxim ; 3. I. Con- 
stantinescu. același timp.Jț. C. Is- 
tțate 3:39.18; 5. S. Cignavorian
3:43,18; 6. S. Poreceanu 3:43,18.

NAZARBEGHIAH IRMA MAGYARITHOMAS
ÎNVINGĂTORI ÎN CUPA 7 NOIEMBRIE LA TENIS DE MASĂ

au hiat sfîrșitAcum cîteva zile 
întrecerile individuale de tenis de 
masă din cadrul „Cupei 7 Noiem
brie" organizată de comisia orășe
nească de specialitate din Capita
lă. La pr-oba de simplu bărbați, s-a 
desfășurat un turneu de 10 jucă
tori care s-a încheiat cu victoria 
tînărului reprezentant al colecti
vului Voința Lemn Mobilă, Tho
mas Nazarbeghian. învingătorul a 
practicat un joc spectaculos. Pe 
jocurile următoare s-au clasat în 
ordine următorii: Zaharia Bujor 
(Știința înv.), Mihai Negreanu 
(Progresul 2), R. Marținiac (Vo
ința L. M.), M. Lăzărescu (Știința 
înv.), H. Ananiighian (Voința 
L. M.), A. Vartanian (Flamura ro
șie), R. Hotinescu (Progresul), A. 
Ruber (Voința L.M.), Gh. Pîrvu 
(Știința înv.). Iată cîteva rezultate 
mai importante: Nazarbeghian —- 
Bujor 2—0, Nazarbeghian — Ne
greanu 2—0, Marținiac — Nazar
beghian’ 2—1, Bujor — Negreanu
2—0, Bujor—Marținiac 2—0.

întrecerea feminină a revenit 
jucătoarei Irma Magyari (Știința 
înv.), urmată fiind de Maria Go- 
lopcnța (Știința înv.), Luci Slă-

Activitatea turistică la Constanța
Biroul de turism și excursii din 

Constanța a luat ființă abia anul 
acesta, la 1 iulie. Deși au trecut 
puține luni, realizările lui sînt 
foarte frumoase iar munca de
pusă de Eduard Emrrzian, respon
sabilul acestui B.T.E., a fost încu
nunată de frumoase succese.

Vorbind de activitatea biroului 
de turism, trebuie să amintim în 
primul rînd cele 8 concursuri de 
orientare turistică, primele orga
nizate în regiune și la care au 
participat 48 de echipe. Ultimul 
concurs a fost cîștigat la fete de 
echipa colectivului sportiv FI. roșie 
Constanța (conducătoare Georgeta 
Ciureanu) echipă care la concursul 
pe țară a ocupat locul zece. Acea
sta este o performanță frumoasă 
deoarece concurentele constănțene 
nu mai văzuseră niciodată muntele 
pînă la acest concurs 1 La băieți, 
concursul a fost cîștigat de echipa 
Metalul Constanța (conducător 
Mihai Popovici) echipă care, tot la 
concursul pe țară din 1955, a ocu
pat locul 12.

Un alt aspect pozitiv din activi
tatea B.T.E. Constanța îl consti
tuie numeroasele excursii organi-

Campionatul
Marți a inceput în Capitală, pe 

Iacul Herăstrău, finala campiona
tului republican de vele — clasa 
snipe. La această importantă între
cere participă 14 concurenți, califi
cați în urma întrecerilor semifi
nale. Lupta sportivă pentru titlul 
de campion republican este deose
bit de dîrză, concurenților cerîn- 
du-li-se eforturi deosebite pentru a 
face față dificultăților de concurs. 
In această privință, este semnifica
tiv sg arătăm că în prima regată, 
desfășurată pe o puternică furtună, 
tiu mai puțin de cinci concurenți 
au fost siliți să abandoneze rega
ta din cauză că li s-au rupt catar
gele și chiar pînzele (Geles, Țico, 
Dumitriu, Strominger, Calcan). La 
capătul acestei regate, primul loc a 

vescu (Flamura roșie comerț), Pia 
Dumitrescu (Voința L.M.), Mariana 
Barasch (Știința înv.), Aida Sil- 
berman (Știința înv.), Livia Va- 
silescu (Flamura roșie comerț). 
Rezultate mai interesante: Pia Du
mitrescu — Luci Slăvescu 2—1, 
Irma Magyari — Luci Slăvescu 
2—1, Maria Golopența — Irma 
Magyari 2—1, Luci Slăvescu — 
Maria Golopența 2—0.

La probele de dublu bărbați, 
dublu femei și dublu mixt pe .pri
mul loc s-au clasat următoarele 
cupluri: Bujor—Hosu (Știința
înv.), Maria Golopența—Aida Sil- 
berrnan (Știința înv.) și Irma 
Magyari — Zaharia Bujor (Știința 
Irrv.).

b Mîine, luni și marți va avea 
Ioc la Galați competiția dotată cu 
„Cupa 7 Noiembrie" organizată de 
comitetul regional C.F.S. Galați și 
comisia regională respectivă. La 
aceste întreceri și-au anunțat par
ticiparea jucătoare și jucători 
fruntași ca Tema Reiter, Mircea 
Popescu, Nicu Naumescu. Botner, 
Irma Magyari, etc.

zate. Astfel, 92 de elevi și eleve, 
fruntași la învățătură, din Con
stanța’ și Medgidia, au fost trimiși 
la odihnă în Bucegi. S-au mai or
ganizat alte excursii la București 
unde au fost vizitate diferite muzee 
și expoziții 4917 muncitori veniți 
la odihnă au cunoscut stațiunile 
balneare de pe litoralul romînesc 
participînd la cele 43 de excursii 
organizate pentru ei.

Pe lîngă consiliul sindical regio
nal Constanța, biroul de turism a 
inițiat un curs de Instruire tu
ristică. Acest curs a avut ca scop 
îmbogățirea bagajului de cunoș
tințe în domeniul bunei orientări 
turistice, prin lecții teoretice și 
practice.

Un capitol important în activi
tatea Biroului local de turism l-au 
constituit cele 48 de excursii orga
nizate pe mare cu vaporul „Nep- 
tun“. Frumusețea mării Negre a 
fost admirată de aproape 8000 de 
oameni ai muncii din țara noastră 
ca și de numeroși vizitatori străini, 
din R.P. Ungară, Italia, R. Ceho
slovacă, Anglia, Franța etc.

Petre Oprea 
corespondent

republican de vele—clasa snipe
fost ocupat de Petre 
talul), urmat de doi 
Metalul (Andrei Butucaru 
Navasart).

In a doua regată, Puiu 
(Știința) s-a'clasat pe locul 
întrecînd pe Mircea Dumitriu și N. 
Navasart. In a treia regată,, Mir
cea Dumitriu s-a clasat pe locul 
prim, înaintea lui Burcea și I. Dă- 
nescu (Voința).

In urma acestor regate, în cla
samentul general situația primelor 
locuri este următoarea : Petre Bur
cea, Mircea Dumitriu. Puiu Mânu, 
Nae Navasart.

Azi după-amiază (ora 15,30) se 
dispută ultima regată, după care 
vom cunoaște pe campionul repu
blican al acestei probe.

Burcea 
vel iști

(Me
de la 
și N.

Mânu 
prim,

Școala parașutiștiior
...„Săptămîna acesta am bătut re

cordul. Abia am reușit să facem față.
A. trebuit-să lucrăm și la lumina 
reflectoarelor. Dsr sîntem mîndri 
că, în cinstea zilei de 7 Noiem
brie am reușit să..."

Și, preocupat de convorbirea tele
fonică, directorul școlii de parașu
tism de turn din parcul 23 Au
gust nici n-a observat prezența 
noastră în birou. Cînd a aflat 
scopul vizitei s-a arătat foarte 
bucuros. Ne-a vorbit plin de en
tuziasm despre „istoricul" aces
tui turn care pînă mai ieri și 
poate chiar astăzi mai este con
siderat de unii spectatori ai între
cerilor fotbalistice de pe stadionul 
23 August ca un element decora
tiv al parcului.

Despre viața care pulsează ad, 
ne pot vorbi însă numai cei care 
locuiesc prin împrejurimi sau 
muncitorii de la uzinele Republi
ca, I.O.R. sau 23 August, care 
în drum spre uzină sau spre ca
sele lor își sacrifică cîteva 
nute pentru a admira și el pe 
curajosul tînăr care plutește în
tre cer și pămînt sub cupola parașu
tei de mătase.

începutul a fost greu. Dar încetul 
cu încetul faima „fabricii" de para
șutiști sportivi de turn a făcut în
conjurul Capitalei și chiar al țării. 
Astăzi, pe filele unui registru 
de evidență găsește aci înscriși 
tineri ijiuncitori din bazinul car
bonifer din Valea Jiului sau 
melalurgiști din Reșița și Hu
nedoara, țărani muncitori din satele 
regiunilor București, Ploești sau 
chiar Suceava și Baia Mare. Nespus 
de mîndru se simte profesorul de 
educație fizică Vasile Stroie din Tg. 
Mureș care, făcînd o deplasare de 
mai lungă durată la București, a 
urmat cu succes, în orele libere, 
cursurile școlii de parașutism de 
turn,' întoreîndu-se în orașul de pe

mi-

A cita lansare de pe aeronavă să fie ? A zecea, a douăzecea, 
sau... Un singur lucru știm insă precis. Și acest tinăr a efectuat 
prima sa lansare tot la Turnul din Parcul 23 August.

0 competiție care
Cu șase zile în urmă, s-a termi

nat la Orașul Stalin turneul final 
de calificare în categoria A, rezer
vat echipelor feminine de baschet. 
Iată, în cîteva puncte, cele mai im
portante aspecte ale întrecerii:

DESPRE ECHIPE ȘI JOCURI. 
După cinci zile de întreceri echili
brate — mult mai echilibrate decît 
ne-am fi așteptat — și-au cucerit, 
pe merit, dreptul de a juca în anul 
viitor în categoria A echipele Voin
ța Orașul Stalin (antrenor: Gh. 
Roșu) și Metalul Cluj (antrenor: 
Elsa Sebestyen). Prima, în special, 
a arătat o valoare destul de ridi
cată, terminînd neînvinsă turneul. 
Practică un joc atletic, în viteză, 
cu preocupare vădită pentru reali
zarea unor acțiuni cît mai simple.

CONCURS 
NAUTIC

DE SLALOM 
LA ARAD

mai anunțat, azi■ Așa cum am 
după-amiază urmează să înceapă, 
la Arad, cea mai mare competiție 
de slalom nautic organizată l,a noi, 
„Cupa 7 Noiembrie". La întrecere 
— care se dispută în două manșe, 
pe un traseu de circa 450 de me
tri, cu 15 obstacole, pe Mureș — 
au fost invitați să participe, în afa
ra canotorilor arădeni, echipe din 
orașele București, Timișoara, Tg. 
Mureș, Reghin, Galați, Constanța 
ele.

Sînt prevăzute în program probe 
de caiac simplu, canoe simplu și 
canoe dublu.

Mureș cu insigna de parașutist- A- 
celeași simțăminte de bucurie le în
cearcă și tinerii muncitori Gh. Mun- 
teanu și Tiberiu Haioș de la uzinele 
Vasile Roaită din Capitală, Gheo- 
ghe Ionică și Gristea Paduraru de 
la școala auto București, sau țăranul 
muncitor Iulian Olteanu din comuna 
Vîrtoapele regiunea București. Mîn- 
dria lor e pe deplin justificat":. A 
fi parașutist nu e o treabă ușoară. 
Pentru obținerea insignei trebuie o 
muncă asiduă și perseverentă. înain
te de a urca cele peste 360 de trepte 
ale turnului elevul este supus unui 
serios antrenament fizic, din care 
bineînțeles nu lipsesc concursurile 
pentru trecerea normelor G.M.A. A- 
poi încep lansările propriu-zisc. Fața' 
tînărului care pentru prima dată aș
teaptă comanda de declanșare a pa
rașutei exprimă o vădită emoție. 
Dar, așa e orice început.

...Pentru reportajul nostru cule- 
sesem date cuprinzătoare, care să ne 
îngăduie o privire completă' asupra 
întregii activități a școlii parașu- 
tiștilor de turn.

La plecare, privirea ne-a alunecat 
însă și pe un grafic de pe birou: pe 
luna octombrie 250 de parașutiști 
au obținut brevetul. Abia atunci 
ne-am putut da seama șl mai bine 
de semnificația convorbirii telefoni
ce în care l-am surprins pe tov. An
gliei • Ciucur. ' Intr-adevăr, Angliei 
Ciucur, directorul școlii avea cu ce 
se mîndri. Și dacă vom mai spune 
că el însuși și-a înscris în pal- 

„coborîtor din 
1 500-lea

vom 
altă

maresul său de 
văzduhuri", cel de ' al 
salt de pe aeronavă, 
face decît să arătăm 
latură a laborioasei sale activități, 
care împreună cu aceea a sîr- 
guincioșilor săi elevi constitue 
fără îndoială două frumoase vic
torii închinate zilei de 7 Noiem
brie, de către parașutiștii noștri 
sportivi. B. MARICA

V. GODESCU

nu 
o

a evidențiat multe elemente de valoare

Voința Oradea

Posedă un lot numeros. Metalul 
Cluj a cîștigat cu mai multe em'o- 
ții locul doi, obținînd calificarea, 
prin victoria cu trei puncte asupra 
adversarei directe, Dinamo Timi
șoara (antrenor A. Palici) cu care 
s-a aliat — la terminarea con.petP 
ției — la egalitate de puncte. Clu- 

jencele — deși nu reușesc de regulă 
să închege atacuri clare — își de
pășesc adversarele prin vitalitatea 
și puterea lor de luptă. Dinamo 
Timișoara este o echipă cu frumoa
se perspective, fiindcă posedă cele 
mai tinere și mai înzestrate ele
mente. Nu este încă o echipă com
plet sudată și — firește — nici su
ficient de rutinată. Va fi interesant 
de văzut cum se va comporta la 
anul dacă... se va califica din nou 
în turneul final.
(antrenor I. Szalteleki) și Flamura 
roșie București (antrenor: I. Șulea) 
n-au jucat tot turneul la adevărata 
lor valoare. Prima a âvut un în
ceput mai bun, dar a terminat slab, 
iar a doua, invers: a avut un start 
slab dar s-aj comportat mult mai 
bine în ultimele meciuri. Știința 
Iași (antrenori L. Sanft și Todi- 
rașcu) — deși clasată pe ultimul 
■loc — s-a comportat peste aștep
tări. Echipa este în progres ca joc 
dar — mai ales — cuprinde ele
mente cu calități care, bine pregă
tite, pot asigura în viitorul apropiat 
un randament superior formației. 
Și, acum, cîteva cuvinte despre în- 
tîlniri: în general de un nivel me
diocru din punct de vedere tehnic- 
tactic, ele au fost însă deosebit de 
echilibrate. Trei dintre ele au nece
sitat prelungiri și cele mai multe 
s-au încheiat la diferențe mici. Pu
terea de luptă, voința de a-și ira-

Concursul republican 
de hochei pe iarbă

STIINTA I.C.F. SI METALUL 
ORÂDEA’ IȘI DISPUTA FINALA 

ORADEA 4 (prin telefon). Ziua 
a treia a concursului republican de 
hochei pe iarbă a confirmat din 
nou buna pregătire a echipelor 
provinciale care, prin rezultatele 
înregistrate, au dovedit că și-au 
însușit elementele de bază ale ace
stui joc. Dintre echipele bucureș- 
tene, cea mai bună comportare a 
avut-o Știința I.C.F. care, nepier- 
zînd nici un joc. s-a clasat pe ori- 
mul loc în seria I. Metalul Ora
dea, cîștigătoarea seriei a II-a, a 
dovedit de asemenea multă voință 
de luptă. Rezultatele înregistrate 
sînt:

SERIA I-a
I.C.F. București — Con-
I.P.C.H. București 4—0

Il-a.
Oradea — Fla.
București 1—0 

meritat victoria.

Știința 
structorul 
(2-9). Studenții au prestat un joc 
de bună calitate dominînd în ma
joritatea timpului. Ei și-au depășit 
cu regularitate adversarul și au 
acționat cu precizie în fața porții. 
Au înscris: Pescălău (2) și Matei
(2).  Au arbitrat: Deneș și Mits- 
sang.

Dinamo CIhJ — Voinfa Miercu
rea Ciuc 3—2 (1-1). Dinamoviștii 
din Cluj, și-au întrecut adversarul 
printr-o mai mare mobilitate și 
eficacitate în fața porții. Au în
scris : Sallo (3) pentru învingători 
și Lado și Barti, pentru învinși. 
Au arbitrat: Catană și Moraru.

SERIA
Metalul Energia 

mura roșie M.I.U. 
(0-0). Orădenii au 
deoarece au dominat în majorita
tea timpului. Ei puteau cîștiga la 
un scor și mai mare dacă ținem 
seama de ,,bara“ din primele mi
nute și cele trei ocazii clare pe 
care le-au ratat. Practicînd un joc 
rapid, ei șî-au depășit cu regulari
tate adversarul. Golul victoriei a 
fost înscris
Paczkowski 
zan.

Dinamo 6 
Gheorghieni 
librat. Dinamoviștii au avut mai 
mult inițiatjva, iar în repriza a 
11-a au ratat o lovitură de pe
deapsă. care le putea aduce vic
toria. Au înscris: Ivana și Lamber 
pentru bucureșteni și Kari și Le- 
hard pentru Progresul. In urma a- 
cestor rezultate clasamentele celor 
două serii sînt: Seria I-a : Știința
I.C.F.  5 p.; Dinamo Cluj 4 p.; 
Constructorul I.P.C.H. 2 p.; Voința 
M*.  Ciuc 1 p. Seria II-a: Metalul 
Energia Oradea 4 p.; Progresul 
Gheorghieni 4 p.; Dinamo 6 Bucu
rești 3 p.; Flamura roșie M.I.U. 
București 1 p. Sîmbătă se dispută 
meciurile : Constructorul I.P.C.H.— 
Dinamo 6 și Voința M. Ciuc—Fla
mura roșie M.I.U. Duminică au loc 
partidele : Dinamo Cluj—Progresul 
Gheorghieni și 
Oradea—Știința 

de Deneș. Au arbitrat 
(R.P. Polonă) și Bai-

București — Progresul 
2—2 (1-2). Joc ec'ni-

Metalul Energia. 
I.C.F.
Gh. Dumitrescu

corespondent

pune superioritatea, seriozitatea cu 
care s-a jucat au compensat cele
lalte deficiențe. Un fapt care tre
buie remarcat: în jocul Dinamo 
Timișoara-Voința Oradea, prima 
echipă a ținut mai mult de 9 mi
nute mingea (aproape două taimuri 
de prelungire) reușind să cîștige 
întîlnirea datorită unui atac chib
zuit, pe care l-a efectuat după atî- 
tea minute de încordată așteptare. 
Este un amănunt poate, d.ar el vor
bește suficient despre calități pe 
care nu le întîlnim nici chiar la 
formații din categoria A.

DESPRE ELEMENTELE CU 
PERSPECTIVE. Sub acest aspect 
turneul dela Orașul Stalin a fost 
îmbucurător. Ecaterina Kercso, Me
linda Stadt (Dinamo Timișoara), 
Hanelore Kraiis, Octavia . Cucuruz 
(Voința Orașul Stalin), Rita Ian- 
covici (Știința Iași), Elena Tîrziu 
(Voința Oradea) sînt jucătoare 
foarte tinere, ale căror calități le 
dau dreptul să fie'socotite verita
bile speranțe ale baschetului nostru. 
In special Hanelore Kraus, Eca
terina Kercso și Octavia Cucuruz 
pot ajunge în scurtă vreme jucă
toare de prima valoare. In afara 
lor, la Orașul Stalin, s-au mai evi
dențiat prin buna pregătire tehnică: 
Florica Petrescu, Aurica Boeru (FI. 
roșie) Cornelia Hulubei (Știința 
Iași), Ana Crivăț (Dinamo Timi
șoara), Agneta Arbore (Voința 
Oradea), Mora Windt, Ana Stark 
(Voința Orașul Stalin) și Ileana 
Bismark (Metalul Cluj).

eftimie ionescu

SPORTUL POPULAR
Nr. 2719 Pag. 5-a



CAMPIONATE REPUBLICANE
Fruntașele clasamentului 
cat A la rugbi favorite 

in iutilnirile de miine
Etapa a Vil-a a returului cam

pionatului categoriei A la rugbi 
programează mîine în Capitală și 
provincie o serie de întîlniri inte
resante. Cea mai echilibrată, pare 
a fi cea de la Orașul Stalin, din
tre formațiile Constructorul Orașul 
Stalin și. Dinamo IX București. La 
Timișoara se întîlnesc echipele 
Știința din localitate și Locomoti
va Grivița Roșie. Ținînd seama de 
lotul valoros, pe care îl deplasea
ză feroviarii, precum și de forma 
lor din ultimul timp este lesne de 
înțeles că au prima șansă în acea
stă partidă. In Capitală, echipele 
C.C.A. și Dinamo București sînt de 
asemenea favorite în întîlnirile cu 
Minerul Petroșani și — respectiv 
— Progresul Sănătatea. Interesant 
de urmărit va fi și meciul dintre 
Progresul F. B. și Constructorul 
T.S.P. Buc. Primii au realizat cu 
o săptămînă în urmă un joc deo
sebit de bun și variat în compania 
L îcomotivei Grivița Roșie. (Din 
păcate, Progresul F. B. nu a putut 
rezista adversarilor lor, decît două 
treimi din meci).

înaintea etapei de mîine clasa-
mentul categoriei i se prezintă
astfel:

1. C.C.A. 15 12 2 1 264: 32 41
2. Loc. Gr. Roșie 15 12 2 1 238: 35 41
3. Dinamo Buc. 15 11 3 1 242: 24 40
4. Constr. T.S.P 15 10 1 4 181: 39 36
5. Progr. Sănăt. 15 5 3 7 33:186 28
6. Dinamo IX 15 5 1 9 53: 96 26
7. Min. Petroșani 15 4 1 10 51:174 24
8. Progr. F. B. 15 3 2 10 50:183 23
9. Constr. O. St. 15 2 2 11 28:276 21

10. Știința Tim. 15 1 3 11 24:128 20

In campionatul categoriei B cea 
mai echilibrată partidă se anunță 
a fi cea dintre Minerul București 
și Știința București, ambele for
mații fiind de valoare sensibil e- 
gală. Tot în seria I-a se mai în
tîlnesc : Știința Iași — Metalul 
Buc. : Știința Galați'— Locomo
tiva Buzău : Locomotiva I.C.F. — 
Progresul Tecuci. In seria Il-a se 
dispută ultima etapă a returului. 
Fruntașa clasamentului Știința 
Clui întîfnește Progresul Sibiu. 
Indiferent de rezultatul acestei în
tîlniri studenții clujeni nu mai pot 
pierde șefia clasamentului. Cele
lalte meciuri se dispută după ur
mătorul program • F’^căra Ploești 
— Locomotiva Timișoara, Știința 
Arad — Selecționata Tîrnăveni.

Penukima etapă 
a întrecerilor de volei

In penultima etapă a campio
natelor masculin și feminin de 
categoria A mîine se desfășoară 
următoarele meciuri:

MASCULIN: Știința Arad—Di
namo IX Bucureșii; Flamura ro
șie Tg. Mureș—Metalul Orașul 
Stalin; Știința Timișoara—Pro
gresul Cluj.

FEMININ : Voința Orașul 
Stalin—Flamura roșie Iași; Con
structorul București—Progresul 
Timișoara; Voința Sibiu — Pro
gresul Cluj.

0 etapă importaată 
ia handbal

Etapa de mîine a campionatului 
masculin de handbal categoria A 
poate fi considerată pe drept cu- 
vînt o etapă a ...clarificărilor 1 Este 
vorba de clarificări în situația în 
clasament — destul de puțin lă
murită — a echipelor noastre frun
tașe de handbal. Nici în fruntea 
și nici în „coada" acestui clasa
ment lucrurile nu sînt încă eluci
date, chiar acum cînd mai sînt de 
disputat doar trei etape, inclusiv 
cea de mîine.

Pentru echipele clasate pe pri
mele locuri, jocurile de la Timi
șoara (Metalul — Voința Sibiu) 
și București (C.C.A. — Dinamo 6) 
au darul de a contribui la lămuri- 
rirea definitivă a situației celor 
clasate pe locurile 2, 3, 4 și 5. In 
schimb meciurile de la București 
'(Știința I.C.F.—Metalul Reșița), Ti
mișoara (FI. roșie Jimbolia — FI. 
roșie Cisnădie) și Ploești (Flacăra 
— Știința Timișoara) vor putea 
prin rezultatele lor să aducă o oa-
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recare „departajare" în puncte a 
echipelor clasate pe «ultimele locuri, 
la diferențe minime. In afara ce
lor cinci jocuri de mai sus, mîine 
se va mai disputa un meci la Iași: 
Știința — Dinamo Orașul Stalin.

înaintea acestor jocuri clasa
mentul este următorul:

1 C. C. A. 19 14 3 2 157:104 31
2. Din. Or. St. 19 13 0 6 140:114 26
3. Voința Sib. 19 10 3 6 107: 88 23
4. Din. 6 Buc. 19 10 2 7 140:129 22
5. Met. Tim. 19 9 1 9 117:110 19
6. FI. roșie Cisn. 19 7 5 7 131:130 19
7. Știința Iași 20 7 4 9 129:130 18
8. Știința Tim. 20 7 3 13 148:165 17
9. Met. Reșița 19 6 4 9 133:136 16

10. Flacăra PI. 19 6 2 11 114:142 14
11. Știința I.C.F. 19 5 3 11 133:160 13
12. FI. roșie Jimb. 19 5 2 12 93:125 12

La lupte, ultima etapă!
Azi și mîine se desfășoară în Ca

pitală ultima etapă a campionatu
lui republican de lupte pe echipe 
— categoria A. Vor fi două zile 
de concurs „pline”, în care sala 
Dinamo va cunoaște animația con
cursurilor de amploare. Intr-adevăr 
se vor întrece laolaltă toate cele 16 
echipe angrenate în întrecerea ce
lor mai bune echipe de lupte din 
țara noastră. Vom avea prilejul să 
urmărim — în același timp — evo
luția celor mai buni luptători și a 
unor elemente care s-au evidențiat 
de-a lungul întregului campionat.

Cu această ocazie se va face o 
ultimă reriHcare a luptătorilor care 
urmează să alcătuiască lotul celor 
care vor reprezenta culorile țării 
noastre în întîlnirile internaționale 
care se vor desfășura în acest sfîr- 
șit de an. De asemenea, vor fi răs
plătite acele echipe și luptătorii lor, 
care s-au remarcat, cucerind locuri 
fruntașe.

Azi, pe cele două saltele instalate 
la Dinamo, se vor întrece de la ora 
9.30 echipele din grupele a Il-a și a 
IlI-a. Din grupa a Il-a iese în evi- 
de ă meciul dintre Locomotiva Ti
mișoara și Progresul Lugoj. Cele 
două echipe din regiunea Timi
șoara vor lupta mai ales pentru 
cinstea de a desemna cea mai bună 
formație a regiunii. Constructorul 
București și Progresul Oradea, 
codașele clasamentului, au o ultimă 
șansă de a ieși din zona pericu
loasă. In seria a IlI-a întrecerea 
pare echilibrată. Constructorul Plo
ești are totuși o șansă în plus față 
de Flamura roșie Arad, Flamura 
roșie Cluj și Metalul Reșița și deci 
posibilitatea de a termina campio
natul pe locul IV.

Duminică, începînd de la ora 9, 
se vor întrece echipele din grupele 
I și a IV-a. In prima grupă se 
detașează Dinamo București care 
are un serios ascendent asupra ce
lorlalte echipe: Metalul Baia Mare, 
Flamura roșie Galați și Progresul 
București. Va fi interesant de ur
mărit întîlnirea directă dintre Me
talul B. Mare și Flamura roșie 
Galați. In grupa a IV-a se des
prinde meciul dintre C.C.A. și Di
namo Orașul Stalin. In această 
grupă mai concurează Constructo
rul Cluj și Metalul Hunedoara.

Cîntarul concurenților în ambele 
zile se va efectua la ora 7.

★
Biroul Comisiei Centrale a omo

logat cu o-3 meciul Locomotiva 
Timișoara — Flamura roșie Galați, 
cu 5-3 meciul Constructorul Plo
ești — Constructorul Cluj și cu 7-1 
meciul Constructorul Ploești — 
Progresul Oradea.

Clasamentul are următoarea ln- 
iățișare:

(In ultima etapă Constructorul Buc. 
(12) a pierdut 3 meciuri prin nepre- 
zentare).

1. Dinamo Buc. (1) 12 12 0 0 89: 7 36
2. C. C. A. (2) 12 10 1 1 73:23 33
3. Din. O. Stalin (3) 12 10 1 1 67:29 33
4. Constr. Pi. (4) 12 8 2 2 53:37 30
5. Locom. Tim. (7) 12 7 2 3 55:40 23
6. FI. roșie G-ți (5) 12 7 0 5 49:47 26
7. ML B. Mare (6) 12 5 3 4 54:42 25
8. Progr. Lusoj (8) 12 5 3 4 52:44 25
9. FI. roșie Cluj (9) 12 4 3 5 44:51 23

10. FI. r. Arad (11) 12 5 0 7 28:56 22
11. Met. Rr?ș. (10) 12 3 «3 6 40:46 21
12. Progr Buc (13) 12 2 3 7 35:61 19
13. Constr. Cluj (15) 12 1 2 9 31:62 16
14. Constr. Buc (12) 12 2 2 8 27:67 15
15. Met. Hur.ed. (14) 12 0 3 9 26:70 15
16. Progr. Orod (16) 12 0 2 10 74:71 14

Etapa de mîine la baschet
Mîine se dispută următoarele 

întîlniri în cadrul etapei a V-a a 
returului campionatului feminin: 
Știința I.C.F. — Știința Invăță- 
mînt; Progresul Oradea — Locomo
tiva București; Progresul Tg. Mu
reș — Știința Cluj; Progresul 
Arad — Flamura roșie Tg. 
Mureș; Constructorul București — 
Flamura roșie Oradea. Amin
tim că la jocurile feminine s-a 
introdus o pauză de două minute, 
după disputarea primelor 10 minute 
ale fiecărei reprize. In această pau
ză, echipele nu părăsesc terenul.

La băieți, în cadrul etapei a Vil-a 
a returului sînt programate urmă
toarele partide: Dinamo București— 
Progresul F.B.; Dinamo Tg. Mu
reș—C.C.A.; Știința-Iași—Locomo
tiva P.T.T.; Știința Timișoara — 
Progresul Orașul Stalin; Dinamo 
Oradea — Progresul Tg. Mureș; 
Știința I.C.F. — Constructorul 
Cluj.

★
In urma unor abateri ale arbi

trilor în ultimele etape, «colegiul 
central de arbitri de pe lîngă co
misia centrală a hotărît următoa
rele sancțiuni:

— pentru neprezentare nemoti
vată, arbitrul V. Teleguță este sus
pendat o etapă (6.XI);

— pentru arbitrajul foarte slab 
prestat la meciul Știința I.C.F. — 
Progresul Tg. Mureș, arbitrul I. 
Nagy este suspendat pe două eta
pe (6 și 13 XL);

— pentru arbitraj foarte slab 
prestat la meciurile Știința I.C.F. — 
Progresul Tg. Mureș și C.C.A. — 
Dinamo Oradea, arbitrul M. Bog
dan este suspendat pe două etape 
(6 și 13 XL);

— pentru arbitraj slab la meciul 
C.C.A. — Dinamo Oradea, arbitrul 
S. Simionescu este suspendat o eta
pă (6 XI.).

Tată o serie de măsuri care se 
situează pe linia fermă din ulti
ma vreme a colegiului central de 
arbitri, care este hotărît să facă tot 
posibilul pentru a îmbunătăți cali
tatea arbitrajelor.

★
Intre 15-20 noiembrie vor avea 

loc la Galați întrecerile finale ale 
campionatului masculin de califi
care pentru categoria A. Pentru 
aceste finale s-au calificat echipele 
Voința Satu Mare, Progresul I.M.F. 
Cluj, Știința Craiova, Voința Iași, 
Știința Galați. In afară de aceste 
echipe va mai participa echipa cam
pioană a orașului București, care 
va fi stabilită pînă la 9 noiembrie.

Clasamentele finale 
ale campionatului categoriei A 

la tenis de masă
întrecerile din cadrul campiona

tului republican de tenis de masă 
la probele pe echipe masculine și 
feminine au luat sfîrșit, formațiile 
bucureștene Flamura roșie (băr
bați) și Progresul (femei) cuce
rind titlurile de campioane ale 
R.P.R. pe acest an. Iată clasamen
tele finale-:

MASCULIN
1. FI. roșie Buc. 16 16 0 80:23 32
2. Constr. București 16 14 2 76:22 30
3. Progresul Buc. 16 9 7 70:47 25
4. Progresul Cluj 16 9 7 57:49 25
5. Progr. S. Mare 16 9 7 54:53 25
6. Dinamo IX Buc. 16 7 9 53:59 23
7. Voința Arad 16 6 10 46:60 22
8. Metalul Reșița 16 ț 15 21:77 17
9. FI. roșie Tim. 16 1 15 12:79 17

Au retrogradat echipele Metalul 
Reșița și Flamura roșie Timișoara 
și au promovat formațiile Voința 
Lemn Mobilă București (Nazarbe- 
ghian, Martiniac. Saiabalian, Ru
ber, Ananighian), Dinamo Tg. Mu
reș (Verzar. Bernstein, Bohm) și 
Flamura roșie Oradea (Spitz, Pa
vlov, Sipoș, Schwartz).

FEMININ
1. Progresul Buc. 12 12 0 0 36 3 24
2. Constr. Buc. 12 9 3 0 29: 9 21
3. Știința Buc. 12 7 5 0 23:19 19
4. Progresul Cluj 12 7 5 0 23:20 19
5. Progresul Tim. 12 4 8 0 14:28 16
6. Dinamo IX Buc. 12 3 9 0 15:29 15
7. FI. roșie C-ța 12 0 11 1 4:36 11

A retrogradat echipa Flamura 
roșie Constanța și au promovat e- 
chipele Flamura roșie Oradea (Ta
kacs, Eugenia Matei) și Flamura 
roșie comerț București (Luci Slă- 
vescu, Livia Vasilescu și Despina 
Mavrocordat).

Rezultatele meciurilor 
de scrimă de la Cluj 

și Timișoara
Joi a reînceput campionatul re

publican de scrimă pe echipe cate- 
goria^A, la Timișoara și Cluj, dis- 
putîndu-se. întîlnirile programate 
în prima etapă a returului.

Concursul de la Timișoara a în
ceput cu proba de spadă, dispu- 
tîndu-se meciurile restante din tur. 
Progresul Cluj a terminat nededs 
cu C.CA. (scor: 8:8), după ce 
conducea cu 8-5. Victoriile au fost 
astfel realizate: Bairtossy 3, Hîntz
3, Gurath 2 și Szantay 0 pentru 
Progresul și Mustață 3, Ciocîrlie 
2, Stelian 2 și Zilahy 1 pentru 
C.C.A., Progresul Cluj a întrecut 
cu 14-2 echipa Flamura roșie Ti
mișoara, Dinamo Cluj a cîștigat 
tot cu 14-2 la Flamura roșie Ti
mișoara, iar C.C.A. a învins pe 
Dinamo Cluj cu 10-6.

In întîlnirile de floretă bărbați, 
disputate ieri, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate: C.CA. (Tudor
4, Tapalagă 3, Zilahy 3, Chelaru 
3) — Dinamo Cluj (Pelegrini 2, 
Manea 1, Szabo 0, Dristoreanu 0) 
13-?; C.C.A. (Chelaru 4, Talapagă 
4, Tudor 3, Zilahy 3) — Progresul 
Cluj (Hintz I, Covaci 1, 
Bolta 0, Kokossy 0) 14-2: Dinamo 
Cluj (Pelegrini 4, Dristoreanu 3, Ma
nea 3, Szabo 2)—Flamura roșie Ti
mișoara (Altman 1, Fald 1, Feist- 
hammel 1, Drîmbă 1) 12-4; Fla
mura roșie Timișoara - Progresul 
Cluj 9-7. La floretă femei, Flamu
ra roșie Timișoara a întrecut pe 
Dinamo Cluj cu 11-5.

Meciurile de la Cluj au început 
cu floretă bărbați. Surpriza zilei 
a fost realizată de Știința Cluj 
caTe a depășit puternica formație 
Progresul București cu 9-7. Uray
4, Orban 3, Balogh 2 și Pop 0 au 
realizat victoriile Științei iar de la 
Progresul, Potra 3, Coman 2, C. 
Marinescu 1 și N. Marinescu 1, 
au totalizat cele 7 victorii. Știința 
I.C.F. București a învins pe Me
talul Satu Mare cu 9-7 și pe Ști
ința Cluj cu 10-6, iar Progresul 
București a întrecut pe Metalul
5. Mare cu 11-5. Ieri s-au disputat 
meciurile de sabie obținîndu-se re
zultatele : Progresul București- 
Știința Cluj 11-5, Știința I.C.F. 
Buc. — Metalul S. Mare 9-7. 
Știința I.C.F. Buc.-Știinfa Cluj 
12-4 și Progresul Buc.-Metalul S. 
Mare 9-7.

Meciurile continuă astăzi și 
mîine și la Cluj și la Timișoara.

C.C.A.-Dlnamo VI; teren P.T.T. oraAzi
Natație. — Bazinul acoperit Flo

reasca ora 17,30 R.P.R.-R. Ceho
slovacă.

Box. — Sala Ciulești ora 19 „Cupa 
Sfatului popular** (etapa IlI-a).

Lupte. — sala Dinamo de la ora 
9,30 campionatul categ. A pe echipe.

Vele. — Lacul Herăstrău, 15.30: 
Camp, republican de snipe.

Mîine
Natație. — Bazinul acoperit Flo

reasca ora 17 R.P.R.-R. Cehoslovacă.
Volei. — Sala Floreasca ora 14 

Constructorul Buc.-Progresul Timi
șoara (cat A. fem.).

Baschet. — Sala Floreasca, de la 
ora 16: Constructorul-Fl. roșie-Ora- 
dea (fem.); Știința I.C.F—Știința In- 
vățămînt (fem.); Dinamo-București- 
Progresul F. B. (mase.); Știința 
I.C.F.-Constructorul Cluj (mase.).

Lupte. — Sala Dinamo de la ora 
9 campionatul categoriei A pe echipe.

Handbal. — Teren C.C.A. ora 19 —

Campionatul republican 
de mare fond la călărie

La campionatul de călărie — 
mare fond care se va desfășura 
în zilele de 11, 12 și 18 noiembrie, 
vor putea participa sportivi din 
toate asociațiile, folosind cai de 
orice rasă care să aibă, însă, îm
plinită vîrsta de 6 ani.

Atît prima cît și a doua etapă 
a campionatului va pune la o grea 
încercare rezistența cailor și călă
reților care se pregătesc în acest 
scop de mai mult timp. In cea de a 
treia etapă și ultima, accentul se 
va pune în plus și pe viteză, titlul 
de campion republican revenind că
lărețului care va totaliza cel maî 
mic număr de puncte de penaliza
re. Pînă acum și-au anunțat parti
ciparea călăreții de la Echipa Hi
pică a Armatei, Dinamo București, 
Dinamo Ploești, Recolta și Victo
ria. Prima etapă se va desfășura 
vineri 11 noiembrie pe traseul 
București — Tîrgoviște pe distanța 
de 80 km. Etapa a Il-a va totaliza 
un număr de 69 km., urmînd tra
seul Tîrgoviște — Găești — Pi
tești, și va fi parcursă în ziua de 
sîmbătă 12 noiembrie. Ultima etapă 
și cea mai grea va supune atît pe 
concurenți cît și pe cai la eforturi 
serioase, aceștia trebuind să stră
bată în ziua de 13 noiembrie, 114. 
km. pe traseul Pitești — București. 
La această competiție clasamentul 
se va alcătui individual și pe e- 
chipe.

■ CICLISM. — Astăzi și mîine 
se desfășoară a IV-a ediție a com
petiției de fond Ploești — Brăila — 
Ploești (360 km.), organizată de 
comitetul C.F.S. al regiunii Ploești'. 
La această întrecere participă e- 
chipe de cicliști din Ploești, Brăi
la și Orașul Stalin. Printre parti
cipant se numără și alergători din 
școlile de tineret din Brăila și Plo
ești. Astăzi se dispută prima etapă: 
Ploești — Brăila, iar mîine etapa 
a Il-a Brăila — Ploești. (M. Be- 
drosian, corespondent).

■ OINĂ. — Cupa „Metalul Tu
dor Vladimirescu" ia oină, care 
urma să se desfășoare astăzi și 
mîine, se amîtnă — din cauza 
timpului nefavorabil — pentru 
sîmbăta și duminica viitoare.

■ FOTBAL. — Joi, Locomoti
va Timișoara a jucat amical cu 
selecționata de tineret a orașu
lui Timișoara și a învins cu 7—3. 
In echipa Locomotivei și-au făcut 
reintrarea Covaci Iosif și Bă- 
deanțu, dar a lipsit Corbuș, care 
este accidentat.

■ Duminica trecută a avut loc 
a doua etapă a campionatului 
orășenesc al asociației Știința.

Iată cîteva rezultate înregis
trate:

— Atletism : lungime : Radules
cu (Agronomie) 6,07 m.; 100 m. 
băieți: G Dogaru (U. Parhon) 
12,2 sec.; 1000 m. băieți; Beiizna 
(Inst. Politehnic) 2,56 min. La 
fotbal după două etape în clasa
mentul primei serii conduce Inst. 
de Agronomie urmat de Inst. de 
Mîine, iar în seria a doua conduce 
Inst. de Petrol și Gaze.

■ NATAȚIE, — Pentru tatîlnirea 
de natație R.P.R. — R. Cehoslovacă 
care, continuă astăzi și mîine la 
bazinul acoperit Floreasca sînt va
labile carnetele roșii, albastre și 
negre (ziariști) eliberate de 
C.C.F.S.

15 Știința I.C.F.-Metalul Reșița.
Rugbi. — Teren Progresul F.B. ora 

14,45 Progresul F. B.-Constructorul 
T.S.P. Buc.; teren C.C.A. ora 11 
C.C.A.-Minerul Petroșani; Stadionul 
Tineretului ora 11 (teren II) Dinamo 
Buc.-Progresul Sănătatea; ora 11 (te
ren IV) Minerul Buc.-Știința Buc.; 
ora 9,30 (teren IV) Locomotiva I.C.F— 
Progresul Tecuci.

Fotbal. — Stadionul „23 August"*  
ora 13: Progresul București-Locomo- 
tiva Tg. Mureș (Cat. A); ora 14.45: 
D'inamo Bucur ești-C.C.A. (cat. A). 
Stadionul Giulcș i ora 8.45: Locomo
tiva Bucur ești-Locomotiva Iași (ju
niori); ora 10.30: Știința Bucur ești - 
Progresul București (cat. B). Te
ren Progresul I.T.B., ora 10: Meta
lul București-Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin (cat. B). Terenul Progresul 
F. b., ora 10: Progresul București- 
Locomotiva Tg. Mureș (tineret); sta
dion Dinamo ora 10: Dinamo-C.C.A. 
(tineret^.



ndrumar privind reexaminarea antrenorilor de fotbal
Ca urmare a Deciziei Comite

tului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri și Comisiei Centrale de 
Fotbal din 1 noiembrie 1955 în 
legătură cu reexaminarea antre
norilor de fotbal se precizează 
următoarele:

1. Această reexaminare urmă
rește pe de o parte lărgirea cu
noștințelor teoretice, practice, me
todice și organizatorice legate de 
procesul de pregătire a fotbaliș
tilor, iar pe de altă parte să con
tribuie la verificarea nivelului 
de pregătire a antrenorilor țin.n- 
du-se seama de sarcinile care 
stau in fața fotbalului nostru.

2. Examinarea antrenorilor se 
va face pe categorii de clasifi
care.

3. Incepînd cu data de 15 no
iembrie a. c. colegiile locale de 
antrenori vor organiza pe baza

Progresul București — Metalul 
București 5-3 (3-2)

Intîlnirea desfășurată joi a pri
lejuit o luptă dîrză, presărată cu 
multe faze spectaculoase, în ciuda 
terenului desfundat. Victoria echi
pei Progresul este meritată, linia 
sa de atac a fost mai agresivă în 
fața porții și a dovedit un mai bun 
control al mingii. Metalul a acțio
nat sporadic și imprecis la poar
tă. Punctele au fost înscrise de: 
Virgil (min. 19, 40 și 65) și Geor
gescu (min. 42 și 84) pentru Pro
gresul și Calotă (min .24 și 83) și 
Asan (min. 34) pentru învinși. A 
arbitrat bine Gh. Obreja.

PROGRESUL: Vaida-Neamfu,
Stancu, Gref-Maior, Bodo-Copil, 
Țîrcovnicu. Ene, Georgescu, Virgil,

METALUL: Cozonac-Benf, Du
mitrescu, Burcea-Ignai, Fronea- 
Andreescu, Peterfi, Asan, Fiorul, 
Calotă

Programul jocurilor 
de campionat

CATEGORIA A ȘI TINERET (e- 
tapa a XXI-a) : Locomotiva Timi- 
șoara-Dinamo Orașul Stalin (0—0 
și 1—2) ; FI. roșie Ârad-Minerul Pe. 
troșani (1—2 și 3—3) ; Flacăra Plo. 
ești-Știința Timișoara (1 — 1 și 2—1)1 
Avîntul Reghin-Știința Cluj (3—4 și 
2—2); Progresul București-Locomo- 
tiva Tg. Mureș (3—1 și 2—2) ; Di
namo Bucuresti-C.C.Â. (0—0 și 
2—2).

In paranteze, în ordine, indicăm 
rezultatele din tur la cat. A și ti
neret.

CATEGORIA B (etapa a XXV-a) 
SERIA I: Știința București- Pro
gresul București (2—2) ; Flacăra 
Moreni-Fl. roșie St. Gheorghe 
(0—1) ; Progresul Sibiu-Dinamo 6 
București (2—0) ; Știința Craiova- 
Locomotiva Craiova (2—0) ', Meta
lul București-Metalul Uz. tr. Orașul 
Stalin (0—3); Metalul St. R. Ora
șul Stalin-Locomotiva T. Severin 
(0—1). SERIA II: Metalul Arad-Pro- 
gresul Oradea (0—2); Metalul Ora- 
dea-Progresul S. Mare (l—5); Lcco- 
motiva Clui-Metakil 15. Mare (0—2); 
Metalul 108-Minerul Lupeni (1—2); 
Metalul Reșița-Fl. roșie Cluj (2—0); 
Metalul C. Turzii-Flacâra Mediaș 
(1 — 1) ; Metalul Hunedoara-Locomo. 
tiva Arad (0—3). SERIA III : Avîn
tul Fălticeni-Dinamo Bacău (0—4); 
FI. roșie Burdujeni-Progresui Foc
șani (1 — 1); FI. roșie Bacău-Lo- 
comotiva Galați (2—2) ; Locomo
tiva Iași-FI. rpșie Btthuși (0—0) ; 
Dinamo Galați-Flacăra 1 Mai Plo- 
eșfi (1—2); Flacăra Cîmpina-Ști- 
inta Iași (0—3).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE JUNIORI—TURNEUL FINAL 
(prima etapă a returului). Seria I: 
Locomotiva București-Locomotiva 
Iași (0—1). Seria II: Știința Cluj- 
Știința Timișoara (0—0).

INFORMAȚII onosport
Deoarece meciurile de fotbal în

cep duminică în Capitală la ora 13, 
depunerea bule!inelor Pronosport 
pentru concursul Nr, 44 etapa de 
duminică 6 noiembrie 1955, se poate 
face cel mai tîrziu duminică orele 
11, la toate agențiile Pronosport din 
Capitală.

Plata premiilor la concursul Pro
nosport Special din 26 octombrie și 
la concursul Pronosport 43 din 30 
octombrie 1955, continuă mîine du
minică dimineața ora 8, numai la 
agenția centrală din calea Victo
riei 9.

La concursul Pronosport Nr. 44 de 
duminică 6 noiembrie a. c. vor fi 
acordate în continuare următoarele 
premii speciale pentru concurențijl 

materialului bibliografic ce se 
va indica pentru fiecare materie, 
studiul individual și pe grupe 
pentru toate categoriile de antre
nori.

Ordinea de prezentare va fi ur
mătoarea:

A. Pentru antrenorii de cat. 
I vor avea loc la București în
tre 12 decembrie—20 decembrie 
a. c- sub conducerea colegiului 
central de antrenori, cursuri și 
seminarii recapitulative legate de 
problemele principale ale fiecărei 
materii în parte.

Examenele se vor desfășura în
tre 21—24 decembrie a. c.

B. Pentru antrenorii de cat. II 
vor avea loc la București între 
5 — 14 ianuarie 1956 cursurile 
și seminariile recapitulative

Examenele se vor desfășura în
tre 15—20 ianuarie 1956-

C. Pentru antrenorii stagiari

tnlilnirile dintre echipele Dinamo București și C.C.A. s-au situat 
totdeauna la un nivel bun oferind zecilor de mii de spectatori care 
le-au urmărit, interesante întreceri fotbalistice. Așa a fost și meciul 
disputat in turul campionatului anului 1953, din care reproducem o 
fază, așa va fi — sperăm — și mîine...

In etapa de mîine un joc de tradiție : 
Dinamo București —C. C. A.

Deși nu contează direct în lupta 
pentru titlu, totuși jocul dintre Di
namo București și C.C.A.—progra
mat mîine pe Stadionul 23 August, 
în cuplaj cu Progresul București- 
Locomotiva Tg. Mureș — suscită un 
interes egal prin tradiția lui și prin 
perspectivele pe care le promite. 
„Cartea de vizită" a celor două e- 
chipe anunță această întîlnire, drept 
cea mai interesantă din etapa de 
mîine a campionatului categoriei A. 
Firește că, pentru Dinamo, meciul 
prezintă importantă egală cu a celor
lalte partide. Pentru dinamoviști, o 
victorie asupra echipei C.C.A. este de 
prestigiu, dar în primul rînd ea în
seamnă un pas înainte spre titlul 
de campioni ai țării, titlu pe care 
nu l-au cîștigat niciodată pînă acum 
și de care astăzi sînt mai aproape, 
poate ca orieînd. Echipele vor alinia 
formațiile cu care recent au obținut 
victorii consecutive.

Foarte importante sînt și jocurile 
Locem tiva Timișoara-Dinamo Ora
șul Stalin, Progresul București- Lo
comotiva Tg. Mureș. Pentru trei e- 
chipe o victorie ar însemna o șansă 
în plus pentru a se îndepărta de zona 
retrogradării, iar pentru una (Pro
gresul) menținerea în plutonul frun
taș, cu pretenții la primul loc. Jocul 
de ta Arad interesează doar mijlo
cul clasamentului, cel de la Reghin 
nu poate îmbunătăți situația echipei 
Avîntul, iar cel de la Ploești 
poate încurca socotelile Flacărei 
uacă aceasta se va comporta ca în

care vor obține buletine cu 0 rezul
tate exacte:

Una motocicletă „Moscva“ de 
125 cmc.

3 aparate de radio „Electromag- 
netica“.

3 biciclete.
Sînt valabile toate variantele cu 

0 rezultate indiferent pe ce fel de 
buletine au fost obținute.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRO
NOSPORT nr. 45

Etapa din 13 noiembrie 1955

I. R. P. Ungară — Suedia
II. FI. r. Arad—Loc. Tg.-Mureș 
HI. Din. Or. Stalin—Progr. Buc.
IV Șt. Cluj—Loc. Tim.
V. Din. Buc.—FI. Ploești 

vor avea loc la București între 
15—24 ianuarie 1956 cursurile și 
seminariile recapitulative.

Examenele se vor desfășura 
între 25—30 ianuarie 1956.

Examenul va consta din:
a) o lucrare scrisă cu subiect 

din teoria și metodica fotbalului.
b) examinare orală din teoria 

educației fizice, fiziologie și pe
dagogie.

c) examenul practic care va 
consta din efectuarea unei teme 
din metodica învățării și perfec
ționării în fotbal.

Instrucțiunile privitoare la des
fășurarea examinării, programele 
materiilor și bibliografia vor fi 
trimise pînă la data de 15 noiem
brie 1955 Coiegiilor Locale de 
antrenori.

BIROUL COMISiEI CEN
TRALE DE FOTBAL

partida de cupă de miercuri.
In campionatul categoriei B, tini- 

ștea s-a așternut în fruntea clasa
mentelor celor trei serii. Locom>tiva 
București, Progresul Oradea și Di
namo Bacău sînt învingători siguri. 
In schimb mare agitație este în coa
da clasamentelor unde foarte puține 
din ultimele locuri își cunosc ocu- 
panții. Mai clară apare situația în 
seria I; în schimb, foarte com
plicată se arată în seria a 11-a și 
a 111-a, unde lupta este în toi, Mit- 
ne se dispută cîteva jocuri decisive, 
în această privință, (Craiova, Moreni 
București, Arad, Oradea, Cluj, Bur- 
dujeni, Fălticeni etc.), dar părerea 
noastră este că ultima etapă va avea 
și ultimul cuvînt de spus. Nu este ex
clus ca unele locuri să fie decise de 
golaveraj.

In campionatul juniorilor se dis
pută prima etapă a returului. Tînă- 
rul Dinamovist 1 București și Știința 
Cluj sînt echipele cil mai multe șan
se de a se califica în finală. Mîine 
este programată doar Știința Cluj, 
care joacă acasă cu Știința Timi
șoara în fața căreia poate cîștiga. 
In cealaltă serie. Locomotiva Bucu
rești primește vizita Locomotivei lași. 
Bucureștenii însă, au un handicap 
serios de refăcut (Tin, Dinamovist 
are patru puncte avans.) pentru a 
mai putea spera la ocuparea primu
lui loc. In schimb, Locomotiva Iași 
— cîștigînd mîine — poate emite 
unele pretenții întrucît cu Tînărul 
Dinamovist va juca la Iași.

VI. Șt. Tim. — Min. Petroșani
VII. Loc. Constanța — Avîntul Re

ghin
VIII. Progr. S. Mare — Met Re

șița
IX. Met. B. Mare — FI. Mediaș
X. Min. Lupeni — Met. Huned.
XI. FI. r. Buhuși — Fl. 1 Mal 

Ploești
XII. Din. Galați — Progr. Focșani

Meciuri de rezervă:

A. — Fl. r. Sf. Gheorghe — Met. 
St. roșu Or. Stalin

B. — Dinamo Bîrlad—FI. r. Bur- 
duje-ni

C. — FI. Cîmpina — FI. r. Bacău 
D — Loc. Tr. Sev. — Fl. Moreni 
Pentru acest concurs consultați

•.Programul Pronosport14 nr. 83.

Dinamo Orașul Stalin și Msta’ui 
s-au calificat pentru „sferturile”

Metalul Otelul Roșu—Dinamo Orașul
OȚELUL ROȘU 3. (prin telefon 

de la trimisul nostru). — Dinamo 
Orașul Stălin prezentîndu-se bine 
pregătit a reușit o victorie meri
tată. dar la un scor care nu re
flectă just situația de pe teren. Me
talul a avut tot atîtea ocazii 
de gol ca și învingătorii, dar îna
intașii le-au ratat pe toate. Dinamo 
a jucat atent în apărare, iar îna
intarea a combinat simplu și e- 
ficace. transformînd aproape fie
care ocazie. Metalul a opus o re
zistență dîrză, în special în pri
mele 20 de minute, iar apoi a slă
bit alura din cauza golurilor în
scrise de dinamoviști în urma gre
șelilor apărării Iată cîteva faze 
din meci: în min 6 Hamus fuge 
pe extremă, centrează, Stamate 
respinge la Titel, care ratează de- 
aproape. Dinamoviștii răspund cu 
atacuri periculoase. La unul din a- 
cestea, Csegezi înscrie primul gol 
(min. 14). In min. 25 același Cse
gezi mărește avantajul echipei sale 
la 2—0. în urma tin»i irr^seli a a-

Dinsmo 6 București — Metalul Ciwia Târzii 0-1 (0-1)
Dacă victoria într-un meci de 

fotbal s-ar acorda în urma comba
tivității și a dominării teritoriale, 
fără îndoială că în meciul desfășu
rat joi pe terenul din Obor, victo
ria ar fi trebuit să fie acordată di- 
namoviștilor care, în special în a 
doua parte a jocului, au avut iniția
tiva Și au atacat insistent, forțînd 
egalarea și încercîmd chiar să ob
țină vic'oria. Ei n-au reușit aceas
ta, penLu că atacurile lor, între
rupte numai de trei ori de contra
atacuri ale oaspeților, au fost pur
tate dezorganizat. Cei 7—8 jucă
tori dinamoviști, care acționau în 
această repriză ca înaintași, se în
curcau între ei. ușurînd foarte mult 
misiunea apărării metalurgiste, 
care și-a păstrat calmul în această 
parte a meciului. Avînd în Mari un 
ștîlp de netrecut, metalurgiștiî nu 
i-au lăsat deloc pe înaintașii dina
moviști să tragă la poartă. Atunci 
cînd au reușit aceasta, șuturile bu- 
cureștenilor au mtilnit fie bara (de 
2 ori) fie au fost trase fără precizie. 
Metalul Cîmpia Turzii a meritat 
totuși victoria. Ir. prima repriză, în 
ciuda terenului alunecos și cu apă, 
echipa oaspe a reușit să joace nu
mai pe jos, spectaculos și să în-

Dinamo București n-a
Dinamo Eucurești n-a fost scutit 

de emoții Ia Mediaș.. Ba chiar, la 
un moment dat, în primele 15—20 
de minute, bucureștenii au trebuit 
să se întrebuințeze „din greu" pen
tru a face față năvalnicului început 
de joc al medieșenilor. Golul mar
cat de Magheț și... superioritatea 
tehnică generală le-au permis însă 
dinamoviștilor să frîneze ofensiva 
gazdelor și să-și impună inițiativa 
pe care — cu unele întreruperi — 
au păstrat-o pînă Ia urmă. Dinamo 
București a condus tot timpul cu di
ferență de un gol și apoi de două, 
și din această cauză n-a fost silit să 
„forțeze" nici un moment jocul. Lu
cru explicabil, dat fiind că terenul 
era destul de anevoios, iar duminică 
dinamoviștii au un dificil ioc de 
campionat! Juctnd numai pentru re
zultat, dinamoviștii n-au satisfăcut, 
desigur, exigențele numeroșilor 
spectatori din Mediaș sau veniți din 
localitățile apropiate. care așteptau 
din partea liderilor categoriei A un 
joc de ridicată calitate. La Dinamo, 
am remarcat jocul bun al lui Căli- 
noiu si Băcuț I, acțiunile simple și 
pericv.loa-e ale Ini Magheț, dîrzenia 
lui Tema și... comoditatea și lipsa 
de interes pentru joc a lui Neagu.

Flacăra Mediaș a oferit numeroși-

C.C.A. a cîștigat și mai
Nu se poaî- spune că jucătorii 

de la C.C.A. n-au așteptat cu oa
recare emoție meciul de cupă cu 
Dinamo Bacău. Temerile lor erau 
în mare măsură justificate, atît de 
performanța reușită de dinamo
viști în etapa precedentă a acestei 
competiții, cînd au .-«cos din cursă 
echipa de categoria A Progresul 
București, cît șt mai ales de faptul 
că Dinamo Bacău. încheindu-și 
„socotelile" în campionatul cate
goriei B seria a IlI-a, al cărei vir
tual cîștigător este, putea să-și 
concentreze întreaga putere de 
luptă pentru a încerca să se cali
fice în sferturile de finală ale Cu
pei R.P.R.

Pe teren, lucrurile s-au petrecu! 
însă altfel. Dinamo Bacău n-a fost 
adversarul așteptat, astfel că 
C.C.A . în vizibil progres față de 
jocurile anterioare a putut să des
fășoare un fotbal clar, organizat și 
să acționeze în unele momente —

Cimpia Turzii
Cupei R. P. R.

Stslin 0-5 (0-3)
param metalurgiștilor. Tot el trage 
în bară în min. 41, pentru ca un 
minut mai tîrziu scorul să devină
3—0 prin golul înscris de Moarcăș, 
la un corner bătut de Rădulescu. 
După pauză .localnicii au inițiativa 
în primele minute și ratează din 
nou în min. 63 prin același Hamus. 
In min. 75, Boitoș are o acțiune 
personală, trece de apărarea meta- 
lurgișfilor și înscrie: 4—0. In min. 
82: Radulescu după ce face o cursă 
pe extremă trage plasat de la 16 
m. stabilind scorul final: 5—0. Ar
bitrului Mihai Popa (București) i 
s-au aliniat formațiile:

METALUL: Azzola — Birău 1, 
Lticaci. Gozob — Careli, Schir — 
Cerna. Plavușteac, Hamus. Titel. 
Birău 11.

DINAMO: Stamate — Fruth, 
Lazăr, Moarcăș — Cicerone, Hidi- 
șan — Szakacs. Rădulescu. Boitoș, 
Csegezi. Ristin.

I. OCHSENFELD

treacă pe Dinamo 6 în special prin 
pregătirea tehnică avansată pe care 
o are. In plus, a jucat mai organi
zat mai ales în apărare, arătînd 
multă maturitate în joc Golul care 
le-a adus victoria și calificarea în 
sferturile de finală a fost înscris 
de Corneanu (min. 38) cu concursul 
portarului dinamovist Sugar. Ac
țiunea a pornit de la apărare, min
gea a ajuns la Copil II, care a cen
trat la Corneanu; acesta atent, a 
tras, dar Sugar, după ce a prins 
mingea, a scăpat-o și ea a ajuns 
tot la Corneanu. care a marcat ne
stingherit

S-au remarcat; Mari, cel mai 
bun de pe teren, Carapeț, Burian, 
Copil I, Firică, Bobelnicu. Arbitrul 
Gh. fonescu Orașul Stalin a dat 
multe decizii inverse și nu a acor
dat un „II m“ la un henț comis în 
careu de Szekely

METALUL : Carapeț — Mureșan, 
Mari, Safar — Ban, Ruzici — Co
pil II, Corneanu, Szigeti, Copil I. 
Burian

DINAMO 6: Sugar — landa, 
Plnoșeanu, Bobelnicu — Vasi’e 
Alex., Szekely — Vasile, Radu, 
Voica, Firică și Balogh.

MIRCEA TUDORAN

fost scutit de emoții...
lor și — uneori — prea entuziaști
lor săi suporteri satisfacția unui joc 
bun și a unui rezultat onorabil. Me- 
dieșenii au dovedit că sînt o echipă 
cu frumoase resurse, capabilă de 
comportări superioare ,în compania 
unor adversari valoroși, in rîndurile 
echipei medieșene am remarcat o se
rie de elemente noi (dealtfel, Media
șul ne-a obișnuit să scoată în fie
care an jucători tineri, de valoare) 
care au dat un aport decisiv: Dră- 
goi, un extrem dreapta care... l-a 
pus pe gînduri pe Szoko. centrul 
atacant Filip, stoperul Diaconu. A- 
ceștia au fost alături de Molnar 1, 
cei mai buni din formația locală 
Așteptam mai mult din partea mult 
lăudatului Orosz (care însă nu s-a 
ridicat nici ta nivelul mediu, în a- 
ceastă întîlnire), ca și din partea 
Iui Langa II și Binder. Cu int.rii 
la valoarea lor reală, Flacăra Medi
aș ar fi jucat, poate, și mai bine. 
Și. în încheiere, o remarcă asupra 
apărării localnicilor: decisă, masivă, 
dar păcătuiește printr-o inadmisi
bilă fidelitate față de „dictonul".. 
TARE, ÎNAINTE I Din această cau
ză, multe mingi, de abia respinse, 
revin în careu...

R. URZICEAN'U

ușor de cit arată scorul
cum s-ar spune, — după toate re- 
gul e artei. In special înaintarea, 
deși a înscris numai trei goluri, a 
construit atacuri simple și eficace 
încheiate în marea lor majoritate 
cu șuturi pe poartă.

Dinamo Bacău a corespuns nu
mai sub raportul pregătirii morale 
și de voință Intr-adevăr, echipa 
din Bacău a contra-atacat și s-a 
apărat cu energie, dar greșelile 
tehnice și tactice ale jucătorilor săi 
au împiedicat-o să concretizeze a- 
ceste acțiuni Pentru colectivul din 
Bacău, care va avea cinstea să 
facă parte din categoria A. se 
pune în mod serios problema îm
bunătățirii nivelului tehnic Și ar 
ii bine ca măsurile să fie luate din 
timp, pentru ca această echipă să 
poată face față cu succes focurilor 
grele pe care le va avea de susți
nut în cea mai importantă compe
tiție a fotbalului nostru

S. MASSLER ■ ;



Sportivii romini susțin numeroase întîlniri internaționale
Luna noiembrie se anunță deosebit de bogată în manifestări 

internaționale pentru sportivii din țara noastră. In prezent, echipele 
masculine și feminine de volei ale R.P.R. se găsesc fa Berlin, unde 
vor susține mai multe întîlniri în compania echipelor R. D. Ger
mane- De aici, echipa masculină a țării noastre va pleca la Paris 
în vederea întîlnirii cu echipa Franței, care urmează să aibă loc la 
19 noiembrie. După un turneu prin principalele orașe ale Franței, 
voleibaliștii noștri vor întreprinde o călătorie în lungime de peste 
10.000 km., care îi va duce în capitala R. P. Chineze, Pekin și 
în alte orașe ale Chinei populare.

Maestrele emerite ale sportului Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller, împreună cu jucătorii Tiberiu Harasztosi, Matei Gantner și 
Paul Pesch, au început întrecerile din cadrul concursului interna- 
ționa, de tenis de masă <’ - la Belgrad. Jucătorii noștri de tenis de 
masă au fost invitați să ia . -te și la turneul organizat în orașul 
italian Milano, urmînd să plece apoi la campionatele internaționale 
ale Suediei-

Astăzi la Sofia, 20 de atleți romîni participă la concursul in
ternațional organizat în R. P. Bulgaria.

In drum spre Pekin se găsesc 27 de trăgători rom/ni, invitați 
să participe la concursul internațional de tir ce urmează să aibă 
loc între 17 și 27 noiembrie.

Echipele reprezentative de înot și polo ale R.P.R. vor pleca la 
Berlin unde în zilele de 19 și 20 noiembrie vor întîlni echipele R. D- 
Germane.

Spre sfîrșitul lunii, echipa de hochei pe gheață a R.P.R. va 
pleca în R. Cehoslovacă pentru a se antrena alături de cei mai 
buni hocheiști cehoslovaci, iar echipa de fotbal Progresul C-P.C.S 
va întreprinde un turneu în R. P. Albania.

'matorii de sport din țara noastră vor avea prilejul să asiste 
luna aceasta la numeroase competiții internaționale. La bazinul 
acoperit Floreasca, a început desfășurarea întîlnirii internaționale 
de înot, polo și sărituri dintre echipele reprezentative ale R.P.R. și 
R- Cehoslovace.

Echipa de box a asociației Dinamo București va întîlni la mij
locul lunii echipa Dinamo Berlin, iar cîteva zile mai tîrziu pe 
pugiliștii asociației Gwardia din R. P. Polonă.

In zilele de 19 și 20 noiembrie va avea loc întîlnirea de gim
nastică dintre reprezentativele masculine și feminine ale R.P.R. și 
R- P. Ungare, iar la 26 noiembrie se dispută meciul de lupte cla
sice dintre reprezentativele R.P.R. și R. F. Germane. O echipă ju- 
goslavă de rugbi va susține două jocuri în țara noastră în zilele 
de 20 și 24 noiembrie.

(Agerpres)

stadionul din Sofia
SOFIA 4 (prin telefon de la tri

misul nostru special). — Muntele 
Vitoșa s-a înseninat. După zile reci 
cu ploaie măruntă, un soare primă
văratec și-a făcut apariția pe neaș
teptate dînd satisfacție celor 12.000 
de spectatori care au venit astăzi 
după-amiază în tribunele stadionu
lui Vasil Levski, și bine înțeles at- 
leților participant la ce! mai mare 
concurs atletic organizat vreodată 
în R.P. Bulgaria. Pista a fost totuși 
foarte moale, iar vîntul i-a favori
zat pe alergătorii de 100 metri, în 
schimb a fost potrivnic săritorilor 
în înălțime și aruncătorilor de su
liță.

După ce participanții la întrecere 
s-au aliniat pe stadion, a luat cu- 
vîntul generalul colonel Vladimir 
Stoicef, președintele Comitetului 
pentru Cultură Fizică și Sport din 
Bulgaria, care a urat succes tutu
ror concurenților. Peste cîteva mo
mente pistolul starterului a pus 
sfîrșit prin pocnetul său nerăbdării 
spectatorilor. Proba de 100 m. fete 
s-a disputat direct finală. Așa cum 
arată și rezultatul, Gisela Kohler 
a cîștigat detașat: 1. Kohler
IR.D.G.) 11,8; 2. Stubnik (R.D.G.)
12.1 ; 3. Mayer (R.D.G.) 12,4; 4.
Peovska (Bulgaria) 12,7; 5. Mitre- 
va (Bulgaria) 12,8. Concurentele 
la proba de săritura în lungime au 
obținut rezultate remarcabile. Pavli
na Țolikofer (R. P. Bulgaria) a ob
ținut în a 4-a încercare 5,83 m. iar 
în a 6-a 5,82 m. Cu prima perfor
manță ea și-a întrecut adversarele: 
Dunska (R.P. Polonă) 5,78 m.; 
Stubnik (R.D.G.) 5,66 m.; Stanko
va (R.P. Bulgaria) 5,20 m. La arun
carea suliței concurentele poloneze 
s-au clasat detașat pe primele două 
locuri: Figwer 49,25 m. și Maika 
46,11 m. In continuare concurenta 
bulgară Arsova 43,89 m. și Anelise 
Zîmbreșteanu 41,90 m. Foarte dis
putată a fost proba de 400 metri gar
duri care a revenit atletului romîn 
Ilie Savel. Alergînd pe culoarul 3 
Savel și-a creat de la început un a- 
vantaj destul de mare trecînd linia 
de sosire înaintea germanului 
Dittner care a avut o revenire pu
ternică pe ultima parte a cursei. 
Performanțele înregistrate slut: Sa
vel 52,7; Dittner 53,6; Bugala 
(R.P. Polonă) 53,7; Mitev (R.P. 
Bulgaria) 54,8; Stănel (R.P.R.) 
54,8; Petrov (R.P. Bulgaria) 56,3. 
Concurenții la 100 metri au fost 
împărțiți în două serii în care s-au 
înregistrat următoarele rezultate: 
seria I.’ Zarandi (R.P.U.) 10,8;
Wiesenmayer (R.P.R.) 11,0; Csanvi 
(R.P.U.) 11,0; Prisiceanu (R.P.R.)
11.1 ; Alexandrov (R.P.B.) 11,1 ; Ni-
kolov (R.P.B.) 11,2; seria II: Gol- 
dovanyi (R.P.U.) 10,7; Schultz
(R.D.G.) 10,8; Bacivarov (R.P.B.) 
10,8; Stoenescu (R.P.R.) 10,9; Mo- 
ninski (R.P.B.) 10,9; Varasdi

(R.P.U.) 11,0. In finală Wiesenma- 
yer conduce aproape pînă la 90 m. 
dar este întrecut apoi de Goldova- 
nyi care termină în 10,7. Pe locul 2. 
Wiesenmaye’r 10,8, apoi Schultz 10,8, 
Csanyi 10,9, Bacivarov 10,9. Record
manul maghiar Iosef Szecsenyi 
a cîștigat proba de aruncarea discu
lui cu 51,28 m. înaintea a 3 concu- 
rențî bulgari care au obținut rezul
tate dintre cele mai bune : Milev 
48,84 m., Kotev 48,05 m. Todorov 
47,54 m. Cum era și normal victo
ria a revenit în cursa de 20 km. 
marș cehoslovacului Dolezal în lh 
33:27,6. In urma sa au sosit Rat2 
(R.P.U.) lh 36:10,8; Vladimirov 
(R.P.B.) lh 37:09,0; Letanczic 
(R.D.G.) lh 40:32,2; Marinov 
(R.P.B) lh 41:31,4; Liga (R.P.R.) 
lh 44:37,4. Germanul Rițzenheim a 
condus pînă la 600 m în cursa de 
800 metri dar apoi a fost întrecut de 
mai' mulți concurenți în frunte cu 
maghiarul Rozsavolgyi care a cîș
tigat detașat în 1:51,6 ; Macoman- 
ski (R.P. Pol.) 1:52,1 J Strijine (R. 
Ceh.) 1:52,5; Liska (R. Ceh.) 1:52,8; 
Rițzenheim 1:53,5; Kreft (R.P. Pol.) 
1:53,8. Sandor Iharos nu a avut e- 
moții în cursa de 5.000 metri pe 
care a cîștigat-o în 14:14,6 desprin- 
zîndu-se de ceilalți concurenți în 
clipa în care a crezut că este potrivit. 
In urma sa au terminat: Krisko- 
wiak (R.P. Pol.) 14:21,8; Rozs- 
nyoi (R.P.U.) 14:29,6; Herman
Siegfried (R.D.G.) 14:38,4 Tomis
(R. Ceh.) 14:39,2. Cînd s-a anunțat 
că Ioan Soter încearcă să treacă la 
săritura în înălțime 2,00 m. majo
ritatea spectatorilor au coborît pe 
stadion în jurul atletului romîn. So- 
ter n-a reușit în cele 3 încercări, 
cîstigînd proba cu 1,95 m. înaintea 
Iui Lein (R.D.G.) 190 m.; Matejka
(R. Geh.) 1,90 ’ ~ ' -----
Bulg.) 1,90 m.

Concursurile
și duminică.

m.; Belcev (R.P.

continuă sîmbătă

ROMEO VILARA

Plecarea trăgătorilor romini in R. P. Chineză

prietenesc 
Republica

se desfă-

Joi dimineața a părăsit Capi
tala. pe calea aerului, îndreptîn- 
du-se spre Pekin, un lot de tră
gători care va reprezenta Asociația 
Voluntară pentru Sprijinirea Apă
rării Patriei la concursul 
international de tir din 
Populară Chineză.

La acest concurs, care 
șoară între 17—27 noiembrie, par
ticipă cei mai buni trăgători din 
Uniunea Sovietică și din țările de 
democrație populară.

Lotul 
sportivi 
Romînă 
curs în 
ză. cuprinde 27 persoane printre

de trăgători romîni, primii 
din Republica Populară 
care participă la un con- 
Republica Populară Chine-

După prima zi
R.P.R. — R. Cehoslovaca 53:51 ia înot

întreceri viu disputate, o intere
santă evoluție a scorului... și un 
punctaj general favorabil sportivi
lor noștri (63-57), iată caracteris
tica primei zile a întîlnirii inter
naționale de natație dintre repre
zentativele R.P.R. și R. Cehoslova
ce desfășurate la bazinul acoperit 
de la Floreasca. Propriu zis, la a- 
cest punctaj general a contribuit 
și victoria echipei noastre de ju
niori la polo pe apă, căreia i s-a 
acordat 10 puncte față de cele 6 
acordate oaspeților așa cum pre
vede protocolul concursului. To
tuși, chiar fără rezultatul meciu
lui de polo punctajul ne era favo
rabil (53-51), pentru că la sfîrșitul 
probelor de înot din prima zi de 
concurs reprezentanții noștri au 
produs o frumoasă surpriză între- 
cînd reprezentativa R. Cehoslova
ce, care se bucură de un frumos 
prestigiu internațional .

Prima probă a concursului, cea 
de 100 m. liber junioare, a dat 
cîștig de cauză oaspeților care, 
prin Krista Fischerova și Martha 
Skupilova au cîștigat primele două 
locuri cu timpurile de 1:12,0 și — 
respectiv — 1:12,3. Aceste două 
înotătoare, de altfel ca și ceilalți 
coechipieri au arătat o tehnică 
bună a stilurilor. Locurile 3 și 4 
au fost ocupate de Martha Kiss și 
Elena Ghînea care au obtinut tim
purile 1:19,0 șî 1:20,8. In proba 
următoare — 400 m. liber juniori 
— > lupta s-a dat între St Fritsch 
IR. Ceh.) și Șt Ionescu (R.P.R.). 
Primul a realizat timpul de 5:019 
cu 3 secunde și 3 zecimi mai nu- 
tin decît reprezentantul nostru. 
Proba de 100 m. liber seniori ne-a 
adus puncte prețioase pentru că 
Iosif Novac si Iosif Pana au ocu
pat primele două locuri cu 59.2 șî 
respectiv 1:00,7. înaintea înotăto
rilor cehoslovaci Vaklav Prokop 
(1:01,1) șî Iosif Deak (1:02,2). 
Proba următoare 200 m. bras _se- 
niorî a mărit punctajul echipei 
noastre prin Felix Heitz (2:41,7) 
și Mihai Mitrofan (2:42.2) care au 
avut un avantaj apreciabil față de 
următorii sosiți. Vlado Skovaisa 
12:46.2) și Slava Svosil (2:46.7). 
In probele de 100 m. spate seniori 
si senioare cele două reprezenta
tive și-au împărțit victoriile. Pri
ma a revenit valorosului înotător 
Lako Bacik (R .Ceh.) cu un rezul
tat de valoare mondială (1:06.8), 
iar cea de a doua — proba de se
nioare — a revenit reprezentantei 
noastre Ecaterina Orosz care cu

Au început campionatele internaționale 
de tenis de masă

BELGRAD. (Prin telefon). — 
întrecerile celei de a 6-a ediții a 
campionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Iugoslaviei au 
început vineri dimineață în sala 
Universității Populare KOLAR- 
CEV.

Printre participanții la această 
competiție găsim pe cei mai cu- 
noscuți jucători de tenis de masă 
din Europa. Astfel sînt prezenți 
la masa de joc cehoslovacii Ivan 
Andreadis, Stipek, Tereba, Vichna- 
novski, maghiarii Sido, Szepessy, 
iugoslavii Dolinar, Harangozo, iar 
R.P.R. este reprezentată de Ha
rasztosi, Gantner și Paul Pesch. 
In probele feminine participă de- 
asemenea jucătoare renumite. Ală
turi de Angelica Rozeanu și Ella 
Zeller concurează aci Gizi Farkaș, 
Rosalinda Rowe, Diana Rowe, Eva 
Koczian, Ilona Kerekeș, cehoslovace, 
le Grafcova și Krupkova, austriaca 
Laubert și franceza Rougagnou.

In primul joc Ella Zeller a în< 
trecut pe iugoslava Despotovici, 
cu scorul de 3-0 (8, 10, 7). Astăzi 
Ella Zeller se va întîlni cu Vrzic 
(Iugoslavia) și apoi (dacă va în
vinge) cu cîștigătoarea meciului 
Rosalinda Rowe (Cornett) — Lau-

care : maeștrii emeriti ai sportului 
Iosif Sîrbu și Gheorghe Lichiardo- 
pol. maeștrii sportului Stefan Pe
trescu. Henri Herșcovici, Marigta 
Juverdeanu, Lia Sîrbu. Iudith Mo- 
scu și alții.

întrecerile se vor disputa pe e- 
chipe și individual Ia probele armă 
liberă calibru redus 3x40 focuri 
masculin și 3x20 focuri femirtin, 
meci englez masculin și feminin, 
pistol viteză masculin și armă mi
litară 3 x 20 focuri masculin.

Ținînd cont de valoarea partici- 
pantilor întrecerile se anunță foar
te disputate la toate categoriile de 
arme, atît la bărbați cît și la 
femei. 

timpul realizat (1:20,1) a reușit 
un nou record republican (vechiul 
record: Maria Both 1:20,3). Ulti
mele două probe individuale au 
fost cele de 100 m. fluture (juni
oare și juniori). Proba de juniori 
extrem de disputată, nu a putut 
da pînă la urmă un singur cîști- 
gător deoarece arbitrul de sosire 
i-a văzut terminînd cursa în ace
lași timp atît pe Mircea Olaru 
(R.P.R.), cît și pe Alex Csadi (R. 
Ceh.). Pentru amîndoi timpul 
oficial este 1.08.8. Im proba 
de junioare Martha Skupilova, o 
înotătoare de mare clasă (are per
formanțe de valoare în stilurile: 
fluture, liber și spate), a cîștigat 
cu ușurință proba cu timpul de 
1:19,0. In sfîrșit, ștafeta 4xl00m. 
liber seniori a fost de-a dreptul 
pasionantă. Avantajul luat în pri
mul schimb de cehoslovaci prin 
Bacik a fost recuperat de urmă
toarele două schimburi ale ștafe
tei noastre. In ultimul schimb, Io
sif Novak înotînd extraordinar 
(58,6) a adus un avantaj întregii 
noastre ștalete, contribuind astfel 
la obținerea victoriei în probele 
de înot. Ambele ștafete au realizat 
la capătul cursei noi recorduri: 
4:00,1 (R.P.R.) și 4:00,4 (R. Ceh.).

La sărituri cu coeficient impus 
locul I a revenit cehoslovacului 
Thomas Bauer care a totalizat 73,79 
p. Reprezentanții noștri, Herbert 
Wittenberger și Klaus Wittenberger 
au ocupat locurile 2 și 3 cu 66,33 p. 
și — respectiv — 62,52 p. Cel de 
al doilea concurent cehoslovac Alois 
Oelko a totalizat 56,10 p.

întîlnirea de polo pe apă dintre 
reprezentativele de juniori ale R.P.R. 
și R. Cehoslovace a încheiat pro
gramul primei zile de întreceri. 
Victoria a- revenit tinerilor jucători 
romîni cu scorul de 10—2 (3—1). 
Au înscris Danciu (3), Szabo
(3),  Bordi (2), Blajek (2) 
ae la învingători și Z. Durda,- 
F. Durda de Ia învinși. A arbitrat 
cu multă competență arbitrul sovie
tic Pcelin.

întrecerile vor continua astăzi, 
sîmbătă (ora 17,30) și duminică 
(ora 17,00). Iată programul de as
tăzi: 400 liber, 100 fluture (seniori), 
100 liber, 4x100 liber (senioare), 
100 m. spate, 100 m. bras, 4x100 m. 
liber (juniori), 100 m. bras (junioare); 
sărituri cu coeticienr liber seniori și 
jocul de polo R.P.R. — R. Ceh. (se
niori) arbitru V. Boric (R.P.F. 
iugoslavia).

ale R.P.F. Iugoslavia
ber. Angelica Rozeanu nu a avut 
adversară în primul tur, iar astăzi 
ea va primi replica cehoslovacei 
Krupkova. Invingătoarea se va în- 
tîlni — probabil — cu Kerekeș. 
Schlaff (R.F.G.) a învins pe Cio- 
vic (Iugoslavia) cu 3-2.

In primele jocuri masculine re
prezentanții noștri au obținut 3 vic
torii. Astfel Harasztosi a învins 
pe Vanjoc (Iugoslavia) cu 3-1 
(21-9, 19-21, 21-11, 21-13), Pesch 
pe Takaci (Iugoslavia) cu 3-2 
(19-21, 21-11. 21-11, 20-22, 21-9) 
si în sfîrșit Gantner pe iugoslavul 
Roja cu 3-0 (19, 16, 19.). De re
marcat este victoria maghiarului 
Szepessy asupra lui Stipek (R. 
Ceh.) cu 3-0. Jucătorii noștri vor 
susține mai departe următoarele 
întîlniri: Harasztosi — Vihnanov- 
ski, Pesch — Kennedy și Gant
ner — Osterholn.

Intîlnirile continuă astăzi și 
mîine cînd vor avea loc și toate 
finalele.

Turneul internațional
ZAGREB In runda a doua a 

turneului international de șah de 
la Zagreb, una dintre partidele im
portante a fost cea dintre marele 
maestru Gheller și tînărul campion 
bulgar Minev. Jucînd cu albele, 
Minev a acționat energic în prima 
parte a partidei, dar Gheller s-a 
apărat cu precizie și în cele din 
urmă partida a fost consemnată ca 
remiză. Intr-o partidă de atac iu
goslavul Pire l-a învins pe cam
pionul S.U.A. Bisguier.

Iată și celelalte rezultate: Bar- 
cza-Porecca 1-0; Bertok-Dickstein 
0-1; Rabar-Smîslov ‘/a-'/a; Ivkov- 
Matanovici V2-1/?; Fuderer-Milici 
1-0; Trifunvici-Filip */2" ’/2; Udovici- 
O’Kellv 1-0. Partida Gligorici- 
Karaklajici a fost întreruptă.

Partidele întrerupte din prima 
rundă s-au terminat cu următoa
rele rezultate : Gheller-Filip ‘A-'A; 
Trifunovîci-Udovici 1-0; O'Kelly-

3 noi recorduri atletice
I ORADEA 4 (prin telefon).— 

Recordmanul țării noastre la 
10.000 m., Constantin Grecescu 
(Dinamo) și-a îmbogățit pal
maresul cu alte trei recorduri.In 
cadrul unei curse de 20 km., 
desfășurată astăzi după-amiază, 
el a corectat recordurile la 15 
km., 1 oră și 20 km. Iată 
performanțele obținute de C. 
Grecescu: 15 km. 47:44.8; 1 oră: 
18 km. 651 ni.; 20 km.: 64:28,6. 
Vechile recorduri, aparțirend lui 
Dinu Cristea, erau de: 49:29.0; 
17 km. 841 și — respectiv — 
67:27,8.

Constantin Grecescu a închi
nat noile sale recorduri zilei de 
7 Noiembrie.

Ladislau Kiss 
corespondent

Fotbaliștii sovietici susțin 
noi întîlniri peste hotare
Pe stadionul Bislet din Oslo s-a 

desfășurat la 3 noiembrie întîlnirea 
internațională de fotbal dintre echipa 
Ț.D.S.A. Moscova și echipa nor
vegiană „Spartakus". In tot timpul 
jocului fotbaliștii sovietici au deți
nut inițiativa. încă în minutul 6, e- 
chipa Ț.D.S.A. a deschis scorul .prin 
Emîșev. Pînă la pauză jucătorii so
vietici mai înscriu două goluri, iar 
după reluarea jocului încă patru 
puncte. Echipa Ț.D.S.A. a repurtat 
victoria cu scorul de 7—0 (3—0).

„ . ★
La 3 noiembrie a sosit la Djakarta 

echipa sovietică de fotbal „Lokomo
tiv" Moscova. Sosirea fotbaliștilor 
sovietici a fost așteptată cu u,n viu 
interes de cercuriie sportive din In
donezia.

Primul joc al echipei „Lokomotiv" 
Va avea loc la 6 noiembrie în com
pania campioanei Indoneziei, echi
pa „Persidja". Toate biletele puse 
în vînzare pentru acest meci au lost 
epuizate.

★
La 3 noiembrie s-a disputat pe 

stadionul din Pekin întîlnirea inter
națională de fotbal dintre echipa 
Zenit Leningrad și echipa Armatei 
Populare de Eliberare „1 August”, 
cîștigătoarea campionatului de fot
bal al R. P. Chineze. Fotbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 2—0.

PE SCURT
• La 3 noiembrie echipa sovieti

că de fotbal, Spartak-Moscova, care 
se află în turneu în Iugoslavia a 
susținut prima întîlnire la Belgrad 
cu echipa Partizan, una din frun
tașele fotbalului iugoslav. După o 
partidă frumoasă. în care fotbaliș
tii sovietici au fost superiori, vic
toria le-a revenit cu scorul de 2-1.

Pentru Spartak ambele goluri au 
fost înscrise de Isaiev, iar pentru 
Partizan a înscris Pajevici
• Miercuri s-a disputat la Lon

dra întîlnirea internațională de fot
bal dintre echipele reprezentative 
ale Angliei și Irlandei.- Victoria a re
venit echipei Angliei cu scorul de 
3—0 (0—0).

A In cadrul unui concurs atletic 
desfășurat miercuri la Budapesta, 
atleta maghiară Erzsebet Vlgh a 
stabilit un nou record al R. P. Un
gare în proba de aruncare a suliței 
cu performanța de 50,15 m., între- 
c/înd astfel vechiul! r.ecorld (49,84 
tn.), care-i aparținea.

Aruncătorul de disc. Islandezul 
Thorsteinn Loeve a realizat la Reyk
javik (Islanda) un nou record al ță
rii sale Ia proba de aruncare a dis
cului, obținînd 54,28 m.

• La Paris, echipa de lupte a 
Finlandei a învins cu 8-0 reprezen
tativa Franței. De remarcat că 
întîlnirea dintre luptătorii finlan
dezi, viitorii adversari ai luptători
lor romîni. și cei francezi s-a desfășu
rat astfel: patru categorii la lupte 
clasice și patru la lupte libere.

de șah de la Zagreb
Pire 1-0; Bisguier-Gligorioi 1-0. 
Matanovici și Rabar au întrerupt 
pentru a doua oară, iar partida 
Dickstein-Porecca 3 fost amînată. 

Turneul international de șah de 
la Zagreb a continuat la 3 noiem
brie cu desfășurarea rundei a treia. 
O bună partidă pozițională a jucat 
tînărul maestru Jugoslav Ivkov, cu 
negrele împotriva marelui maestru 
Smîslov. După o încercare nereu
șit de atac, Smîslov a acceptat 
propunerea de remiză a parteneru
lui său. Jucînd cu albele, Trifuno- 
vici a obținut o frumoasă victorie 
în fața lui Minev. Iată rezultatele 
înregistrate în celelalte partide: 
Gheller—narez a ‘/2—V2; Dickstein- 
Rabar '/2 — V2; Mataiiovici-Fude- 
rer 1—0; Milici-Gligorici 1—0; Pa
tru partide au fost întrerupte.

După trei runde, în clasament 
conduce Trifunovici cu 2'/2 p. urmat 
de Smîslov (U.R.S.S.) cu 2 p.
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