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■ In raionul Tudor Vladimirescu diri 
■Capitală întrecerile din cadrul etapei 
,pe colectiv a crosului de mase „Să 
îîntîmpinăm 7 Noiembrie" se desfășoară 
aproape zilnic, cu un deosebit entu

ziasm. Zilele trecute, numeroase colec
tive sportive din raion, printre care 
Metalosport, Spartac, Aurora (de la 
cooperativa Tapițeruî), Start, Voința, 
I.CJVî.I., au avut programată etapa de 
colectiv. Pînă în prezent, în raionul 
Tudor Vladimirescu au participat ia 
etapa de colectiv a crosului „Să întîrri- 
pinăm 7 Noiembrie" peste 5 000 de oa
meni ai muncii.

ilâMS PmrTEI^I'“I

oporul nostru sărbătorește — 
"fie care s-a în

rădăcinat adine în viața sa — 
Marii Prietenii. Anul acesta, 
Prieteniei Romino-Sovietice co- 

j cu sărbătorirea unui an de ia

Poporul nostru săr 
continuînd o tradiți 
rădăcina» adine în

.una 

.una 
ucide 
tnsarea primului satelit artificial al 
ămiiitului. Această gigantică biruință 
ovietică pe tărîmul științei, a deschis 
rima fereastră a omenirii spre spa- 
iul interplanetar.

...Acum 41 de ani salvele ttffluri- 
or crucișătorului „Aurora" vesteau 
nceperea unei noi ere în istoria c- 
lenirii. Pe o șesime a globului pă- 
lîntosc a fost instaurat socialismul, 

început adevărata istorie a socie- 
âții omenești pe care au prevăzut-o, 
u atîta genialitate, marii conducă- 
>ri și dascăli ai proletariatului in- 
trnațional, Marx, Engels și Lenin.

După ce a săvârșit Marea Revolu- 
:e Socialistă, după ce a ccnsolidat 
uceririle ei, lichidînd tot felul de 
> mi, eroicul popor al Rusiei 

condus de Partidul comu- 
ișlElor — a devenit purtătorul unei 
eți noi, iar Uniunea Sovietică — 
-ima țară socialistă din lume. Luptînd 
i condiții deosebit de grele, încercuit 
>ult timp de dușmani, poporul sovietic, 
i cele I decenii care au trecut din Oc- 
>mbrie 1917, a făcut din țara sovieti- 
o puternică fortăreață a socialismului. 
Pc calea deschisă de marele Oc- 
(tkbrie a pășit la 23 August 194! și 
iporul nostru. In condițiile înain- 
rii victorioase a Armatelor Sovie
te, sub conducerea P.C.R. s-a 
făptuit insurecția armată, a fost 
iborftă dictatura militaro-fascistă 
îtă de popor. întorcând armele îm- 
driva dușmanului firesc, luptînd cot 

cot cu vitejii ostași sovietici, găr- 
e muncitorești, ostașii și ofițerii 
n’"tei noastre și-au adus centribu- 

zdrobirea definitivă a fascis
tului, au cimentat și mai mult ve- 
ea prietenie dintre poporul romîn 
poporul rus. Astăzi, la baza prie- 

niei romînc-sovietice stau comuni- 
tea țelului și a ideologiei ce unește 
poarele țărilor socialiste în drumul 
• spre progres, principiile imuabile 
e deplinei egalități în drepturi și ale 
spectului reciproc. Acest lucru face 

între poporul romîn și sovietic să 
iste deplină unitate de vederi și de 
fhme în problemele cele mai 
ire ale luptei pentru pace și vieții 
litice internaționale.
Prietenia și colaborarea romino-so- 
rtică s-a întărit an de an. S-a sta-

tornic.it un nou tip de relații între 
statele noastre frățești, relații de tip 
nou — grăitoare prin caracterul lor 
profund constructiv. Datorită acestor 
noi relații de prietenie și colaborare, 
al sprijinului frățesc și dezinteresat 
primit din partea Uniunii Sovietice, 
țara noastră a putut obține succese 
deosebite și hotărîtoare în construc
ția socialismului. Astăzi, noi primim 
din Uniunea Sovietică mașinf”și utilaje 
pentru obiectivele industriale ce le 
construim, instalații complexe pentru 
întreprinderi întregi și materii prime 
de cea mai esențială necesitate. Deo
sebit de importante sînt legăturile tot 
mai strînse, romino-sovietice, în do
meniul culturii, al artei și al litera
turii. Cartea sovietică, publicațiile de 
specialitate, ca și vizitele făcute de 
delegațiile noastre ne ajută la cunoaș
terea realităților din Marea Țară a 
Socialismului, reprezintă pentru oa
menii muncii de la noi un ajutor pre
țios în ridicarea culturii socialiste, în 
generalizarea experienței înaintate.

Poporul romîn urmărește cu legi
timă mîndrie și satisfacție succesele 
dobîndite, în scurt timp, d - către po
porul sovietic în domeniile tehnico- 
științifice. Pe pămîntul sovietic a 
fost pusă în funcție prima centrală e- 
lectrică atomică, tot aici a fost con
struit cel mai puternic accelerator de 
particule din lume — sincrofazotro- 
nul. Și, desigur, ne bucură faptul că 
în întrecerea pașnică științifică și teh
nică cu cea mai dezvoltată țară cin 
lagărul capitalismului — S.U.Ă., Uni
unea Sovietică s-a dovedit mai puternică 
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In întreaga țară se desjășoară întrecerile primei etape a crosului de 
mase „Să întînipinăm 7 Noiembrie" care angrenează sute de mii de tineri 
și tinere din colectivele sportive.

■ In orașul Cluj — ne informează! 
corespondentul nostru, Radu Fisch —> 
s-au înscris pentru a participa la cro+ 
sul „Să întînipinăm 7 Noiembrie** 
15.000 tineri (dintre care 5 000 fete)!» 
Pînă în prezent au luat startul în în-, 
trecerile fazei pe colectiv 13.000 parti-* 
oipanți: 7 000 la colective sportive șl 
6 000 la școli medii. In întrecerea pa 
colective, locul I este ocupat în pre* 
zent de colectivul sportiv AÂetaluI (an* 
trenori Szabo Dionisie și Emertofc 
Schneider). La școli, conduce școalati 
de meserii din Cluj în cadrul cărciar 
au fost angrenați la întreceri peste- 
600 participant.

o Cu multă nerăbdare așteaptă în
trecerile de cros tinerii muncitori deb 
la Combinatul Poligrafic Casa Scînteii.. 
Colectivul sportiv al Combinatului s-ai 
ocupat îndeaproape de buna organizare! 
a acestei competiții de masă precum șit 
de atragerea unui număr cît mai măreț 
de tineri și tinere. Zilnic stația de amw 
plificare transmite chemări către tinerii) 
din Combinat pentru a participa la1» 
întreceri. Pentru a se asigura un cîti 
mai frumos succes al Întrecerilor eta— 
pei pe colectiv, zilele acestea vor avea» 
loc la baza sportivă a Combinatului! 
antrenamente de cros în cadrul cărora) 
se vor verifica posibilitățile frecărufț 
participant Etapa pe colectiv va aveat 
loc în ziua de 17 octombrie.

I
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FOTBAL

și așa cum scria, acum tin an, 
rul „New York Herald Tribune", 
ocazia lansării primului satelit 
pămintului: „S.U.A. a suferit o
frîngere în întrecerea etică a seco
lului XX“. In prezent, poporul sovietic 
îndeplinește cu succes sub conducerea 
P.C.U.S. sarcina trasată de Congresul 
al XX-iea, de a ajunge din urmă și 
depăși producția principalelor 
capitaliste pe cap de locuitor.

Poporul romîn, sportivii patriei sint 
mîndri că țara noastră este prietenă 
pe veci cu Marea Uniune Sovie
tică, țara socialismului biruitor, con
ducătoarea încercată și de nădejde a 
lagărului păcii și socialismului. Oricît 
s-ar 
din 
s-ar 
viață
temporarii să lovească în tăria prie
teniei romino-sovietice, în relațiile fră
țești ale popoarelor din lagărul so-

țări

strădui oficinele de propagandă 
solda imperialiștilor, „aricit 

strădui apologeții modului de 
capitalist sau revizionistă con-

(Coiiiuiuare in pag. 3)

izi incep campionatele
Azi dimineață încep pe baza hi- 
ă „Gh. Gh0orghiu-Dej“ din Oapi- 
ă, întrecerile din cadrul campio- 
telor republicane de călărie pe anul 
58 la obstacole și dresai.
-a cele cinci probe de dresaj și opt 

obstacole vor lua parte călăreții 
■e s-au clasat pe primele cinci 
:u.ri la concursurile republicane și 

primele șapte locuri la concursul 
:ernațional din acest an de la 
icurești.
Programul primei zile de concurs 
prinde: proba de dresaj categoria 
oară, proba renîonților, proba de 
stacole-juniori și o probă de obsta- 
le în 3 manșe. Mîine, concursul va 
ntinua cu probele de dresaj juniori 
intermediară, proba obstacole pen- 

i fote și obstacole categoriile senii-' 
>ară și senii-mijlocie.
Astăzi, întrecerile încep dimineața 
ora 9 și continuă de la era 14.

taica organizatorică a consiliilor
U. C. F. S. irebuie întărită

Ultimul trimestru al anului 1953 
pune in fața consiliilor regionale, ra
ionale și orășenești U.C.F.S. sarcini 
sporite cu privire la Mărirea organi
zatorică a mișcării sportive.

in general, aceste sarcini sint bine 
cunoscute, dar deficiențele existente 
încă in munca organizatorică a unor 
consilii U.C.F.S. jac necesare citeva 
precizări. In primul rînd este vorba 
de mersul nesaiisfăcătcr al acțiunii 
de atragere a maselor de oameni ai 
'muncii in U.C.F.S. și al încasării co
tizai iilor. Unele regiuni sint defici
tare la, acest important capitol al 
activității organizatorice și în mare 
măsură acest fapt se d'.dorește insufi
cientei munci de îndrumare și control 
d.:să de activul consiliilor UCFS in 
colectivele . sportive. In regiuni ca 
Iași, Regiunea Autonomă Maghiară, 
București, Hunedoara. Oradea etc. in 
raioane ca Rni. Vîlcca, Alexandria 
etc., in orașe pa Pitești, Constanța 
etc. activul consiliilor U.C.F.S. se de
plasează puțin și greu pe teren 

i pentru îndrumarea și controlul mun- 
i cil colectivelor sportive.
- Deci, obiectivul central al muncii 
[ organelor UCFS in ultimul trimestru 
i al anului trebuie să fie consolidarea 
î organizatorică a colectivelor sportive. 
i Această acțiune reclamă luarea unui 
[ complex de măsuri. In primul rind, 
\lrebuie intensificată Instruirea activului 
' obștesc al colectivelor sportive; ea nu 
i trebuie să se rezume la cursurile or- 
! ganizate de carind, pe orașe și ra- 
I ioane, ci să capete un caracter per- 
i mânerii. concret, legat de, realitate. Iar 
[ acest lucru nu se poate obține declt
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republicane de călărie

Călărețul Ghcorghe i.anga (C. C.A.), unul din cei care s-au eviden- 
i»t in mod deosebit iți majoritatea concursurilor hipice desfășurate iți acest an.
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prin îndrumare „la fața locuim”, 
cută de activiștii consiliilor UGFS 
teren și prin inițierea unor perma
nente. schimburi de experiență intre 
consiliile colectivelor sportive in cadrul 
unor acțiuni ca „Ziua președintelui de 
colectiv sportiv” sau al altora asemă
nătoare. Instruirea activului obștesc să 
nu se rezume, ca de obicei, la pre
ședintele sau secretarul colectivului, 
ci ea să angreneze consiliul in tota
litate, ca și conducerea secțiilor pe ra
mură de sport.

Toate aceste acțiuni organizatorice 
trebuie să'aibă ca scop principal cre
area de condiții tot mai bune pentru 
ca un număr mereu sporit de odmeni 
ai muncii să devină membri ai UCFS 
și să ia parte activă la viața spor
tivă. De aceea, preocupările organiza
torice nu pot fi rupte de cele menite 
să contribuie la angrenarea maselor 
în activitatea compelițională cu carac
ter popular. Organizarea în cele mai 
bune condițiuni a crosului de masă 
„Să întîmpînăm 7 Noiembrie”, tnce~ 
perea 
zarea 
nele „Cel mai bun sportiv din 
și „Campion al colectivului sportiv”, 
pregătirea din vrdme a activității Com- 
petiționale de masă in timpul sezo
nului de iarnă, constituie obiective 
de actualitate. Bunul mers al ac
tivității competiționale de mase, 
educarea cetățenească și patriotică a 
maselor de sportivi, preocupările pen
tru întărirea bazei materiale a colec
tivelor sportive sint, de fapt, compo
nente 
toate 
bule
1958 
mai bune pe linia 
nilor trasate prin 
iulie 1957.

• Optimile de finală alo CupaE 
campionilor europeni

PARIS 8 (Agerpres).
Comisia da organizat* a Cupei campioni*- 

lor europeni la fotbal s-a întrunit la 8 ac— 
-tombrie la Paris pentru a efectua tragerea la? 
sorp o optimilor de finală.

Cele 8 meciuri se vor disputa după cum 
urmează : Petrolul Ploejti sau Wismul KarȘ. 
Marx Stadt - IKF Goteborg sau 6sch ser Ai- 
zetle Luxemburg (arbitri polonez,) ; Aileîuo 
Madrid - ȚDNA Sofia (arbitri elvețieni) ; 
MTK Budapesta - Young Boys Berna (arbitri 
austrieci) ; Real Madrid - Besiklas Istanbul 
(arbitri italieni) ; Wiener SK — Dukla Prag» 
(arbitri maghiari/ ; Wolverhampton - Schaik* 
04 (arbitri belgieni) ; Reims — Pailoseura 
Helsinki (arbitri din R.F. Germană) ; Sporting 
Lisabona sau Ulrechi Olanda - Slandard 
Liege (arbitri francezi).

Exceplînd acordul dintre cluburile intere
sate, jocul din tur se va disputa pe terenul 
echipei care este citată prima. In principiu 
întîlnirile din optimile de finală trebuie sil 
se încheie pînă la 30 noiembrie.

Comisia a examinat candidaturile federa
țiilor de fotbal din Elveția, R.F. Germană 
Si Spania care s-au oferit să organizez» 
finala cupei în lunile mai sau iunie. In a— 
ceasta problemă o hotărîre definitivă va fit 
luată la 28 octombrie, ,

RLGBV

pregătirilor pentru organi- 
concursurilor pentru insig-

ale aceluiași obiecție. De aceea, 
resoartele consiliilor UCFS tr&— 
să conlucreze 
să se soldeze

pentru ca anul' 
cu rezultate di 

îndeplinirii sarcl- 
Hotărîrea din !

• A fost akătuit lotul în vede» 
rea partidei cu R.D. Germani

In urma meciului de verificare sus
ținut marți, federația romînă de rugbi 
a alcătuit următorul lot de jucători 
pentru jocul cu R.D.G.: Penciti, îeo- 
dorescu, Litscal, Nagel. Gh. Stanciu, 
Gordoș, Al. Stancin, Zlătoianu, Găli- 
man, Varta, Melintc, 
Iordăchescu, Ionescti, Drăcea, 
lescn, Glavatschi.

NATAȚIE

Hell, Popescu* 
Ciocu-

I

Budapesta Hon 
și polo
a orașului

• București — 
înot, sărituri

Comisia de notație 
curești va organiza In zilele de 

<8 noiembrie la bazinul acoperit 
reasca intilnirea internațională da- 
înot, sărituri și polo dtntre reprezen
tativele orașelor București și Bucla*, 
pesta.

Mîine*

Bir-
7 șC.
Fio-

la. Dresdațj.

Deschiderea campionatelor feroviare
europene de popice

La numai o lună de la „Cupa Eu- 
.ropei", popicarii noștri au din nou pri
lejul să participe la o mare competiție 
internațională. De data aceasta, re
prezentativele feroviare ale țării noas
tre, care au părăsit Capitala în cursul 
zilei de marți, vor lua parte la cam
pionatele feroviare europene organizate 
între 10—13 octombrie la Dresda.

Cercetînd lista echipelor care și-au 
anunțat înscrierea Ia această interesan
tă întrecere, constatăm că la Dresda 
se vor întîlni popicarii din țările care 
la ora actuală dețin supremația în 
acest sport. Astfel, au confirmat parti
ciparea reprezentativele ferpyuic »le

Austriei, R.P. Ungare, R.P. Polonțțj» 
R.F.G., R.P.F. Iugoslavia, R. Celiol 
slovace și R.D.G.

Echipele țării noastre vor fi alcătui* 
te din următorii jucători și jucătoarei 
Băieți: 1. Catrinescu, L. Doboș, I. Sa+ 
bău, I. Munteanu, D. Ivan4 
citi, C. Antonescu. Fete. FI. Lăpușari* 
Erica Arion, Marcela Străjescti. Echi
pele masculine vor fi formate din cît» 
6 popicari, iar cele feminine din cite- 
3 jucătoare. Probele sînt: 200 bile 
mixte băieți și 100 bile mixte fete. La 
sfîrșitul competiției se vor alcătui cla
samente pe națiuni și individual, atî^ț, 
la fete cît la băieți.

tornic.it


Lunii Prieteniei
raionul Timișoara

la Titu, o însuflețită serbare 
din care n-a lipsit sportul

AL. GROSS
corespondent regional

Romîno-Sovietice“

ii Cluj, zece competiții pentru 
„Cupa A.R.l.U.S."

..........

Duminică sportivă la Satchinez

' De curînd, a avut loc la Satchinez, 
raionul Timișoara, o „duminică spor
tivă" organizată din inițiativa redac
ției ziarului „Drapelul Roșu", organ al 
comitetului regional P.M.R. Timișoara 
și al Sfatului popular regional Timi
șoara. Cu această ocazie, sportivii din 
comuna Satchinez au luat parte la con
cursuri de atletism, la jocuri de volei, 
de fotbal, la un ciclocros și la între
cerile primului concurs din cadrul cro
sului „Să întîrnpinăm 7 Noiembrie". La 
atletism au participat 21 sportivi și 14 
sportive, la ciclocros 12 concurenți, iar 
la întrecerile de cros 30 de băieți și 12 
fete.

La succesul acestor manifestații soor- 
tîve un aport deosebit l-a adus si for
mația feminină de gimnastică a colec
tivului Gloria de la fabrica „Ocsko'Te- 
i'tțzîa" din Timișoara, echipă condusă 
de profesoara de educație fizică Esiera 
•Scaga.

A. GROSS 
corespondent regional

■ Z- < W

In întreaga țară se desfășoară ma
nifestările prilejuite de „Luna Priete
niei Romîno-Sovietice". Ca în fiecare 

/ an, acțiunile și întrecerile sportive ocu- 
» pă un loc Important în cadrul acestor 

manifestări. In orașele și satele pa
triei noastre, mii și mii de sportivi 
participă cu însuflețire la numeroasele 
competiții închinate marii sărbători a 
lui 7 Noiembrie, prieteniei veșnice 
dintre poporul romîn și popoarele 
Uniunii Sovietice.

de 19 octombrie, la Arad și Bekescsa-. 
ba. simultan.

Pe agenda competițiilor sărbătorești 
din această lună mai figurează : Reși
ța : un concurs de natație pentru juni
ori; Lugoj: „Cupa voinicilor" la-hal
tere ; Timișoara : „Cupa 7 Noiembrie" 
la tenis de masă, pentru juniori și co
pii, precum- și numeroase alte întreceri 
care exprimă dragostea, entuziasmul 
cu care sportivii regiunii Timișoara 
iau parte la „Luna Marii Prietenii",

Urmați-le exemplul!

dinAșa este intitulat primul articol 
Buletinul informativ nr. 8 al U.C.F.S., 
raionul Tg. Mureș. In acest buletin 
sînt enumerate o serie de exemple de 
Jărani muncitori, membri ai U.C.F.S., 
«are s-au înscris în unitățile coopera
tiste pentru lucrarea în comun a pă- 
jnîntuluî. Aceștia, oa multi alții, uf- 
mînd sfatul partidului nostru, în 
Ceea ce privește transformarea socialistă 
qg agriculturii, au fost printre primii care 
«-au înscris în întovărășirile sau gos
podăriile agricole colective din locali
tățile respective. Astfel, pot fi citați: 
Tamas luliu (președintele colectivului 
«portiv Voința Troița), Salomon Maxi
milian (responsabil ad-tiv al aceluiași 
colectiv), Fazakaș Ștefan (președintele 

■col. sp. Platoul Nirajului Vărgata), 
'Fazakaș Eugen, Fazakaș luliu, Deneș 
l®. Dajos, Torok Karoly (membri ai a- 
•celuiași colectiv), Bttrjan Petru, Feke- 
tics Albert, Dios Albert (membri ai 
colectivului sportiv Viața Nouă din 
Ciba Nicolești). Dar, sportivii din co
lectivele sătești contribuie și la bună
starea și înflorirea gospodăriilor lor 
colective agricole prin numărul însem
nat de zile muncă prestate. De pildă 
la Ciba Nicolești, Sandor Bela, preșe
dintele colectivului sportiv Viața Nouă 
are efectuate pînă în prezent 230 
muncă, fotbalistul Fazakaș Imre 
iile muncă, fotbalistul Toth Mihaly 
zile muncă, atleta Maria Bartha 
Jar popicarul Imre Marton 157.

Subliniem inițiativa U.G.F.S. raio
nul Tg. Mureș, care a organizat <j“îr>- 
'trecere între colectivele sportive-privind 
'înscrierea membrilor U.C.F.S. în' fnto- 
vărășirile sau gospodăriile agricole 
IJective.

zile 
356
152
168,

co-

PAUȘ K>AN 
corespondent

Rodnică activitate sportivă

tn raionul Istria

In ultimul timp, activitatea sportivă 
<fe masă a cunoscut o dezvoltare deo
sebită în raionul nostru. In prezent e- 
xistă 28 colective sportive sătești care 
fur-țîonează pe lîngă G.A.C., G.A.S., 
și S.M.T. Dintre aceste colective merită 
a fi evidențiate pentru munca desfășu
rată, Rapid Geamurlia, Victoria Baba- 
dag și Tractorul Babadag. De aseme
nea. numărul membrilor înscriși în 
U.C.F.S. a crescut la 5.500. La Sparta- 
chiada de vară a tineretului au luat 
parte 7294 de sportivi, succese remar
cabile înregistrind Sofia Urjiună, cam
pioană de șah și clasată pe locul II în 
regiune, Gh. Zelca, campion la finalele 
concursului de trîntă, și Tulaș Ager, 
atlet fruntaș pe regiune. In raionul Is
tria sînt amenajate 32 de terenuri de 
fotbal, 38 de volei, 2 'popicarii, o ca
bană pentru sporturile nautice și un 

1 bazin de înot la Altîntepe.

ȘTEFAN CONSTANTIN
corespondent

Din preocupările vînătorilor

$1 pescarilor ieșeni

' Activitatea și munca filialei regio- 
<nale A.V.P.S. este deosebit de inten- 
•să. Tovarășii Mihai Buterchi (preșe
dinte) și llie Velicu (secretar) se stră
duiesc să găsească noi forme, noi ine- 
ttode cît mai eficace pentru îndeplinirea 

depășirea sarcinMor ce revin filialei

Eleve ale școlii medii mixte nr. 2 din Sibiu in timpul unei demons
trații de gimnastică organizatei in cinstea aniversării reformei invățămintului..

Președintele clubului sportiv „Vâlcea" 
este tov. Ștefan Babu, vicepreședinte 
Ion Mihai iar secretar Nicolae Stoicu-' 
lescu.

Consiliul orășenesc U. C. F. S. Cluj 
organizează, în colaborare cu -ARLUS, 
o serie de competiții festive la zece 
discipline sportive: baschet, box, ci
clism, haltere, natație, tir, fotbal, po
pice, șah, tenis de masă. La întreceri 
iau parte toăte colectivele sportive din 

'oraș. Echipele cîștigătoare la fiecare 
sport vor primi „Cupa ARLUS". <■- 
celași timp ,în cadrul colectivelor 
tive au fost inițiate numeroase 
cursuri de casă sub semnul „Lunii 
teniei Roitiîno-Sovietice".

", R. FISCH
' . corespondent regional

In a- 
spor- 
con- 

Prie-

întreceri sportive 
Timișoara

și Pătruș 
să depă- 
0 muncă 
desfăsoa-

și, bineînțeles, vînătorilor și pescarilor 
din regiunea lași. Numai cîteva cifre 
de plan : răpitoare I cu păr: planificat 
10.000—realizat pînă acum 8800; răpi
toare cu pene: planificat 16.000—reali
zat pînă acum 12.000. De asemenea, 
în ceea ce privește cantitatea de carne 
de iepure, vînători ca Obreja Constan
tin (Vaslui), Bulgaru Anton 
AAihai (Huși) s-au angajat 
șească planul cu 50 la sută, 
perseverentă și sîrguincioasă
ră și paznicul Moise Constantin. Pe 
bună dreptate acest paznic, un aprig 
inamic al braconierilor, a primit titlul 
de fruntaș pe regiune.

Lucruri bune se pot spune și despre 
modul cum se muncește la filiala raio
nului Iași (președinte: Gh. Grecu, se
cretar : A. Procop). Membrii acestei 
filiale au amenajat cu mijloace locale 
iazurile Chirița, Ezăreni și Ciricul. A- 
poi au fost populate cu pește iazurile 
de la Romînești (raionul Iași), Dumești 
(raionul Tg. Frumos) și alte 7 iazuri.

PETRE CODREA
' corespondent regional

Constituirea primului club sportiv

din regiunea Pitești

Zilele trecute s-a constituit la Rm. 
Vîlcea primul club sportiv din regiunea 
Pitești. La noul club sportiv, care va 
purta denumirea de Clubul sportiv „Vîl
cea", au aderat colectivele: Flamura 
roșie „11 Iunie", Progresul I.G.O., Uni
rea și Oltul IPROFIL.

Noul club va avea secții de volei, 
handbal, atletism, fotbal, șah, tenis dc 
masă, tenis și canotaj, un sport care 
și-a câștigat de curînd prietenia vâlce
nilor.

Numeroase 
-m la

DRAGOMIR ROȘIANU \ I' :
corespondent / Șirul manifestațiilor sportive organî- 

jzate în orașul de pe malurile Begăi 
Crește numărul membrilor înscrișii a fost deschis de întîlnirea de canotaj 

■ -------------------------------------------- ^academic și caiac dintre echipele
în U.C.F.S. la combinatul chimico-/juniori ale Timișoarei și ‘ 
—-----  * Isuperiori, tinerii canotori
metalurgic „Gheorghe Gheorghiu-(învins în 12 din cele 15

'trecerii.
. In cinstea zilei de 7 
va desfășura o interesantă întrecere 

îndoială că la succesele obți- ^internațională de tir prin coresponden- 
productie de muncitorii si teh- Zță, între selecționatele regiunii 1 imi
de la combinatul chimico-me- Jșoara și a județului Bekeș din R. P. 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej" din S Ungară. Concursul va avea loc în ziua 

o contribuție importantă J_______________

Aradului, 
timișoreni 
probe ale

de 
Net 
au 
în-

Dej" din Baia Mare Noiembrie se

Fără 
nute în 
nicienii 
talurgic 
Baia Mare, 
au adus-o și cei peste 150 de spor
tivi din secțiile de box, lupte, popice, 
șah, fotbal, tenis de masă și tenis de 
cîmp. Dintre acești sportivi, frumoase 
realizări în munca profesională obțin 
Tiberiu Bogrtovszki, Petre Pijevski, Sil
viu Ardeleanu, Ludovic Lapșanski, Ni- 
colae Kerekeș, Vasile Barbu, Elena

Aproape 7000 de oameni ai muncii 
din uzine și întreprinderi, de pe ogoa
re, au participat la o mare serbare 
a prieteniei romîno-sovietice organiza
tă la Titu de consiliile regionale 
ARLUS București, Pitești și Ploești. 
Alături de numeroasele manifestări cul- 
tural-artistice, cei prezenți au urmărit 
cu mare interes întrecerile sportive 
desfășurate pe terenurile din Titu. La 
fotbal, turneul la care au luat parte 
echipele raioanelor Titu, Tîrgoviște și 
Găești s-a încheiat cu victoria primei 
echipe, care a întrecut cu 3—2 Tîrgo
viște și a terminat la egalitate (2—2) 
cu Găești. La volei s-au întrecut echi
pele „Erupția" Tîrgoviște, C.S.. Sna- 
gov și selecționatele raioanelor Titu 
și Găești (la băieți) și Progresul Tîr- 
goviștei Școala medfe Fierbinți și re
prezentativa raionului Găești (la fete). 
Atît la băieți cît și la fete, victoriile 
au revenit echipelor din Tîrgoviște. în 
programul sportiv au figurat și aler
gările pe cai, în care țăranul munci
tor Ion Marin din comuna Conțești 
s-a dovedit cel mai bun, demons! 'I 
de gimnastică executate de elevii șt .<» 
medii mixte din Titu, concursuri de 
trîntă, tir, alergări în sac etc.

. . tP
Sportul; a devenit în ultimii ani 

Barbu, Rozalia Les, Magdalena Matyas,^’,lln prieten :bun al muncrtcnlor telefo- 
Simion Griguță și alții.

In prezent, numărul membrilor în
scriși în U.C.F.S. de la colectivul „Chi
mistul" s-a ridicat la 1600. In acțiu
nea de înscriere de noi membri în 
U.C.F.S. s-a evidențiat în mod deose- îțidor fizice noi puteri pentru munca 
bit Emeric Szeleczki. Pînă acum au Mor de toate zilele. Mai mult de 700 
fost distribuite 1400 de carnete U.C.F.S. cde tineri s-au aliniat la startul Spar- 
Mfirlfă n siihliniere snecială munca V“cIll'adei de vara. P«5te 1.000 mttnci- Merîta o subliniere speciala munca Jtori< tel.nicieni și fllncționarj act,ivea- 
desfășurată pentru înscrierea de \zg în cele 8 secții ramură de sport, 
membri în U.C.F.S. Topitoria cu 249/iiar acțiunea de angrenare a celorlalți 
membri (organizator sportiv Vasile Jtineri în activitatea sportivă este în 
Barbu). Un exemplu bun în primul Iplină desfășurare. Comitetul U.T.M. 
rînd pentru secțiile Construcții, Acid cal unității noastre nu stă cu brațele 
sulfuric și Bicromat. care au rămas în Jîncrucișate, aștepți nd ca progresele în 
urmă. Smunca sportivă să vină de la sine.

VASILE SĂSĂRANU (Dimpotrivă, membrii biroului partici- 
corespondent regional )pă actiy la acțiunile sportive, spriji-

• ..'O ft';—-------------------------------------------------------------- j------------ ,---- .--------------------- —

niști din Capitală. Instalatori de pos- 
ituri, mecanici reglori și testori în 
centralele automate, telefoniste, jonc- 
Itori de cable, tineri și tinere din 
cadrul unității Victoria 1 P.T.T.R., au 
(pășit cu însuflețire pe terenurile de 
sport, găsind în practicarea exerci-

INIȚIATIVE H

Cu ani în urmă puteai să umbli 
mult și bine prin așezările sătești cu
prinse astăzi între hotarele raionului 
Bacău și tot n-ai fi găsit o echipă 
de volei sau un mănunchi de atleți. 
Nu erau nici fotbaliști. ..Activitatea” 
fotbalistică dura pînă se rupea min
gea de cîrpă. 
adevărată 
de sport, 
tiri care 
gîndurile 
cunosc sportul așa cum a înflorit el 
acum. Sute și mii de sportivi, nenu
mărate întreceri, baze sportive de 
tot felul... Raionul Bacău nu este 
fruntaș pe regiune, dar șirul succese
lor sportive este destul de mare. 
Multe, toarte multe dintre aceste vic
torii au fost obținute prin iniția
tivă. Ge fel. de inițiative pot fi luate 
în colectivele sătești ? Care sînt re
zultatele lor ? lată, de exemplu, co
lectivul sportiv din Dragomirești. Era 
cel mai... sărac colectiv. Acum, se 
numără printre cele mai înstărite. 
Explicația: inițiativa. Cîteva concur
suri intercomune cu cei din Rădeni 
și Plopana i-au ajutat pe activiștii 
sportivi să realizeze fonduri destul -de 
apreciabile. Nu este un exemplu izo
lat.
în
sea
de

Bani pentru o minge 
nu se găseau. De terenuri 

nici vorbă. Sînt însă amin- 
nu mai stăruie dec.ît iu 

celor vîrstnici. Cei tineri

La Răcăciuni, Plopana, Iteșii și 
alte comune se organizează ade- 
serbări cuîtural-sportive care aduc, 

aseațenea, venituri important^, In

comuna Orgești, tinerii n-aveau decît 
un teren de vreo 40 de metri. Acest 
neajuns nu i-a împiedicat să organi
zeze aici. (în fiecare zi) concursuri 
de volei, atletism și oină (echipa lor 
s-a clasat pe locul 3 în finala Spar- 
tachiadei de vară). Alte inițiative: la 
Itești, tinerii din comună au adunat 
importante cantități de fier vechi st 
l-au valorificat cumpărîndu-și echipa
ment și materiale sportive, la Răcă
ciuni se organizează în fiecare dumi
nică (pentru angrenarea tineretului) 
competiții cu echipe din orașul Bacău, 
la Dragonrrești, Letea Veche etc. au 
fost' pregătiți organizatori 
pentru satele care n-au încă un co
lectiv sportiv, la colectivul sportiv 
din comuna Plopana apar regulat ar
ticole la gazeta comunală, materialele 
sportive sînt reparat-: prin munca vo
luntară a ’meseriașilor din comună 
(comunele ,V. Bălcescu, Rădeni, Be- 
rești-Bistrița etc.). Deosebit de inte
resantă ni se pare inițiativa unor co
lective sportive cum sînt cele din 
ltești, Berești-Bistrița sau Lelea Ve
che de a organiza campionate de 
fotbal pentru copii. Această inițiativă 
a cunoscut un succes care întrece 
toate așteptările colectivelor sportive. 
Sute și sute de copii joacă astăzi 
fotbal ' 
multă grijă, 
structorilor. Aceleași cuvinte de laudă 
și jțcn.țru consiliile colectivelor spor

sportivi

în competiții organizate cu 
sub supravegherea in-

five din comunele Fillpeni sau Gal
beni care au mobilizat tineretul la di
ferite prestații în schimbul cărora au 
fost date materialele lemnoase nece

sare construirii de piste cu obstacole 
GMA, bare pentru porțile de fotbal 
etc. Numeroase alte inițiative pe plan 
raional vin să completeze și să ajute 
la dezvoltarea activității sportive d'n 
satele raionului Bacău. Sînt organi
zate întreceri care se bucură de multă 
popularitate (Cupa treierișu'ui, Cupa 
gospodăriilor agricole colect've. între
ceri intercolecrive), au fost inițiate 
Festivaluri raionale și campionate de 
casă. In raionul Bacău au pornit și 
inițiative mai îndrăznețe care s-au 
bucurat de mult succes (un raid-an 
chetă inițiat de subcomisia de presă 
din comisia raională de propagandă 

etc.). Acum a pornit o a'tă iniția
tivă: introducerea gimnasticii de pro
ducție la Mărgineanca.

Iată cît de variate sînt formele de 
atragere, a tineretului, de întărire a 
colect velor și a bazei materiale, de 
organizare a activității competiționale. 
Aceasta însă numai atunci cînd există 
preocupare, inițiativă. Cînd nu exis- 
iă această inițiativă, activitatea spor
tivă se desfășoară slab, cu lungi în
treruperi, nesatisfăcător. Așa cum se 
întîmplă în comunele Săuceșli, He- 
meiitși, Buhoci, Negri, Dămienești, 

* Luncani sau Parincea..

nind efectiv consiliul colectivului 
sportiv.

Comitetul U.T.M. își aduce contri
buția la munca de educare a spor- 
tiviilor telefoniști, considerînd aceasta 
o sarcină de bază. . Astfel, nu de 
niuilt, în cadrul upei ședințe plenare, 
utemiștii din unitatea Victoria 1 
P.T.T.R. .....................................
teri de 
Ivancec 
biști și 
cînd cu 
sănătoasă. Ajutat de tovarășii 
de organizație, Ivancec și-a rec. 
scut în mod deschis, autocritic, lip
surile, angajîndu-se să dovedească 
prin fapte că este decis să se în
drepte. In cadrul unor ședințe pe 
secții, 
abateri disciplinare, 
Margareta și Agili Elena, handbaliste. 
Comitetul U.T.M. nu tolerează com
portările nesănătoase, atitudinile ve- 
detiste, ca și alte abateri disciplinare 
în rîndurile utemiștitor sportivi.

O grijă deosebită poartă comitetul 
U.T.M. felului în care utemiștii spor
tivi se achită de obligațiile lor îr 
producție. Și este pentru noi un mo 
tiv de legitimă mîndrie faptul c; 
din rîndurile acestora s-au ridicat nu 
meroși fruntași în muncă: Obogeani 
Alexandru, mecanic reglor, handbalist 
Stoian Cornelia, telefonistă, handba 
listă, lorgoglu Alexandru, mecank 
acumulatori, handbalist, Brătulesci 
Vasile, mecanic testor, ciclist, Sandt 
Ion, mecanic acumulatori, fotbalist 
și mulți alții. După cum se vede, ur 
mare procent de fruntași în munci 
este dat de echipa de handbal Ș 
aceasta nu este o. simplă întîmplare 
Intr-adevăr, echipa de handbal ești 
alcătuită în întregime din utemiști. E< 
a fost de altfel înființată din inția 
tiva masei de utemiști, cu sprijinii 
concret a! c.mrtetului U.T.M. și a 
colectivului' sportiv.

Ne. angajăm să colaborăm și în vi 
itor în cele mai bune condițiuni c.i 
colectivul sportiv. Solicitînd sprijinii 
comitetului de partid, ne vom rtrădu 
să contribuim oît mai eficace la ac 
țiiinea permanentă de educare , ; 
sportivilor, să găsim forme noi și a 
tractive pentru ridicarea nivelului po 
litic, ideologic și cultural al sporti 
v'lor telefoniști din Capitală. De alt 
ful, încă de pe acum, putem spune c. 
marea majoritate a utemiști'lor spor 
tivi s-au și încadrat în diferite form 
de

1 
au discutat serioasele aba- 
la disciplină ale tînărului 

Achim, unul din bunii rug- 
cicliști ai colectivului, criti- 
asprime comportarea lui ne

au fost criticate, tot pentru 
Utemistele Pufti

învățămînt politic și de stat.

D, G.

1LIE CONSTANTIN
mecanic tester, responsabi

• sportiv în comitetul U.T.A
.Victoria 1 P.T.T.R.



MAREA PRIETENIE
(urmare din pag. 1)

ciialismului, Marea noastră Prietenie 
cu poporul sovietic este indestructi
bilă.

Poporul nostru va păzi ca lumina 
ochilor această prietenie — prietenia 
romîno-sovietică, deoarece ea este 
pentru noi chezășia securității și in
dependenței naționale, pavăza apărării 
muncii pașnice. Poporul roniîn, așa 
cum spunea nu demult savantul 
C. I. Parhon, consideră că: „Este o 
fericire de a avea un asemenea vecin 
și prieten".

Uite fișa, oii e fișa!...
Toată povestea a început de la o 

vizită (se pare, foarte... inoportună) 
făcută unui cunoscut fotbalist. Gheor- 
ghe Fusulan. — talentatul inter al 
„Steagului roșu" din Orașul Stalin — 
trebuia să ne fie... gazdă în ziua cînd 
ne-ain hotărît să-l vedem la lucru nu 
pe stadionul din localitate ci ia... ate
lierele de forje ale uzinelor „Steagul 
roșu" unde știam (acum nu mai știm 
ce să mai credem) că lucrează ca 
lăcătuș. Spre surprinderea noastră, 
Gheorghe Fusulan lipsea... tocmai în 
ziua aceea. Ciudată coincidență. Dar, 
mă rog, se mai întâmplă. Poate era 
bolnav. Poate a fost învoit pentru 
cine știe ce treburi importante... Nici 
vorbă! Fusulan lipsea de la lucru (și 
nu este pentru prima oară) fără nici 
un motiv. Cum de primește atunci 
Fusulan aproape 1500 lei pe lună ? 
Cum se trece așa de ușor cu vederea 
peste absențele lui din producție ?

Am aflat și acest lucru. Fișa de 
prezență este pontată de... mină. Ce 
să-i faci, ceasul de control nu poate 
să fie așa de îngăduitor așa cum sînt 
șefii lui Fusulan. Și pe fișă, scrie clar: 
apt ore în fiecare zi. Dar nu este așa. 
f sta s-a întâmplat în august. In 

, embrie cam tot așa... Aici începe 
misă aft bucluc. Am vrut să vedem 
și ultima fișă de ponfaj. Ia-o de unde 
nu-i. Au căutat-o multi (fișa altui mun
citor s-ar fi găsit cît ai bate din pal
me) dar degeaba. Mai multi „curieri" 
voluntari s-au oferit să găsească fișa 
buclucașă dar n-a fost chip. Pînă la 
urmă, tovarășa Wilma Kerekes a ve
nit cu o... idee: „Cred că a luat-Q.to
varășul Fusulan în'...’ buzunar și a 
plecat cu ea“ 1 Cum așa ? De cînd 
pleacă muncitorii cu fișa de pontaj în 
buzunar ?

Povestea cu „uite fișa, nu e fișa" 
nu mai putea ține mult. Contabilul 
secției de forje tov. Gh. Na vrea a în

PROGRESUL BUCUREȘTI — PRO
CESUL CLUJ, MECIUL DECISIV 

. CAMPIONATULUI FEMININ 
DE TENIS DE MASA

Sfîrșitul acestei săptamîni va aduce 
odată cu desfășurarea întâlnirii feminine 
Progresul Hucurești—Progresul Cluj și 
desemnarea echipei campioane de te
nis de masă a țării. Intr-adevăr, cele 
două formații sînt neînvinse pînă acum 
și disputa dintre ele se anunță deose
bit de interesantă.

PESTE DOUĂ ZILE, LA TIMIȘOARA, 
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE FOND LA CANOTAJ 
ACADEMIC

La Timișoara, pe canalul Bega, vor 
avea loc sîmbătă după-aanlazâ șl dumi
nică dimineața probele campionatului 
republica» de fond la canotaj acade
mic. La această nouă ediție a campio
natului se va concura în cadrul a două 
probe feminine (sinuplu, 2+1) și trei 
masculine (simplu, 2+1, 4 + 1).

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE BOX PE ECHIPE

Săotămîina aceasta, campionatul re
publican de box pe echipe progra
mează prima etapă în seria a Ll-a, 
fiind rândul altor echipe să intre în 
întrecere. La București, sîmbătă seara 
în sala Dinamo, se vor înfrunta echi
pele VOINȚA BUCUREȘTI și VOINȚA 
CLUJ. La Timișoara, formația locală 
ENERGIA IMB v.t primi vizita echipoi 
DINAMO BUCUREȘTI, iar la Craiova, 
DINAMO JIUL va da replică echipei 
METALUL M.I.G. BUCUREȘTI.

ULTIMUL JOC DE VERIFICARE 
A RUGBIȘTILOR

ln ultimul joc de verificare, înainte 
de a pleca în R.D. Germană, lotul 
republicam de rugbi a înt’Jnit mari’ 
după-amiază, pe stadionul T neretul. i 
formația de eat. A C S.U. Buc. In fața 
unui adversar dîrz lotul, lipsit de a- 
portul lui Pene iu (ușor accidentat) și 
Cordoș (lovit în primele minute) nu a 
reușit să reediteze jocul precedent cu 
Metalul Sî.I.G. IT. Unia de ••
nu a acționat destul de rapid, jenată 
fiind. în major’taten timpului , >■ 
zițin exagerat de avansată a advc 
nulul, nesancționată de arbitru. Abia 
în repriza a ll-a selecționab’lii ș’-au 
impus jocul mareînd 5 încercări sp^c 
taculoase. Scor fin~l: 20-9 (3-3). Cel 
mai buni: Gh. Starțiclu. Luscnl, Teo< fe
mes cu, Popescu, GUvatschi șl 7.’ 
iauu,

AL. PAULESCU-corespondent

Sărbătorirea Lunii Marii Prietenii 
a devenit o tradiție scumpă a oame
nilor muncii dim patria noastră, un 
prilej în plus de a ne manifesta dra
gostea nețărmurită față de marele 
popor - — constructor al comunismu
lui. Sportivii și activiștii U.C.F.S., în
treaga mișcare sportivă, strînși tot 
mai mult în jurul Partidului și Gu
vernului nostru, își afirmă hotărîrea 
de a dezvolta neîncetat prietenia ro
mîno-sovietică, bun de neprețuit în 
lupta noastră pentru pace și socia
lism.

ceput să ne spună că Fusulan „nu 
prea vine pe la serviciu"... L-a comple
tat și tov. I. Oancea, șef de sector: 
„Nu vine, tovarășe, decît cînd vrea"...

tA
Lucrurile sînt foarte grave. Indife

rența cu care acest fotbalist de frunte 
privește munca sa profesională trebuie 
să dea de gîndit colectivului în care 
activează, organelor U.C.F.Ș.r și, în mod 
special, conducerii administrative a u- 
zinei. Mișcarea noastră sportivă nu 
poate încuraja asemenea atitudini. Ea 
le condamnă cu hotărîre. Iar atitudi
nea față de muncă a fotbalistului Fu
sulan, nepăsarea cu care privește sar
cinile profesionale nu se martifestă nu
mai prin absențele și întârzierile de 
la serviciu ci și prin discuțiile pe care 
le poartă pe această importantă temă. 
Recent, cu prilejul plenarei orășenești, 
el s-a înscris la cuvînt pentru a „de
monstra" că un sportiv fruntaș nu 
poate să facă și sport și producție. 
De unde această teorie ?

De ce față de o astfel de atitudine, 
organele U.C.F.S. s-au mulțumit cu o 
critică, călduță, adusă jucătorului Fu
sulan ?

Pentru a înțelege mai bine absurdi
tatea acestei teorii, Gh. Fusulan ar 
trebui să privească mai atent munca 
tovarășilor săi de echipă, a celorlalți 
sportivi din uzina „Steagul roșu". Mun
citorii uzinei se mîndresc cu sportivii 
ca inginerul Gheorghe Arop; dispece
rul Ștefan Hidișan, inginerutBpp Zbîr- 
cea, mecanicul David Zolfiw (fotba
liști), lăcătușul de întreținere a maca
ralelor Hari Francisc, fruntașii în pro
ducție Cornel Gristuț și Victor Oriță 
(luptători), ajustorul Moise Stan (bo
xer) sau lăcătușul MifiaT Vasi (atlet)...

Cu Gh. Fusulan, însă, nu!»'

DAN GIRLEȘTEANU

FINALA CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN FEMININ DE HOCHEI 

PE IARBA
Azi începe Ia Cluj finala campiona

tului republican feminin de hochei pe 
iarbă. La întreceri participă echipele 
Voința Gheorghieni, Acvila București, 
Medicina Iași și Constructorul Cluj. 
Competiția va continua mîine și poi
mâine

AZI, PE STADIONUL REPUBLICII 
UN CONCURS DE ATLETISM 

AL ȘCOLILOR PROFESIONALE
Astăzi după-amiază, începînd de la 

ora 15, v’. avea ioc Pe stadionul Re
publicii din C .pitală un interesant 
concurs de atletism deschis elevilor 
școlilor profesio‘aie din Bvcureștl. 
Concursul este organizat de elubdl Me
talul.

■ <

• In urina omologării cojiearsultii 
Pronosport nr. 40 din 5 octoftâbrie au 
fost stabilite următoarei' premii:

Premiul I: 25,05 variante cu 12 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 5.447 Iei.

Premiul II: 531,30 variante cu 11 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cite 308 lei.

Premiul III:- 4.672,29 variante cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cî'e 52 lei.

Fond de premii: 574.600 lei.
• Plata premiilor la concursul 

Pronosport nr. 40 din 5 octombrie 
a.c. se va face î:i Capitală vineri 10 
octombrie înc'pînd de la era 17 la a- 
gențiile pro .-ii raionale Lct.t-Prono- 
■spprt în raza cărora premiații și-au 
depus bițletinele.

« După un concurs alcătuit exclu
siv din meciurile categoriei A și B 
a campionatului republican, de fotbal, 
concursul Pron spori nr. 41, cuprinde 
în afara meciurilor din cadrul cam
pionatului nostru, și L.Finirile: Pe
trolul Ploești —‘ Wismut Karl Marx 
Stadt — (a! treilea meci din cadrul 
Cupei Campionilor europeni) și în
tâlnirile internaționale: R. Cehoslovacă 
(A) — R.P. Bulgaria (A) la Ostrava 
și R.P. Bulgaria (B) — R. Ceho
slovacă (B) la Sofia.

După cum se știe, reprezentativa 
. R.P. Bulgaria a jucat la 5 ocjombrto 
I cu selecționata R.D. Germane, la Bei-,

Buletinul categoriei B la fotbal
® Se îmbunătățesc jocul și disciplina echipelor o Recorduri de spectatori © Etaoa loviturilor de Ia fim 

ratate • Terenuri cu capacitate prea mică față de un interes mare
După o scurtă întrerupere (la 28 septembrie) echipele din categoria B 

și-au reluat pasionanta lor întrecere în mijlocul unui interes care crește cu 
fiecare etapă disputată. De altfel, această competiție a intrat de mult în 
stima iubitorilor de fotbal care asistă în număr din ce în ce mai mare la 
jocurile sale. De pildă, duminică la Craiova, la partida Știința — C. S. M. 
Reșița au fost prezenți peste 10.000 de spectatori, ceea* ce constituie un 
record pentru acest oraș. Iar la București, sîmbătă, derbiul Iccal Dinamo 
Obor — Rapid II a făcut neîncăpătoare arena din Obor.

Crește nivelul tehnic...

Trebuie să adăugăm însă, că și echi
pele contribuie la mărirea acestui in
teres prin jocuri . de o calitate care 
satisface. Și acest fapt este cît se poa
te de îmbucurător. Din relatările co

dat-o desfășurarea sportivă a întâlni
rilor. Au fost și cîteva excepții : Va- 
tani (Dinamo Galați) și Adam (C. 
Turzii) au fost eliminați; la jocul 
C.S.A. Sibiu-A.M.E.F.A. Arad, ultimele 
25 de minute s-au caracterizat prin, 
nervozitatea jucătorilor datorită arbi-

Dacă in fotografie nu ar fi mingea de fotbal, după care aleargă Lea- 
heyici. (Rapid II), Szekely (Dinamo Obor) și Lazăr (Rapid 11) — de la 
stingă la dreapta — s-ar crede că este vorba de startul ța... o cursă de 
100 m. Adevărul nu e totuși atit de departe, pentru că intr-un meci de fotbal 
de multe ori este nevoie ca un fotbalist să aibă calitățile atletice și mai ales 
viteza unui sprinter (Fază din jocul Dinamo Obor — Rapid II 1—2).

respondent lor noștri rezultă că chiar 
în etapa de duminică, de altfel, ca și 
în cele precedente, o serie de partide 
au prilejuit jocuri disputate cu dîrze- 
nie, dar și de calitate. Este cazul par
tidelor : Ind. Sîrmei Cîmpia Turzii- 
Tractorul Orașul Stalin, Minerul Baia 
Mare-Corvinul Hunedoara, C.S.A. Si
biu-A.,M.E.F.A. .Arad și Gaz Metan 
Media,ș-C.S. Tg. Mureș în seria întâia, 
Unirea Focșani-Gloria Bistrița, Pra
hova Ploești-Metalul Titanii București 
și Rapid ÎI-Dinamo Obor în a doua. 
Ceea ce trebuie subliniat însă, în mod 
mai deosebit, este faptul că se consta
tă o îmbunătățire calitativă a jocului 
echipelor în seria a doua. La echipele 
seriei a doua există mai multă preo
cupare pentru un joc organizat, pen
tru o concepție de joc, și cele mai 
multe dintre ele ău obținut rezultate 
bune în această privință.

...Se îmbunătățește disciplina
La fel de îmbucurătoare este, însă, 

și constatarea că partidele au început 
să se desfășoare într-o atmosferă mult 
mai disciplinată. Faptul poate fi atri
buit, desigur, unei mai intense munci 
educative în cluburi și colective. Dar 
socotim că ceea ce a contribuit în pri
mul rînd la disciplinarea jocurilor a 
fost seria de măsuri energice și exem
plare luate de federație. Sancțiunile 
cu suspendări pînă la 6 și chiar 8 eta
pe au avut un efect pozitiv asupra 
comportării fotbaliștilor și, în egală 
măsură, asupra conducerilor secțiilor 
de fotbal. Așa se explică de ce numă
rul abaterilor de la disciplină a scă
zut trepțat. Duminica aceasta, de pildă, 
nota generală- a etapei categoriei. B a

Oonospori
lin. Meciul s-a terminat la egalitate. 
Fotbaliștii cehoslovaci au jucat la 
20 . septembrie cu echipa Elveției de 
care au dispus cu 2—1. Trebuie să 
subliniem că în cadrul formației ceho
slovace au intervenit schimbări, mai 
ales în ceea ce privește linia de atac.

Pentru meciul de duminică de la 
Ostrava, cu echipa R.P. Bulgaria, R. 
Cehoslovacă are următorul lot de 
jucători: portari: Stacho și Schroiff; 
fundași: Mraz, Novak, Safranek; mij
locași: Bubernik, Popluhar, Masopust, 
Dvorak; înaintași: Posptchal, Scherer. 
Kadraba, Molnar, Obert și Borovici- 
ka.

Lotul reprezentativei B pentru me
ciul de la Sofia este: C-tvrtnicek, 
Pavlis — portari —, Urban, Tichy, 
Fișe-r — fundași — Andre jkovici, 
Prochazka, Stanczo, Rys — mijlocași 
— Vengloș, Motl, Viecek, Farajzl, 
Vojta', Mayer, Bohm — înaintași.

■ După cum se po-ate vedea, în echi
pa A apar jucători tineri și ta’en- 
tați iar în formația B jucători cu 
vastă experiență internațională, care 
au obținut succese .în ultimele întâl
niri disputate.

® Partâcipanți! Verificați ca nu- 

trajului, iar în partida Dinamo Bîrtod- 
Progresul Suceava jucătorii ambelor 
echipe au avut o comportare nedisci
plinată. Desigur însă că federația — 
după ce va analiza cazurile — va lua 
și măsurile corespunzătoare.

Trebuie să semnalam la acest capi
tol și un fapt pozitiv: jucătorul Ga- 
vriloaie (Prahova Ploești) a fost eli
minat de pe teren de... propriul său an

AU ÎNCEPUT pregătirile
FOTBALIȘTILOR TURCI

• Un lot de 14 jucători pentru meciurile cu Belgia și Romînia • An 
trenamentele sînt conduse de un antrenor italian • Primele rexuitcte 

în liga profesionistă.
In următoarele 25 de zile, prima 

noastră echipă reprezentativă de fot
bal va susține două importante întâl
niri: la 26 octombrie la București, 
vom înfrunta puternica formație a 
Ungariei (în aceeași zi se vor con
frunta și echipele B, de tineret și 
juniori), iar la 2 noiembrie vom de
buta în noua competiție internațională. 
Gupa Europei, avînd ca. prim.adversar 
— tot la București — selecționata 
Turciei.

Dacă fotbaliștii maghiari au și 
susținut primele jocuri Jnterțări în a- 
cest sezon (cu U.R.S.S. 1—3 și Iu
goslavia 4—4) și pînă la întâlnirea 
cu noi vor face simple, antrenamente 
în comun, în schimb, în Turcia abia 
au început preparativele pentru jocul 
de la București. La sfîrșitul lunii sep- 

merele buletinelor depuse de Dvs,. să 
tie înregistrate în borderourile res
pective.

INFORMAȚII PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 38 din 8 octombrie 
au fost extrase următoarele numere: 

•16 10 15 33 22 41
Numere de rezervă : 10 43
Fond de premii : 1.097.878 lei.
Rubrică redactată de 1. S Loto- 

Pronosport.

IHI il »* II § Ml
Reuniunea cU trap de sîmbătă 11 oc

tombrie are drept alergare principală 
premiul Latin în care concurează: 1.700 
Hopvșor (M'arcu Tr.), 1700 Citeț (Bon
tei Gh.), 1700 Lozinca (Crainic Tr.) 1700 
Tarcău (Sz^bo A.) 1720 Arnica (Teofil 
St ) 1720 Hironda (Vasi u Gh.), 1720 Ero- 
nin (Mihăilescu) 1740 Ticău (Ichim C.) 
1740 Zăvoi (Szabo I). Celelalte alergări 
întrunesc fiecare plutoane cu cîte 8 
cone urc nți.

— Reuniunea de galop de duminică 
12 oetombirie (ora 10) prezintă variate 
puncte de atveție. In premiile Vădana 
(15-00 m ) și Matador (1800 m.) aleargă 
caii di î prima categorie, l’n celelalte 
alergâri, caii de 2 ani se întâl
nesc eu vârstnicii, probele respective 
servind la stabilirea valorii comparative 
a tinerei generații.

— Atracția reuniunii de ieri de la Bă- 
neasa Trap a constituit-o premiul Ac
trițelor care s-a bucurat de um succes 
deplin, întrecerea a fost deosebit de 

trenor, Drăgan, pentru că nu a respec
tat indicațiile primite.

Etapa penaltiuriior ratate
Corespondenții noștri ne-au relatat 

și alte fapte interesante din etapa de 
duminică. Subliniem, ca fiind foarte 
caracteristic, amănuntul că au fost ra
tate patru lovituri de la 11 m din cele 
șase acordate. Dacă Vlad (Mineriți 
Baia Mare) și Stoica (Progresul Su
ceava) au știut să le execute corect 
și să le transforme, în schimb Rakcsi 
find. Sîrmei C. Turzii) — la jocul cu 
Tractorul Or. Stalin Creangă (Uni
rea Iași) — la jocul cu Poiana Cîm- 
pina —, Arieșanu (Rapid II) — la 
jocul cu Dinamo Obor — și Szoke 
(Minerul Lupeni) — la jocul cu C.F.R. 
Timișoara —, au ratat. Un motiv în 
plus pentru acești jucători ca să exer
seze mult asemenea execuții.

Un teren neîncăpător...
...s-a dovedit a fi sîmbătă cel din 

Obor, cu prilejul jocului Dinamo Obor- 
Rapid II. Capacitatea prea mică a a- 
renei față de interesul manifestat pen
tru acest meci ridică problema orga
nizării jocurilor mai importante ale 
echipei din Obor pe stadionul Dinamo. 
In Obor, spectatorii nu numai că nu 
au unde să stea (și conducerea colec
tivului și-ar putea pune problema con
struirii unor tribune și peluze din lemn 
în jurul terenului), dar în condițiunile 
actuale nici nu pot urmări prea bine
im meci, fiind nevoiți sau să se în
ghesuie în gard, sau să se coco
țeze pe unde găsesc o mică ieșitură 
sau ridicătură de sprijin.

BILETE PENTRU CUPLAJUL 
DE DUMINICĂ

Biletele pentru cuplajul de fotbal de 
duminică de pe stadionul „23 August” 
s-au pus in vînzare la următoarele 
case: agenția Loto-Promosport, cal. Vic
toriei 9, agenția CCA bd. 6 Martie, 
stadioanele 23 August, Republicii, Di
namo, GluleștI și la Casa SpecL.lă din 
str. Ion Vidu. Biletele cu reducere pen
tru studenți și elevi la stadioanele S 
August și Republicii. Sînt valabile bi
letele: Stadion 23 August seria 18.

tembrie, federația turcă a alcătuit un 
lot de 14. jucători. Lotul cuprinde ne: 
Ozcan, Lefter, Can, Ergun, Naci, 
Basri (Fenerbagce), Turgay, Ismr.il, 
Metin (Galatasaray), B. Ahmet (Be 
șiktaș), Ihsan (Istanbulspor), Hifni 
(Veto), Kadri (Karagiiinriik) — toți 
din Istanbul — și M. Ettan (An
kara).

Fotbaliștii turci se pregătesc sub 
conducerea unui antrenor italian, Re- 
mondini, atât pentru meciul cu Rn 
rnînia, cît și pentru cel cu Belf'a, 
care va avea loc la 26 octombrie la 
Bruxelles.

In acest interval, jucătorii vor fi 
urmăriți în meciurile de campionat. 
Interesant este de subliniat că în 
Turci-a campionatul are o ligă profe
sionistă la Istanbul. Primele jocuri 
oficiale au dat următoarele rezultate- 
Beșiktaș—Beiogluspor 3—1, Adalet— 
Kasimpașa 2—1, Istanbulspor — Ga
latasaray 2—0 (!), Fenerbagce—Vefa 
5—1 și Karagiimriik—Beykoz 3—1. 
Aceste rezultate au subliniat forma 
bună a echipei Fenerbagce, care - dă 
lotului național cei mai multi jucă
tori (șase). In schimb, Galatasaray 
—• cunoscută din partidele cu Din-amo 
București (în cadrul Cupei Campio
nilor Europeni ediția 1956) a furni
zat surpriza zilei, pierzînd în fufa 
echipei Istanbulspor.

animată de-a lungul parcursului, încheia- 
du-se c-u o luptă pasionantă înti-e C.en- 
guța condusă de Jeny Argeșcanu, Bega 
II condusă de Olga Tudorache șl Amica 
minată de Ileana Mlndrllă.

— Rezultatele :
I. Vîrtej VI (Avram G.) 1’36,1, Prive

liștea, Holtei. Cota: 1,30—13,00. IT. Con
dor (Teofil St.) 1’37,5, Călin, Sighișoara. 
Cota: 2,10—25,20—7,80. IUI. Onavița (Ti- 
găerru D.) 1’30,9. Balet, Vinovat. Cota: 
4,70—11,90—18,90. IV. Crenguța (Jeny Ar- 
geșeanu) 1’29,5, Bega II, Amica. Cota: 
4,50—46,10—69.40. V. Anina (Bonțoi Gh.) 
1’26,5, Oțel, Fiola. Cota: 30,30—72,10—120,30. 
VI. Dărămuș (Radu D-tru) 1’30,5, Vlngi, 
Someș II. Cota 18,80—161,20—572,10 VII. 
Pack (Niculae Gh.) 1’32,6, Pârjol, Vila. 
Cota: 2,10—8,30—114,50.

— Miercuri 16 octombrie se va disputa 
premiul Actorilor cu participarea artiș
tilor de la teitrele Armatei, C. Nottara, 
Tineretului, Municipal, C.F.R. GluleștI 
etc.

Ismr.il


^rea puține elemente noi

âe atletism pe echipe

în campionatul Rezultate valoroase în campionatele 
republicane individuale de tir

'La sfirșitul săptăminii trecute a fost 
programată prima etapă a returului 
'.ampionatului republican de atletism 
ie echipe. Ba a reunit in Capitală 
oale cele nouă formații participante 
a această întrecere, considerată ca o 
veritabilă „coloană vertebrală" a acti- 
ității interne a atletismului din țara 
loaslră

Am așteptat cu interes reluarea a- 
estui campionat — întrerupt pentru 
nai bine de trei luni — dar desfășu- 
area etapei a V-a nu a justificat decît 
n varie acest interes. Eram convinși 
ă fiecare dintre cele nouă echipe a 
Ticsit așa cum se cuvenea această in- 
•erupere și pe baza experienței acu- 
lulate în turul competiției a trecut cu 
lotărîre la lichidarea lipsurilor sem- 
•plate atunci. Dar cu foarte puțtne 
xcepții, echipele participante nu au 
•jat nici una din măsurile care se im- 
uneau, prezentlndu-se și de data a- 
țasta cu formații „cîrpite" cu multe 
nprovizații și cu elemente necores- 
unzătoare din punct de vedere tehnic 
em'ru o asemenea competiție. Ne-a 
pst. Jat să vedem și de data aceasta 
runcătoare de suliță care obțineau re- 
ultale de... 15 metri (t ?), alergătoare 
e 100 m cronometrate în... 15,3
ec. (!?), alergători de 10.000 m cu.. 
3:45,0 ()?) etc. Aceste rezultate ni 
1 par extrem de modeste chiar și pen- 
■ti un concurs de începători. Dțar 
•ai cu seamă pentru an 
tonal republican... Adevărul
5 antrenorii noștri, conducerile

earn
ests

M ■ aflăm în plin sezon competițio- 
11 de toamnă. Amatorii de sport att 
i dispoziție un variat program de fn- 
eec-ri sportive. Doar cei ce iubesc 
forturile de iarnă se află încă în 
:onc <liu“. Nu pentru multă vreme 
să. Vremea din ce în ce mai rece 
i vestește că în curînd va fi reluată 
■tivitatea în cadrul disciplinelor spor- 
;e rle iarnă. Și printre primii care 

vor întrece sînt jucătorii de hochei
• gueață.
D.-cutînd zilele trecute cil tov. Va- 
e 
cl
er.
1

Militarii, secretarul federației de 
•: și patinaj, am aflat că anul 
- — avînd la dispoziție patinoa- 
:rtificial, care înlătură vechile 
unsuri legate de capriciile vremii 

activitatea eompetițională la 
< pe gheață va fi foarte bogată, 
va fi inaugurată în primele zile 

; lunii decembrie La București, cînd 
vor disputa partidele de calificare 

ril-i: campionatul categoriei A. După 
m se știe, această întrecere nu a 
ut ' v în anul 1958, astfel că în vede- 
t asigurării unei participări echita- 
e, cele 14 formații de categoria A 
B vor fi împărțite în două serii de 
e 7, în cadrul cărora se va juca 
tem turneu pînă la 15 decembrie.

de atletism din clubu-secțiilor
rile și colectivele sportive angrenate in 
această competiție, s-au interesat prea 
puțin, am putea spune chiar de loc, 
pentru pregătirea unor elemente noi pe 
care să le arunce in focul întrecerilor 
campionatului pe echipe. Doar echipa 
C.C.A. a prezentat o serie de aileți noi, 
care au arătat perspective de progres 
In rest toate echipele au jost așa cum 
le știam... Dezinteresul acesta condam
nabil pentru întrecerile campionatului 
pe echipe, are. fără nici un fel de dis
cuție, o influență negativă asupra în
suși mersului înainte al atletismului 
nostru, al cărui progres are loc intr-un 
ritm nesatisfăcător. Faptul că avem 
un mănunchi de performeri de valoare, 
în frunte cu recordmana mondială lo- 
landa Balaș, nu trebuie să constituie 
in nici un caz un prilej de autoliniștire 
și să ne declarăm mulțumiți cu ceea 
ce am realizat pînă astăzi căci, in at
letism am făcut puțin, mult prea puțin 
față de ceea ce se aștepta de la noi 
toți, mult prea puțin față de excelen
tele condiții de activitate pe care le-a 
creat regimul democrat-popular mișcă
rii sportive din țara noastră.

Tocmai de aceea considerăm ca o 
datorie de onoare pentru toți factorii 
de răspundere ai atletismului nostru să 
analizeze cu toată seriozitatea proble
mele ridicate de desfășurarea campio
natului republican pe echipe și mai 
ales, să treacă de urgență la măsuri 
concretei

R. VILARA

Rezultatele obținute marți și miercuri 
de trăgătorii noștri vin să con
firme că acum, Ia jumătatea compe
tiției, ei și-au regăsit „cadența". In 
ambele zile, au fost obținute rezul
tate mai bune. De pildă, la armă li
beră 3X30 locuri senioare Marieta 
Juverdeanu-Lieber a doborît ve
chiul record al țării, cu o performan
ță mai bună decît actualul record 
mondial. Din nou trebuie să scoatem 
în evidență comportarea elementelor 
tinere, care și cu acest prilej au do
vedit marile lor posibilități și pers
pective, clasîndtt-se în multe probe 
înaintea unor trăgători consaorați. 
Se mai găsesc însă elemente care nu 
se străduiesc să obțină rezultate în 
raport cu posibilitățile lor. Așa s-au 
petrecut lucrurile cu trăgătorul Ion 
Tripșa, un element talentat dar 
lipsit de voință, iar pe de altă parte 
cu evidente manifestări de vedetism.

Iată rezultatele: armă liberă 3X30 
focuri senioare; poziția culcat: 1. 
Sanda Caseti (Metalul) 296 p. 2. 
Cornelia 
293 p. 
292 p. 
292 p. 
291 p. 
Lieber f 
p. 3. Iudith Moscu 282 p. 4. Florica 
lonescu 281 p. 5. J. Cantili 280 p. 
Poziția picioare: 1 Marieta Lieber
274 p. 2. Tereza Quintus 270 p. 3. 
Paraschiva Almășan 267 p. 4. Iudith 
Moscu 264 p. 5. Florica lonescu 261

Csttnya (C.F.R. Arad) 
. Dorina Tibacu (C.C.A.)
4. Marieta Lieber (Metalul)
5. Florica lonescu (Dinamo) 
Poziția genunchi: 1. Marieta

288 p. 2.. Tereza Quintus 282

3.

p. Clasament general final pe 3 po
ziții. 1. Marieta Lieber (Metalul) 854 
p. nou record R.P.R., campioană re
publicană pe anul 1958. 2. Tereza 
Quintus 843 p. 3. Iudith Moscu 837 
p. 4. Florica lonescu 833 p. 5. Paras
chiva Almășan 830 p. Pistol liber 60 
focuri. 1. T. Jegiinschi (Dinamo) 539 
p. campion R.P.R. 2. Gh. Corbescu 
(C.C.A.) 531 p. 3. Eugen Manolescu 
(Cetatea Bucur) 526 p. 4. Eugen Ha- 
rea (C.C.A.) 524 p. 5. Viorel Man- 
ciu (Recolta MAS) 523 p. Meci en
glez junioare: 1. Mariana Miiller 
(Spartac) 581 p. campioană R.P.R.
2. Eva Quintus (C.F.R. Arad) 574 Sandor 365 p. 5. Remus Miculiță 364 
p. 3. Elena Donciu (Metalul) 572 p.
4. Cleopatra Alexandru (Progresul 
Alexandria) 569 p. 5. Vasilica Ră- 
ceanu (Voința Buc.) 564 p. Sheet 
prima zi 100 talere: 1. Ion Albescu 
(C.C-A.) 97 t. 2. Gheorghe Enache 
(C.C.A.) 96 t. 3. Ștefan Popovici 
(Dinamo) 95 t. Meci englez juniori: 
1. Marius Marco viei (Voința Buc.) 
584 j>. campion R.P.R. 2. Alexandru

Paltenie (C.F.R. Cluj) 583 p. 3. Ma- 
rin Ferecata (Gr. Roșie) 582 p. 4.; 
Sergiu Predescu (C.C.A.) 581 p. 5.1 
Gh. Predescu (Cartonaj Ploești) 58T 
p. Armă liberă calibru mare 3X40 
focuri: Poziția culcat. 1. Constantin 
Antonescu (Spartac Buc.) 388 p. 
campion R.P.R. 2. Niculae Cojocaru 
(C.F.R. Iași) 386 p. 3. Laurian Cris- 
tescu (C.C.A.) 383 p. 4. V. Panțuru 
(Dinamo) 381 p. 5. Peter Șandor. 
(Dinamo) 380 p. Poziția genunchi:. 
1. Constantin Antonescu 372 p. cam
pion R.P.R. 2. Laurian Cristescu 369 
p. 3. V. _ Panțuru 367 p. 4. Peter

p. Poziția picioare: 1. Constantin 
Antonescu 368 p. campion R.P.R. 2.- 
Peter Sandor 349 p. 3. I. Văcaru 345 
p. 4. N. Cojocarii 344 p. 5. V. Pan- 
țuru 343 p. Clasament general final 
pe 3 poziții. 1. Constantin Antonescu 
1128 p. campion R.P.R. 2. Petre Șan- 
dor' 1094 p. 3. Laurian Cristescu 
1093 p. 4. V. Panțuru 1091 p. 5. N-> 
Cojocaru 1077 p.

Turneu! international de baschet 
de la Tg. Mureș o «

Mîiiie începe Ea Sibiv turneul de calificare pentru 
fete

categoria A la

Turneul 
care se 
din Tg. . 
teres în

deinternațional 
dispută pe terenul 

Mureș stîrnește un 
rîn.dul localnicilor, 

poloneză Gwardia Gdansk a 
impresie frumoasă. Practică un

baschet
Voința 

viu in-
Echipa 

făcut o 
joc

și Voințaalături de Dinamo
dea, Dinamo Tg. Mureș și 
Cluj.

Apoi primele trei clasate în fiecare 
serie var participa între 19 și 30 de
cembrie la campionatul categoriei A 
pe anul 1958.

Pentru anuâ 1959 este prevăzută 
o intensă activitate competi-țio-nală in
ternă și internațională. Intre 5 și 11 
ianuarie 1959 va avea loc la Miercu
rea Ciuc campionatul categoriei B pe 
anul 1959 Ia care vor lua parte cele
lalte 8 echipe, necalificate pentru cam
pionatul categoriei A pe anul 1958.

După aceea, între 1 și 10 februarie, Ca
pitala va găzdui o mare competiție in
ternațională, dotată cu cupa orașului 
București, la care au fost invitate să 
participe echipe selecționate de orașe 
din U.R.S.S., R. Cehoslovacă, R.D.G., 
R.P. Polonă, R.P. Ungară, R.P.F. Iu
goslavia, R. P. Bulgaria. La această 
întrecere va lua parte echipa de tine
ret a țării noastre și formația repre
zentativă a orașului București. Citeva 
zile după terminarea competiției... 
spectatorii vor umple iarăși tribunele 
patinoarului: începe turneul de hochei 
Pe gheață din cadrul Spartachiadei de 
iarnă a Armatelor Frățești, întrecere 
la care vor lua parte redutabile for
mații de hochei pe gheață, cum ar fi 
T.S.K.M.O. (U.R.S.S.), Dulda Praga

(R .Cehoslovacă), C.W.K.S. (R.P. Po
iană), Vorwărts (R. D. Germană), 
Motived Budapesta (R.P.U.). Prima 
parte a categoriei A pe 1959 (tura!) 
arc ioc între 20 și 25 februarie, ur- 
mîtid aa returul sa se dispute în pri
mele zile ale lunii martie (3—8).

Începe returul campionatului 
la scrimă

impresie
iute, spectaculos, cu precizie în arun 
cările de. la distanță. In primele două 
zile de întreceri au fost înregistrate 
următoarele rezultate tehnice: Dinamo 
Tg. Mureș—Voința Tg. Mureș 68—35 
(31—17), Gwardia Gdansk — Dinamo 
Oradea 55—50 ( 30—24), Dinamo Tg. 
Mureș — Dinamo Oradea 65—65 
(31—31), Gwardia Gdansk — Voința 
Tg. Mureș 59—42 ( 26—20). Oas
peții vor mai juca vineri la Cluj cu 
Știința, iar duminică, luni și marți 
vor participa la Oradea l-a un turneu

V. RADAR 
corespondent

★
Mîine începe la Sibiu turneul de 

baraj pentru calificarea a două echipe 
în categoria A, la fete. Programul 
turneului este următorul: vineri: 1/ .
București — Clubul șcclar Timișoa; 
Știința Cluj — Dinamo Sibiu; simbă-« 
tă: 1CF — Dinamo Sibiu, Știința 
Cluj — Clubul Școlar Timișoara; du
minică: ICF — Știința Cluj, Dinamo 
Sibiu — Clubul Școlar. Timișoara.

Echipele clasate pe primele două 
locuri var juca în categoria A, caro 
începe la 19 octombrie.

categoriei „B”
echipe participan-

" “ la 
sportivă în

Activitatea șahistă internă
— Au luat sfîrșit ultimele două ssmifmale masculine
— Slisabeîa Po'inroniada conduce în finala feminină

Luni seara au luat sfirșit cele două 
tiiîinale (bucureștene) ale canipiona- 
ui republican masculin de șah. Nici 
inia rundă n-a putut departaja pe 
icurenții care luptau pentru cele 4 
uri ce asigurau calificarea în finală, 

sfirșitul turneelor au fost inregis- 
te numeroase egalități, astfel că a 
t nevoie de calculul coeficien- 
ir. O mare ocazie de a se califica in 
a'.i campionatului țării a ratat-o Vă
ii u care, înlr-o poziție net superi- 
•ă, i-a făcut „cadou" lui Botez un 
n și a cedat pe loc partida. Tînărul 
■eștean Gheorghiu, care avea de a- 
nenea șanse apreciabile de a intra 
finală, a pierdut 
e trebuind să se
locul 8.

lat?, clasamentele 
(iurtelor din București: GRUPA I: 
Bălanei 9*/2 p.; 2. Al. Rădulescu 9 p.; 
•4. Moisini, Botez 8‘/2 p.; 5—6. Voi- 
escu. Nacht 8p.; 7. Varabiescu 7‘/2 
8. Gheorghiu 7 p.; 9—10. Seimeanu, 
nas 0 p.; 11. Ungureanu 4 p.; 12—14. 
na, Malcoci, Bucătarii 3 p. G.VUPA 
II-A : 1—2, Reicher, Pavlov 8‘/? p.; 
■6. Gavrilă, G. Alexandrescu, Ciocîl- 
. Drimer 8 p.; 7—8. Stănculescu, 
gorevici 7 p.; 9. Pregerman, 5*/2 p.;

Schlessinger 5 p.; 11. Sălceanu 3 
12. Koncrth l*/2 p.; 13. Avachian

ultimele două par- 
mulțumească doar

definitive ale se-

★
Aarți s-a desfășurat runda a IV-a

laiă

De mîine, cele 14 
te la campionatul categoriei ,,B 
scrimă încep întrecerea 
cadrul returului acestei competiții care, 
in prima sa parte, a fost deosebit de 
pasionantă. Orașele Craiova și Satii 
Mare sînt gazde ale primei etape (din 
trei cîte cuprinde returul campionatu
lui) care se va desfășura timp de 3 
zile: 10—12 octombrie.

Iti așteptarea acestui eveniment, scri- 
nicrii s-au pregătit cu multă atenție. 
In colective s-att făcut antrenamente 
susținute, iar în unele locuri au avut 
loc concursuri de verificare.

După prima parte a campionatului 
— turul — în fruntea celor două serii 
se găsesc echipele: Victoria Ploești în 
seria I și Voința Cărei în seria a 
Il-a. Dar reprezentativele colectivelor 
Flacăra Craiova, Berea Sibiu, C.S. Me
talul M.I.G.-București, Stăruința Sattt 
Mare, C.S. Oradea și celelalte echipe 
nu se declară mulțumite cu situația 
actuală a clasamentului și sînt hotărî- 
te să... asalteze poziția fruntașilor de 
pînă acum.

RAPID A ÎNTRECUT PE LEVSKI CU 2-1 (0-1)
SOFIA, '8 (prin telefon de la cores

pondentul nostru). — Întîlnirea Ra
pid București — Levski Sofia, desfă
șurată astăzi în nocturnă pe stadionul 
„Vasil Levski", în prezența a peste 
20.000 dc spectatori, s-a încheiat cu 
victoria echipei romîne. Rapid a cîști
gat cu 2-1 (0-L). Aceasta a fost pri
ma înlîlnire de fotbal televizată de sta- 

■ția experimentală din Sofia.
Meciul s-a desfășurat într-un tempo 

rapid și a fost presărat cu multe faze 
palpitante la cele două porți. In prima 
repriză Levski a fost superioară, a ju
cat legat, desfășurînd acțiuni - mai 
mult pe aripi și punînd astfel la grea 
încercare apărarea oaspeților. înain
tarea însă, cu trei elemente tinere, ne
experimentate, a ratat cîteva situații 
favorabile, sau a fost oprita de inter
vențiile portarului Dungu. Acesta a lă
murit situații periculoase în min. 9 și 
10. Totuși. ,în min. 31 Levski a reușit 
să deschidă' scorul prin Abadgiev, care

a șutat puternic de la 20 in. In această 
repriză. Rapid a jucat sub posibilită
țile sale. Fundașii, în frunte cu Maori, 
s-au comportat foarte bine, dar înain
tarea a jucat nervos, fără legătură. E- 
chipa și-a revenit însă după pauză, 
cînd a furnizat un joc bun, cchilibrînd 
partida și luptînd cu șanse egale pen
tru victorie. Rapid a marcat prin Ene 
11 (min. 60) — care a reluat mingea 
respinsă de Bojilov la un șut al I» ’ 
Stancu — și Seredai (min. 88) — 
urma unei pase primite de la Olaru.

Revanșa va avea loc la 19 no
iembrie, la București.

RAPID : DUNGU—GREAVU, Văr- 
zan, MACRI—Bodo, Stancu—Copil, 
Seredai, Ene II, OLARU. Văcarii.

LEVSKJ : Bojilov—Vasilev, FILI- 
POV, APOSTOLOV ■— Cialatnanov, 
Gheorghiev—Ta nev (PEOEN1COV), 
ABADGIEV, lordanov, Sokolov (Peev), 
Miltiadov.

în finala campionatului feminin, 
rezultatele înregistrate : Reicher—Zam- 
firesen 1—0, Mayer—Iliescu 0—1, Po- 
lihroniade—Friedman ‘/2—Sitr.u— 
Sigalas ‘/2—‘/2, Macri—icodorescu 
0—1, Manolescu—Ududec */2—*/2, Fi- 
lipescu—Rădăcină */2—y2. Întrecerile 
au continuat miercuri cu desfășurarea 
partidelor întrerupte din runda a il-a 
și a IH-a. Fără să mai reia jocul Si
galas s-a recunoscut învinsă în întîl
nirea cu Tzitron. Celelalte rezultate:

Reicher — Iliescu 1—0, Simit — 
Ududec 0—1, Manolescu — Filipescu 
0—1, Zamfirescu — Pogorevici V2-7z. 
Rădăcină — Manolescu */2—*/2.

Partida centrală a rundei a V-a a 
constituiț-o întîlnirea dinlfe Maria 
Pogorevici șl Eiisabeta Polinromadc, 
două dintre fruntașele clasamentului 
După un joc liniștit, a fost consemnat 
un rezultat de egalitate. Tot cu re
miză ---- ----- - -*• - • ■ ••
vosnic
Sigalas a cîștigat la Macri iar Zam- 
lirescu la Mayer. Celelalte partide s-ait 
întrerupt.

După 5 runde continuă să conducă 
în clasament Polihroniade cu 4 p. 
urmată de Ududec, Pogorevici și Giu
roiu cu 3 p. șt cîte o partidă i 
ruptă, Filipescu și Friedman 
puncte și o partidă întreruptă.

Astăzi turneul făial continuă 
partidele rundei a Vl-a.

s-au terminat partidele Pere- 
— Simți și Iliescu — Giuroiu.

Îîltre-
> 2%

CțU

TOM A HR ISTOV

ATLETISM
• Sîmbătă și du

minică se va des
fășura pe „Stadionul 

din Varșovia întîlnirea 
dintre reprezentativele

celor 10 ani" 
internațională
Poloniei și Republicii Federale Ger
mane. Această întrecere între două 
dintre cele mai puternice echipe de 
atletism din Europa este așteptată cu 
mare interes. Presa de specialitate din 
Polonia și R.F.G. publică numeroase 
pronosticuri în legătură cu întîlnirea. 
Vicepreședinții Federației de atletism 
a Poloniei, Jan Mulak și Witold Gie- 
rutto prevăd o victorie a echipei gaz
dă la scorul de 109—103. După pă
rerea oficialităților atletismului din 
R.F.G. diferența de punctaj în favoa
rea Poloniei va fi și mai mare: 
116—104.

e La Odesa, tînărul atlet sovietic 
Boris Rîbak a sărit 2,08 m. la înăl
țime, întrecîndu-1 cu 4 cm. pe Kaș- 
karov.

Moscova 1—2; Admirai Lenin-
— Dinamo Tbilisi 3—1.

La Budapesta, Ferencvaros a în- 
Slovan Bratislava cu 4—1 iar

Alte rezultate: Dinamo Moscova — 
TSKMO 2—1 : Sahtior Stalino — Tor
pedo 
grad

O
vins
la Zwickau (R.D.G.) selecționata re
giunii Karlmarxstadt a întrecut echi
pa regiunii Kărlovy Vâri cu 4—2 
(2—1). In echipa germană au figurat 
mai niulți jucători din echipa Wismut 
care ait făcut cu acest prilej un util 
antrenament în vederea meciului cu 
Petrolul ce 
Kiev.

va avea loc duminica la

FOTBAL
eptimile de 

ale „Cupei 
“ s-au în-

® In 
finală 
U.R.S.S. 
mari surprize. Echipa 

Krasnoiarsk a eliminat 
„Zna-

registrat două
Lokomotiv din
Zenit Leningrad cu 3—0, iar 
mia Truda" din Orehovo-Zevo a în
trecut cu 2—1 formația Moldova Chi- 
șinău. La Kiev Spartak Moscova a 
învins cu 4—0 echipa locală Dinamo.

In cea de-a 7-a 
rundă a semifina
lelor Olimpiadei de 

Munchen s-au înregistrat 
rezultate: U.R.S.S. — Da-

ȘAH
șah de la 
următoarele 
nemarca 3—1. La prima masă marele 
maestru Smîslov l-a învins pe marele 
maestru danez Larsen. Bronstein a 
cîștigat la Andersen, iar Tal și Pe
trosian au remizat partidele cu Ene- 
volsen și respectiv Ravn; Olanda — 
Irlanda 4—0; Austria — Franța 2‘/2—• 
lJ/2; R.F, Germană — S.U.A. l'/2—

l'/z (•): Israel — Iran 3—1; Spania— 
Islanda 2'/3—1*/2; Argentina — R.D. 
Germană l*/2—1/2 (2); R.P. Ungară 
— Filipine 2—0 "(2); Anglia — Liban 
3—0 (1); Elveția — Portugalia 2‘/2— 
Vs (1); meciul Cehoslovacia — Iugo
slavia din runda a 6-a a lut sfîrșif cif 
un rezultat de egalitate 2—2.

După 7 runde în prima grupă con. 
duce U.R.S.S. cu 23'/2 puncte, ur
mată de Olanda 16 puncte. Austria 
14'/2 puncte. In grupa a 2-a pe pri
mul loc se află Spania cu 18 puncte, 
urmată de S.U.A, 17 puncte (1), Is
landa 14*/2. Echipa R.P. Polone a 
trecut din nou în fruntea grupei a 
IILa, avînd 16'/2 puncte și două par
tide întrerupte. Echipele Argenthieiî 
și R.D. Germane au cîte 15’/2 puncte 
și o partidă întreruptă, iar R.P Un
gară 14’/2 puncte. După cum se re
marcă, în această grupă lupta pen
tru calificare este foarte strînsă si 
e greu de prevăzut cine se va clasa 
pe primele trei locuri.

In grupa a 4-a Cehoslovacia este 
virtuala cîștigățoare, avînd 20 de 
puncte și 2 partide întrerupte. Ur
mează Iugoslavia 19’/2 puncte. Elve
ția 15l/2 puncte.

(Agerpres)
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