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Trăiască cea de a 40 a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie!

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînâ'
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GLORIOASA ANIVERSARE
unei ere noi in dezvoltarea omenirii, 

comunismului! 
cuprins în cu- 
milioanelor de 
care, lichidînd 
lume milenara

Profund impre
sionată, uimită și 
plină de entuziasm, 
întreaga omenire, 
de pe toate meridi
anele globului, con
tinuă să urmăreas
că într-o nemaipo

menită îneînfare zborul magnific al 
celor mai tinere dintre astre — sate
liții artificiali ai pămîntului. „Sput
nik" nr. 1 și „Sputnik" nr. 2 — a- 
ceste minunate zămisliri ale minții 
omenești — rod al strădaniilor 
încununate de succes ale colec
tivului de savanți, tehnicieni și lu

crători sovietici, reprezintă mai mult 
Kecît un hotărit pas înainte în cuceri
rea spațiilor interplanetare. Piatră de 
hotar în dezvoltarea științei, ei s-nt un 
original și atotconvîngâtor argument 
care pledează fără putință de tăgadă 
în favoarea unui adevăr elementar, de 
care unii — ce-i drept puțini la nu
măr — se mai îndoiesc: superiori
tatea științei sovietice. Astăzi și cei 
mai înverșunați dușmani ai statului 
sovietic sînt siliți — în fața eviden
ței și de teamă de a nu fi striviți de 
h<rfiotu>l homeric de rîs al întregii o- 

recunoască acest adevăr

și uluitoarea călătorie 
sovietice a creat un cli-

meniri — să 
elementar.

Fantastica 
a micilor luni
mat cum nu s-ar fi putut mai potrivit 
pentru măreața 
mai grandioase 
Iuții din cîte a 
toria, revoluția 
ttjod covîrșitor
omeniri în ultimele patru decenii.

Doar 40 de ani au trecut de cînd 
tunurile „Aurorii" au vestit zorile

aniversare a celei 
și mai profunde revo- 
cunoscut vreodată is
care a influențat în 
dezvoltarea întregii

era socialismului și 
Și cît de greu sînt de 
vlnte toate înfăptuirile 
muncitori și de țărani 
pentru întîia oară în 
exploatare a omului de către om, au 
făurit, luptînd cu un eroism cum nu 
s-a mai cunoscut nicicind înainte, un 
stat al lor, al celor ce muncesc, sta
tul sovietic! „Sputnik" nr. 1 și nr 2 
sînt un măreț simbol al neîntreruptu
lui șir de victorii obținute de oamenii 
sovietici sub înțeleaptă conducere a glo
riosului lor partid comunist, în toate do
meniile de activitate. Triumful Revo
luției din Octombrie și construirea so
cialismului pe a 6-a parte a globului 
pămtntesc au dovedit în mod convin
gător că numai instaurarea dictaturii 
proletariatului și socializarea mijloa
celor de producție creează condițiile 
pentru un uriaș avînt al economiei și 
culturii, pentru ridicarea necontenită 
a nivelului de trai material și cul
tural al celor ce muncesc. înfăptuind 
genialul plan de construire a socia
lismului elaborat de V. I. Lenin, po
porul sovietic nu numai că a reușit 
înfr-un termen uimitor de scurt să-și 
scoată uriașa țară din înapoierea 
semifeudală, dar a izbutit să depă
șească toate țările capitaliste in ceea 
ce privește ritmul de creștere a pro
ducției. O singură cifră, dar edifica
toare : 
în cei 
de 46 
ocupă 
doilea 
mul producției industriale.

măcar dușmanii cei mai înverșunați 
nu se mal îndoiesc de faptul că isto
rica sarcină trasată de Congresul al 
XX-lea privind ajungerea și depăși
rea principalelor țări capitaliste sub 
aspectul producției industriale și a- 
gricole pe cap de locuitor, va fi în
deplinită chiar înainte de termenul 
stabilit de Congresul P.C.U.S.

In anii puterii sovietice. Rusia — 
fosta temniță a popoarelor, țara ce
lei mai crunte asupriri naționale și 
sociale, țară care era dată ca pildă a 
mizeriei și 
transformat 
tria liberă 
vietice care
oamenii muncii deplini stăpîni 
soarta lor se bucură de 
nunate ale activității lor creatoare de

analfabetismului — s-a 
structural, devenind pa- 

a tuturor popoarelor so- 
trăiesc înfrățite, în care 

pe
roadele mi-

(Continuare in pag. 2)

Delegația P. M. R. și 
la sărbătorirea celei 
a Marelui Octombrie
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producția industrială a crescut 
40 de ani de putere sovietică 
ori. Astăzi, Uniunea Sovietică 
primul loc în Europa și al 
în lume în ce privește volu- 

Și mei

Luni dimineața de la aeroportul 
Băneasa a plecat spre Moscova dele
gația Partidului Muncitoresc Romin 
și a guvernului Republicii Populare 
Romîne care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., va participa la 
sărbătorirea celei de-a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialis'e din Oc
tombrie.

Delegația este alcătuită din tova
rășii: Chivu Stoica, membru în Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, Alexandru Moghioroș, membru 
în Biroul Politic al C.C. al P.M.R , 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nicolae Ceaușescu, membru în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., se
cretar al C.C. al P.M.R., Ștefan Voi- 
tec, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R., vicepreședinte

Revolufia proletară a învins. Lenin își începe raportul, primul ra
port asupra primei revolufii proletare...

Folosirea experienței sovietice, factor de seamă 
ai progresului mișcării de cultură fizică și sport 

din Republica Populară Romină
Interviu cu tov. MAN O LE BODNAR AȘ — președintele Comitetului de 

organizare a U.C.F.S.
tat să împiedice în toate domeniile 
contactele directe sau indirecte între 
poporul romîn și poporul sovietic. Fără 
îndoială că din cauza acestei politic® 
reacționare și sportul a avut multei 
de suferit.

Trebuie să arătăm însă că o serie, 
întreagă de federații din Romînia erați 
dornice să stabilească relații cu orga? 
nizațiile sportive din U.R.S.S., să 
susțină meciuri și întîlniri. A fost per? 
fectat chiar un turneu al echipei de 
fotbal care, întoreîndu-se de la Stock? 
holm, intenționa să treacă prin Uniuj 
nea Sovietică pentru a evolua într-oj 
partidă amicală la 'Moscova. Dar mi? 
nistrul de interne din acea vremei 
(1935) a interzis această vizită.

In anul 1936 conducerea clubului 
„Stadiul Romîn" a trimis o scrisoa? 
re lui „Dinamo" Moscova propunîndl 
organizarea unei întîlniri atletice. Di? 
namoviștii au răspuns în mod a fir? 
mativ, arătîndu-se bucuroși să se în? 
tîlnească cu sportivii romîni. Dar, dirt 
motivele arătate mai sus, nici această 
întilnire nu a putut avea loc.

Astfel, deși nu se poate vorbi des? 
pre legături directe sportive romîno? 
ruse în acea vreme, totuși — în pofidă 
tuturor opreliștilor—realitățile din Ru? 
sia Sovietică, veștile marilor succese 
ale mișcării de cultură fizică și sport 
din U.R.S.S. pătrundeau și în țara 
noastră. Presa de 
știri de sport din 
In anii dinaintea

ÎNTREBARE: Care au fost re
lațiile sportive romino-ruse înaintea 
luî 23 August 1944?

1
RĂSPUNS: „Guvernele burghezo- 

moșierești și dictatura fascisto-anto- 
nesciană care s-au perindat la cîrma 
țării pînă la 23 August 1944 au cău-

a 
de 
a plecat la Moscova
al . . _
Preoteasa, membru supleant al Bi
roului ~........... '
cretar 
Răutu, 
Politic 
tieî de 
ai P.M.R.

Intrucît tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., care urma să conducă dele
gația, este suferind de gripă și con
form avizului medicilor nu se poate 
deplasa, delegația este condusă de to
varășul Chivu Stoica.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
membrii delegației au fost conduși de 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., de membri ai C.C. al P.M.R., 
de membri ai guvernului, de con
ducători ai organizațiilor obștești și 
ai instituțiilor centrale, de numeroși 
activiști de partid și de stat.

guvernului R. P. R 
a 49-a aniversări

Consilhilui de Miniștri, Grigore

Politic al C.C. al P.M.R., se
al C.C. al P.M.R. și Leonie 
membru supleant al Biroului 
al C.C. al P.M.R., șeful Direc- 
propagandă și cultură a C.C.

stînna publica șf 
țara socialismului, 
celui de al doilea

( Continuare în pag. 2)

Răsunătoarele succese ale sportului sovietic 
comentate pe tot globul

T9 millio sporlolo
4 MW ifiOri s.iț,~
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coze £££££ț&<£MkL,
Folosirea experienței sovietice, factor de seamă 

al progresului mișcării de cultură fizică și sport 
din Republica Populară

(Urmare din pag. 1)

erau cunoscute și la noi nu-

COMPETIȚII
ZILEI DE 7

IN CINSTEA 
NOIEMBRIE

Romină

război
mele unor sportivi ca Pugacevski, fra
ții Znamenski, cîștigători ai crosu
lui L’Humanite, Nina Dumbadze, care 
în anul 1939 a întrecut recordul mon
dial la aruncarea discului, și alții.

Revista romînă de șah, publicație în 
fruntea căreia se afla maestrul Mi
hail Sadoveanu, relata cu regulari
tate aspecte și noutăți din mișcarea 
șahistă sovietică. Apăreau partide ale 
maeștrilor sovietici, probleme și stu
dii ale compozitorilor șahiști din ma
rea țară de la răsărit. In felul acesta 
numele unor jucători ca Botvinik, 
Riumin, Rauzer, Toluș, Ragozin și 
alții au devenit cunoscute jucătorilor 
romîni, iar realizările acestor maeștri 
erau studiate și apreciate".

ÎNTREBARE: Cum s-au dezvol
tat aceste legături după eliberarea 
patriei noastre de către Armata So
vietică ?

RĂSPUNS : „Legăturile sportive ro- 
mînosovietice au început îndată după 
eliberarea Romîniei de către glorioasa 
Armată Sovietică. Primele întîlniri nu 
au purtat un caracter oficial fiind mai 
mult meciuri între echipe ale ostașilor 
sovietici și formații romînești. Ele au 
constituit însă un bun preludiu pen
tru intensa activitate ce avea să ur
meze.

In iarna anului 1945 a poposit la 
noi cunoscuta echipă de fotbal Di
namo Tbilisi. Publicul romînesc a pri
mit cu cea mai caldă simpatia pe 
fotbaliștii gruzini, care au deschis 
seria numeroaselor întîlniri ce aveau 
să urmeze.

An de an volumul și amploarea 
întrecerilor sportive romîno-sovietice 
au crescut. In 1950 ne-au vizitat pen
tru prima oară voleibaliștii sovietici; 
în același an și atleții, cu care am 
susținut acel neuitat Meci 
niei. Apoi, tot mai multe 
sportive sovietice soseau în 
tră, tot mai multe echipe 
erau oaspeți ai sportivilor

noastră a premizelor necesare dez
voltării culturii fizice socialiste. In 
acest domeniu mișcarea noastră de 
cultură fizică a obținut remarcabile 
succese. Pentru dezvoltarea continuă 
a acestor succese și ținîndu-se seama 
de stadiul actual al mișcării spor
tive, precum și de nevoia de a li
chida unele rămîneri în urmă, s-a 
trecut la o formă nouă de organizare, 
indicată de Hotărirea C.C. al P.M.R. 
și a Consiliului de Miniștri din iulie 
a.c.

Un loc de seamă în dezvoltarea 
sportului de masă l-a jucat comple
xul „Gata pentru muncă și apărare" 
introdus în țara noastră în anul 1951 
după exemplul complexului sovietic 
G.T.O. Foloslndu-se vasta experiență 
teoretică și practică a sportului so
vietic, au fost inițiate și în țara 
noastră numeroase competiții de masă 
cum ar fi „Cupa Unității Tineretului-, 
„Cupa Tineretului Muncitor", diferite 
concursuri populare, spartachiade, 
crosuri, care au jucat un rol de mare 
importanță în răspîndirea sportului în 
masele largi de oameni ai muncii de 
la orașe și sate”.

ÎNTREBARE: Pe plan tehnic- 
sportiv care»a fost ajutorul Uniunii 
Sovietice pentru ridicarea nivelu
lui de performanță al sportului ro
mînesc ?

extrem de cobo- 
arena internațio- 
rezultate foarte

Populară Romină

mii de exemplare, 
făcut traducerea 

de

de
s-a
revistei - -sovietice

tiraj de sute 
De asemenea 
permanentă a 
metodică sportivă „Teoria i Practica
Fizicescoi Culturi".

O serie de. specialiștr sovietici au 
ținut cursuri în țara noastră, cum ar 
fi antrenorii Ionov la atletism, Kuz- 
nețov la gimnastică, Lucikin la hal
tere. Numeroși tineri romîni au ab
solvit, iar unii frecventează institu
tele de cultură fizică de la Moscova 
și Leningrad. Specialiștii romîni ■ au 
susținut cu succes dizertații de can
didați în științele pedagogice cu spe
cialitatea educația fizică. Au fost fă
cute schimburi utile de experiență în
tre diferite catedre 
Cultură Fizică din 
ale Institutului de 
la Moscova.

Toate acestea au
în țara noastră studiul științific 
domeniul culturii fizice și sportului 
să ia avînt contribuind la elucidarea 
unor probleme importante ale meto
dicei antrenamentelor, ale fiziologiei 
efortului, ale pregătirii fizice, morale 
și de voință a sportivilor, etc. Nu în
cape îndoială că ridicarea nivelului 
științific al mișcării noastre de cul
tură fizică — prin aplicarea experien
ței sovietice — a fost de asemenea 
unul din factorii de seamă 
sului sportului romînesc".

Turneu de baschet la
In cinstea celei de a 40-a aniver

sări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a avut loc la Gura Hu
morului o importantă competiție de 
baschet, dotată cu „Cupa 7 Noiem
brie", la care au participat echipe 
din Botoșani, Suceava și din locali
tate. Competiția s-a bucurat de 
categoric succes, fiind urmărită 
cîteva sute de spectatori.

După o serie de dispute, de un 
nivel ridicat, victoria a revenit for
mației Recolta Gura Humorului, ur-

un 
de

Gura Humorului
mată de Dinamo Suceava, Voința Bo 
toșaoii și echipa de juniori a colecti 
vului sportiv Recolta din localitate 

Cu acest prilej, s-au remarcat ur
mătorii sportivi: N. Roșea, M. Oan 
cea de la Recolta Gura Humorului 
Serban Pop (în frumos progres) 
Anghel Diaconescu de la Dinamo Su 
ceava și M. Vaizer de la Voințs 
Botoșani. O frumoasă comportare ; 
avut tînăra echipă Dinamo Suceava 
care a fost la un pas de victorie.

Virgil Haiu, corespondent

240 de tineri au cucerit 
insigna de atlet

ale Institutului de 
București cu cele 
Cultură Fizică

făcut posibil ca

de

Și 
în

Peste 
goi au 
concursurile pentru insigna de at
let. 240 dintre acești concarenți reu
șind să cucerească insigna. De ase
menea, s-au desfășurat o scrie de 
întreceri 
handbal, 
sportive.

400 de tineri din orașul Lit- 
participat cu însuflețire la

la : volei, terns de masă, 
fotbal și alte discipline

al Priete- 
delegații 

țara noas- 
romînești 

sovietici".

ai lumii sau ai Europei, 
ca tir, box, canotaj, vo- 
gimnastică, rugbi, spor- 
au repurtat o serie în-

fel a con-INTREBARE: In ce 
tribuit mișcarea sportivă sovietică 
Ia consolidarea organizatorică a 
activității de cultură fizică din 
țara noastră, la dezvoltarea spor
tului de masă ?

RASPUNS : „Experiența mișcării de 
cultură fizică din U.R.S.S. ne învață 
că numai o mișcare sportivă de masă 
răspunde înaltelor cerințe ale culturii 
.fizice socialiste, factor important în 
educația comunistă a oamenilor mun
cii, mijloc eficient de întărire a sănă
tății, de pregătire a tineretului pentru 
c muncă de înaltă productivitate și 
ipentru apărarea patriei.

Numeroși specialiști sovietici ne-au 
ajutat în mod concret să organizăm 
activitatea sportivă din țara noastră 
tn spiritul sarcinilor trasate de Hotă- 
afrea Biroului Politic al G.G. al P.M.R. 
4in 26 iunie 1949. Forma organizato
rică de atunci s-a arătat a fi cea mai 
jpotrivită pentru realizarea în țara

RĂSPUNS: „Ajutorul acesta a fost 
consistent și multilateral. Să nu uităm 
că în 1944 Romînia se număra prin
tre națiunile cele mai înapoiate din 
Europa pe plan tehnic sportiv. Nive
lul recordurilor era 
rît iar evoluțiile în 
nală puține și cu 
slabe.

Astăzi Republica
face parte din rîndul națiunilor frun
tașe în domeniul sportului. Repre
zentanți ai patriei noastre dețin re
corduri mondiale și europene, titluri 
de campioni 
In discipline 
lei, handbal, 
tivii romîni
treagă de succese. Printre cauzele care 
au contribuit la realizarea acestui 
progres, un loc important îl ocupă și 
ajutorul frățesc și dezinteresat al spor
tivilor sovietici.

Contactele personale dintre sportivii 
romîni și cei sovietici au ajutat pe 
reprezentanții țării noastre să-și ri
dice în mod simțitor nivelul măies
triei, prin însușirea principiilor an
trenamentului modern, unei tehnici 
sportive avansate.

„Față de prieteni nu avem secrete" 
— spun sportivii sovietici. Faptele 'au 
arătat că aceste cuvinte reflectă rea
litatea.

Fără îndoială că sportivii noștri au 
datoria să învețe și pe mai departe 
din bogata experiență sovietică, să-și 
ridice necontenit măiestria, să se ridice 
în toate disciplinele la 
formanțelor de valoare

nivelul per- 
mondială“.

s-a reflectat

Numărul viitor al ziarului

SPOKTUl
va apare simbătă 9 no

iembrie a-c. ia orele

„Una din trăsăturile 
ale sportului sovietic o 
profundul său caracter 

In țara noastră a fost fo- 
scarâ largă literatura so-

#■

obișnuite

INTREBARE: Cum 
pe tărîm științific schimbul de ex
periență dintre mișcarea sovietică 
de cultură fizică și cea din Re
publica Populară Romină ?

RĂSPUNS: 
principale 
teistitiiie 
™anțific. 
losită pe
vietică de specialitate, tradusă și răs- 
pîndită în forurile noastre de studiu 
și învățămînt sportiv: Institutul de 
Cultură Fizică, cabinetele metodico- 
științifice regionale, etc. In această 
perioadă au, văzut lumina tiparului 
(în traducere) șute de titluri cu un

ÎNTREBARE: Care 
pectivele de viitor ale 
sportive dintre țara i 
Uniunea Sovietică?

ai progre-

sînt pers- 
relațiilor 

noastră și

se dez- 
următor 
întîlniri 
romîni, 
un re-
15 vor

sportivii sovietici și 
care va constitui și ea
Dintre acesțe întîlniri 

caracter central ca meciuri în-

RĂSPUNS: „Relațiile sportive ro
mîno-sovietice vor continua să 
volte și mai mult. In anul 
sînt programate peste 30 de 
între 
cifră 
cord, 
avea
tre reprezentative de țări. Celelalte se 
vor desfășura în compania unor e- 
chipe sau reprezentative din repu
blici unionale sau orașe "le Uniunii 
Sovietice. La fotbal, de pildă, va avea 
loc o triplă întîinire între echipele 
„A", „B“ și juniori. Au mai fost per
fectate întîlniri la atletism, lupte, te
nis, gimnastică și alte sporturi.

Fără îndoială că toate aceste com
petiții vor contribui la strîngerea și 
mai puternică a legăturilor de prie
tenie dintre sportivii celor două țări, 
prilejuind un prețios și util schimb de 
experiență".

Gavril Ignea corespondent

lejul să asiste recent la o reușiți 
gata de box. In cadrul acestei gale, 
s-au intilnit sportivii din echipa Re
colta cu cei din selecționata Sibiu. 
Meciurile au oferit, în genere, dispu
te interesante care au pasionat pe 
numeroșii spectatori prezenți la a- 
ceasta gală.

Intîlnirea s-a terminat cu victoria 
surprinzător de categorică a boxe
rilor din localitate, care au c'știgat 
cu 18—2, deși oaspeții aveau în for
mația lor pugiliști de certă valoare.

De a lungul viu disputatelor me
ciuri, s-au evidențiat 
Bagosi, Remus Popa 
la Recolta.

Molnar,

boxerii E merii 
ți I. Naghi di

corespondent

Concurs interregional 
de tir

In cinstea zilei de 1 Noiembrie, 
numeroși tineri au cucerit insigna 

G.M.A.

O reușită gală de box 
ia Salonta

Numeroșii amatori de spectacole 
pugilistice' din Salonta au avut pri-

La Petroșani s-a desfășurat um 
concurs interregional de tir, dotat 
cu „Cupa 7 Noiembrie", la care au 
participat reprezentative din regiu
nile Timișoara, Craiova și Hunedoa
ra. In clasamentul individual, primul 
loc la băieți a fost ocupat de Ion 
ARDELEANU (504 puncte), iar la 
fete de Maria SINZEANA (493 p.), 
ambii din Timișoara.

Pe echipe, victoria a revenit for
mației A.V.S.A.P. Hunedoara, cu 
2428 puncte, urmată de A.V.S.A.P. 
Craiova cu 2372 p. și A.V.S.A.P. Ti
mișoara CU 2350 p. Competiția, bine 
organizată, a prilejuit o reușită pro
pagandă pentru sportul tirului.

N. Sbuchea, corespondent

Numeroase întreceri sportive la Lupeni
In cinstea zilei de 7 Noiembrie, ^cei mici și cei mari), 

colectivul sportiv Energia din Lupeni 
a organizat o serie de întreceri spor
tive.

Astfel, la concursul atletic cu carac
ter popular, au participat peste 200 
de tineri, din rîndurile cărora s-au re
marcat Gh. Piper la 100 metri plat 
și I. Adam la 200 metri plat. Dar 
nu numai întrecerile de atletism 
s-au bucurat de o largă participare, 
ci și competițiile de fotbal (pentru

. ... . . v
altele.

Iubitorii sportului cu 
Hunedoara au asistat, în 
octombrie, la o interesantă gală 
box, în cadrul căreia sportivii 
la Energia Lupeni i-au depășit 
cei de la Energia Hunedoara, iar 
săptămînă mai tîrziu, la Lupeni, 
meci revanșă, victoria a revenit bo
xerilor din Hunedoara.
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I. Crortee-corespondent

Glorioasa aniversare
(Urmare din pug. 1)

binefacerile culturii și civiliza- 
'■ de 

s-au
toate ----------- . . .
(iei. Savanții sovietici, îndrumați 
partid și sprijiniți de guvern, 
dovedit apți să rezolve cu succes cele 
mai complicate probleme ale științei 
șl tehnicii universale. „Sputn:k*-ul 
«ir. 2 este cea mai nouă verigă a unui 
lanț neîntrerupt de succese din care a- 
mintim doar cele mai recente: construi
rea primei centrale atomo-electrice din 
lume, a avioanelor cu reacție TU 104, 
„Rossia" și TU 114, realizarea rache
telor balistice intercontinentale.

Dar cînd încercăm a face un bilanț 
ctt de sumar al celor înfăptuite în cei 
40 de 
trebuie 
mătate 
sovietic 
vaziile 
și să muncească pentru tămăduirea 
rănilor provocate tînărului său stat 
de războaiele agresive organizate d» 
reacțkinea internațională.

Nu există însă greutăți care să 
nu poată fi învinse de oamenii sovie
tici, educați de P.C.U.S. 1 Curajul, 
abnegația, înalta lor conștiință revo
luționară au devenit un simbol al 
omului nou, omul epocii socialiste. 
Va trece veac după veac și niciodată 
popoarele lumii nu vor uita ctt dato-

ani de putere sovietică, nu 
să uităm că în aproape ju- 
din această perioadă, poporul 

a fost silit să înfrunte in- 
forțelor imperialiste coalizate

rează poporului sovietic care prin 
eroismul și grelele sale jertfe a sat* 
vat omenirea de sclavia fascistă 1

Purtînd tot mai sus steagul invin
cibil al Marii Revoluții Socialiste dil 
Octombrie, poporul sovietic pășește cu 
succes pe calea trecerii treptate spre 
comunism. Strins unit în jurul P.C.U.S. 
și al guvernului, gloriosul popor sovie
tic muncește cu abnegație la înflorirea 
și întărirea neîncetată a măreții sale 
patrii, bastion de neclintit în 
turor urzitorilor la război. 
Sovietică este mai iubită și 
mată ca oricînd ca urmare a 
ei față de ideea coexistenței

calea tu- 
Uniunea 
mai sti- 

fidelității 
pașnice 

și a colaborării între popoare, a luptei 
ei dîrze pentru apărarea păcii 
lume.

Giganticul salt înfăptuit de Uniunea 
Sovietică în numai patru decenii are 
o uriașă însemnătate istorică mon
dială, dovedind incontestabila supe
rioritate a socialismului asupra ca
pitalismului.

Astăzi, în marea și înfrățită familie 
a popoarelor care au pornit pe dru
mul însorit al Marelui Octombrie și 
construiește cu succes socialismul pă
șește hotărît și poporul nostru. S-a 
creat sistemul mondial al socialismu
lui pe aproape o treime a suprafeței 
globului pămîntesc. cea mai impor
tantă trăsătură istorică a epocii noas-

tn

In 
te- 
în- 
în-

tre, mărturie sigură că procesul 
obiectiv al dezvoltării istorice se des
fășoară în direcția socialismului, 
lagărul țărilor socialiste domnesc 
lății noi, nemaicunoscute înainte 
tre state, relații de colaborare și 
tr-ajutorare reciprocă.

Poporul nostru sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn con
struiește cu succes* socialismul. In 
această operă uriașă de făurire a unui 
viitor fericit simțim mereu ajutorul 
frățesc al poporului sovietic si al po
poarelor din țările de democrație 
populară. In toate domeniile de acti
vitate colaborarea cu Uniunea Sovie
tică și țările prietene este deosebit de 
fructuoasă. Roadele acestei colaborări 
se constată zi de zi și în domeniul 
culturii fizice și al sportului. Sportivii 
patriei noastre, insușindu-și pilda în- 
suflefitoare a sportivilor sovietici, se 
străduiesc să-și ridice necontenit mă
iestria lor sportivă contribuind cu 
toate forțele lor la întărirea prestigiu
lui patriei noastre, ia făurirea unei 
mișcări puternice de cultură fizică 
factor de seamă în întărirea sănătății 
și în educarea în spiritul patriotismu
lui socialist a oamenilor muncii. îm
preună cu întregul popor ei sînt ho 
tărîți să meargă neabătuți înainte, îr 
frunte cu Partidul Muncitoresc Ro 
mîn, pe drumul Marelui Octombrie.



TBHIWSCA IM VEEI PBIETENIR HBMINB-SBVIETIBR!
DIN TOATA INIMA
Animați de sentimentele de caldă prietenie și dragoste frățească 

ce însuflețesc întreg poporul nostru, masele de tineret sportiv s-au 
străduit să întimpine cea de a 40-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie prin nenumărate succese care se adaugă 
la cele realizate de oamenii m uncii în cinstea măreței sărbători a 
proletariatului mondial. Sînt contribuțiile modeste, dar nu mai 
puțin semnificative, ale sportivilor din cele mai diferite colțuri ale 
țării și în ele se citesc deopotrivă dorința de a sărbători neuitatul 
Octombrie Roșu ca și hotărîrea de a contribui cu toate forțele la 
înflorirea patriei noastre, care merge neabătut pe drumul deschis 
de marea victorie a proletariatului.

Cîteva dintre aceste realizări le vom înfățișa in cadrul paginii 
de față. Veți citi despre succesele in muncă ale unor sportivi, despre 
dragostea cu care sportivii fruntași își închină victoriile de pe sta
dioane marelui eveniment, despre dirzenia cu care mii de tineri 
au purtat de-a lungul și de-a latul țării Ștafeta Prieteniei sau 
despre inaugurarea unor baze sportive pentru care au fost preState 
sute și mii de ore de muncă voluntară. Sînt realizări închinate din 
inimă de sportivii noștri săr bătoririi a 40 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

Mesajele tineretului străbat 
spre Iași

Jara,

Harnicii sportivi de la I.T.B.
Printre muncitorii de la I.T.B. care 

intimpină cu frumoase realizări în 
producție cea de a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții din Octombrie, se 
numără și o serie de sportivi. In frun
tea acestora se află valorosul atlet 
C. Burghelea, mecanic, încercatul al
pinist Gh. Afanasiu, frezor, handba
listul Gh. Ceacki. electrician, volei
balistul Florin Ruja, strungar, ți 
alții.

I,a locul lor de muncă toți acești 
sportivi, muncind cu însuflețire, au 
obținut importante realizări alături 
de ceilalți oameni ai muncii de la 
I.T.B. care au întîmpinat 7 Noiembrie 
cu noi succese în producție

Stan Tudor, coresuondem

în drum
Sutele de kilometri au fost 

parcurse, una după alta. De la mi
cul sat pierdut în creierul munți’ r 
sau în imensitatea Bărăgan.il-.:i pină 
la cea mai răsărită comună din îm
prejurimi, de aci la micul orășel re
ședință de raion, apoi la regiune și 
de acolo pe unul dintre marile tra
see convergînd spre Iași, mii de ti
neri și tinere au străbătut drumu
rile purtînd mărturia unei prietenii 
de nezdruncinat. Nu numai cuvintele 
scris® în mesajul din tubul de lemn 
sau metal al ștafetei vorbesc despre 
nobilul sentiment. Despre prietenia 
tineretului romîn față de gloriosul 
tineret sovietic vorbește deopotrivă 
imboldul care a îndemnat alte mii de 
tineri să pavoazeze 
de schimb 
cu toții în 
predare a 
poarte mai 
metrilor și 
sele mesaje.

Și ștafetele merg mai departe, 
purtate de tinerii oțeliți pe terenu
rile de sport. Ele au parcurs lito
ralul Mării Negre și malurile bă- 
trînei Dunăre, au urcat dealurile 
grele de rod ale așezărilor oltenești 
și au coborît văile bogate în căr
bune și metal ale centrelor minere 
din Apuseni, au străbătut trecăto- 
rile Carpaților și s-au întîlr.it în 
centrele din Moldova, la Tg. Ocna 
sau Bacău la Vatra Domei sau Paș
cani. Drumul a fost lung, pe 
alocuri greu, dar purtătorii ștafetei

clipă, iar la 
loc în fața 

chipurile lor

Cumpărătoriî sînt 
mufțumiti

Întrecerile în cinstea zilei de 
Noiembrie s-au desfășurat

r 
intr-un

Participare entuziastă

traseul și locul 
al ștafetei, să se adune 
momentul solemnității de' 
mesajelor, să ia și să 
departe, în pofida kilo- 
a intemperiilor, prețioa-

n-au întirziat nici o 
întilnirea care a avut 
unui public entuziast, 
nu mai exprimau oboseala drumului
parcurs ci bucuria datoriei împli
nite.

Iar mîine lașul își va primi săr
bătorește oaspeții. Gazda primitoare 
a fiecărei ediții a ștafetei și-a îm
brăcat anul acesta haine de sărbă
toare, mai frumoase ca oricind, in 
cinstea celei de a 40-a aniversări. 
Și peste o zi, la l.ngiieni, solii ti
neretului sovietic vor primi mesajul 
care a adunat în e! dragostea și 
prietenia unui într-g popor—

La un concurs atletic școlar recent 
organizat de ziarul nostru în Capita
lă, în cinstea zilei de 7 Noiembrie, 
au participat peste 2000 de elevi și 
eleve în preliminarii, 200 dintre ei tă
ind startul duminica trecută, in fi
nale. intr-un concurs similar, la Ora
șul Stalin, numărul partiâpanților s-a 
ridicat la 500. tată dovezi ale entu
ziasmului cu care tineretul sportiv 
al patriei a participat la competițiile 
închinate marii aniversări. In foto
grafie: start într-una din seriile pro
bei de 400 m. fete la finala concursu
lui atletic școlar din Capitală (foto: 
L. TIBOR).

ritm susținut la I.CS. Magazinul de 
stat „Victoria'-București. In cadrul 
acestor întreceri s-au evidențiat o 
serie de salariati, printre care și nu
meroși sportivi. De pildă, fotbaliștii 
C. Roșu și C. Bergman, au fost evt- 
dențiați pentru modul exemplar In 
care servesc pe cumpărători.

De asemenea, jucătoarea de volei 
Ștefania Darie și atletul I. Fridman 
se află printre cei care s-au remar
cat în întrecere.

D. Do/berg, corespondent 
Două sportive fruntașe

Numeroși sînt sportivii din fabrica 
„Partizanul Roșu* din Orașul Stalin, 
care traduc în viață lozinca: primii 
in sport, primii în producție. Printre 
aceștia se află și două tinere munci
toare luiiana Cotfas și Angela Telesca. 
Ambele au realizat depășiri de nor
mă de 40 la sută, ca prilejul între
cerilor în cinstea zilei de 7 Noiembrie. 
Prima este cunoscută drept o «chi
oară de real talent, în timp ce a 
doua este una din jucătcare’e de bază 
ale echipei de rosei

AL DÎNCA 
Sportivii de ta Bere Rahova 

Sportivii de la fabrica de bere Ra
hova sînt printre fruntașii In pro
ducție In cadrul întrecerilor în cins
tea celei de a 40-a aniversări a 
.Marelui Octombrie. Intr-o scurtă con
vorbire cu toc. C. Rapich președin
tele colectivului spcrtic am putui ofta 
despre aportul deosebit pe care l-au 
adus sportivi ca C. Șandru, mcestto 
al sportului, dogarul M. Andrei, fot
balist, funcționarul V. Șerbănescu. ju
cător de baschet, ș a. Ei au contri
buit efectiv la realizarea planului

global pe întreg anul la 29 octom
brie 1957.

Dintre toți sportivii, se bucură de 
o deosebită popularitate și prețuiri 
ciclistul C. Șandru care este un exemr- 
pl a de muncă.

Bon muDcifor, bun sportiv

Tinărul Gh. Dragon, pe care-l ve
deți în fotografie la locul său de 
muncă — în Inteprinderea Poligra
fică Nr. 3 din Capitală —, este cu
noscut deopotrivă ca unul dintre cel 
mai buni tasteriști și ca un pasionat 
sportiv. El practică fotbalul, voleiul 
și tenisul de masă. In cinstea zilei 
de 7 Noiembrie, Gh. Dragan a realizat 
depășiri de 50 la sută ale planului de ' 
producție.

(foto: TH. ROIBUJ

Victorii
IN INT1MPINAREA MARII ANI

VERSARI, UN VIS ÎMPLINIT

Nu era un simpla vis, ci o do
rință care m-a animat ani de 
zile, aceea de a cîștiga cam

pionatul țării la șah. O dorință deloc 
ușor realizabilă în ultimii ani, cînd 
progresul cantitativ șj calitativ al ac
tivității șahisie feminine 
noastră 
valoare 
cel mai prețios ajutor în munca mea 
de pregătire a fost literatura șahistă 
sovietică. Am căutat să pătrund „se
cretele" maeștrilor șahului rus și so
vietic și cu fiecare carte pe care o 
citeam mi se părea că sînt mai aproa
pe de realizarea visului meu: cuce
rirea titlului de campioană a țării, 
lată de ce încă de la primele partide 
ale campionatului- din acest an m-am

din țara 
mi-a furnizat adversare de 
foarte ridicată. Bineînțeles,

“merii din Petroșani se înscriu in U.C.F.S. NOI CONSTRUCȚII Șl AMENAJĂRI SPORTIVE
Acțiunea de constituire a comitete

lor de organizare aU.C.F.S. raionale 
și orășenești s-a terminat. Comitetele 
de organizare au și trecut la înfăptu
irea primelor sarcini: înscrierea de noi 
membri în U.C.F.S. prin colectivele 
sportive și pregătirea alegerilor în 
cadrul colectivelor.

Un Irurnos succes 
recție l-a înregistrat 
mitetul de organizare 
troșani. Aici, datorită muncii depu-

în această 
de curînd 
a U.C.F.S.

di-
co-
Pe-

Din școli
In aceste zile stadioanele sînt luate 

cu asalt de numeroși elevi și eleve care 
se întrec în diferite competiții rezervate 
școlarilor.
• La Craiova s-a desfășurat recent 

-un interesant campionat la care au par
ticipat elevele și elevii școlilor medii 
din localitate. Dintre cei peste 390 par- 
ticipanți remarcăm pe avaria Drăghici 
(greutate), I. IRadu (disc) de la școala 
pedagogică, C. Alexandrescu (greutate), 
C. Boiangiu (suliță) de la Șc. medie 1 și 
Nicoleta Cună (suliță) de la Șc. medie 4. 

C. Dtoțoc — coresp.
® Desfășurat în două etape concursul 

școlar pe echipe organizat la Oradea 
s-a bucurat de participarea a 129 elevi 
și eleve din școlile medii și profesio
nale. întrecerea a fost cîștigată la bă
ieți de elevii școlii metalurgice 1 (prof, 
ed. fizică Ladislau Kiss) iar la fete de 
către elevele Școlii medii 2 (prof. ed. 
fizică Valeria Ardeleanul).

Inna Kiss — coresp.
@ Publicul sportiv din OTașul Victoria 

a rost de curînd martor al unor dispu
tate întreceri de atletism în cadrul cam
pionatului înterșcoli. Cu acest prilej 
s-au remarcat numeroși elevi și eleve 
printre care amintim pe loan Dolha (șc. 
medie mixtă oraș Victoria), Elke Schlat- 
ner (șc. medie mixtă Făgăraș) si Dan 
Mihăescu (șc. medie mixtă oraș Victoria).

se de unii membri ai comitetului de 
organizare ca Marin Savu, Mihai 
Kocik, Ion Ciofica, Staicu Băloiu și 
Ion Fane s-a reușit înscrierea unui 
însemnat număr de membri. Astfel, 
la Filatura Lupeni s-au înscris 60 
de sportivi, la colectivul sportiv din 
Paroșeni 40, la Energia URUM Pe
troșani 45, iar la Școala Profesio
nală din Petroșani 30 membri. Sem
nificativ este faptul că la colectivul 
FL roșie Lupeni printre primii în
scriși în U.C.F.S. se numără Rozalia 

Slavici, fruntașă în producție și 
sport, la Energia URUM Petroșani 
Maria Hlopețchi, din secția de tir, 
membră a comitetului de organizare 
a U.C.F.S.-regiunea Hunedoara, la 
Școala profesională Petroșani ele
vul electrician, fruntaș în muncă, 
Zoltan Lotko iar la Școala sportivă 
de tineret Ecaterina Zahorenscki, 
sportivă fruntașă la tir.

Foarte mulți tineri sportivi și-au 
ales ca termen in munca lor de în
tărire a bazei materiale a colective
lor sportive, ziua de 7 Noiembrie. 
Este o dovadă a dorinței lor de a 
sărbători ziua marii aniversări prin- 
tr-un succes și ea explică faptul că 
pretutindeni apropierea sărbătorii 
proletariatului mohdial a stimulat e- 
forturUe tinerilor în amenajarea u- 
nor noi locuri pe care să poată face 
sport.

Așa incit, in cinstea lui 7 Noiem
brie, numeroase baze sportive noi 
și-au deschis porțile pentru a-i primi 
pe tinerii sportivi. Vă puteți închi
pui satisfacția elevilor din Ărmășești 
(raionul Urzicem) cînd, cu forțe u- 
nite, au reușit să termine amenaja
rea unui teren de fotbal, a unuia de 
volei și a pistei de atletism. Și spor
tivii din Mediaș au trăit aceste cli
pe de bucurie, dînd în folosință, prin 
muncă voluntară, numeroasele baze

sportive reamenajate în această pe
rioadă, ca și cei din Constanța, la 
inaugurarea a două noi terenuri sim
ple.

Pe alocuri, ziua de 7 Noiembrie a 
însemnai data de începere a lucră
rilor de construcție a unor impor
tante amenajări sportive. Este vorbe? 
despre noua bază sportivă care se 
construiește Za 
despre vestea, 
corespondentul 
ger din Arad: 
din ..Pădurice' 
„8 Mai* le va 
o nouă sală de sport, cu un teren 
de 17x30 m și loc pentru 800 spec
tatori, a cărei construcție va începe 
zilele acestea.

Gura Barza ca și 
recent sosită de la 
nostru St. Weinber- 
noului bazin de înot 
și poligonului de tir 
ține curind tovărășie

în . sport
hotârit ca, in intimpină re a măreței 
aniversări a lui Octombrie roșu, să-mi 
folosesc toate resursele pentru a cîș
tiga.

RODJCA MANOLESCU 
campioană republicană de șah

ÎNCHIN SUCCESUL MEU ZILEI 
DE 7 NOIEMBRIE

Aim dorit și eu să intimpin ma- 
rea aniversare printr-un suc
ces deosebit si am fost fericit 

cînd ocazia mi-a fost oferită prin or
ganizarea unei competiții închinate a4 
cestui eveniment: Cuipa Sportul popu-r 
Iar. M-am înscris la proba de semi— 
fond și cu toate că știam că voi 
avea adversari redutabiii — printre- 
care colegul meu de club C. Dumi
trescu — mi-am zis: „Trebuie să’ 
cîștig". Nu vă relatez desfășurarea^ 
cursei, care a fost pur și simplit 
epuizantă. Știu doar că la capătul ei 
oboseala lăsase loc unui sentiment 
de nespusă bucurie: cîștigasem !

ION VASILE — C.C.A. {
NUMAI AȘA POT RĂSPUNDE! '

Să nu vă inchipuiți cumva ci- 
atunci cînd deții cîteva titluri 
de campion și diferite perfor

manțe internaționale, lupta pentru ud 
nou titlu este mai puțin epuizantă, 
sau dorința de a-1 obține este mai 
mică; Dimpotrivă, menținerea unui1 
prestigiu este după mine mai dificilă' 
uneori decît realizarea lui. De aceea 
m-am hotărît să răspund condițiilor 
create de regimul 
popular 
pentru 
de 125 cmc a campionatului republi-' 
can de motocros. Și în victoria mea 
un mare rol l-a jucat dorința de a 
întîmpina a 40-a aniversare a Marii 
Revoluții din Octombrie cu un non 
succes ’ MIHAI POP

campion republican de motocros

_ nostru democrat-
sportului cu motor, luptînd 

a cuceri primul lcc în proba

motocros. Și în victoria mea

La expoziția cărții sovietice
In cadrul Lunii Prieteniei Romlno- 

Sovietice s-a deschis în localul libră- 
calea Victo- 

sovietice. Mii 
din Capitală, 
îndrăgesc li-

cărți vindute în această pe- 
atins o cifră-record. 
vizitatorii expoziției s-au 

firește, numeroși sportivi
riei „Cartea rusă" din 
riei o expoziție a cărții 
de oameni ai muncii 
oameni care cunosc și 
teratura rusă și sovietică, ingineri,
muncitori și tehnicieni care găsesc 
în cartea tehnică sovietică o călău
ză prețioasă, tineri care au un lumi
nos exemplu în minunatele fapte ale 
tineretului sovietic, descrise în lite
ratură, s-au perindat zilnic prin fața 
standurilor interesantei expoziții. Nu-

mărul de 
rioadă a

Printre 
numărat, 
dornici să-și procure ultimele noutăți 
literare apărute în Editura „Cartea 
rusă". Jntr-o recentă vizită la li
brărie, fotoreporterul no^ru i-a tn- 
tllnit pe cîțiva sportivi fruntași, ci
cliștii Ion Vasite și C. Fiorescu, ju
cătorul de tenis C. Năstase și hadba- 
listul A. Bulgarii frunzărind cu inte
res albumele cu reproduceri ale ope
relor, de artă din muzeele sovietice.

%25c3%25aent%25c3%25aelr.it
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In ajun de sărbătoare... Crosul de masă „Să mtîmpinăm 7 Noiembrie”

— Corespondență telefonică specială de

Moscova in „zilele" Festivalului. De fapt, o noapte, tn care un ioc 
excelent de artificii a dat acest aspect străvechiului Kremlin.

Doar calendarul și aspectul neobiș
nuit de festiv al orașului amintesc 
moscoviților că a sosit luna noiem
brie și că în curînd vor păși cu toții 
prin Piața Roșie la sărbătorirea ani
versării Marii Revoluții.

Un timp minunat a poposit în a- 
ceastă toamnă în capitala Uniunii 
Sovietice. Din cerul senin soarele își 
revarsă cu generozitate razele calde, 
iar parcurile și peluzele marii capi
tale continuă să fie verzi. De multă 
vreme n-a mai fost un timp atît de 
frumos în noiembrie la Moscova. Lo
cuitorii orașului își amintesc de alți 

ani ciad ieșeau la miting în blănuri, 
căciuli și șoșoni, înfruntind viscole 
sau troiene de zăpadă. Altădată, no
iembrie venea cu umezeală și ceață, 
cu ploi ce păreau că nu se vor mai 
termina. Dar totdeauna, in aceste 
patru decenii, moscoviții au întîmpi- 
nat cu nedescris entuziasm sărbătoa
rea Revoluției din Octombrie și stră
lucirea ochilor, bucuria din inimi, 
făceau să pară insorită chiar și cea 
mai posomorită zi.

Ne mai desparte puțin de sărbăto
rirea celei de a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. Oamenii sovietici au intimpinat 
memorabilul eveniment cu mari reali
zări. In fabrici și uzine, în întreprin

deri și în instituții de învățămînt, pretu
tindeni unde muncesc și trăiesc oa

menii sovietici, jubileul celor patru 
decenii ale lui Octombrie Roșu a în* 
semnat imbold și Înflăcărare.

Alături de întreg poporul și spor
tivii sovietici s-au încadrat în avîn- 
tul general patriotic. La locul de 
muncă și pe terenul de sport ei au 
căutat să-și aducă contribuția la în- 
tîmpinarea sărbătorii. Cea de a 40-a 
aniversare a Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie va fi grandios 
sărbătorită de sportivi. In ziua de 7 
Noiembrie, cu prilejul marii demons
trații ce se va desfășura în Piața 
Roșie, coloana sportivilor va deschide 
parada. Prin fața tribunii instalată pe 
Mausoleu vor trece 12.000 de spor
tivi. Tinerii din cadrul Rezervelor de 
Muncă vor alcătui un sugestiv tablou 
via reprezentînd celebra pictură: 
„Lenin vorbind de pe trenul blindat". 
Alți sportivi vor fi imbrăcați în uni
formele primelor gărzi roșii, ale ace-, 
lora care au dat asaltul Palatului 
de Iarnă. Ei vor fi încinși peste piept 
cu binecunoscutele benzi de mitralieră, 
vor purta armele istorice cu care au 
luptat ostașii revoluției.

O altă coloană de sportivi va în
cheia demonstrația. De data aceasta 
însă ei vor fi îmbrăcați în costumele 
de sport și vor efectua în fața tri
bunei diferite exerciții și demonstrații 
de gimnastică, haltere, box, lupte, 
etc.

la Moscova —
tn cinstea celei de a 40-a aniver

sări se vor desfășura numeroase ma
nifestații sportive. Pe fluviul Mos
cova va avea loc un carnaval nauțic, 
iar în bazinele acoperite ale Capitalei 
se vor desfășura întreceri de înot, 
polo, sărituri in apă, demonstrații de 
înot artistic. „Palatul Sporturilor" va 
găzdui la 8 noiembrie un bal al spor
tivilor din Moscova. Cu acest prilej 
reprezentanții vechii generații de 
sportivi sovietici se vor întâlni cu 
tineretul. Pe patinoarul artificial de 
la „Sokolniki” este programat un 
mare carnaval pe gheață, care va cu
prinde patinaj artistic, dansuri pe 
gheață, demonstrații de hochei etc.

In zilele de 7 și 8 noiembrie pe 
estrade instalate în piețele și parcurile 
Moscovei se vor desfășura mari de
monstrații sportive in discipline ca 
box, lupte, gimnastică, scrimă, haltere 
etc La Clubul central de șah se va 
disputa finala spartachiadei Moscovei, 
iar marii maeștri și maeștrii sovietici 
vor da o serie de simultane. Intre 9 
șî 11 noiembrie vor avea loc în sala 
..Aripile Sovietelor4' întreceri pentru 
cupa „Aniversarea a 40 de ani ai 
Marii Revoluții” la lupte clasice, lupte 
libere și lupte sambo. O cupă ase
mănătoare va fi conferită disputelor 
voleibaliștilor, baschetba|iști|or și atle- 
ților.

Precum se vede, sportivii vor săr
bători prin numeroase și interesante 
competiții marele jubileu al Revolu
ției. Rezultatele tehnice valoroase, 
buna lori comportare, vor fi tot atîtea 
daruri aduse în cinstea marelui eve
niment.

VIKTOR FROLOV

Start în proba rezervată junioarelor. Va urma o luptă de o rară frumusețe, pe oare o va cîștiga echipa 
regiunii Ploești. (foto: L. I IBORjj

o caldă manifestare de prietenie
Incîntați de frumusețea spectaco

lului sportiv care se desfășura 
sub ochii lor, micii dar... gălă

gioșii spectatori ai finalelor de cros 
i-au aplaudat îndelung pe reprezen; 
tanții celor 16 regiuni. Dacă acestei 
imagini i-am adăuga un tabel de re
zultate și cîteva declarații ale antreno
rilor de specialitate, am reproduce i- 
maginea acestor tradiționale întreceri 
de masă a căror popularitate crește 
cu fiecare an. Ar fi, desigur, o ima
gine numai în parte fidelă. Furați 
de comentariile tehnice, nu putem uita 
un lucru care a constituit și în acest 
an constatarea cea mai îmbucurătoare: 
entuziasmul și dragostea participanți- 
lor la finalele acestei competiții în
chinate lui 7 Noiembrie.

★
...Ca după oricare alt concurs de 

amploarea acestuia, am poposit în 
mijlocul finaliștilor — printre câști
gători, dar și printre cei care nu și-au 
înscris numele pe lista celor mai va
loroși crosiști. Așa am cunoscut-o pe 
tînăra Tereza Laczo, elevă în clasa 
a VUI-a a școlii medii din Gheor- 
ghieni. Cu obrajii încă roșii de emo
ția concursului, ea ne-a declarat : 
„Sînt fericită că am luat parte la 
crosul închinat lui 7 Noiembrie,'... 
Așa ne a răspuns și Constantin Paidas 
— cel mai aplaudat concurent, pri
mul clasat în proba juniorilor: 
„Pentru noi, crosul de toamnă nu re
prezintă o competiție oarecare. De 
fiecare dată, sîntem bucuroși că par- 
tîcipînd la această competiție luăm și 
noi parte la întîmpinarea lui 7 No
iembrie"...

Sînt gînduri ale tuturor celor care 
au luat, duminică dimineața, startul 
în cea mai reușită ediție a crosului 
de masă „Să întîmpinăm 7 Noiembrie" 
Sînt gînduri pe care ni le-au mărtu
risit eleva Elena Cucu de la centrul 
școlar agricol din Caracal, Domnîca 
Mandiș, soră de caritate îa spitalul 
din Baia de Aramă, Renate Weiden- 
felder ghid la muzeul „Bruckenthal" 

din Sibiu, Lucreția Pastia muncitoare 
la Întreprinderea de Mase Plastice din 
București, Moise Dumulescu tehnician 
la Hunedoara... Pe chipurile luminate 
de bucurie, am citit aceleași simță
minte de fiecare dată cînd privirile ni 
se opreau asupra unuia dintre fina- 
liști.

Anul acesta, ediția de toamnă a 
crosului de masă a cunoscut un puternic 
caracter festiv încă din prima etapă, 
de la primele întreceri. Nu o dată, vi- 
zitînd un sat pierdut la poalele Car- 
paților sau un important centru spor
tiv, orașe și comune din nordul Mol
dovei sau așezări din Dobrogea, ni 
se explica astfel cauza pregătirilor 
mai exigente ca oricînd, buna orga
nizare a concursurilor și participarea 
masivă: „In afara celorlalte succese 
pe care le obține în producție sau p® 
terenul de sport, fiecare tînăr dorește 
să participe la această competiție în
chinată sărbătoririi a 40 de ani de la 
Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie". Că această dorință i-a însufle
țit în tot timpui pe tinerii sportivi, 
am înțeles și atunci cînd relatările de 
la concursurile raionale ne aduceau 
vestea obținerii unor performanțe 
bune, și atunci cînd, urmărind des
fășurarea unei faze regionale, tiveam 
impresia că participăm la o mare săr
bătoare sportivă. Sute de mii de ti
neri și tinere s-au întrecut în această 
competiție. Și, duminică dimineață, cei 
mai buni dintre ei și-au disputat în- 
tîietatea pe stadionul și împrejurimile 
stadionului „Tineretului" din Capi
tală.

Ce a caracterizat întrecerile? Am 
putea răspunde simplu: dîrzenie, ti
nerețe, entuziasm. Dar n-ar fi tot. 
Duminică dimineața am asistat la una 
dintre cele mai călduroase manifes
tații de simpatie și prietenie față de 
cauza oamenilor muncii, care sînt as
tăzi în pragul unei scumpe aniver
sări: împlinirea a 40 de ani de la Marea 
Revoluție din Octombrie.

DAN GIRLEȘTEANU

Xr e-am întîlnit la Casa Șahistu- 
lui din Moscova, într-o zi căl

duroasă de vară. . Intr-una din sălile 
puse la dispoziția participanților la 
Jocurile Tineretului, campionul de 
șah al U.R.S.S. Mihail Tal dădea un 
simultan la 30 de mese, avînd prin
tre adversari celebrități din alte do
menii sportive, ca săritorul japonez 
de • triplu Kogake, voleibalistul fran
cez Chichkine, înotătorul maghiar 
Nyeki, terusmana australiană Marz 
garet Hellyer, șa. Tal juca Intr-un 
ritm extrem de rapid, supunîndu-și 
potrivnicii la adevărate partide de 
„blitz'' (— Abia am făcut o mutare, 
că iar a apărut la masa meat Parcă 
iese din pămlnt... se pllngea dezolat 
masivul Jiri Skobla, „răpus" la mu
tarea 21). Și nici nu-i de mirare, fi
indcă Mihail Tal, deși încă tînăr de 

<ani, și-a cîștigat de pe acum repu
tația de a fi unul dintre cei mai pu
ternici jucători de șah-fulger din 
lume. Victoriile pe care le înregis
tra pe rînd la mesele simultanului, 
pu produceau însă de obicei mîhnire, 
id erau întîmpinate de ropote vesele 
.de aplauze. Iar cînd și ultimul ad
versar a depus armele — nu i-am 

-reținut numele, era un sportiv chi- 
ntez dîrz în mînuirea pieselor de șah 
— întreaga asistență a intonat îm
preună cu campionul, acordurile me
lodioase ale Marșului Tineretului, 
.care deși cîntat pe mai multe limbi 
- ------------- ------ --------------------------- i
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—însemnări din U. R. S. S.—
deodată suna foarte omogen sub bol 
ta înaltă a sălii.

Aci, în această ambianță tinereas
că, l-am întîlnit pentru prima oară pe 
Rafael Kofman, celebrul teoretician 
sovietic al șahului artistic. Zic l-am 
„întîlnit" și nu l-am „cunoscut", de
oarece cunoștința noastră datează de 
mai bine de zece ani de cînd sîntem 
în corespondență activă. Acum, însă, 
cel pe care-l cunoșteam doar din 
scrisul mărunt al scrisorilor și din 
diagramele înfățișînd probleme de 
șah, pășea alături de mine, conducta- 
du-mă prin forfota celor prezenți, că
tre una din ușile larg deschise.

— Unde mergem ? am întrebat.
— Hai să-ți arăt acum „casa" 

noastră, mi-a răspuns Kofman.
Mi-a fost în acea zi călăuză prin 

zecile de încăperi ale Casei Șahistu- 
lui, locul de întîlnire al acelor locu
itori ai Moscovei care sînt maeștri 
sau vor deveni curînd maeștri ai jo-, 
cului pe 64 pătrate. In Casa Șahistu- 
lui ai prilejul să întîlnești pe mulți 
din cei ale căror nume le citești în 
rubricile de șah însoțite mereu de 
semne de exclamare. Vasilii Smîslov 
te privește atent prin lentilele oche
larilor, nu numai din portretul fru

mos însumat aut perete, ci ch.ar in 
carne și oase, așezat într-un fotoliu 
larg. Bronstein este gata oricînd 
să-ți arate o variantă nouă din Indi
ana Veche, Kotov îți oferă țigări Kaz
bek dintr-o tabacheră voluminoasă. 
Iar Boleslavski își aduce aminte că 
ai „chibițat" memorabila sa partidă cu 
Mișu Rădulescu de la turneul de la 
București, acum patru ani. Sînt toți 
aci, marii maeștri ai șahului sovietic. 
Și mulți alți pe care nu-i cunoști, ti
neri cu privirea vioaie care urmăresc 
jocul maeștrilor, sau răsfoiesc căr
țile și revistele în sala de bibliotecă.

Avusesem prilejul să citesc multe 
despre Casa Șahistului din Moscova, 
inaugurată cu un an în urmă. Acum 
o vedeam cu ochii mei și — trebuie 
să mărturisesc — nu mă mai săturam 
privind cele din jur. Fiindcă n-ai fi 
adevărat iubitor de șah dacă nu 
simți admirație față de acest minu
nat lăcaș al „sportului minții", măr
turie elocventă a grijii care se acor
dă șahului în Uniunea Sovietică.

Bulevardul Gogol, nr. 14. Am re
venit de mai muite ori la această a- 
dresă în zilele următoare ale șede
rii mele la Moscova. Mă atrăgea aci 
ambianța deosebită a acestui loc de 

întîlnire al celor mai buni șahiști 
din lume, simțeam în preajma lor 
acea atracție fascinantă pe care c 
ai față de marile personalități.

Ușile Casei Șahistului erau in per
manentă deschise, de dimineața pirul 
seara tîrziu și activitatea în cele 17 
încăperi largi ale clădirii nu contenea. 
Pline erau nu numai sala marilor 
'maeștri, acea a maeștrilor, sau ca
merele de joc și de antrenament. 
Dacă nu veneai din vreme nu găseai 
loc nici în sala de conferințe, la intra
rea căreia o tăbliță anunța care este 
subiectul tratat în după-amiaza a- 
ceea și numele vorbitorului. „Com
binații în mijlocul partidei" se inti
tula tema pe care urma s-o trateze 
maestrul Nikolai Krogius în acea 

seară.
Am intrat în sala înțesată de lume. 

Tînărul maestru sovietic își începuse 
prelegerea și arăta la marea tablă 
de demonstrație o poziție interesantă. 
Piesele albe dominau tabla și nu era 
greu de observat că decizia plutește 
în aer... Dar care sînt căile ei de 
realizare ? La această întrebare nu 
era ușor de răspuns dec-t unui ma
estru. Krogius puse bagheta de de
monstrație pe una din piese și spuse;

— Aci maestrul Bălanei juca 28. 
Df4—g4 ceea ce pregătește o stră
pungere de pioni pe llancul damei... 
Practic, negrul nu are posibilitatea 
de a ține poziția.

Ascultam cu un interes crescînd. 
Bălanei... Era o partidă a fostului 
nostru campion! In acel moment, 
privind mai atent poziția pieselor 
pe uriașa tablă, recunoscui partida 
Bălănel — Alster de la turneul in
ternațional de la Ploești, disputat 
cu trei luni în urmă, în aprilie. Da, 
firește, era acea excelentă partidă 
în care tînărul maestru romîn izbu
tise să-l întreacă în chip strălucii 
pe redutabilul jucător cehoslovac.

Krogius vorbea rar și explica în 
amănunt subtilitățile jocului lui Bă
lănel... Involuntar, mă simții cuprins 
de o profundă emoție. Aci, la Mosco
va, în orașul celor mai mari șahiști, 
se vorbea despre măiestria unui șa- 
hist romîn. Mîndria ce o resimțeam, 
bucuria, mă copleșeau. In minutele 
care au urmat, am stat cufundat In 
ascultarea explicațiilor lui Krogius 
și cînd acesta își termină conferința 
uitai parcă să mai plec. Mă trezi din 
reverie vechiul meu prieten Rafael 
Kofman.

— Ți-a plăcut ? Hai să mergem.
Ieșirăm afară. Era o noapte fru

moasă de vară și străzile Moscovei, 
inundate de lumina alburie a becu
rilor de neon, forfoteau de lume. 
Domnea pretutindeni acea atmosferă 
unică, de neasemuit, a sărbătorii ti
nereții, a Festivalului

RADU VOIA



Sportivii sovietici sint admirafi și apreciați pretutin deni nu numai pentru excepționalele lor performanfe șl
recorduri. Mai presus decît rezultatele tehnice, impresionează profund in evoluțiile lor înaltele calități

I morale, spiritul de sinceră ■ prietenie, dorința dezi nteresată de a-i ajuta pe cei cu care se tntîlnesc. ala
iuri de care se întrec in aprigă dar cinstită luptă spor tivă

Avem nenumărate exemple cînd pe stadion, în focul întrecerii sportivii fiii patriei comunismului se transformă 
lin concurenfi în sfătuitori și caută cu experiența și cunoștinfete lor să-i ajute pe cei alături de care ian 
\tartul. Sportivii sovietici se conduc in activitatea lor de principiul nobil, acela de a ajuta pe cei mai puțin 
vregătifi să-și însușească tehnica cea mai avansată, să-și ridice și să-și perfecționeze măiestria.

Contactele și intîlnirile cu sportivii sovietici au reprezentat o adevărată școală pentru tinerele mișcă/ i 
fe cultură fizică din jările care cons truiesc socialismul. Atleții, patinatorii, trăgătorii, 
lăcut vizite în R. P. Chineză aducînd un mare aport 
ică. Voleibaliștii sovietici au făcut la București neuita 
țaștere" a voleiului modern in (ara noastră. Numeroși 
lia, R. P. Mongolă și alte țări de democrație populară 
\portive Asemenea exemple se pot da fără de sfîrșit.

Mai bine însă să lăsăm cuvintul chiar acelora 
sovietice — sportivilor.

_ gimnaștii sovietici au
la dezvoltarea acestor discipline In marea (ară asia- 

ta lor demonstrafie, consemnind cu adevărat „ziua d» 
antrenori sovietici și-au dus munca în Bulgaria, Alba- 
contribuind in mod simfitor la ridicarea măiestriei

care s-au intîlnit pe stadion cu reprezentanții Uniunii

FUN-IUNG „4$ vrea să transmit felicitările de astăzi 
prietenelor mele Bal Iod, Pisareva, Ciudina

TSEN FUN-IUNG

TOTUL!

V n duminica aceea de august sta-
1 dionul Walther Ulbricht, situat 

în inima Berlinului, găzduia 
concurs despre care ziarele aveau 
vorbească multă vreme. Pe pista 
zgură, pe gazonul verde și la 

itoareie de aruncări își disputau in- 
itatea, în cadrul unui concurs prie- 
lesc, atleți din R. P. Chineză și 
D. Germană. Iubitorii atletismului, 

izenți în tribune, n-aveau să re-

AM INVATAT ENORM!
n ultimii 8 ani m-am întîlnit de 

If nenumărate ori cu șahiștii so- 
I vietici. Prima dată în 1949,
țid selecționata orașului Budapesta 
l susținut un meci cu reprezentativa 
lașului Moscova. Din echipa căpi
ței noastre am făcut și eu parte și 
ttcer să vă spun așteptam cu ne- 
[bdare întrecerea; Cu săptămini ina- 

studiat partidele marilor ma- 
H sovietici și mi-a făcut impresia 
[T șî ei fac mici inexactități, Ne-am 
lezat la mesele de joc convinși fiind 
I vom face față cu succes „așilor" 
[re ne stăteau în față. Dar, după 
însumarea partidelor ne-am convins 
I toții cît de greu este să joci cu 
[ești virtuoși ai sportului minții. Re
citatul: echipa noastră n-a reușit 
[ci 40 la sută din punctele posibile. 
Ifrîngerea a avut o însemnătate deo- 
Ibită. Am învățat enorm. Am con- 
țztat cu acest prilej cît de impor- 
Intă este teoria deschiderilor, clar- 
Iztunea tactică, precizia și stăpî- 
vea de sine.
De la maeștrii sovietici am învățat 

I șahul necesită o pregătire tactică 
linufioasă, că el reprezintă o ade- 
țrală știință. Am înțeles prin urma- 

că succesele șahiștilor sovietici se 
Horesc seriozității cu care studiază 
fes/ joc, combativității și preciziei 
k care „jonglează" cu piesele. Dar 
lai este ceva: șahul este practicat 

U.R.S.S. de milioane și milioane 

UNEI MARI RECORDMANE
rj tin intermediul corespondentului 
r* nostru din Berlin am luat cu- 
r noștință de scrisoarea pc care 
Ir.oscuta atletă germană Ursula 
pnath a adresat-o bunei sale prie- 
Ine Nina Otkale>nko, cea al cărei nu
le figurează în dreptul recordului 
londial al probei de 800 m. plat. 
Ită rîndurile pe care i le-a adresat 
lortivei sovietice recordmana R. D 
lermane la aceeași probă :
I Draga mea Nina,
| Ne aflăm Ia încheierea sezonului 
portiv, cînd putem face o analiză 
[anului care se apropie de sfîrșit. Din 
ppul locului trebuie să-ți mărturisesc 
B nu sint mulțumită de performan
te mele : am încercat de repetate 
înduri să dobor recordul tău mon
tei, tentativele n-au reușit. Acest

grete această dirpă-amiază 
în compania sportivilor din 
țări—

Liniștea solemnă, care 
fiecare probă — în semn

petrecută 
cele două

al

precedă 
_____  ___ _ de parti
cipare activă a spectatorilor la efor
tul atleților — a fost de multe ori 
urmată de entuziaste aplauze. Dar 
atunci cînd săritoarea chineză Tsen 
Fun-iung a trecut ștacheta înălțată la 
1,72 m. a fost o adevărată explozie 
de' bucurie. Spectatorii și atleții au 
sărbătorit împreună noul record uf 
Chinei, realizat de tinăra atletă, re
cord care se înscria printre cele mat 
bune performanțe ale lumii... Am fe
licitat-o și eu gindind cu plăcere la 
faptul că am asistat la apariția unei 
noi „stele" pe firmamentul atletismu
lui internațional. Dar curiozitatea ga
zetărească (aceasta este întotdeauna 
scuza noastră!...) nu m-a lăsat să 
trec cu ușurință peste acest important 
eveniment din lumea atletismului. 
Am luat și eu loc pe una din bănci 
alături de noua recordmană a Chi
nei și i-am pus cîteva întrebări. Fe
ricită de succesul obținut și emoțio
nată de manifestația spontană de sim
patie pe care i-o făcuseră, cu cîteva 
clipe mai înainte, spectatorii și at
leții, Tsen Fun-iung tni-a răspuns cu 
amabilitate.

— Sînteți, se pare, destul de tînără 
în atletism ?

— Da. II practic doar de doi ani... 
— Care este atunci cheia succese

GEDEON BARCZA

din

șah. de la care am invă(at în 
ani. Eu sint mlndru că l-am

de oameni.
Zilele trecute m-am întors

U.R.S.S. M-am convins o daltă în plus 
de cele arătate mai sus. Succesele 
pe care echipa noastră le-a obținut 
la Minsk, Tallin și Leningrad se da- 
toresc în primul rînd școlii sovie
tice de 
ultimii 
învins pe Xeres, dar pentru victo
rie ti mulțumesc tot lui: de la el am 
învățat să joc combativ, să folosesc 
strategia și tactica șahlstă

GEDEON BARCZA , 
inare maestru internațional

lucru dovedește desigur că recordul 
pe care-I deții este excepțional. Eu 
îmi dau mai bine seama de valoarea 
performanței ce-ți aparține, perml- 
țindu-mi să fac asemenea aprecieri.

Dacă trec în revistă toate clipele 
plăcute din acest an, gindul meu re
vine mereu cu drag la zilele neuita
tului Festival al Tineretului lumii 
cînd la Moscova s-au întîlnit tineri de 
pe întreg globul, purtînd în inimi 
idealul păcii și al prieteniei.

Nu pot uita dragă Nina, că atunci 
cînd am cîștigat medalia de aur la 
Moscova, tu ai fost prima care m-al 
felicitat. Pe mine m-au năpădit la
crimile de emoție. Acum îmi pot da 
seama că aceste lacrimi exprimau 
prietenia dintre noi. Cînd mă gindesc 
cu cit curaj ai putut tu primi acea 

lor pe care le-ați repurtat, deoarece 
în momentul de față vă aflați foarte 
aproape de vîrful piramidei în ierar
hia performerelor probei de săritură 
fn înălțime ?

■— Am muncit mult și performanțele 
an venit fără să... le rog. Dar poate’ 
în egală măsură au contribuit și sfa
turile pe care le-am primit di la 
sportivii sovietici. După cum probabil 
știți, noi venim acum de la Jocurile 
sporiive prietenești ale tineretului card 
s-au desfășurat la Moscova. Acolo am 
făcut cunoștință cu săritoarele Ballod, 
Pisareva și Ciudina. Gu ajutorul lor 
și al antrenorilor sovietici mi-am ci
zelat tehnica săriturii și am realizat 
un salt, în ceea ce privește perfor
manțele, care pe drept cuvîut poate 
uimi pe neavizați. Dacă s-ar putea 
aș vrea să transmit prietenelor mele 
din Uniunea Sovietică o parte din 
felicitările pe care le-am primit as
tăzi...

H. NAUM

DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚĂ
Bucureștiul îmi este de trei ori drag. In primul 

rînd pentru calda prietenie și ospitalitate pe care 
le-am întilnit totdeauna aici, apoi pentru faptul 

că pe pista stadionului Republicii am stabilit primele 
mele recorduri republicane și An sfîrșit pentru că în 
capitala Romîniei le-am cunoscut pentru prima oară 
pe atletele sovietice.

Sint șapte ani de atunci. Eram începătoare in ale 
atletismului și mă prezentam la startul primului meu 
concurs international cu performanțe destul de modeste. 
Și totuși, in semifinalele cursei de 100 m. am reușit cu 
12,5 sec. un nou record al Bulgariei. Tot cu un nou 
record s-a încheiat pentru mine și cursa de 200 m. De 
prisos să mai spun cît eram de fericită.

In orice sport, de cea mai mare importanță este ca 
primii pași ce-i faci in disciplina respectivă să urmeze 
calea cea bună. Eu am avut fericitul prilej să cunosc 
de la primele mele începuturi atletice pe faimoasa sprin-

„ Vreau să arunc peste lă metri... ”

Era în toamna anului 1950. Eram 
elevă, nu împlinisem încă 13 
ani și-mi plăcea sportul. Dar 

activitatea mea se reducea mai mult 
Ia... a citi „Sportul popular". Ast
fel am aflat despre prima vizită în 
țara noastră a atleților sovietici. 
Citeam pe nerăsuflate cronicile și 
comentariile acestui important eveni
ment. Ceea ce mi-a produs o adîncă 
impresie a fost mai ales vestea re
cordului mondial stabilit In cadrul 
concursului de la Ploești de Ana 
Andreeva. 15.02 m.
tății mi se părea 
bilă.

In 1951, după 
letism, reușisem la aruncarea greu
tății o performanță de 10,40 m. Un 
an mai tîrziu rezultatul se îmbună
tățise cu 26 de cm. Nu eram mul
țumită. Dar în 1953. la Jocurile Spor- 

la aruncarea greu- 
o cifră formida-

primul an de at-

infrîngere mă simt de-a dreptul im
presionată ! Pentru mine, și pentru 
foarte mulți sportivi care te-au vă
zut in acel moment ești un exemplu 
demn de urmat. Firește, aceste ca
lități nu le poate avea oricine. Tu ai 
fost educată intr-un spirit nou, știi să 
lupți pentru victorie, dar atunci cînd 
nu reușești, nu te descurajezi.

Cu ocazia celei de a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie îți doresc multe succese și 
nădăjduiesc să ne vedem din nou în 
anul care vine, întreeîndu-ne în ma
rile competiții internaționale printre 
care cea mai importantă este cea de 
la Stockholm pentru titlul de cam
pioană europeană.

Pînă atunci, te sărut cu drag.
a ta ULLA

Berlin, 2 noiembrie 1957

c Ind m-am așezat la masa de 
lucru pentru a scrie aceste rin- 
duri, despre ceea ce am învă- 

! la sportivii sovietici, m-au nă- 
zeci de amintiri de

Moscova. Paris, Sofia... Am 

țar de 
pădit 
cești, 1

la Bucu- 
stat

MARCEL RUSESCU

de hîr- 
fiecare

Reva,

minute în șir în fața foii albe 
tie, retrăind în gînd aproape 
clipă petrecută împreună cu 
Scerbakov, Fasahov, I. Gaicovoi și cu 
ceilalți jucători de volei din lotul U- 
niunii Sovietice. Din 1950, cînd în 
sala Floreasca am admirat strălucita 
demonstrație a jucătorilor sovietici și 
pînă acum, m-am întîlnit cu ei 
zeci de ori, i-am văzut jucind, am 
venit prieteni, am căutat să învăț 
mai mult de la dinșii. Și pentru 
am fost invitat să răspund concret

de 
de
ci t
că

Sofia, noiembrie I9bZ.'

tive Prietenești de la București am 
avut prilejul să le cunosc pe sporti
vele sovietice. Rezultatele mele erau 
modeste și selecționarea în lot fusese 
o încurajare. Cît de fericită eram să 
le pot vedea pe cele mai bune arun
cătoare din lume. Am stat pe înde
lete de vorbă, atunci, cu Tamara 
Tîșkevici. Ea mi-a arătat programul 
ei de antrenament desfășurat pe toa
te cele 12 luni ale anului. M-a în
vățat să pun accentul pe dezvoltarea 
exploziei, recomandîndu-mi exerciții 
cu materiale îngreunate. M-a sfătuit, 
de asemenea, să folosesc ciclurile de 
antrenament pe două săptămini, în
cheiate cu un concurs de verificare 
sau cu un antrenament de control. 
Am notat cu grijă toate aceste lu
cruri și m-am notării să trec de în
dată la aplicarea lor. La sfîrșitul 
lui 1953 eram fericită că depășisem 
o graniță la care ținteam de mult: 
12 m. (12,01 m.). Mulțumită sfa
turilor primite de la Tîșkevici și stu
dierii kinogramelor aruncărilor ei și 
ale Galinei Zîbina, performanțele 
mele au crescut de la un an la altul. 
1954: 13,10 m.; 1955: 13,94 m.;
1956: 14,44 m. Din 1954 sînt și re
cordmană a țării.

Anul acesta, am reîntîlnit-d pe Ta
mara Tîșkevici cu prilejul Jocurilor 
Sportive ale Tineretului. La Mosco
va, Tîșkevici și Zîbina mi-au vorbit 
din nou despre sistemul lor de an
trenament, bazat pe aplicarea efor
tului maximal în perioada pregăti
toare și începutul celei fundamentale. 
Contactul cu atletele sovietice mi-a 
dat noi încrederi în mine. De atunci 
am corectat de trei ori recordul 
țional care acum 
Visul meu este să 
sfaturile prețioase 
nele mele prietene 
sînt sigură că îl

na- 
m. 
Cil 
bu-

este de 14,77 
trec de 15 m. 
primite de la 
Tamara și Galina, 
voi împlini.

ANA COMAN
maestră a sportului . 

la întrebarea„Ce-am învățat de la 
voleibaliștii sovietici", iată și răspun
sul : TOTUL. Și prin aceasta înțeleg 
atît elementele tehnice și tactice ale 
jocului de volei cît și spiritul de echi
pă, puterea de luptă, comportarea 
demnă și plină de modestie ca și ho- 
tărîrea de a nu precupeți nici un efort 
pentru ridicarea prestigiului sportiv al 
patriei. De la ei am deprins tehnica 
plonjonului pe spate, de la ei am 
învățat execuția în viteză a loviturilor 
de atac și fot jucătorii sovietici ne-au 
arătat cum trebuie să jucăm în linia 
a doua. Trei ani mai tîrziu, după de
monstrația din sala Floreasca, tot de 
ta echipa Uniunii Sovietice ne-am în
sușit și tehnica noului plonjon, în față, 
întotdeauna acești adevărați profe
sori ai noștri ne-au dezvăluit toate 
„secretele", ne-?.u împărtășit cu drag 
din experiența lor și personal, dacă 
am reușit să ajung, prin pregătirea 
tehnică, titular în echipa reprezenta
tivă, lor trebuie să le mulțumesc. De
monstrația făcută în sala Floreasca 
în 1950 mi-a dezvăluit adevăratele 
frumuseți ale voleiului, sport căruia 
m-am dedicat apoi cu toată pasiunea. 
Faptul că echipa noastră a ajuns as
tăzi printre cele mai bune din lume 
se datorește în mare măsură și faptiP 
lui că 
concret 
nici un

sportivii sovietici au dovedit 
că „față de prieteni nu ăd 
secret".

Ing. MARCEL RUSESCU 
maestru al sportului

teră sovietică Eugenia Secenova, dubla campioană a 
Europei (100 și 200 m.) la Stockholm in 1946. Ea, cu 
° Și dragoste de adevărată soră mai mare, m-a
inifiat în tainele alergării rapide. Startul, finișul, relaxa
rea sau accelerarea de pe traseul atît de scurt al cursei, 
le-am învă(at de Ic Secenova. Cînd emerita atletă so
vietică a părăsit activitatea competifională, dedieîndu-st 
celei de antrenoare, m continuat să ținem legătura prin 
scrisori.

Astăzi, and dețin mai multe recorduri și titluri de 
campioană ale fării mele. și ciad rezultatele mele pe 
100 m. coboară sub gr ani fa celor 12 sec., gindul se în
dreaptă cu dragoste și recunoștință spre prietena de 
departe de la care am învățat atitea lucruri bune șt 
folositoare.

VESSELINA KOLAROVA 
maestră a sportului

SPORTIVII ALBANEZI 
INTIMPINĂ CD ENTBZIASa 

MAREA SĂRBĂTOARE
TIRANA 3 (prin telefon).
Republica Populară Albania intîm- 

pină în aceste zile, cu un uriaș en
tuziasm cea de a 40-a aniversare fi 
Marii Revoluții Socialiste din Oc-, 
tombrie. La această sărbătoare a în- 
treguiui popor albanez participă c*j 
însuflețire și sportivii țării. Ei știu 
că sportul nu a prins a se dezvolta în 
Albania, decît odată cu instaurarea 
în țară a regimului democrat-popular, — 
a cărui existență este strîns legată 
și direct influențată de Marea Revo-, 
luție din Octombrie. Prietenia șl 
dragostea albanezilor față de sporti
vii sovietici se explică și prin faptul 
că maeștrii sovietici au contribuit din 
plin la progresul tinerei mișcări spor
tive din Albania.

Echipe de fotbal, volei, atleți și 
luptători au vizitat în decursul anilor 
Albania, s-sținînd numeroase întîlni-, 
ri cu fruntașii sportului albanez. Re-iri cu
cent, au fost oaspeții țării baschetba-* 
liștii ----~ •' - «
care 
res, 
cîștigat toate meciurile disputate. 
Dar mai presus de rezultatul sportiv, 
aceste partide au fost o ocazie pentru 
albanezi de a-și exprima puternicele 
sentimente de recunoștință și prietenie 

" ‘i din țara socialismul

echipei sovietice T.S.K.M.O., 
au jucat la Tirana, Dur- 

Shkodra și alte orașe. Ei au 
'__~j disputate.

față de sportivii 
lui victorios.

In aceste zile 
se desfășoară o 
cinstea cerii de 
Revoluției din Octombrie. La Tirana^ 
de pildă, ; j afară de pregătirile ce-, 
lor 2500 Ce tineri sportivi, care vor! 
defila la 7 Noiembrie, au Ioc numeJ 
roase întreceri la toate disciplinei* 
sportive, în cadrul unor spartachiad* 
organizate special.

VIKTOR KRAJA 
corespondent '

în întreaga Albani* 
-'astă activitate îri 
a 40-a aniversări al



La sfîrșitul meciului, învingătoare 
și învinse, se îmbrățișau la mijlocul 
terenului. Spectatorii le aplaudau pe 
bucureștence. Două ore mai tîrziu, 
în gară, cîțiva sibieni le recunoșteau 
pe jucătoarele de la Progresul M.I.C., 
care așteptau expresul de București: 
„Bravo fetelor! Ați jucat frumos și 
ați învins pe merit!“

Se poate juca deci la Sibiu un 
derbi de handbal fără nervi, fără 
brutalități, fără incidente. Se poate 
juca deci la Sibiu fără ca spectato
rilor să le putem reproșa ceva la 
capitolul obiectivitate și sportivitate.

Duminică dimineața reacția publi
cului nici mA putea fi alta. Atmos
fera de pe terenul de joc nu avea 
cum să nască altceva în tribune de
cît simpatie față de handbalistele 
care își disputau întîietatea, nu nu
mai într-un joc, dar și în întreg caffl- 
piom.t-.il.

Intîlnirea a prilejuit constatări in
teresante și sub alte aspecte. Rezul
tatul de 4—2 în favoarea echipei 
oaspe 
poate li învinsă pe teren propriu. 
Ii reproșăm în primul rînd echipei

dovedește că Flamura roșie 
poate fi învinsă pe teren propriu. 
Ii reproșăm în primul rînd echipei 
sibiene jocul slab din apărare. Chiar 
în formă fiind este greu să reziști 
unui atac din care fac parte Pădu- 
reanu. Neurohr, Jecu, Szdkd. Dar cu 
atît mai grea devine această misiune 
cînd apărarea comite greșeli elemen
tare în preluarea atacantelor, ezită 
la intercepții, trimite pase imprecise. 
Mai bine s-a mișcat atacul. S-a pro
dus însă în primul minut de joc o 
fază care a influențat categoric com
portarea înaintării echipei Flamura 
roșie. Jucătoarea Inge Gross a ajuns 
în poziție clară la semicerc, a tras 
puternic și plasat, dar Irina Naghi, 
cu un salt acrobatic — așa cum nu-

reușit derbi de handbal
mai ea știe să facă — a respins 
mingea. In momentul acela atacan
tele sibiene au avut impresia inefica
cității lor în fața unui asemenea por- 
■ “* 1 ’.................. s—:* clar din

meciului, 
la poartă 
ale învin- 
mereu să
n-au reu

șit să înscrie decît de două ori. Din 
echipa Flamura roșie s-au remarcat: 
Walzer, Schenker Knapp și Kapp. 
Despre învingătoare vom scrie mai 
puține lucruri. Nu pentrucă nu ar 
merita, dar ele vor juca duminica 
viitoare încă un derbi, întîlnind la 
București echipa Progresul St. roșu. 
Pînă cînd spectatorii bucureșteni vor 
avea prilejui să vadă echipa Progre
sul M.I.C. îmruntînd un adversar de 
valoare le putem spune că la Sibiu 
această formație s-a impus chiar din 
primele minute printr-un joc mai si
gur, mai organizat, mai atent. Este 
adevărat că atacantele de la Progre
sul au tras mai puțin la poartă. Ele 
au reușit însă să înscrie datorită 
faptului că au ajuns să tragă din 
poziții mai clare. Un aport deosebit 
în realizarea acestei victorii l-a adus 
apărarea care a jucat excelent, în 
frunte cu Irina Naghi. Din atac mai 
insistente ni s-au părut : Jecu, Roth 
și Neurohr. 1ACINT MANOLIU

tar. Acest lucru a reieșit 
continuarea ulterioară a 
Deși ele au tras mai mult 
(18 șuturi față de cele 14 
gătoarelor) totuși căutînd 
trimită mingi prea plasate

Ca urmare a rezultatelor de du
minică, în clasamentele celor două 
competiții s-au petrecut o serie de 
schimbări. In campionatul feminin s-a 
schimbat liderul, iar în cel masculin 
(unde pe primele două locuri situația 
a rămas neschimbată) s-au produs 
serioase modificări în mijlocul și la 
coada clasamentului. Iată cum arată 
cele două clasamente, înaintea ulti
mei etape a turului, care va avea loc 
duminică 10 noiembrie:

BUC. 4 4 0
4 3 1
4 3 1
4 2 2
4 2 2
4 2 2
4 2 2
4 2 2
4 0 4
4 0 4

7: 6

— c. f.

locul IVI, 
(de la lo- 
București 

(și mai cu

Imagine vie a unei întreceri intrate 
încă de pe acum în faza de interes 
maxim, clasamentele campionatelor 
republicane de volei au căpătat după 
etapa a IV-a — cu toate semnele de 
întrebare pe care în mod normal le 
mai păstrează — un contur mult mai 
clar. Ele consemnează merite, sancțio
nează lipsuri, acordă satisfacții și... 
avertizează. Iată cum arată aceste 
clasamente în urma jocurilor de du
minică.

o răsturnare ci doar consolidarea p 
zițiilor — zestre din etapele prece 
denie.

Ca principală caracteristica și con 
cluzie, etapa a lV~a a subliniat ma 
categoric decît oricînd importanța jo 
cuini defensiv (începînd bineînțel 
cu preluările) ca mijloc esențial d 
punere în valoare a atacului. Ne gîn 
dim desigur la o apărare fermă, deci 
să și care să fie în măsură nu num 
să salveze pur și simplu mingile ple 
cats din atacul advers, ci să le ș 
facă utilizabile — și chiar de ia pri 
mul contact — de către propria li 
nie ofensivă.

O asemenea apărare (care Ie-a lip 
sit de pildă, în modul cel mai evi 
dent cu putință dinamoviștilor în me; 
ciul lor cu Locomotiva .Buc.) este caii 
tatea de bază a Științei Cluj, învin 
gătoare morală în partida susținut

A

1. C.C.A.
2. Dinamo 

Voința 
Energia 
Știința 
Energia 
Recolta 
Energia 
Energia 

• Știința
Flamura r. Cisnădie 
știința Timișoara

FEMININ, CATEGORIA

3.
4
5.
6.
7.>.
9. 

19. 
11. 
12.

Or. Stalin 
Sibiu 
Timișoara 

Iași
Reșița 
Jha bolia 
Făgăraș 
Ploești 

I.C.F.

135:86 17
16
11
11
11
10

9
9
9
6
6
5

153:91
SS:S7

MASCULIN, CATEGOiRIA

16 6 1 1
19 7 2 1
10 4 3 3

10 5 1 4 152:126 
10 5 1 4 112:117

10 4 2 4 104:94 
10 4 1 5 127:122
10 4 1 5 93:90 

10 4 1 S
10 3 0 7
10 2 2 6
10 2 1 7

95:162 
113:123 
112:147

96:133

A

1. Progresul M.I.C. 10 9 1 0 52:14 19
2. Progresul St. roșu 10 9 9 1 65:24 18
3. Flamura roșie Sibiu 19 8 1 1 53:18 17
4. Știința Timișoara 10 4 4 2 30:21 12
5. Progresul Tg. Mureș 10 6 0 4 49:33 12
S. Energia Codiea 10 3 2 5 34-J9 8
7. Știința I.C.F. 10 2 2 6 31:38 6
8. Progresul Or. Stalin 10 2 2 6 37:51 6
9. Flamura roșie Mediaș 10 2 2 S 26:47 6

10. Energia 2 19 2 2 6 10:45 6
11. Flamura r. Sighișoara 10 2 1 7 18:49 5
12. Energia Reșița 10 1 3 6 20:46 5

Primul ciclocros de toamnă
Peste 50 de concurenți au partici

pat la primul ciclocros al sezonului 
de toamnă, organizat de colectivul 
sportiv Voința Prestări-Servicii.

La avansați, M. Kamer, în vervă,

Cav la cap, umăr la umăr, Pa loșanu (C.C.A.) și Mehedinți (Ener
gia i.S.P.) și-au disputat cu dârzenie în meciul de duminică toate baloa
nele la margine. (foto: D. CALIMACHIJ

CAMPIONATUL FEMININ

mai
noastre de rugbi li se cere
multă gindire tactică

a acționat puternic chiar, de la ple 
care, dar nu a putut să-și concretizeze 
intenția sa evidentă de a tzrmina 
cursa detașat. El a fost nevoit să so 
sească la sprintul final, în grup. Pro
ba terminîndu-se pe velodrom, aci, C. 
Baciu (C.C.A.), specialist al pistei, a 
cîștigat întrecerea depășind, în or
dine, pe: I. Braharu (Voința), M. 
Kamer (Fl. r.I, N. Stepai ian (Recol
ta)', C. Dumitru (Progr.), C. Slobo- 
zeanu (Energia).

Gh. Lucian (Rec.) a cîștigat aler
garea pentru semicurse. Pe locurile 
următoare: P. Hristovici (Rec.), A. 
Mocanu (Voința), Gh. Ghircoiași (Șc. 
Tin.), I. Vlaciu (Șc. Tin.), M. Sîrbu 
(Fl. r), P. Pușcă (Energ.), A. Cons- 
tantinesau (Voința), D. Gologan 
(C.C.A.), A. Anghel (FI. r.).

Intnteerea pentru juniori a avut un 
epilog neașteptat. După ce 1. Stoica 
(CCA), a depășit la sprintul final pe 
V. Cohanciuc (Voința), T. Ohanesian 
(CCA), D. Rotaru (CCA) și Ov. Co- 
dreanu (Voința), arbitrii, înapoiați de 
pe traseu,' au arătat că cei 5 nu par 
curseseră în întregime ruta reglemen
tară. Ca atare, ei au fost scoși din 
concurs, iar primul loc a revenit lui 
N. l.upea (C.C.A.), urmat de I. Bel- 
ciu (Rec.) și V. Stelian (FI. r.)'-. De
sigur, nu a fost o rea intenție, ci o 
simplă eroare de parcurs din pricina 
vitezei. Dar, vorba proverbului, graba 
strică treaba.

au caracterizat 
din campionatul

r Scorurile strînse 
etapa de duminică 
de rugbi. Intr-adevăr: C.C.A.— Ener
gia I.S.P.: 6—3; dar mai ales Dina
mo — Ploești: 6—3 și Lo
comotiva Gr. Roșie — Progresul F.B.: 
6—0 (excepție face doar partida de la 
Petroșani, unde Locomotiva P.T.T. 
Buc. a învins categoric: 22—0 
(16—0).

Echipele teoretic mai bune nu-și mai 
pot impune, după cum se vede, supe
rioritatea. Numai astfel se poate ex
plica de ce Dinamo nu poate trece de
cît cu multă greutate de tînăra și 
neexperimentata echipă ploeșteană, lip
sită de experiența unui campionat de 
categoria A; (și asta la numai o săptă
mână după ce Dinamo a învins pe 
fostul lider al categoriei A — Ener
gia i.S.P); de ce Locomotiva Grivița 
Roșie nu s-a puiuț impune în fața mo
destei echipe a Progresului F. B. Aici 
este vorba numai de lipsă de orgpni- 
zare în joc, de insuficientă gindire 
tactică. Vădită de altfel și în par
tida derbi dintre C.C.A, și Energia 
I.S.P. Am semnalat aceasta. în cro
nica apărută ieri și revenim azi. 
C.C.A., în decurs de numai 3 zile, a 
dat dovadă de fluctuații de formă ne- 
permise: de unde joi echipa a jon
glat pur și simplu pe teren în com
pania Energiei Republica, de data a- 
ceasta cu o formafie îmbunătățită (a 
reintrat Marinache, un om de bază), 
echipa militară n-a reușit să cîștige 
decît cu 2—3 minute înainte de sfîr- 
șit, și asta prin transformarea de că
tre Penciu a două lovituri de pedeap
să. Numai astfel C.C.A a smuls o vic-

torie ce părea mult timp 
compromisă. Unde e jocul 
și frumos de acum trei zile? O sim-~ 
plă amintire...

Dar ce a făcut Energia I.S.P.? A 
jucat tot meciul cu un om în plus în 
linia de trei sferturi, care a avut ur
mătoarea alcătuire: Mateescu și Ga- 
brielescu (mijlocași), Luscal, S. Nicu- 
lescu și Rotaru (centri), Sava și Teo- 
dorescu (aripi). Au fructificat aceas
tă superioritate numerică cei de la 
Energia, au știut ei să profite de oe 
urma acestui procedeu tactic?- se vor 
întreba desigur, cititorii noștri. Nu! 
Categoric nu, vom răspunde noi. Nu 
au realizat mai nimic. Doar 3 puncte 
reușite de un înaintaș — Posmoșanu 
— dinir-o lovitură de picior căzută. 
De ce ? Pentru că avem impresia că 
talentații jucători din linia de trei 
sferturi a constructorilor, în loc să 
progreseze în mod firesc odată cu 
vîrsta, cu însușirea unei experiențe 
mai bogate, regresează pur și simplu 
(și cazul Energiei I.S.P. nu e izo
lat, pentru că lipsuri în acest dome
niu vădesc și C.C.A. și Dinamo, și 
Locomot'na, șl Știința și toate echi
pele noastre în general). Din insufi
cienta preocupare a antrenorilor față 
de elevii lor, talentele, despre care 
vorbeam acum un an ca despre niște 
autentice speranțe, dezamăgesc și 
tind a se pierde în anonimat (vezi ca
zul lui Gherasim, Luscal, S. Nicules- 
cu, Cojocaru, Nasta, etc.). Antrenori 
nu vă preocupați exclusiv de rezul
tatul unui joc, de titlu; munciți moi 
mult pentru îmbunătățirea tehnicii 
acestor jucători tineri, ne care rug- 
biul romînesc îi așteaptă cu nerăb
dare!

D. CAL1MACHI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Loc. Gara de nord 
Dinamo București 
FI. roșie Cluj 
Voința Sibiu 
Progresul CPCS 
Voința Orașul Stalin 
Energia T.E.M. Buc.

8. Știința Timișoara
9. Știința ICF Buc.

ie. Progresul învăț. T-viște 
Beneficiarele etapei 

sînt: Dinamo București 
(a săltat de pe locul IV 
pe locul II) și Progresul 
C.P.C.S., care a cîștigat 
trei locuri. Au coborît 
în clasament: Flamura 
roșie Cluj (de la locul
11), Voința Sibiu (de la 
locul III) și Energia
T.E.M. Buc. (de la locul 
Vi).

Bucureștencele 
considera aceasta ca 
sancțiune (și nu nemeri
tată) pentru dificultatea 
cu care au dispus de Vo
ința Sibiu. Ele au trecut 
prin emoții pe care și 
le-au creat, mai mult sin
gure, uitînd că într-un 
meci de volei nu poți în
vinge (cel puțin în cam
pionatul acesta) numai cu 
două seturi cîștigate. In
tr-adevăr, cedind inițiati
va la 2—0 la seturi, E- 
nergia T.E.M. le-a per
mis sibiencelor să egaleze situația. 
Cît privește setul al V-lea... să lăsăm 
să vorbească cifrele: Energia T.E.M 
— Voința Sibiu: 11—5, 11—11, 11—14, 
14—14, 16—14!!!

CAMPIONATUL MASCULIN
1. Loc. CTFT Buc.
2. Energia Trustul 3 Buc.
3. C.C.A.
4. Dinamo București

5-6. Energia Or. Stalin
5-6. Progr. ITB Buc.

7. FI. roșie M.I.B.C. Bnc.
8. Știința Cluj
9. Energia Arad

10. Locomotiva Craiova

4 4 0 12: 3 8
4 3 1 11: 6 7
4 3 1 11: 7 7
4 3 1 10: 7 7
4 2 2 10:10 6
4 2 2 9: 9 6
4 2 2 6: 8 6
4 13 9: 9 5
4 0 4 5:12 4
4 0 4 0:12 4

Au avansat In clasament: Energia 
Trustul 3 București (de la 
Progresul I.T.B. București 
cui VII) și Flamura roșie 
(de la locul VIII). In rest
seamă, în fruntea clasamentului) nici

Miculescu (Dinamo București) a reușit de d 
aceasta să p ăcălească blocajul Locomot 
C.T.F.T. (Plocon și Răducanu).

(foto: CONSTANTIN FAUR)
duminică împotriva Progresului I.T.B 
și totodată obiectul cel mai proaspă 
— și mai justificat în același timp 
de simpatie al spectatorilor bucure 
teni. E într-adevăr o încîntare să vez
jucînd Știința Cluj. Echipa aceast 
și avîntatul joc prestat de studenți 
clujeni (bazat fără doar și poate p 
un foarte minuțios antrenament al pre 
luărilor, al defensivei și în genera 
pe o excelentă pregătire morală și d 
voință) reprezintă la ora actuală c
mai strălucită ilustrare a unui adevă 
de nenumărate ori exprimat: c 
lupți îți reușește totul! înțelegem pri 
aceasta î>n primul rînd o comportat 
remarcabilă, mai valoroasă uneor 
chiar și decît victoriile...

In orice caz, Știința Cluj constitui 
un exemplu a cărui imitare nu v 
strica absolut nici uneia din echipei 
noastre. Și din toate punctele 
vedere

iremediabil 
spectaculos

CUPA „7 NOIEMBRIE" LA VELE
Colectivul sporuv Energia M.I.E. a 

organizat in cinstea zilei de 7 Noiem
brie un concurs de fond la snaip și iolă 
olimpică. Rezultate: Snaip: 1. Mircea 
Dumitrlu + Gh. Lungu (Energia) 2. L. 
Predescu-E. Bucurescu (Energia) 3. E. 
Grozea-Gh. Constantin (Știința). Iolă: 
1. St. Pesky (Energ.) 2. N. Nastta 
(Progr.) 3. R. Minastireanu (St.).
C.C.A. A CÎȘTIGAT CUPA „7 NO

IEMBRIE* LA CANOTAJ
In organizarea colectivului Voința Bu

curești a avut loc duminică pe lacul 
Herăstrău, un concurs de caiac-canoe- 
schif (fond) dotat cu „Cupa 7 Noiem
brie0. Probele, viu disputate, au atras 
un număr mare de concurenți. „Cupa 7 
Noiembrie” a revenit echipei C.C.A. care 
a totalizat 47 p., fiind urmată de Di
namo (45 p.), Recolta (27 p), etc.

REZULTATE: JUNIORI: k. 1. C. Mancă 
(T.D.); k. 2. Progresul; c. 2. Tînărul 
Dinamo vist; c 1. A. Tecuci (T. D.);
K. 2 fete: Recolta scixif 4+1 (b.): Pro
gresul. SENIORI: K 1:*. Mercurian 
(Locom.); K 2. lacovid-Băian (C.C.A. I); 
K. 4: C.C.A. (Vișevan, Năstase, Ivanov, 
Pușcariu); C 1:1. N. Tarara (CCA) 2. 
F. Serghei (C.C.A. II); C. 2 1. Calinov— 
Sidorov (C.C.A- I), 2. Suhov—Danilov 
(C.C.A. II), 3. Ditcov—Conțolenco 
(C.C.A. HI); Schif 4+1 (b.): Voința Bnc.; 
Schif 8+1 (b.): Locomotiva Buc.
RECORD DE JUNIOARE LA 100 

BRAS
Bazinul acoperit din Cluj a găzduit 

interesant concurs de înot organizat 
cinstea zilei de 7 Noiembrie. Dintre __ 
zultatele înregistrate de cei peste 100 
de concurenți și concurente evidențiem 
în primul rînd recordul republican de 
junioare realizat de Emiko Nagy (Pro
gresul) care a înotat 100 m. bras în 
1:29.0. Alte rezultate: 100 m. spate se
nioare: Ecaterina Orosz (Progresul)
1:19.9; 100 m. liber juniori: I. Baboș (Lo
comotiva) 1:05,3; 4 x 100 m. mixt junioare: 
Locomotiva 6:37.0; 4x100 m. liber ju
niori: Energia: 4:52.2. Punctaj pe colec
tive: Locomotiva 70 p., Flamura roșie 
47 p.» Progresul 46 p.

m.

un 
în 

re-

Programul a fost completat cu meciul 
de polo Locomotiva Cluj-Locomotiva A- 
rad, în care gazdele au învins cu 10-P 
(4-4).

I. Liga — corespondent
82 JUNIORI LA ÎNTRECEREA DE 
LUPTE LIBERE Dltt CAPITALA 
Tot în cadrul campionatului republican 

de lupte libere pentru juniori, 82 con
curenți din Capitală s-au întîlnit în ve
derea desemnării celor ce vor participa 
ia întrecerile finale de la Reșița (22-24 
noiembrie). Tată cine s-a calificat (în 
ordinea categoriilor): P. Urbanche Și 
Comj$ Laurențiu (Progr.) — D. Drago- 
mir (Progr.) și V. Vlădescu (T.D.) — 
FI. Tudose (Loc.) și Gh. Tilea (Progr.) 
— D. Juravei (Progr.) — ARx. Radu 
(Loc.) — Tr. Simionescn (Progr.) și L. 
Manis (Constrj — Gh. Solcan și O. Nai- 
bert (T.D.) —M. Scînteie (Progr.) șl 
Alecu Lăzărică (En.) — A. Cobîrzan (St.) 
si C. Badea (En.) — I. Tăranu (Progr.) — 
E. Teodorescu (T.D.).
86 CONCURENȚI JUNIORI IN COM
PETIȚIA

va stabili definitiv). „Derbiul** etapei 
care va opune formațiile asociațiile 
DINAMO și ENERGIA, va avea pare-s 
loc într-unul din următoarele trei ora 
ȘC : Craiova, Orașul Stalin sau Oradea 
Intrucît este vorba de o întîlnire im 
portantă, căreia ar trebui să i se asi 
gure cele mai bune condlțiuni de des 
fășurare, sîntem de părere ca ea s 
fie organizată în Capitală, într-o săli 
corespunzătoare (Dinamo sau Floreas 
ca).
AU FOST DESEMNAȚI CIȘTIGA 
TORII FAZEI I A „CUPEI SFATULU 
POPULAR AL CAPITALEI" LA BOJ

Duminică a avut loc în sala Mao Tze 
dun din Capitală finala fazei I a „Cu 
pei Sfa țiului Popular al Capitalei” 1 
box. Intîlnirlle au fost deosebit de dis 
putate.

S-au remarcat Gh. Diaconescu (Enei 
gia IPROFIL), C. Giurea (Energia Mao 
Tze-dun), I. Rădulescu și I. Menea (Tî 
nărui Dinaznovist), I. LTanea (Energi 
IPROFIL).

Iată cîștigătorii fazei I a „Cupe 
Sfatului Popular al Canitalei”:

JUNIORI: minimă: Constantin Aro 
(En. M.T.D.); hîrtie: Gh. Vasile (Loco 
motiva Gr. Roșie); Gh. Diaconescu (Ei 
IPROFIL); muscă: St. Panai/t (En. Tim 
puri Noi); pană: Gh. Vasile (Locomotiv 
Gr. Roșie); semi-ușoară: T. Rădulesd 
(T.D.); ușoară: M. Bălan (En. Timpui 
Noi); semi-mi jlocle: Al. Moise 
motiva ICCF/; miji, ușoară: E 
(T.D.).

SENIORI: pană: I. Manea (En. IPRO 
FIL); semi-ușoară: N. Gheorghe (Voinț 
M.C.): ușoară: T. Pahonțu (Locomotiv 
Gr. Roșie); semfi-mijlocie: Dumitru To 
nescu (Voința M.C.); miijlocie-ușoară 
Tulius L6v (En. Semănătoarea).

N. Tokacek-coresi
RESTANȚELE DIN CAMPJONATU 

DE BASCHET
Cele două iocuri restante în câmpie 

natul republican masculin de basche 
vor disputa astfel: CCA-Voința laș 

azi de la ora 19,30 în sala Floreasca 
Progresul Orașul Stalin-Energia Bucu 
rești, în ziua de 6 noiembrie.

DELUPTE LIBERE 
BAIA MARE 
regiune a campionatului 

_ lupte libere pentru ju- 
prezentat 86 tineri aparținînd 

Energia și Voința Baia

DE 
LA 
de
de

La faza 
republican 
niori s-au ] 
colectivelor ____ . _____
Mare, Dinamo și Progresul Satu Mare, 
Progresul SigheL După întreceri de un 
nivel satisfăcător, pe primul loc la cele 
1# categorii de greutate s-au clasat ur
mătorii: Gavril Dahi, Gh. Ubik, Tibe- 
rhi Șerban (Voința B.M.), V. Toth, D. 
Prisinger (Din. S. M.), I. Darolțan (En. 
B. M.), Fr. Racz (Din. S.M.), D. Sas 
(En. S.M.). Fr. ITracikova, T. Larion 
(Pr. Sighet).

V. Săsăranu-coresn.
VIITOAREA ETAPA A CAMPIONA

TULUI DE BOX PE ECHIPE 
Sîmbătă și duminică se va desfășura 

o nouă etapă a campionatului republi
can de box pe echipe. Dintre cele trei 
intilnirl programate, numai una îsi are 
pînă acum fixat locul de disputare : 
FLAMURA ROȘIE-PROGRESUL, la A- 
rad. VOINȚA și LOCOMOTIVA se vor 
înfrunta Ia Galați sau Brăila (astăzi se

(Loco



I Sinaia a cîștigat 
lcupa orașelor^ 
I la lupte libere
I Sîmbătă și duminică, splendida sală 
Ide spectacole a Casei de cultură a 
(sindicatelor din Sinaia, a găzduit fi- 
Inala „Cupei Orașelor" la lupte libere. 
Ilntrecerea a fost urmărită de un mare 
Inumăr de spectatori, localnici și oa- 
Imeni ai muncii aflați la odihnă. Cum 
[era prevăzut, primul loc a fost dis
putat de formațiile orașelor Sinaia și 
| Stalin, echipa locală avînd cinstea de 
La cuceri prima ediție a acestei impor- 
Itante competiții. Surpriza a constitu- 
|it-o scorul cu care luptătorii din Si
naia și-au întrecut adversarii din cel 

Imai important meci al finalei: 12—4.
Cu un scor la fel de conoludent, în- 

l.vingătorii au obținut și victoria asu
pra reprezentativei Oradiei: 13—3. In 
sfîrșit, reprezentativa orașului Sinaia 
și-a completat bagajul de puncte ne
cesar clasării pe primul loc, prin cele 
3 puncte realizate din neprezentarea 
formației orașului Arad. Reprezenta
tiva orașului Sinaia a utilizat urmă
toarea formație: P. Jonescu, 1. lorda- 

\che, I. Cernea, D. Pană, Alex. Tampa, 
.Val. Bularca, S. Szasz, T. Tarbă.

Reprezentativa Orașului Stalin, cla
sată pe locul doi a întrecut greu 
(doar în ultimul meci) formația Ora
diei și a beneficiat — de asemenea 
•— de neprezentarea arădanilor. Foar
te bine s-au prezentat orădenii, în ma
joritate tineri. Comportarea lor le dă 
dreptul la felicitări. Reprezentativa 
Oradiei a întrecut formația Aradului 
cu scorul de 8—6. Condamnabilă 
comportarea luptătorilor din Arad.

Campionatul categoriei A la fotbal se reia joi
..pentru a se întrerupe apoi din 

Petroșani 
la

Valoroasă participare

Dinamo Fnergia

Vă mai amintiți poate de ultima 
etapă a campionatului categoriei A, 
disputată la 9 octombrie. Dacă nu (și 
n-ar fi nici o mirare pentru că a tre
cut atita timp de atunci) iată, v-o 
reamintim:

Progresul București—Locomotiva
București 2—1 (0—1)

Dinamo București—C.C.A. 3-2 (2-1)
Energia Petroșani—Progresul Ora

dea 1—0 (0—0)
Energia Ploești—Știința Timișoara 

2—0 (1-0)
Energia Steagul Roșu—Energia Tg. 

Mureș 1—2 (1—2) .
AI șaselea meci, Fl. roșie Arad— 

Dinamo Cluj, nu s-a disputat deoarece 
cîțiva jucători dlnamoviști sau îm
bolnăvit. Data acestei restanțe n-a 
fost stabilită nici pînă astăzi. Echi
pele au fost invitate să se pună de 
acord și nu au reușit încă.

Rezultatele de mai sus au fixat cla
samentul la următorul aspect:

'oncursuri de atletism 
in Capitala

^Comisia de «.tletism a orașului 
Wicurești organizează astăzi două 
Concursuri de atletism. Unul pe Sta- 
(dionul Republicii (disc și prăjină) și 
celălalt pe Stadionul Tineretului. în
trecerile încep la ora 10 și continuă 
de la ora 16.

nou pînă la 24 noiembrie. In 
și C. C. A. — Energia Steagul 

„concurentă”
etapei se dispută la București, Timi
șoara și Cluj, cum ușor poate re
marca oricine. Intîlnirile de la Bucu
rești se vor disputa după următorul 
program:

Stadionul 23 August, ora 12,15:
Dinamo București — Energia 
troțani.

Capitală: 
Roșu

ora 14.30:Stadionul Republicii, 
C.C.A. — Energia Steagul Roșu.

Cu mult interes este aștep
tată evoluția liderului campionatului.

După această etapă, campionatul 
se va întrerupe iar, din cauza me
ciului cu Iugoslavia de la 17 noiem
brie și se va relua la 24 noiembrie.

la concursul internațional 
de scrimă al R.P.R,

1. Energia
2. -------
X
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. Energia Tg. Mureș
11. Locomotiva București
12. Progresul Oradea

Petroșani

Ploești
C.C.A.
Energia 
Progresul București 
Dinamo București 
Știința Timișoara 
Energia St. Roșu 
Dinamo Cluj 
FI. roșie Arad

8 6 8 2 14: 
8512 18:11

8 4 2 2 12: 6
8 5 8 3 19:13

8 3 3 2 12: 7
8 3 3 2 19:14 
8323 11:13

7 3 1 3 18: 9
7 2 2 3 12: 7
8 3 8 5 12:38
8 2 1 S 8:14
8 8 17 8:23 1

Fază din meciul Progresul F. B . — Locomotiva Grivița Roșie. Cu 
toată opoziția lui Caricaș (3), Seredai a reluat mingea cu capul. Dobrescu 
(Progresul) urmărește cu neliniște tra iectoria balonului.

F.-

Așadar, de aici se reia campiona-, 
tul acum, joi. Etapa aceasta, a X-a 
în ordinea programului, programează 
următoarele întîlniri:
Dinamo București—Energia Petroșani 
C.C.A.—Energia Steagul Roșu 
Energia Ploești—Progresul. Oradea 
Fl. roșie Arad—Energia Tg. Alureș 
Știința Timișoara—Progresul Bucu

rești
Dinamo Cluj—Locomotiva București

Cum vedeți, întîlniri interesante și 
destul de echilibrate care 
să arate cum și-au folosit 
vacanța forțată la care au 
puse de la 9 octombrie.

Cele mai interesante partide ale

(foto: I. WELBER)

urmează 
echipele 

Jost su-

ȘTIRI FOT
• „DESCHIDEREA" 

mînia — Grecia a adus 
la ,£3 August" pe arbitrii din Bucu
rești și Sofia In chip de jucători de 
fotbal. Și mulți dintre ei, foști jucă
tori și unii chiar de categorie A (Mi- 
hăilescu, Malița, Andrei Rădulescu, 
Lulu Mihăilescu, ca să vorbim numai 
de ai noștri), au arătat că mai știu 
să jo2ce și să ofere combinații care 
au încălzit și antrenat zecile de mii

meciului Ro
pe terenul de

Tinerii boxeri asaltează cu tenacitate
„pozițiile" consacraților

?i Ce ne-a arătat întîlnirea de box Dinam o-Locomotiva f) Ștefan 
ojan, o autentică revelație
Că „sportul cu mănuși" are un 

contingent foarte numeros de stator
nici admiratori ne-am putut con
vinge încă odată, sîmbătă seara, cînd 
gn ciuda unei întîlniri care se anunța 
Brecurn disproporționată ca valoa
re, peste 1 000 de spectatori s-au în
ghesuit totuși în jurul ringului in
stalat în micuța sală din Giulești. 
Și inspirația celor care au preferat 
să meargă la box, s-a dovedit feri
cită. Intr-adevăr, fără a depăși a- 
numite limite, întîlnirea pugilistică 
dintre Dinamo și Locomotiva a reu
șit să stîrnească ceva mai mult de
cît un interes de complezență. Au 
fost meciuri dîrz disputate, s-au 
schimbat lovituri puternice, au exis
tat și momente dramatice, iar ob
strucțiile, cam des întllnite în ultima 
vreme, au fost parcă de data 
ceasta ceva mai puțin evidente.

Ceea ce ne-a impresionat cel 
mult sîmbătă seara la Giulești 
fost nici victoria dinamoviștilor 
care o prevedeam), nici meciul-ve- 
detă Ghețu Velicu — Petre Zaharia 
(care n-a (’ 
nici nu le-a infirmat) și nici 
maniera în ___ .... ,
judecat victoriile. Sîmbătă seara, cel 
mai mult ne-a plăcut asaltul deose
bit de energic pe care tinerii pugi- 
'liști (în special cei feroviari) l-au 
dat adversarilor mai rutinați. In a- 
ceastă privință, îl vom situa la loc 
de frunte pe tînăru! boxer gălățean 
Ștefan Cojan, elev al fostului cam
pion Gh. Marinescu. Cojan este po
sesorul unui pumn extraordinar de 
puternic, calitate dublată de o admi
rabilă tenacitate. încă din primul 
minut al meciului său cu C. lordache, 
gălățeanul și-a valorificat forța sa 
deosebită, expediindu-și adversarul la 
podea. în urma unui croșeu Ia băr
bie. Din păcate, cu excepția primei 
reprize, în care a punctat mai mult, 
Cojan nu 
lași nivel, 
mulite ori 
oprinidu-se 
ilordache.
ferul I. Firu 1-a sancționat, de altfel, 
âu avertisment. Jurjul, poate și din 
considerente sentimentale, i-a acor
dat totuși victoria lui Cojan, ne- 
flîeptățindu-1 evident pe fordache.

Lăsind la o parte justețea sau in- 
justețea deciziei, Cojan s-a dovedit a 
fi un element promițător, pe care an
trenorul Marinescu trebuie să-l mo
deleze, să-l cizeleze. Este însă indis
cutabil că în Ștefan Cojan există 
„seînteia" care-1 poate transforma, 
mai curînd sau tîrziu, Intr-un

I

MARTIN FARCAȘ (Dinamo)

să-l domine clar. Boceanu și Far- 
kaș, buni tehnicieni, au făcut o parti
dă în care au încercat să se „păcă
lească" unul pe altul. Boceanu a ob
ținut finalmente o victorie de jus
tețe. Amîndoi exagerează în fente, 
acestea nefiind urmate întotdeauna de 
lovituri. Or, în box fenta, ca atare, 
nu se punctează niciodată...

★
Dacă despre deciziile nejuste am 

scris în numărul de ieri, se cuvine să 
spunem în schimb o vorbă bună des
pre arbitrajele din ring, (B. Robert, I. 
Firu, I. Constantinescu și D. Dimu- 
lescu)) atenți, siguri și prompți în 
intervenții, arbitrii s-au achitat bine 
de misiunea lor.

MARIUS GODEANU

BALISTICE
ae spectatori in așteptarea Intilnirii 
cu fotbaliștii greci. Arbitrii bucureș- 
teni au întrecut pe cei din Sofia cu 
6—1 (5—0) prin punctele marcate de 
Andrei Rădulescu (2), Lulu Mihăileî- 
cu, Bobancu (2) și Malița. Pentru oas
peți, punctul de onoare La marcat 
Petkov.

• DUMINICA dimineața Dinamo 
București și Energia Ploești s-au in- 
tîlnit într-un meci amical terminat 
cu victoria bucureștenilor la scorul de

' 5—2 (2—1). Punctele au fost înscri
se de: Florescu (2), Al. Vasile, Nea-_ 
gu și Dan Vîlcov pentru Dinamo,- 
Fronea și Munteanu pentru Energia. 
Echipele au aliniat formațiile:

DINAMO: Cozma (Uțu) — Popa, 
I. Lazăr, Szoko — Al. Vasile, Nun- 
weilier (Florescu) — Boian. R. La
zăr (Varga), Florescu (Dan Vîlcov), 
Neagu, Roszegy.

ENERGIA: Marosi — Pahonțu, Ma
rinescu, Topșa — Fronea, Pereț — 
Bădulescu, Tabarcea, Dumitrescu (Dri
dea), D. Munteanu, G. Marin.

• Zilele trecute, la Cluj, Dmamo 
Cluj — Fl. roșie 1. H. Cluj 2—2 
(0—0) într-o partidă amicală. Au 
marcat: Csegezi (2) pentru dinamo- 
viști și Csaszar și Hulea (autogol) 
pentru Fl. roșie.

• Duminică, în cadrul campionatu
lui categoriei C s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate: Progresul Do- 
rohoi — Dinamo Brăila 0—0 (seria 
I-a), Energia 131 — Energia Sinaia 
5—0 (2—0> — seria Il-a, Fl. ro
șie F.C. București — Energia Victo
ria 1—0 (1—0) — seria II-a, Recol
ta Salonta — Progresul Bistrița 1—0 
(1—0) și Recolta Toplița — FL roșie 
Cluj 1—0 (1—0) — seria IV-a.

La telefon Cairo! Aveți Budapesta! 
Vă dăm legătura cu Berlinul! Servim 
convorbirea cu Nurenberg I... Rînd pe 
rind operatoarele de la 07 servesc 
cu promptitudine cererile comisiei de 
organizare a concursului internațional 
de scrimă, care intră astfel în legă-, 
tură cu diversele federații pentru a 
discuta ultimele amănunte în pri
vința participării.

De altfel, de acum s-a intrat în 
perioada definitivărilor. Numeroase 
țări participante se cunosc : R.
Germană, Ungaria, Egipt, Bulgaria 
(probabil și Austria, R. 
mană și Cehoslovacia); 
turi au fost anunțate nominal; Un
garia (Somody, Szocs, Pacsery, Czvi- 
kovszky, Felkay — la floretă, Juhasz 
Katalin, Vera Banvelgyi, Szekelly 
Tiborne — la floretă, Barany, Gabor, 
Kausz — la spadă, Enyedi, Pesza, 
David, Rar dos — la sabie) și R. F. 
Germană (Helse Ommerborn, Helga 
Stroh — la floretă, Cazmir, Schrnidț, 
Stock — la floretă, Faenger — ia 
spadă, Baron, Rnodler, von Krokow 
— la sabie) ; materialele au luat dru
mul sălii Floreasca unde se vor des
fășura întrecerile; afișele și progra-, 
mele sînt gata să împînzească Cavi- 
toba; floretiștii și floretisiele noastre 
selecționați după întrecerile de la 
Satu Mare se pregătesc intens la 
colectivele lor, iar spadasinii și sai 
brerii, de abia ieșiți din disputele de 
la 1 g. Mureș, așteaptă cu nerăbdare 
verdictul selecționerilor.

Mai sînt opt zile pînă cînd primit 
pereche de floretiști va fi chemată 
pe planșe pentru inaugurarea conn 
cursului. Apoi, 4 zile de dispute. Inț 
ordine: floretă bărbați (14 noiembrie), 
floretă femei (15), spadă (16) șt sa-, 
bie (17). Nici un moment de răgaz, 
totul desfășurîndu-se ca într-un veri* 
tabil maraton, de la ora 9 dimineața 
pînă noaptea tîrziu.

Concursul internațional are de a- 
ceasta dată și o altă semnificație < 
uvertură (moment prielnic de luară, 
de contact cu instalațiile și cu orga-, 
nizatorii) la Criteriul mondial al ti-i 
neretului ediția 1958 pe care-1 va găz^ 
dui orașul București în primele zile 
ale lui aprilie anul viitor.

D. Ger-i 
unele lo-

U- i ) i

Roșie 
de lider 
rugbi

Voința București in categoria A la polo

Locomotiva Grivița 
și-a consolidat poziția 

in campionatul de
lată clasaxnentuj campionatului eaten 

gortei A în urma jocurilor de duminică:

• lată șl rezultatele înregistrate In 
campionatul categoriei B: CLUJ: ști- 
Ința-Vointa s-o (0-0): Locomottva-știlnța 
Timișoara 3-3 (0-0); CONSTANȚA: Ener
gia-Di name Z Bac. 0-0 (0-8); HUNE.
DOARA: Enerția-Știința Agron. Buc. 
S-3 (0-0); PLOEȘTI: Energla-FI. roșie Or. 
Stalm 14-3 Oll-O): GALAȚI: ȘtăUlța- 
Progresul Tecuci 3-S (3-3); BtRLAD: 
Energia-Locomotiva Buzău 9-3 (0-0); 
BUCUREȘTI: Energia Mine-Energia Lu- 
Peni 5?-O; Energia MTD-Progresul TAS 
BUC. M-3 (9-0).

L Locom. Gr. Roșie IC 14 1 1 241: 34 45
2. C.C.A. K 13 1 2 325: 27 43
X Energia ISP IS U 8 3 284: 47 42
4. Dinamo IC 12 1 3 216: 56 41

S. Locomotiva PTT 16 5 3 8 63:195 29«. Ploești K 4 1 U 57:277 25
7. Progresul FB 15 4 1 18 44:215 24
X Energia Republica 15 4 1 18 45:156 249. Știința IM 14 3 3 8 41:191 23

18. Energia Petroșani IC 8 8 IC 28:32C 15

depășit așteptările, dar 
_y_ ■' i măcar

care „corifeii" șî-au ad-

s-a mai menținut la ace- 
E1 a eschivat de mai 
în mod ne reglementar, 
cu capul în stomacul lui 

abatere pentru care arbi-

fruntaș al categoriei miilocie-ușoară.
. Ne-au mai plăcut evoluțiile tineri

lor V. Sășeanu, Gh. Vereș, C. Ca- 
lenciuc, 1. Boceanu și Martin Farkaș. 
Desigur, la fiecare dintre ei avem de 
făcut unele rezerve, dar socotim că, 
în ansamblu, comportarea lor a fost 
meritorie. V. Sășeanu este un tînăr 
pugilist ieșean, descoperit cu prilejul 
ultimei „ceferiade". EI nu s-a intimi
dat de faima adversarului (medalia
tul olimpic C. Dumitrescu) și a bo
xat cu curaj. Sășeanu practică un 
box curat, legat, dar este încă lipsit 
de subtilitățile tactice absolut nece
sare unui pugilist de clasă. Gh. Ve
reș, recent învingător al colegului 
său de asociație A. Morăruș, s-a a- 
rătat foarte decis și a ripostat de 
multe ori de la egal la seriile exce
lente la corp ale dinamovistului Pu- 
iu Nicoiae. C. Calenciuc merită apre
cieri pozitive numai pentru prima re
priză a meciului său cu Toma Con
stantin. Avantajat de alonjă, el s-a 
menținut în decursul primelor trei 
minute la distanță, pistonîndu-1 pe 
Toma cu directe de stingă. In cele
lalte două reprize, el i-a permis di- 
naniovistulni să intre de aproape și

U1 tuneIe meciuri de polo disputate în 
cadrul turneului de baraj pentru cate
goria A s-au încheiat cu următoarele 
rezultate: Energia Oradea-Flamura roșie 
Timișoara 1-1 (1-1), voința București- 
Progresul București 2-2 (1-1), Voința 
București-Voința Timișoara 18-8 (9-8), 
Progresul București-Flamura roșie Timi
șoara 4-3 (3-9). Clasamentul final:

L 
X
3.
4. 
X

Voânța București 
Energia Oradea 
Progresul București 
Fl. roșie Timișoara 
Voința

Conform 
București 
pionatul

Timjșoara 

regulamentului
▼a juca anul 

categoriei A.

41 1 1 U- îl
42 11 »• 5 J 
421112- SI
4 2 1 1 12- 4 5
4 8 8 4 4-27 8

echipa Voința 
viitor tn cam-

• In urma trierii celor .82X686 varian
te depuse la concursul Pronosport nr. 
44 ddn 3 noiembrie 1957, au fost gă
site :

4 variante cu 12 rezultate exacte, 91 
variante cu 11 rezultate exacte și 
1.212 variante cu 10 rezultate exacte.

Omologarea, în curs de desfășurare.
• Concursul din 3 noiembrie și-a... 

spus cuvîntul, așa că locul i-a fost luat 
de cel doi „frați** ai săi, și anume de 
concursul special din 7 noiembrie și de 
concursul nr. 45 ddn 10 noiembrie.

In concursul din 7 noiembrie întîlnim 
șase meciuri din campionatul cat. A 
(mult așteptat de participant) toate 
„sparte” în două: pronostic la pauză 
și pronostic finali, în timp ce concursul 
din 10 noiembrie cuprinde 1 meci inter
național (R.P.F. Iugoslavia-Grecia), 7 
meciuri din campionatul cat. B și 4 din 
campionatul italian. Nu încape deci 
îndoială că atît un concurs, cît și celă
lalt vor atrage un număr considerabil 
de pârtieipanți.

Și acum să trecem fugar în revistă 
conținutul celor două concursuri.

CONCURSUL SPECIAL DIN
7 NOIEMBRIE

Știința Timișoara, Dirxvno Cluj, C.C.A., 
Dinamo București, Energia Ploești și

O^onosport

U.T.A. sînt gazdele și întîlnesc adver
sari care nu se cam intimidează în ro
lurile de oaspeți: Progresul București 
(la Timișoara), Locomotiva București (la 
Cluj), Energia Orașul StaHn (cu C.C.A. 
la București) și Energia Petroșani (cu 
Dinamo, tot la București). Mai ușor ni 
se pare rolul Energiei Ploești care pri
mește vizita Progresului Oradea. Cu 
toate că, aparent și U.T.A. are maxi
mum de șanse in meciul cu Energia Tg. 
Mureș, totuși, aceștia de pe urmă, așa 
cum îi cunoaștem, pot întoarce și de 
data aceasta, pe dos toate calculele.

Și acum încă un amănunt:

Nu uitați ! CONCURSUL SPECIAL DIN 
7 NOIEMBRIE SE ÎNCHIDE IN CAPI
TALA MIERCURI LA ORELE 24.

CONCURSUL Nr. 45 DIN 18 T 
NOIEMBRIE

Principalul punct de atracție îl con
stituie desigur întîlnirea de la Belgrad 
dintre R.P.F. Iugoslavia și Grectia. Șan
sele sînt desigur de partea gazdelor, 
însă (mai ales că ne-ar conveni nu nu
mai în calitate de participant la Pro
nosport), să nu ne mire dacă formația 
elenă va reedita acei 0-0 de la Atena. 
Dintre cele 7 meciuri de cat. B, atrag 
atenția Știința Cluj — Progresul Sibiu 
și Locomotiva Constanța — Știința las;, 
adevărate derbiuri ale celor două serii. 
Următoarele 3 meciuri: Energiia Cîcnuina 
— Dinamo Bîrlad. Progresul Suceava — 
Dinamo 6 București și Energia Arad — 
Energia Baia Mare sînt poate chiar mai 
echilibrate decît celelalte două.

La meciurile 7 și 8 (Energia 1 Mai 
Ploești — Progresul Focșani și Fnergia 
Uz. tractoare Orașul steliin — Energia 
Mediaș) situația nare a fi mai limnede, 
gazdele avînd cele mai multe sanse.

Dintre cele 4 meciuri italiene ultimele 
două sînt mai echilibrate: Alessandria —♦ 
Napoli și Sampdoria — Internazionaâe. ’ 

Totuși să nu ne mire vre-o surprizX 
la Milan — Padova sau la Roma — Udir! 
nese, care ar trta foarte mult. , J



Și acum, meciul decisiv de la
• „(Echipa Romîniei va fi un adversar foarte dificii pentru noi“ — a declarat 
viei, prezent duminică la București. • Ecouri și corn entarii după victoria asupra 

de ia Atena, despre jocul echipei B.

Belgrad I 
antrenorul iugoslav Mitofe- 
fotbaliștMor greci. • Vești

1 De mult n-am văzut pe spectatorii 
unui meci internațional de fotbal atît 
de bucuroși ca duminică, după întil- 
nirea cu Grecia. Doreau din toată 
inima un succes al echipei noastre 
naționale și acest lucru s-a văzut 
din momentul în care formațiile au 

i pătruns pe teren. Tot timpul, zecile de 
mii de spectatori și-au încurajat e 
chipa de o manieră care le face cinste, 

î Duminică, tribunele au fost alături de 
echipă, iar jucătorii — cum ne măr
turisea seara după meci, Petschowski 
— au simțit în toate situațiile spri
jinul spectatorilor. Intre public și e- 
chipă a fost acea legătură sufletească 
trainică ce dă aripi unei reprezen
tative.

Și spectatorii au fost satisfăcuți. 
Sută la sută în privința rezultatului. 
Al l45-1ea meci al „naționalei" a co
incis cu o victorie la un scor conclu
dent, a șaptea asupra echipei Greciei 
In cele nouă partide disputate pînă 
acum.

145—59—29—57—278:301 — repre
zintă bilanțul general al reprezenta
tivei noastre la ora actuală, iar 9—7 
—2—0—30:10 pe cel al întîlnirilor 
Romînia — Grecia, la care au condus 
următoarele rezuitate: 8—1, tn 1930; 
4—2 în 1931; 3—0 în 1932; 1—0 în 
1933: 2—2 în 1934 și 1935, 5—2 în 
1936, 2T1 și 3—0 în 1957.

A satisfăcut — și de data aceasta 
numai în parte — comportarea echi
pei noastre. Jocul de factură ridicată 
din repriza a doua a ce nensat scă
derea din prima repriză (cînd din 
nou, reprezentanții noștri au dovedit 
trac și nervozitate) și a dat noi spe
ranțe într-o comportare mai bună în 
toate cele 90 de minute, în meciul 
cel mai important, decisiv, de la 
Belgrad; Iugoslavia — Romînia. Spre 
această întîlnire se îndreaptă de pe 
acum gîndurile iubitorilor de fotbal 
din țara noastră, dornici să-și vadă 
calificată echipa pentru turneul final 
din Suedia. Ei știu, ca și noi, că e- 

) chjpa noastră mai are lipsuri; a do
vedit o meciul cu Grecia. Dar să spe
răm că în răgazul pînă la 17 noiem
brie. pregătirile lotului le vor înlătu
ra. înlesnind echipei naționale să-și 
apere șansele cu toate posibilitățile 
și la valoarea de care este capabilă.

Pînă atunci, să consemnăm aici cî- 
feva din comentariile și ecourile vic
toriei asupra Greciei.

OPINIA OBSERVATORULUI IUGO
SLAV

Cum era și de așteptat, la meciul 
ide duminică au fost prezenți în tri
bune și doi observatori iugoslavi: 
Slavko Miloșevici și Dragomir Tosici, 
ambii din secția tehnică a federației 
iugoslave și membri ai forului din 
Belgrad. Miloșevici este antrenorul e- 
chipei Iugoslaviei, cu care a fost la 
București la 29 septembrie. Antreno
rul Miloșevici a declarat după meci 
unui redactor al nostru, următoa
rele:

— „Victoria echipei romîne este pe 
deplin meritată. Ea a jucat foarte bine 
în repriza a doua in special, demon- 
strînd o excepțională pregătire fizică 
cu care a suplinit unele deficiențe de

ordin tehnic. Romînii au jucat mult 
mai bine decit în meciul cu Iugo
slavia, alcătuind o echipă bine sudată 
al cărei atac, cu un înaintaș retras, 
a fost bine inspirat. Mi-au plăcut Voi- 
nescu, Zavoda II, Căiinoiu, Bone, 
Petschowski, Tătaru și Cacoveanu.

„Pentru noi, echipa Romîniei va fi 
un adversar periculos, foarte dificil. 
Intîlnirea se anunță extrem de dispu
tată, mai ales că echipa noastră nu 
poate fi comparată cu a Greciei".

ARE CUVINTUL ARBITRUL

— .Jocul a fost foarte dur, așa 
cum de puține ori am văzut — ne-a spus 
francezul Pierre Schwinte. Și a- 
ceasta în special în prima repriză. In 
a doua, romînii s-au prezentat mult 
mai bine și de aceea și jocul s-a îm
bunătățit ca nivel tehnic, a devenit 
mai rapid, mai spectaculos. Cu ad
versarii dvs. am avut mult de furcă 
și eu, mai ales la acordarea penal- 
tiului. Chiar m-au busculat. Dintre ju
cători mi-au plăcut Petschovski, A- 
lexandrescu. Bone. Nestoridis și Li* 
noxilakis".

OASPEȚII LA RIND...

Rino Martini, antrenorul echipei 
Greciei: „Sînt supărat pe jucătorii 
noștri că nu mi-au ascultat sfaturile 
date înainte de meci. Interii Papa- 
zoglu și Polihroniu au jucat, mai ales 
în repriza a doua, mult orea înapoi 
și de aceea atacul n-a mai avut viață 
decît spre sfîrșit cînd cei doi interi au 
revenit pe pozițiile inițiale. Sînt su
părat și pe arbitru pentru că a acor
dat penalti la un fault imaginar. Nu 
pot spune însă că am fi cîștigat noi 
partida. Dvs. ati avut doi interi în for- 
mă de zile mari, iar Cacoveanu a mar
cat un gol care se vede o dată la 10 
ani".

S. Asprogherakas, din Liga atenia
nă de fotbal: „Meciul mi-a plăcut. 
Echipa romînă a fost mai bună. In 
schimb, arbitrii francezi au fost în 
zi proastă. Penaltiul n-a fost justifi
cat. Mi-a plăcut aripa dreaptă Ca
coveanu — Petschowski".

Linoxilakis, stoperul grec; „Meci 
greu, chiar foarte greu pentru ambele 
apărări. Speram într-un rezultat mai 
frumos, dar zeii au fost împotriva 
noastră".

I 
ȘI ACUM AI NOȘTRI

/
Antrenorul emerit Em. Vogi; „Ne 

bucurăm de rezultat, cu atît mai mult 
cu cît echipa noastră a cîștigat pres- 
tind — în repriza a doua — un fotbal 
de bună calitate".

CACOVEANU, jucător în echipa 
Romîniei: ,Am auzit și eu că am mar
cat un gol frumos. Spun am auzit, 
pentru că în momentul cînd am plon
jat nu mi-am dat seama dacă mingea 
va intra sau nu în plasă. Iată cum 
a fost faz:: mingea venită de pe 
partea stingă de la Zavoda I care a 
centrat puternic, a trecut printre mai 
mulți jucători greci și romîni și ve
nea ca un bolid spre mine, cam la un

metru și ceva deasupra pămintului. 
Apoi, știu că am plonjat în direcția 
ei și... am văzut-o în plasă"

IN ÎNCHEIERE, vești de la a- 
TENA

Ieri dimineață am avut o nouă con
vorbire telefonică cu Atena și am a-
flat noi amănunte în legătură cu 
partida de duminică. Mai întîi am a- 
flat că rezultatul de la București a 
deziluzi nat în capitala Greciei, deși

a făcut o partidă bună în prima re
priză, cînd mijlocașii au controlat cen
trul terenului, dar că a slăbit în a 
doua o dată cu mijlocașii, revenindu-și 
doar în spre sfîrșit cînd a egalat prin- 
tr-un gol splendid ca urmare a u- 
nei acțiuni inteligent construită. Punc
tul înscris de greci prin loanu a fost 
realizat direct din corner (Crîsnic a
ieșit prea înainte). După meci, d. 
Panurias, din federația greacă, și ar
bitrul italian Marchetti au felicitat e- 
chipa romînă pentru jocul său tehnic
și disciplinat. Lotul echipei B pără
sește Atena în cursul zilei de azi ur- 
mînd să sosească — pe calea aerului 
— la București tot azi.

POLO PE APA

se recunoștea că fotbalul romînesc este 
mai bun și că echipa Romîniei era 
favoriti. In al doilea rînd am fost 
informați că echipa noastră secundă

Teodoridis respinge balonul la un corner. In spatele lui sînt aliniafi 
patru apărători greci: Anghelopoulos, Linoxilakis, PapouUdis și Rosidis. In 
prim plan, Alexandrescu privește fa za.

(foto: L. TIBOR)

• Echipa de fotbal a 
Japoniei, care se află 
în turneu în R.P. Chi

• Participare valoroasă la turnel 
internațional din Capitală I

Săptămîna viitoare va avea loc I 
bazinul acoperit Floreasca din Capital 
un interesant turneu internațional <| 
polo pe apă, organizat de asociațl 
sportivă Dinamo. La turneu particiJ 
campioana Ungariei, Dozsa Szolnol 
din rîndurile căreia fac parte cîțiJ 
din jucătorii campioni olimpici, vall 
roasa formație sovietică Dinamo Mol 
©ova, campioana Romîniei, Dinarii 
București, și o reprezentativă de tini 
ret sau o selecționată Știința. |

întrecerile se vor desfășura în zilei 
de 12, 14 și 16 noiembrie, oaspeții sîi 
așteptați să sosească la sfîrșitul acel 
tei săptămîni. j

FOTBAL
• Duminică: Romînia-Ungaria 

la juniori
Echipele reprezentative de juniori al 

iRominiei și Ungariei se întîlnesc dl 
mini că în București. Potrivit unui J 

.cord între forurile de specialitate di 
cele două țări, la acest meci pot 1 
folosiți juniori care au participat j 
Turneul Juniorilor din Spania, din J 
cest an. Juniorii noștri și-au începu 
de ieri pregătirile. Formația va fi al 
cătuită ddntr-im Iot mai mare de jJ 
cători, vizați pentru Turneul Junior] 
lor din 1958 : Ghiță, Bulancea, Bădesq 
(portari), Codreanu, Neacșu, Nede^c] 
Petca (fundași), Vătafu, Petru Em| 
Nunweiller IV, igna (mijlocași), ivai 
suc, Chețan, Balint, Niculescu, UngtJ 
roiu, Matei, Rakcsi, Halagian, Nun 
(înaintași). Acest iot va fi folosiț^J 
meciul cu iugoslavia de la 17 noien^H 
Pentru jocul cu Ungaria lotul cnprn9 
și pe Bărbulescu, Motroc, Mure^a 
Raab, Mateianu și Renye.

• O echipă romînească invitată
la Atena

Cu prilejul deplasării echipei B 
Romîniei la Atena, conducătorii elei 
au transmis conducătorilor delegați] 
noastre o invitație pentru o echipă, d

FOTBAL
neză, a susținut o în

tîlnire la Senian în compania selecțio
natei locale, victoria a revenit fotba
liștilor chinezi cu scorul de 3-3 (2-1).

LUPTĂ STRINSA IN 
CAMPIONATUL MAGHIAR

In etapa de duminică a campionatu
lui maghiar s-au înregistrat următoa
rele rezultate: Vasas-Tatabanya 2-2. Do- 
rog-M.T.K. 1-0, FerencvanoG-tPecs l-|0, 
Csepel-Komlo 1-1, Szeged-Honved 0-0, 
Szombatheiyi-Ujpesti Dozsa 2-1, D^as- 
gydr-Salgotarjan 1-1. In clasament con
duce Tatabanya cu 11 p. urmată de 
M.T.K., Szomb’athelyi, și Ferencvaros cu 
cite 10 p.

ducă avînd 18 puncte, urmată de Monaco 
și Lens 16.

• In cadrul unui 
ATI FTIQM de atletism
A1 LE 1 luni desfășurat la Housțka, 

alergătorul cehoslovac 
Kamorek a stabilit două noi recorduri 
mondiale. In proba de 20 mile el a ob
ținut rezultatul de lih.42:52,6, iar în tkniă 
ore a parcurs 36,427 km.

Cunoscutul fondist iugoslav Franjo 
Mihalic a cîștigat sîmbătă competiția 
intemațâonală de la Trento, parcurgînd 
distanța de 13 km în timpul de 37:34. 
Pe locul doi s-a clasat Walter Konrad 
(R.F. Germană) cu 37:26, iar locul trei 
a revenit lui Drago Stritoff (R.P.F. Iu
goslavia) cu 38:22.

club care să participe la un turneu 1 
Atena în perioada 25 decembrie — 
ianuarie, alături de formațiile greced 
Panathinaikos, AEK și Olimpiakos. ij 
vita-ția a fost acceptată în principiu.

• O echipă suedeză la București
Tn cadrul pregătirilor lotului reprezei 

tativ de fotbal pentru meciul cu IugJ 
slavia de la 17 noiembrde, se proecteas 
pentru duminică 10 noiembrie la Eiwcn 
rești uni meci între selecționată și ech] 
pa clubului suedez Halmstad. Tratat 
vele sînt în curs.

In aceiași zi, duminică 10 noiembrif^B 
observator romîn va urmări la BeâM 
meciul Iugoslavia-Grecia.

REIMS. MONACO $1 LENS 
CONTINUA SERIA VICTORIILOR
• Campionatul francez de fotbal a 

programat două etape în ultimele trei 
Zile. Vineri, liderul Reims a confirmat 
forma bună în care se află învingînd 
cu 4—o pe Sochaux. în deplasare. Lens 
a învins de asemenea în deplasare, dar 
mult mai greu, pe Sedan, cu 3—2. 
Alte rezultate: Monaco — Marseille 
3—1, Valenciennes — Racing 0—5, 
Lyon — Angers 2—3, Nimes — St. 
Etienne 2—2, Lille — Metz 2—1, Tou
louse — Nice 2—1, Beziers — Ales 3—2.

rn etapa de duminică fruntașele 
clasamentului au obținut noi victorii. 
Reims a învins pe Sedan cu 3—0, Mo
naco pe Nice cu 1—0, iar Lens pe 
Lille, cu același scor. Iată rezultatele 
celorlalte meciuri din această dumi
nică: St. Etienne — Lyon 1—1 (al op
tulea meci nul al foștilor campioni!), 
Beziers — Marseille 1—0, Angers — 
Valenciennes 3—4. Toulouse — Racing 
2—1, Ales — Nimes 1—1, Metz — 
Sochaux 1—0.

In clasament, Reims continuă să con-

Importante hotărîri ale comisiei europene de ailetisi
Delegația noastră și-a realizat calendarul internațional propus pentru 191

Uniunea Sovietică a lansat cel de al doiîea sa
telit artificial al pâmintuilui.

t z—u pentru. pace t
desen de hțEAGU RADULESCU

_________________________________________________________________________

Vineri incep la Zagreb 

Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

Tradiționalele campionate interna
ționale de tenis de masă ale Iugos
laviei se desfășoară anul acesta la 
Zagreb, spre deosebire de edițiile pre
cedente, care au avut loc la Belgrad.

Așa după cum s-a mai anunțat, 
la această importantă competiție care 
începe vineri și va continua sîmbătă 
și duminică, vor participa o serie de 
jucătoare șl jucători cu renume din 
din Ungaria, Cehoslovacia, Anglia, 
Suedia, Franța și alte țări.

Lotul care va reprezenta țara noa
stră va părăsi Capitala mîine și el va 
cuprinde două jucătoare și trei jucă
tori. Vor face deplasarea Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller, Matei Gardner, 
Toma Reiter și Haraszfosi.

BELGRAD (prin telefon). In capi
tala Iugoslaviei s-au desfășurat la 
sfîrșitul sâptăminii trecute lucrările 
ședinței comisiei europene din cadrul 
Federației internaționale de atletism, 
la care au participat reprezentanți din 
22 țări. In cursul zilei de sîmbătă, în 
ședința comisiei europene, s-au discu
tat ,printre altele, principalele amă
nunte în legătură cu campionatele 
europene care vor avea loc anul viitor 
la Stockholm. Cu acest prilej s-au 
fixat sfandardurile de participare, ta
belele înălțimilor succesive, lista atle- 
jllor care vor fi invitați de către 
C.E.A. Pentru aceste campionate a fost 
fixat juriul de apel: Mericamp (Fran
ța) — președinte; Romanov (U.R.S.S.), 
Seurin (Franța), Eriksson (Suedia) 
și Paulet (Olanda).

C.E.A. a trecut apoi la omologarea 
recordurilor europene. Dintre recor
durile stabilite și care au avut înde
plinite toate formele, au fost omolo
gate printre altele: 100 m.: M. Ger- 
mar (R.F.G.) 10.2; 200 m.: M. Ger- 
tnar (R.F.G.) 20,4; 110 m.g.: M. Lauer 
(R.F.G.) 13,7; 200 m.g.: M. Lauer
(R.F.G.) 22,9; prăjină: G. Roubanis 
(Grecia) 4,55; 100 m. femei: G. Koh
ler și C. Stubnik (R.D.G.) 11,5 etc. 
Deși au avut toate formele nu au 
fost omologate ca recorduri perfor
manțele realizate de Salonen (Fin
landa) și Jungwirth (Cehoslovacia) 
pe 1.500 m și Ibbothson (Anglia) pe

o milă, deoarece acestea nu au intri 
nit condițiunile regulamentare de otnl 
logare. De asemenea nu a fost omoll 
gat nici un record în proba de îna 
țime. Intrucit au existat discuții I 
marginea folosirii pantofilor de batal 
cu talpă • îngroșată, C.E.A. a înainil 
comisiei tehnice a Federației interni 
ționale, un raport detailat pentru 1 
acest for să refere și să ia măsuri. I

In ceea ce privește calendarul cori 
petițiilor noastre internaționale I 
anul 1958, delegația Romîniei a re 
șit să realizeze în întregime proiect 
de calendar propus. Printre altele, 
ultime verificări înaintea campionat 
lor europene, la începutul lunii a 
gust va avea loc la Oslo meciul di 
tre echipele masculine ale Norvcgi 
si Romîniei și cîteva zile mai tîrz 
se va desfășura probabil o întîlni 
Copenhaga—București.

Cea de a XI-a ediție a Campion 
telor noastre internaționale a fost î 
scrisă în calendar. La acea dată, < 
excepția meciurilor masculine Franța- 
Anglia și Elveția—Belgia, nu mai I 
gurează nici o altă competiție, așa < 
toate celelalte țări își vor putea ti 
mite la București cei mai buni afle

Dintre celelalte înfîlniri' mai impo 
fante, merită a fi citate: meciul R. 
Germană—U.R.S.S., Jocurile Balcani) 
și probabila întîlnire S.U.A.—Scanc 
navia, de la Los Angeles.
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