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Dar, nu greșește visul. 
Și nu greșesc poeții.

Octombri®, tovarăși...
Ciudați mai sînt poeții: -t 
Ei spun că-i primăvară 
Cînd sus pe cer nămeții

De plumb, se-adunâ iarăși, 
Vîrtejuri, frig și brumă...

Octombrie-al Revoluției 
De-ar trece mii de nouri, 
Cu fulgerele-n creștet. 
Mii de furtuni de-ar rupe

Și-ar răsuci pămîntul. 
Tot nu greșesc poeții : 
Octombrie ni-e floarea 
Și primăvara vieții.

MARIA 8ANUȘ

Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovîetice, tradițională mani
festare a dragostei care leagă pe sportivii noștri de spor
tivii din .Marea Țară a Socialismului, a ajuns aseară Ia 
lași parcurgînd cea 
cu zile în urmă din 
a străbătut orașe și 
ei calde manifestații 
tică.

Luni după-aniiază,
Capitală, unde au fost întîinpinați de numeroși reprezen
tanți ai colectivelor și cluburilor bucureșteue care au asis
tat la mitingul din Piața Republicii. Apoi, marți dimineața, 
motocicliștii purtători ai ștafetei centrale și-au continuat 
drumul spre Focșani, tinde au fost predate mesajele re
giunilor Constanța și Galați. La mitingul care a avut loc 
cu acest prilej a luat cuvîntul președintele U.C.F.S. regio
nal Galați, iov. Nicolae Tofan, care a vorbit despre succe
sele dobîndite

mai luare parte a traseului. Pornită 
toate colțurile patriei noastre, ștafeta 
sate prilejuind de-a lungul drumului 
de prietenie față de Uniunea Sovie-

solii sportivilor noștri au trecut prin

de sportivii gălățetti în cinstea aniversării

cinstea
&LEXANMIA: „Cupa 7 Noiembrie' 

la oină

i Un număr de 12 echipe au luat 
parte duminică la întrecerile finale din 
cadrul „Cupei 7 Noiembrie" organi
zate de Consiliul regional U.C.F.S. 
București. Meciurile au fost de un 
bun nivel tehnic și foarte disputate, 
echipa cîștigăioare — Recolta Curcani 

•— fiind cunoscută 
Programarea acestei 
litafe a însemnat o 
pentru popularizarea

abia în baraj, 
finale în loca- 

btină propagandă 
sportului nostru

1 il-a aii» a Mani Halii Socitt din 9:Mi
ACUM 41 DE ANI, proletariatul 

din Rusia, condus de Partidul 
bolșevic, în frunte cm V. I. Lenin, 

a înfăptuit cel mat măreț eveniment 
din istoria omenirii : Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Salvele de ton de pe „Aurora" au 
vestit apariția unei noi orînduiri socia
le. Pe o șeshne a globului, a început 
clădirea unei societăți noi, în care ex
ploatarea și asuprirea nu-și mai gă
sesc loc. Muncitorii și țăranii din Ru
sia, sfărîinînd jugul robiei capitaliste, 
și-au luat soarta în propriile tor mîîni, 
au trecut la Construirea socialismului.

Pe drumul deschis de Revoluția din 
Octombrie și călăuztndu-se după înțe
leptul plan leninist de construire a 
socialismului, Uniunea Sovietică s-a 
transformat îu anii glorioși ai primelor 
cincinale dlntr-o țară înapoiată din 
punct de vedere economic într-un pu
ternic stat judustrial-colhoznic.

In perioada celor 41 de ani, U.R.S.S. 
a obținut importante succese în dezvol
tarea economiei, științei, culturii, în ri
dicarea nivelului de trai al poporului, 
pe drunxil construirii comunismului.

La Congresul al XX-lea al P.C.U.S., 
tovarășul N. S, Hrușciov, caracterizind 
situația economică a Uniunii Sovietice 
și cea a țărilor capitaliste, a arătat 
că în timp ce economia socialismului 
pășește înainte ferm și într-un ritm ra
pid, în lumea capitalistă, deși s-a în
registrat o anumită creștere a produc
ției, ea nu a avut loc pe o bază eco
nomică sănătoasă, ci în special pe 
seama cursei înarmărilor. „In prezent, 
a spus tovarășul Hrușciov, lumea capi
talistă se apropie de limita cînd acțiu
nea stimulatoare- a unui șir de factori 
temporari se epuizează... Capitalismul 
se îndreaptă inevitabil spre noi zgudu
iri economice și sociale". Edificatoare

în această privință sînt următoarele 
cifre : în timp ce în anul 1957, în com
parație cu 1913, producția globală a 
întregii industrii a crescut în U.R.S.S. 
de 33 de ori, în S.U.A. a crescut nu
mai de 4,1 ori, 
ori, iar în Franța 
privire la principalele tipuri de produse 
industriale, se arată că în perioada 
1955—1957, producția de oțel a cres
cut în U.R.S.S. cu aproape 6.609.009 
tone, în timp ce în S.U.A. a scăzut cu 
peste 4.000.000 tone. Încă de pe acum 
Uniunea Sovietică depășește S.U.A. nu 
numai in ce privește ritmul creșterii, oi 
și în privința sporului absolut al ex
tracției lUMiereului de fier, cărbunelui, 
petrolului, producției de fontă, oțet, ci
ment, țesături de lină etc. Acest ritm 
viu de dezvoltare 
probează — așa 
Hrușciov — că... 
în cel mai scurt 
în întrecerea pașnică poate fi cons;ue- 
rată întru totul realistă și realizabilă".

Superioritatea sistemului socialist s-a 
manifestat și în ritmul de 
agriculturii. Astfel, între 
1957 producția agricolă 
U.R.S.S. a crescut anual 
7,1%, pe cînd în S.U.A. numai cu 1,1%. 
Valorificarea pămîiiturilor virgine și 
înțelenite, numai în perioada 1954— 
1956. a făcut să fie dată în cultură o 
suprafață de 36.000.000 ha. de pă- 
mînturi noi. Aceasta depășește supra
fața însămmțată în Franța, Italia, R.F. 
Germană, Austria. Belgia, Danemarca, 
Olanda, Spania și Suedia luate 
toc.

Știința și tehnica sovietică 
primul loc din hune în domenii 
bit de importante. /Acest lucru este ilus
trat de construirea unor centrale ato- 
moelectrice, construirea primului spăr
gător de gheață atomic din lume, con
struirea rachetelor balistice interconti
nentale, folosirea în cursele deriene 
pentru călători a avioanelor „TU-104“

și „TU-114*, lansarea în cosmos a pr 
milor sateliți artificiali ai pănu'ntolu 
cu mult înainte și în condiții tehnic* 
științifice incomparabil superioare sa 
telițifor lansați’ de S.U.A.

Pe baza industriei care se dezvolt 
in mod vertiginos, a avintului impetiw 
al agricultorii socialiste, a progresul* 
științei și tehnicii sovietice înaintat* 
crește necontenit bunăstarea material 
a poporului. Calculat pe cap de locu 
for, venitul național al U. R. S. S. 
crescut în perioada 1913—1957 apron 
pe de 14 ori pe cînd în S.U.A. a ere» 
cut doar de 1,8 ori, iar în Anglia i 
Franța de 1,7 ori. Trei pătrimi din v» 
nitul național at U.R.S.S. suit folosi 
pentru satisfacerea nevoilor populație 
in timp ce îu țările capitaliste exploat: 
torii își însușesc 50—60% din venit» 
național. O amploare deosebită cr 
noaște in Uniunea Sovietică construi 
ția de locuințe. In ultimii doi ani și jt 
mă ta te s-au
97.000.000 mp. de suprafață locativ; 
Este un ritm cu adevărat gigant’c 
Numai în decursul untii singur an s 
construiesc atîtea locuințe cît ar fj m 
oesar penlru construirea a 40 de oraș 
noi, cu 100.000 locuitori fiecare.

Toate aceste remarcabile succese c 
care poporul sovietic întîmpină cea c 
a 41-a aniversare a Marii Revolut 
Socialiste din Octombrie și Congres; 
al X.XI-lea al P.C.U.S., reprezintă 
dovadă de netăgăduit a superiorităl 
sistemului socialist, creat de Revoluți 
Socialistă din Octombrie.

Acest adevăr absolut face ca prop; 
ganda imperialistă să se găsească c 
fiecare zi ce trece, înfr-o situație t< 
mai grea. Astăzi pînă și apologet 
imperialismului sînt nevoiți 
noască uriașele succese ale 
n tutui.

(Continuare în pag. 4). \

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, feri dimineață, 
în jurul orei l‘ț, ștafeta a poposit la Bacău. Intr-o însu
flețită adunare au fost predate și aci noi mesaje din regiu
nile Oradea, Cluj, Stalin, R.A.M. și raioanele regiunii Ba
cău. Tovarășii Constantin Miu, activist al comitetului re
gional U.T.M. și Dumitru Lichi, președintele U.C.F.S. oraș 
Bacău au adresat un salut de „bun venit" purtătorilor șta
fetei, iar reprezentanții raioanelor Tg. Ocna și Bicaz au 
raportat despre îndeplinirea angajamentelor privind înde
plinirea înainte de termen a înscrierilor de noi membri 
în U.C.F.S. Apoi, ștafeta s-a îndreptat spre Iași, unde a 
ajuns ‘ " ...........................
Piața 
Piața
— la
— va
cadru _____ , , . .
mîni vor transmite salutul lor glorioșilor sportivi sovietici.

în cursul după-amiezii, fiind primită sărbătorește în 
Unirii. Astăzi ia ora 16, se va desfășura, tot în 
Unirii, un mare miting iac mîine dimineață ștafeta 
care s-a adăugat la Iași și mesajul regiunii Suceava 
parcurge ultima sa etapă spre Ungheni. Aci, într-un 
solemn, reprezentanții tineretului și sportivilor ro-

zilei de 7 Noiembrie
național, oină, numeroși spectatori 
urmărind cu un- viu interes fiecare 
întîlnire.

BUCUREȘTI: O interesantă întrecere 
da marș

Duminică dimineața în organizarea 
U.C.F.S. oraș București, s-a desfă
șurat în împrejurimile Stadionului Ti
nerelului o întrecere de marș pentru 
seniori, juniori și începători. Iată și 
cîșligăiorii pe probe: 5 km seniori: 
Dumitru Paraschivescu (Spartac); 
8 km. juniori: Gheorghe Neguț; 8 km. 
începători: Marin Surdo.

NtooLae D, Nicolae, corcsp.

BOTOȘANI: Un reușit concurs 
atletic

In orașul rastru a avut toc zilele 
trecute un concurs atletic care a. adu
nat la startul diferitelor probe peste 
100 de tineri și tinere aparținind co
lectivelor sportive din localitate. Con
cursul care s-a bucurai de o edenta 
organizare a fost clștigat de repre
zentanții colectivului Voința. Dintre 
rezultatele înregistrate menționăm pe 
acela al allefci Necotcta Amo,-foaie, 
care cu o aruncare de 2fifi0 m a sta
bilit an nou record regional la disc, 
categoria a II-a junioare.

"X. Constantin Răchita, coresp.
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Eicpozifin fotografică 
„Prietenia Sportivă 

Roinîno~Sovietică‘*
Pentru ziua de 7 Noiembrie Secția de propagandă a U.C.F.S. fi Consi- 
General ARLUS au pregătit iubitorilor sportului o plăcută surpriză.Hui Generat ARLUS au pregătit iubitorilor sportuJui o plăcută surpriză. 

Astăzi, în fala Universității CI. Pardon, pe bd. 6 Martie, va fi inaugurată 
o atractivă expoziție fotografică: „PRIETENIA SPORTIVA ROMINO-SO- 
VIETICA".

Pe 14 mari panouri, peste 150 de fotografii vor oferi vizitatorilor ima
ginile cele mai elocvente ale legăturilor dintre sportivii romini și sovietici.

Un larg material ilustrativ cuprind panourile dedicate ,,Meciului Prie
teniei", la atletism,, locurilor Sportive din cadrai Festivalului de la Bucu
rești și Moscova, inlilnirilor de fotbal, volei, box, lupte, ciclism.

Aparatul de fotografiat a surprins numeroase momente ale prieteniei 
și colaborării dintre sportivii celor două țări, ale ajutorului frățesc pe care 
sportivii sovietici l-au dat sportivilor romini. lată-i alături, zimbind obiecti
vului, pe marii sprinteri Ion Moina și Nikolai Karakulov. lată-le pe Nina 
Dumbadze și fie sirguincioasa. sa elevă Ha Mruwliu. Din 1950, cînd a 
cunoscut-o pe marea campioană sovietică, I.ia Manoliu a îmbunătățit cu 
aproape 10 m. recordul țării. O vedem și pe Elena Gokieli. arăiirtd tinere
lor sate prietene din Roniînia cum se ia un stări corect, iar pe zăpada de 
la Poiana Stalin pe cunoscutul schior V. Oleașev slind la sfat cu un man-, 
lean de priit partea locului.

Panoul de șah imaginează în mod sugestiv o tablă cu patrule albe și 
negre. Am reiidilnit aici pe fostul campion al lumii V. Smislov jitcind la 
turneul de la București, pe Boris Spaski. in mijlocul tinerilor șahiști ro
mini, pe marii maeștri Toluș și l.iliental siisfinind simultane in Capitala 
țării noastre...

Mai multe panouri si.nl consacrate comoelițiilor de masă, prin care 
tinerelul rornîn " ~ ‘ ■■ ■
vedem imagini de ta crosul „Să Mimpinăm. 7 Noiembrie", de la impresio
nantele demonstrații de gimnastică, din cadrul desfășurării „Ștafetei Prie
teniei Romino-Sovieti.ee".

Bogăția materialului ilustrativ, oali'atea fohmro fiilor și excelenta rea
lizare tehnică asigură succesul acestei expoziții, care se va bucura — 
fără îndoială — de un mare interes.

cinstește Marea Revoluție Socialistă din Octombrie. I‘e-

Sovieti.ee
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Colectivul sportiv „Metaloglobus“ 
e mîndrește cu importante succese
Ajun de 7 Noiembrie! In întreaga 
ră oamenii muncii Iac bilanțul rod- 
ee: lor activități, niîndrindu-se cu 
iportantele succese obținute in întîiu- 
narea celei de a 41-a aniversări a 
arii Revoluții Socialiste din Octom- 
ie.
Harnici: muncitori de la „Meta'io- 
obus" din Capitală -și-au adus și ei 
atribuția la realizarea succesului ge- 
ral. Fruntași in ramura de produc- 
: respectiva, ei șe îngrijesc cu deose- 
ă- atenție de loate aspectele vieții 
repnnderii. Sportul ocupa un loc 
portant în preocupările lor. Cu Jtis- 
icjită mîndrie îți spune locțiitoryj 
■relaiuiui - pfgajiizației .
v. lArdinand Ra.tliitzțner:

ifriihiitil ^rtSttrVrea dl^meirf^ti i’J 
C.E.S. Dar nu ne vom opri aici.

CAMPIONATE DE CASA 
PERMANENTE

Printre inițiativele cele mai intere
sante peiuru atragerea membrilor în 
LLC.F.S. se află și aceea a organi
zării campionatelor de casă în conti
nuare, de-a lungul întregului an. In 
acest fel sint angrenați într-o activi; 
taie continuă pasionații șahului și ai 
tenisului de masă și, în plus, se dă 
posibilitatea celor care vor să prac
tice,. aceste discipline sportive să ia 
primul' contact cit sportul’ lor preferat, 
insirueior.i, ajutați de jucătorii cu 
mai niul.ă rutină, dau primele indi
cații celor • dprnici să se inițieze s și 
apoi ’îi: angrenează în fazele i el.nfina- 
toriț ale cbfnpetiției. Cum întrecerile

La sfîrșitul V r vr ZV a ■saptaminu
La sfîrșitul1 acestei săptănlîni înre

gistrăm două evenimente sportive in
ternaționale : București — Budapesta 
la înot, sărituri și polo (vineri și sîm- 
bătă la București) și Campionatele 
internaționale de tenis de masă ale Iu
goslaviei (vineri, sîmbătă și dumini- 

> că la Zagreb), unde vom fi reprezen- 
tați de Mircea Popescu și Maria Ale
xandru.

Numeroase sînt, spre satisfacția iu
bitorilor de sport, manifestațiile com- 
petiționale cu caracter republican sau 
festiv. In primul rînd trebuie sublinia
tă o competiție de veche tradiție: a 
lX-a ediție a „Cupei 7 Noiembrie" la 
tenis de masă, care se va desfășura 
vineri, sîmbătă și duminică la Galați.

Amatorii de șah vor urmări în con
tinuare pasionantele dispute ale finalei 
campionatului masculin, în timp ce pa
sionații fotbalului vor asista la jocurile 

‘etapei a VHL-a a.dalegoriei A, a X-a la

de par{.d,
„(^ecHvul■ :....... ' - , ;. . ’ T iui n mc twuj.«ciiiici. u-ii. cvisi jic

st.ri^spor!i:> șuaș.lci>!iși^ angajameii^ :formeaz.t ,ltI adevărat lanț ncintreru.pt, 

C.r.S. Dar
tem și vom realiza mai mult..."
ÎB ÎNDRUMAREA ORGANTZAȚII-I

DE PARTID

B si a VHi-a la C,^Ca_ de obicei, Ca- 
pffala are un gram „tare": cupla
jul C.C.A. — Dinajno Bacău si Pro-., 
gsesul■ U.T.A.

De la constituirea sa, colectivul 
ortiv „Metalogiobus” a primit! în 
■manenț'.i îndemnarea organizație: <le 
rtid. In prima perioada a existenței 
e. colectivul și-a consolidai baza 
pmizatorică. Biroul organizației de 
zii- P.M.R. a îndrumat pe responsa-*. 
ii culturii Ulii grupele sindicate să 
■tj iie acțiunea de înscriere-a mem- 
tor în l’.G.I’.S., au fost rAiniena- 
e bazele sportive ale colectivului și 
iu făcut contracte-' de închiriere pen- 
aite baze, care erau necesare dezvol- 

•ii ■ activității competițioaale. Ințele- 
id - rolul ce-i revine în colaborarea 

co-lectivul sportiv, comitetul sindi- 
a sprijinit efectiv acțiunile între- 

usc pe linie sportivă. De mult aju- 
s-a bucurat consiliul colectivului 

>rtiv „Metc.loglobus" și diu partea 
janizației l'.T.M. Acest ajutor s-ii 
ițit, în spec'al, cu prilejul competi- 
or de mase, cînd l'.T.M.-ui a mobi- 
it ninuerpși tineri la sț 
iilor, ca și in acțiunea de înscriere 
membrilor în U.C.F.S., obiectiv 
ncipal al mișcării noastre sportive.

coiiciirenliil trtce prin toate fazele de 
inițiere devenind apoi un jucător cu ex
periență. Cbnsilittl colectivului sportiv 
(președinte tov. 61:. CoHsttfntinesciî; 
secretar ‘ tov. Alfred Elmăh) studiază 
acum 'posibilitățile organizatorice și 
materiale pentru' organizarea cninpio- 
natelor de casă' — pe același princi
piu — și în alte discipline sportive.

ROADELE, UNEI MUNCI . 
SUSȚINUTE >

Peffnaflent'a îndrumare' a'organiza
ției de partid,’ sprijinul organului sin- 
dîcal șl al rrg-auîzațlef de bază 
U.T.M.. ptedum și rodnica adliritate a 
consiliului colectivul!» sportiv au dits, 
la obținerea unor importante suc
cese. Depășirea angajamentelor la 
înscrierea tic membri în U.C.F.S. (an
gajament pa acest an: 260 membri 
I .C.F.S., realizat pină la 1 noiembrie, 
208), achitarea cotizațiilor în .propor
ție de 93 la sută, asigurarea unei .im 
lense activități compeiiționale, sînt nu
mai cîteva din realizările acestui co
lectiv sportiv. Așa cum spunea însă 
și iov. F. Raduizincr, locțiitorul secre
tarului organizației de partid, posibili-, 

tartul corn pe • • tățije acestui colectiv sportiv sînt mult 
.. ,i_ —.-— Iuai marj jje aceea așteptăm prilejul

să consemnăm' noi succese.
H.NAUM

i

■ I
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întilniri internaționale 
ale sportivilor romîni
In lunile noiembrie și decembrie 

sportivii roniîni vor participa lâ ntime- 
roase competiții internaționale. Dintre 
acbșteă se remarcă în primul rînd în
tîlnirea de fotbal dintre selecționatele 
orașelor București și Tîrăna, care va 
avea loc la 29 noiembrie îh capitală' 
R, P. Albania, $i ' turrfctil’.echuief de 
fotbal Rapid-Bucnrești în Aiigliâ. Fot
baliștii de ia Rapid ut'hieăiă să susți
nă trei meciuri în' prima jiîniatătc a ld- 
nif decembrie la New Castfc, AîiddleS- 
brough și la Londra, probabil cu echffea 
Tottenham.

■Selecționate ale sportivilor romîni 
vor susține de asemenea întilniri l-a 
șah — cu R. P. 'Polonă, tenis de masă 
-— cuR.P. Ungară, box și rugbi — eu 
Italia; baschet — cu R.P.F. Iugoslavia 
etc.

Multe puncte de atracție oferă eta
pa a lV-a a turului campionatului de 
baschet. Voința Orașul Stalin —Cons
tructorul București, C.S. Oradea — 
Rapid București, la fete. Olimpia Bu
curești — Dinamo Oradea și 
C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș, la bă
ieți — sînt ce'e mai atractive jocuri. 
Nici programul voleiului nu-i lipsit de 
„capete de afiș" : Rapid București — 
Victoria București, Tractorul Orașul 
Stalin — Știința Cluj, la băieți și 
Combinatul Poligraf'c București — Di
namo București, la fete, se anunță cele 
mai importante din etapa a treia.

Spectatorii fideli rugbiului așteaptă 
cu legitim interes nartida C.C.A. •— 
Dinamo Bucureșt', care domină etapa 
a XVII-a a campionatului categoriei 
A. în categoria B are loc Lut etapa 
a XVII-a ; învingătorii seriilor. însă 
s-au conturat: Metalul M.I.G., Cons
tructorul Bîrlad și' Știința Cluj.

In campionatul de lupte pe echipe 
este programată etapa a doua. Cea mai 
„tare" serie își va consuma partidele 
duminică dimineață la București, între 
echipele Dinamo București (liderul), 
C.C.A. (locul III), Cetatea Bucur (lo
cul V) și Dinamo Satu Mare (locul 
XI). Continuă întrecerea și .în câmpia-’ 
natul dc box pe echipe. O întîlnire exer
cită o atracție deosebită: Metalul 
M.I.G. — Voința București, progra
mată duminică dimineață.

Jocurile etapei a X-a la handbal ca
tegoria A (băieți și feteși categoria 
B (băieți) completează programul bo
gat și variat al evenimentelor sportive 
din întreaga Iară, din aceasta primă 
săp’iămînă din ‘noiembrie:

Joc internațional de volei 
azi în Capitală: 

Cetatea Bucur—Spartak 
Brno

In sala Floreasca astă-seară evo
luează una dintre cele mat valoroase 
echipe masculine de volei din R. 
Cehoslovacă. Este vorba de SPAR
TAK BRNO, clasată pe un Ioc frun
taș în ierarhia echipelor cehoslovace, 
care va întîlni formația biicureștcană 
CETATEA BUCUR. Oaspeții au sosit 
ieri după amiază în Capitală, depla- 
sînd un lot valoros. Meciul începe la 
ora 19.

Mîine și sîmbqtă la bazinul J-'loreasca
' ' 1 ■ ’

■ f Infîlnirea de natație 
București * Budapesta

(Agerpres)..

Activitatea sportivă de mase 
continuă cu intensitate

' ■ i . i‘r ' S • : J* ■ I im- -t'

„Cupa Centenarul Mărcii 
Poștale Romine și al Poștei 

de Stat 1858-1958”

L’ft tînăr campion european ■ de. să
rituri (I.aszlo Ujvari). o seie<;Uoiiatu 
puternică de înot — în rîndul căreia reprezentativei 
se numără.-' (iyula Dobay , și Lqjps. Budapesta. 
\'arszegi ale căror nume au, făcuț de 
mult înconjurul lumii —o echipă de 
pcîo deninif de rentimele națjț^țeî

ifcin sțm P ■ • f - JTgr.umul îiitilm’rii, care va opilhț. ,'niîL 
ne și sîmbătă la bazinul I'ioreasca 

le orașelor București și

înotătorii,- jueă-

PROGRAMUL

Spre 
icele

pe 
au competițiile organizate pe plan 
itra.1, iar între ele se întindeau 
gi perioade de ,.pau;:ă“, cele mai 
!te colective sportive au pus accen- 

amil acesta pe continuitate în 
ct’snl de educație fizită a maselor.

★
..Zeci și sute de mii de muncitori, 
ani muncitori, elevi și studenti 
seră slariul în Spartachiada- de. 
nă r, t'neretului. Dar nici nu s-au 
is bine ecourile castei reușite 
ux tiții populari cînd, diifc nou, ef>-.? 
j’veh sportive și-;m chemat menr-

la înt- eecre în eroșuț,, de . masăg 
i îiitîinp.niTnr 1 Mar și în cSpar- ’ 
lăad;T de yapă d .țilie^tțdhi. JJm Recolla orgapi/ 
i, sulele < de mii <1(* filări sportivi ftisă. I.a Deva 

nu mimai tineri I) au pășit pe 
snurile sportive și. odaia trecută pe- 
adfi de masă 'a Spartachiadei de 
ă1. ffti prins să se întreacă îir'com
iții dc casă, în concursuri festive.

trebuie uitat nici importantul e- 
limcnt sportiv la care an pa-rtiei- 

peste 90.090 de țărani muncitori

deosebire de anii trecuți. cînd 
prilejuri de atragere a rnase- 
tereniirile de sport le consti-

de pe meleagurile Bacăului, lașului și 
Sucevei: „Cupa Moldovei". Peste pu
țină vreme crosul de masă „Să iiiiîm. 
piuăm 7 Noiembrie" i-a adunat diu 
nou la start pe tinerii sportivi.

Și ială-iie acum în luna noiembrie. 
Clare’ activitatea sportivă de mase 
stagnează? Dimpotrivă! In timp ce 
în regiunea Cluj — ca și în restul 
țării — se desfășoară cu succes ac
țiunea de experimentare a noilor nor
me G.M.A., aspiranții dm colectivul 
J aurea Fixșanj își tr.c uonucJe. după 
vechile haremuri. La Turnu Severin, 
rmmerpși tineri cooperatori sînț în 

întrecere pe&frit titlurile de; campioni 
ai colectivului ,sportit la șah, fotbal, 
tții.s de masa, popice și volei. In co- 
îiîună' l 'mTea ‘ (Paionul'" Âifid) colectivul 

Jzează noi concursuri de 
_________—i s-a introdus gimnas

tica de producție înir-o serie de în
treprinderi.

lată ,,trăsura de unire" .intre
1 mare competiție de toamnă — crosul 
„Să îiitîmpinăm 7 Noiembrie" — si 
prima întrecere populară a sezonului 
rece, Spartachiada de iarnă a tinere
tului 1.

Pentru a cinsti și pe linie sportivă 
importantul eveniment — Centenarul 
Mărcii Poștale Romine și a! Poștei 
d« Stat 1858—1958, toate campiona
tele categoriei A la handbal volei 
și baschet (masculine și feminine), 
fotbal și rugbi din perioada 9—30 
noiembrie a. c. vor fi consacrate a- 
cestui Centenar și vor fi dotate cu 
Cupa Centenarului. Participă echipele 
angajate în campionate, iar locul și 
datele de disputare ale intîlnirilor sînt 
cele stabilite prin regulamenlele aces
tor competiții, pentru perioada 9—30 
noieiiibrie. Pentru atribuirea cupei și 
a celorlalte premii (emisiunea de 
mărci a Centenarului și insigna Cen
tenarului) se vor alcătui clasamente, 
la fete și băieți, pe baza jocurilor dis
putate in 
normele în 
pe locul I 
din partea
Centenarului 
lor cite o emisiune 
sigila Centenarului,

VINERI ora 18: festivitatea de des
chidere
ora 18,15: probele de înot 
ora 19,15: ............... .................
ora 2(1:
ora-
Budapbita (meciul oficial)
Arbitrul .4. Blumenthal (l .R.S.S.) 

va conduce echipele:
București: Ștefănescu — Bădiță, 

Zahan — Blajek — Kroner, GriTi- 
țcscu, Chirvăsuță ; Budapesta: 
j'Tizesi — Katona, Kiss — I'elkai 
— S. Konrad, P, 
soran.
S1MBATA ora 18:

ora J9: sărituri 
fete
ora 19,45: înot artistic 
ora ,20.30 : polo :,, Biicureșîi
Budapesta (meci amical)

: sărituri băieți și fele 
înot artistic

20,35: polo: .București —

Rusorau, T. Ru-

probele de înot 
Ifberș băieți și

ultima

această perioadă și după 
vigoare.

la băieți
comisiei

Cupa,

Echipele clasate 
și fete vor primi 
de organizare a 
iar componență 
de mărci și i.i- 

In caz de egali
tate de puncte intre două sau mai 
multe echipa și în lipsa unui sau unor 
jocuri directe între ele, Cupa va fi 
atribuită celei mai tinere echipe.

In Capita’ă
*

Joi
ora 19: Ce- 
mcci inter- 
17 un meji

OLț'l — Sala Floreasca, 
Buciu -Sp; rtaîc Brno, 

ioni 1 masculin. La ora 
leal.
ANDBAL — Stadionul
5: 1 . .
eren C.C.A., ora 13 43: 
eurești (mase. cat. A).
AH — Sala I.P.G.G., o.ra 17: campio
ni reputoican masculin, runda V. 
ENJS. — 
rite la era 
1 '„Cupei

ID'S AL — Stadionul GiuZe-ti, ori 
Rapifî București-Record Mediaș (f) 

C.C.A., ora 15 45: C.C.A.-Rapid

Centrul de antrenament nr. 
14: întreceri finale în ca- 

7 Noiembrie”.

Vineri

VOLEI — Sala Floreasca, ora 16.30: 
Combinatul Poligrafic București-Dinamo 
(1.), Rapid-Victoria (-m.).

BASCHET — Sala Floreasca, ora 19,30: 
Metalul M.I.G.—Cetatea Bucur (m.).

CĂLĂRIE — Hipodromul <l<e trap, ora 
9: Concurs popular.

ȘAH — S^la I.P.G.G., ora 9: Campio
natul republican masculin, partide între
rupte (rundele 3 și 4), ora 17: runda 
a 6-a.

Duminici

FATAȚr.3 — Bazinul Floreasca, era 18: 
îlnirea de înot, sărituri, polo și înot 
islitc între reprezentativele București 
Budapesta.

ATLETISM. 
de la ora ff. 
bele: prăjină,

— Stadionul Tineretului
Concurs de pistă cu pro- 

2100 m g, lungime (b, f)

Sîmbătă
:OX — Sada Dinamo, ora is: Dinamo 
ci r^ti-Dinamo Craiova.
1ATAȚTE — Bazinul Floreasca, ora 18: 
îlnirea de înot, sărituri, polo ei Jn«* 
istic între reprezentativele București 
Budapesta.

disc (f), greutate (b, f), 9o m g (j), 30OT 
m ob', 1CO m (b, I), 401) m, înălțime 
(b, i), triplu, 800 in, 500 m (f), 20© m, , 
joeo m, 4x180 (b, f) și concurs de cros: 
070 m (junioare), 1600 m (juniori), Scb 
m (senioare începâto-jre) 2000 m (seni
ori începători).

CICLOCROS — Stadionul ceustaucto- 
rul, eira 9: „Oupa F.R.C.".

FOTBAL. — Stadionul Republicii, ora 
13; C.CJX.-Dlmamo Bacău (cat. A); ora

14.45: Progi-esul-U.T.A. (cat. A). St-.dio- 
nul Giulești, ora .10;. Rapid Il-Prahova 
Pleoști (cat. B).

ȘAH — Sal i I.P.G.G., ora 17: Campio
natul republican ma&culin runda a 7-a.

RUGBI — Teren Constructoru', ora 15: 
Co-nstructorill-Rap'd (cat. A|; teren 
Parcul Copilului, ora 11: C.T.R. Griviț'1 
Roșie-C.S.U. București (cat. A); teren 
Progresul, ora 15: Progres;-l—Știința Ti
mișoara 'cat. A); teren C.C.A., ora 11: 
C.C.A.—Dinamo (cat. A). Stadionul Ti
neretului, ieretn H, ara 11,30: Sirena— 
Cetatea Bucur (cat. B), ora 15: Dinamo 
Miliție—Știința Arhitectura (cat. B): 
teren III, ora 1*1.30: Știința Agro
nomia—Petrolul Pitești (cat. B). tereia 
IV, ora 15: Metalul M.I.G. II-Metalul 
M.l’.G. I (cat. B).

BOX — Sala I.S.B. (str. Berzei}, ora 
10: Metalul M.I.G.—Voința Buc.

LUPTE — Sala Dinamo, ora 10: a doua 
etapă a returului campionatului repu
blican pe echipe. Participă Dinamo 
Buc., C.C.A., Cetatea Bucur și Dinamo 
Satu Mare.

BASCHET —• Saâa Floreasca, de la 
ora 16: Olimpiv—Alimentara Tg. Mureș 
(f.) C.S.U.—Progresul București (f), O- 
limpia,—Dinamo Oradea (m), C C.A.— 
Dimamo Tg. Mureș (m).

VOLEI — Sala Floreasca, ora 8,-0: 
Vodnța—Dinamo (m), C.C.A.—C.S.M.S. 
Iași (m), Cetatea Buouff- Constructorul 
(m). .......-

.maghiare, precum și o formație de 
balpt nautic (element inedit la ini 
într-o îutîlnire internaționala, de na- 
tație) — iată numai cîteva din punc
tele de atracție prezentate pe pro-

De cealaltă parte, înotătbrii,- jucă
torii de polo șl componentele forma
ției. <je înot artistic, 
valoroasa selecționată 
noastre sfiit; desigur, 
vechi ale publicului I 
marea lor majoritate 
ză tinerețea, dorința

Ieri dimineață în ___  __
Ambasador, tov. Laszlo Mikloș, 
ducătorul lotului oaspe, ne 
,,Am aflat cu bucurie de progresele 
realizate anul acesta de nai ti i ia ro- 
minească și apreciez foarte midi re
zultatele reușite de Mihai Mdrofan, 
Emil Voicti. Dumitru CaminscM. 
Sanda Iordan, ca și pe acelea obfi- 
Hide de jucătorii de polo pe apă ro- 
mini. Iată de ce aș dori ca iiihliiirile 
dintre selecționatele orașelor noastre 
să fie programate in fiecare an. I-r.m 
cerut, apoi, un pronostic special pen
tru întîlnirea de polo: .Echipa care 
a făcut, deplasarea la București este 
speranța noastră ■ pentru vitoarele 
mari competiții. Toți jucătorii sint 
foarle tineri (sub 20 ani), ceea ien:i-i 
iptpiedică însă să desfășoare un. joc 
desfid ‘ ”
(5—3) obținută in fața reprezentati
vei R.
Mea 
rile sint deschise 
a încheiat 
sportive

care alcătniese 
i a Capitalii 

cunoștințe mai 
bucnreșlean. l’e 
îi caracterizea- 
de afirmare.
holul hotelului 

con- 
spmiea :

i/e : ma'ur... Ca prdiă, ■. ok torid

D. Germane, eu puțin timp iiia- 
campionatelor europene. Jocj- 

oricărui rezultat" — 
conducătorul deicgajjci 

maghiare.

5 șahiști conduc Ia egalitate 
în finala campionatului republican
Patru runde, cite s-au disputat piuă 

acum în finala campionatului republi
can de șah, n-au fost suficiente pentru 
desemnarea unui lider în clasament. 
Concurenții cu veleități la titlu pre
feră deocamdată să nu forțeze alura, 
rezervindii-se pentru partidele urmă
toare. Iată pentru ce de cîteva ori pină 
acum am asistat .1a remize con 

fpoziții care mai aveau |
în care continuarea jocului 'comportau 
riscuri de ambele părți. Fără a con
damna o asemenea tactică, obișnuită 
pentru turneele de durată, trebuie să 
spunem că spectacolul suferă, dezamă
gind în special pe amatorii partide'or 
de atac, jucate pină la epuizarea tu
turor posibilităților de pe tabla de șah.

Astfel, după patru zile de întrecere, 
în fruntea clasamentului se găsesc la 
egalitate nu mai puțin de cinci jucă
tori, cu cite 2’/2 puncte: G. Alexan- 
drescu, Mititelu, Reicher, Gavrilă. 
Giinsberger. Aîți cinci concurenți ur
mează la jumătate de punct distanță : 
Breazu, Soos, Ciocîltea, 
nel.

lată rezultatele rundei 
marți: Rcicher—Gavrilă */2—'/?> Szabo 
—Pavlov 1—0, Mititelu—Botez 'k—'/z.

lize contenite în 
perspective, dar

Szabo, Bălă-

a 3-a, jucată

Alexandrescti—Giinsberger ’ . — Cio- 
ciltea—Radovici '.'2—*/2, Moisini—Bă
lanei '72—Soos—Breazu */2—*/2. 
Ieri dimineața au fost continuate ur
mătoarele partide întrerupte : Soos— 
Bălanei 0—1, Alexandrescti—Voicules- 
cu !/3—</2, Mititelu—Pavlov 1—0 (run
da l-a); Gavrilă—Szabo 1—0, Rado
vici—Moișini ‘.k-a'Ai Negrea—Soos 
0—1 (runda a !b-a). După amiază s-a 
desfășurat runda ’ - • - -
cher */2— 
Giinsberger—Mititelu */i 
— Alexandrcsc;i */2—’/■>. 
cîltea 0—1, ___
Bozdoghină—Soos */2— 
—Gavrilă */2—-*/2.

I ’

a 4-a: Pavlov—Rei- 
Voiculesctt—Szabo 0—1, 

—>/2, Radovici 
.1 */;,—Bălanei—Cio-
Breazu—Troianescu I—0, 

’/j, Rădulescu

In cadrul campionatului republican 
masculin de handbal cat. A s-au dispu
tat două meciuri restante : Chimia Fă
găraș—Tehnometal Timișoara 13—12 
(3—7) .și Victoria Jimbolia—Dinamo 
București 6—16 (0—2). In campiona
tul feminin : Tractorul Orașul St. I n—• 
Constructorul Timișoara 6—5 (4—3)j

ncintreru.pt


Dinamo București continuă să conducă în categoria Ala fotbal} Știri externe
Dinamo Bacău și Progresul — U.T.fiDuminică ia București, cuplaj: C. C. A

CLASAMENTUL

1. Dinamo București
2. Rapid (3)
3. Progresul (2)
4. C.C.A. (5)
5. U.T.A. (4)
6. Jiul (6) 
î. Petrolul (9)
3. Dinamo
9. Știința
1. Steagul
i. Știința
i. Farul (12)

Bacău 
Timișoara 
roșu

Cluj

J goluri
in

to

(8)

(10) 
(11)

in

(?)

3

7 6 1 0 17: 5 13
6 4 0 2
6 3 12
5 3 11
7 2 3 2
7 3 13
5 3 0 2

5
7

16
4
9

minute,
Giulești!

culoase. Prezența în atac a lui Matg- 
ianu își arată efectele. Coechipierii 
săi l-au „căutat" însă prea mult ieri.

Dinamo ratează în primele minute 
două inari ocazii. In restul reprizei, 
superioritatea gazdelor. După pauză, 
Știința atacă mai mult și ratează des
chiderea scorului (Mateianu). In min. 
55 Mureșan salvează de pe linia porții. 
Al. Vasile ratează de la 6 m. (min. 
63), dar după un minut, la o centrare 
a lui Surii, apărătorii clujeni intervin 
greșit și Nicușor reia pe jos, la colț : 
1—0. După gol. Știința cedează rit
mul. Nicușor și Suru mai ating cu șu
turile lor bara transversală. Arbitrul 
Cornel Nițescu-Sibiu a condus bine.

DINAMO: Cozina-POPA, MOTROC, 
Panait 1I-AL. VASILE .NUNAVEILLER-' 
Angliei, Nicușor, Szakacs

bone (Zaharia), Constantinescu (Ba
bone), Bădulescu.

FARUL: Maroși-Toma, Stăncescu, 
Ciuncan-Manole, Pană-Moroianu (Se
ver), Corneanu, Sever (Moroianu), Ni- 
ctdescn, Ispas. (M. BEDROSIAN, co
respondent

c Echipa feminină 
de baschet a R; S. S; 
Gruzine a jucat la Ti

rana cu formația locală „17 Noiem
brie0. Victoria a revenit baschetbalis
telor sovietice cu 59—36.

BASCHET

regional).

C. c. A. ȘI-A IMPUS JOCUL
LA ORAȘUL STALIN

Nici na început bine meciul Rapid- 
t.iuța Timișoara și mijlocașul Coie- 
■anu s-a plasat iu spatele stoperului 
odreanu, iar interul Ncacșu i-a luat 
cnl de half dreapta. In felul acesta. 
Iiipa timișoreană și-a aratat intenția 
: a se apăra in scopul de a smulge 
ăcar un punct. Sub acest senin s-a 
■slăsurat întreaga partidă. In aseine- 
:a cohdițiutiȚ Rapid n-a trebuit sa 
■plină prea mult efort pentru a lua 
ițiativa jpcultiiiȘi a domina aproape 
t: timpul deși apărarea , sa imediată 
a dovedit petlelraliilă în cele cîfeva 
îduri cînd a atacat Știjjlța (vațe a 
ratat două ocazii favorabile )>rin ' 

idariu în min. 2 și AliSru în min. 
). liiainiarea feroviarilor s-a eoni: 
rlaț, însă, șub. așteptări, niai ales îii 
inia repriză, cînd a acționat fără le- 
tură și orizont. Susținută bine de 
jloeași, ca a avut o frumoasă dar 
artă revenire iu prima parte a repri- 

^.ecunde, cînd a practicat un fot-
■ai bun. a străpuns apărarea oas- 

. r (în care Enâchescu a fost slab. 
’Gojereanu și N’eacșu foarte buni) 

'îi și marcat cele trei goluri ale vic- 
iei, prin Copil (mii). 52). Ene II 
du. 53) și Seredai (min. 54). Me- 
.1 era jucat. Atacurile anemice ale 
iffeților (cel mai slab: Cădariu) n-au 
lut schimba aspectul jocului și cu a- 
mai puțin rezultatul final de 3—0 

—0), care a consfințit victoria me- 
itn a Rapidului. Jocul a fost, în 
ieral, de factură modestă. Satisfă- 
or arbitrajul lui P. Rapaport.
(ARID: Duiigu-GreaVti. Dodeanu, 
iCRI-BODO, STANGU-COP1L, SE
DAI, Ene II, Georgescu, Văcarii. 
ȘTIINȚA: F.năclicscu-Fiiip, Codrea- 

FLORESCl -COJEREANU, Tă- 
■e-Gîrleanu, NEACȘU, Cădariu, Le-

ORAȘUL STALIN 5 (prin telefon). 
Terenul alunecos — din cauza ploii — 
n-a constituit un obstacol pentru cele 
două echipe, ele furnizînd un joc de 
bună factură tehnică. Militarii s-au des
curcat mai bine atît în atac, cit și în apă
rare, manifestînd de-a lungul întregu
lui meci o superioritate tehnică evi-suTuj.

boxează bn'o-

P. GAȚU

namn București 
Ia limită:

a mvins
1-0

’iposta dîrză primită
alorilor clujeni, precum și un iureș 
15—20 de minute al echipei oaspe 
la începutul reprizei a Il-a — au 
it ca victoria lui Dinamo București 
ținută Ia limită, 1—0) să nu se 
fileze decît pc la jumătatea repri- 
secunde. Bucurcștenii au fost evi- 

t mai buni (lc-a aparținut repriza 
nă și — mai ales — finalul jocului), 

atacul. lor. a fost bine „ținut" de 
rarea în 6—7 oameni a clujenilor, 
amo n-a făcut, în ciuda superiori- 
i teritoriale, jocul bun din partidele 
campionat anterioare, ccmpartimeri- 
’niai slab fiind atacid, care a ratat 
ițe ocazii.
lujenii au avut o comportare bună, 
a- reușit tactica defensivă (Georges- 
1-a dublat pe Mureșpn, iar Lutz a 
d mai mult half), iar acțiunile lor. 
qoptra-atac au fost totdeauna peri- 
>ase (aceasta și din cauza plasa
tului ofensiv al mijlocașilor ad- 
■i,). Știința Cluj ne-a plăcut ieri 
t niai mult decît în jocul cu Pro- 
mi.' In special la începutul repri- 

șccuiidc, cînd tinerii clujeni au 
't, jocul minute în șir în terenul ad- 

reușind unele combinații specta-

din partea a-

Mai rapid decit Szakacs 1 și Ene, /wtarid (Mnjean Nicoară 
tini. (Pază din meciul Dinamo Buc. Știinta Cluj 1—0) 

'(foto T.

/dentă. întreaga echipă 
jticat în prima repriză 
;cu schimbări rapide de locuri 
.•a pus în derută apărarea localnicilor. 
(La aceasta se adaugă și siguranța în 
.preluarea mingilor și pasele precise, 
(care în majoritatea lor au putut fi uti- 
ylizate de atac. Localnicii au abuzat de 
■acțiuni individuale, lucru la care au 
.renunțat în repriza, secundă, cînd au 

Ndominat, jucînd de la egal ia egal. 
(Victoria realizată de C.C.A. cu scorul 
de 3—1 (2—0) este meritată. Punctele 
au fost înscrise de Alexandrescu (min. 
9), Zavoda I (min. 38). Constantin 
(ruin. 77) pentru învingători și Proca 
(min. 86) pentru învinși. Arbitrul N. 
Vizireanu (Cluj) a. condus bine echi
pele :

STEAGUL ROȘU: Ghiță-Zbîrcea, Za- 
liaria, Tîrnoveanti-I lidișan, Akiarcăș, 
(Szigefi)-Hașoti (Moarcăș), Fusulan, 
Proca. Szîgeti (Hașoti), Campo.

C.C.A.: Voinescu-Zavoda II, Apolzan, 
Staicu-Jenei, Borțe-Constantinescu. Con
stantin, Alexandrescu, Zavoda I, Tătarii.

ȘTIINȚA: 
REȘAN, “ 
Suciți, Petru Emil, 
11. Moldovan.

NICOARA-Roman, MU- 
Costin-Kromely, Georgescu- 

“ ' MATEIANU, Lutz,

R. URZICEANU

Roibu)

militară 
un joc

a prac- 
sirnplu, 
ceea ce

20. O combinație Dula—Ghibea—Flo- 
rea se termina cu un șut puternic de 
la 16 m. în colțul stîng: 1—0. In min.
29 oaspeții egalează: Banciu îl ser- 
vește pe Dipulescii și acesta, scăpatDE TAg| AU FOST INVITATE
de_ I anali, trage fulgerător pe lingăLA CAMPIONATELE EUROPENE 
Crîsnic ieșit inoportun: 1 — 1. In con
tinuare jocul se menține frumos. In 
min. ?3, Diniilescu trage de la 25 ni. 
iu bara transversală. 5 minute mai 
tîrziu același Diniilescu Șutează în 
Crîsnic. La reluare, în min. 47 Gabor 
ratează de la numai 5 ni. o mare oca
zie. Scorul este modificat în min. 64.
Mingea se plimbă rînd pe rînd de lai __ _ ___ ,__ ____ ,___ j _
Gabor la Ghibea, Dula, Florea și ultimul J acestui Congres. Campionatele moti- 

i-- t... jja,ie (je [,ox pelltru amatori vor fi 
organizate numai în cazul cînd între
cerile de box nu vor figura în pro- 

Mitrari (Buc.) aJ gramul Jocurilor Olimpice. In legătură 
" : ~~‘\cu numărarea boxerului după sune- 

L tul gongului (între reprizele I și II, 
Sil și III) nu s-a luat o hotărîre de- 
( finitivă.
I In prezent federația de specialitate 
\ elvețiană a început pregătirile în ve- 

J__ i marei competiții.
> vor desfășura într-o 
7 adăposti 7.000 spectatori. 
\ riatele europene au fost 
/ țări.

. (
BACAU, 5 (Prin t.lefon). Ploaia / 

căzută înainte și în timpul meciului > 
Dinamo—U.T.A. a desfundat terenul,/ 
itifltiențînd. . dftslășwarea», jocului am-V 
belor echipe. Dinamoviștii, porniți fa-7 
voriți în această întîlnire, au trebuit 1.... ..... ...............
sa se mulțumească pînă la urmă cu, (0—6). Meciul retur va avea loc la 
mi rezultat de egalitate (0—0), careS BudApesl;),

• La Glasgow, pe stadionul Hamp
den Park, Scoția și Irlanda de nord 
an terminat la egalitate 2—2 (0—0).

• In campionatul 
unional, echipa Himik 
(Voskresensk) a dis-

de Spartak Moscova.
• Echipa Spartak 

Moscova își continuă 
turneul în R ,P. Chi

la Sicilian voleibaliștii
3—2 iar vo-

• După cum s-a 
anunțat, cu prilejul 
Congresului A.l.B.A. 

s-a hotărît ca viitoarea ediție a cam-' 
pionatelor europene de box să aibă 
loc la Lucerna între 21 și 31 mai. 
Iată de altfel alte completări cu pri
vire la discuțiile purtate cu prilejul

înscrie de Ia 8 m: 2—1. Oaspeții for
țează egalarea, dar nu reușesc din 
cauza apărării ermetice a gazdelor.

Arb. Constantin
condus cu unele scăpări (a fluierat 
ofsaiduri cu întîrziere). Echipele: 
JIUL: Crîsnic — Romoșan, PANAIT, 
Vasiu — Deleanu, FARCAȘ — DULA, 
Ghibea, FLOREA, Gabor, Nertea. 
PROGRESUL; Mîndrtt — COJOCA-i 
RL\ Caricaș, Soare — Știrbei, Pereți derea 
— OAIDA, Sniărăndescu. BANC1U, 
Noagu, DINULESCU, (I. ZAMORA și 
ST. BALOI, corespondenți).

Scor alb la Bacău

BOX

Meciurile se 
sală care poate 

La campio- 
invitate 26

i
• Finala „Cupei R. 

FOTBAL P. Albania" a fost 
cîștigată de echipa 

Partizan care a învins cu 1—0 for
mația Skanderbeg din Korkia.
• Ieri, la Berna, în cadrul „Cupei 

campionilor europeni" Young Boys a 
întrecut M.T.K. Budapesta cu 2—1

Victorie 
la

minatul 1in 
Ploești !
(Prin telefon). — Tim-PLOEȘTI 5 (Prin telefon). — Tim

pul ploios a făcut ca la meciul Petro
lul—Farul să ntt asiste decît circa 4000 
de spectatori, Care scontau o victorie 
ușoară a gazdelor. Această încredere a 
fost întărită mai ales de faptul că Pe
trolul a și deschis scorul în primele 
secunde de joc: Bădulescu a tras cam 
de la 25—30 m., Maroși s-a pregătit 
să intervină, dar a alunecat și mingea 
a treefit peste el în plasă : 1—0. Cum 
Petrolul a dominat după acest gol, im
presia generală era că scorul va fi mă
rit. Minutele însă s-au scurs fără ca 
numeroasele atacuri ale ploeștenilor să 
fie concretizate, deși atacanții au avut 
ocazii bune de a marca. Babone, Za- 
haria și Tabarcea le-au ratat însă pa 
rînd. La reluare, aspectul jocului s-a 
schimbat. Atacul gazdelor a slăbit rit
mul, cedînd inițiativa constănțenilor 
care au început să atace periculos. 
Moroianu a ratat o ocazie in min. 62, 
apoi pe rînd Sever, Corneanu și Nicu- 
lescu. Apăraria Petrolului, în formă 
bună, a ținut piept cu succes. Din min. 
65 Petrolul și-a revenit, a preluat ini
țiativa, dar înaintarea n-a fructificat 
nici una din ocaziile avute. In plus, 
Farul s-a retras într-o apărare erme
tică1 reziStînd tuturor atacurilor», ’Scor 
final: 1—0'(1—O')/A ftfctMn general 
un joc tipic de campionat, în care 
echipele au luptat cu multă voință și 
elan. Mai ales cbnstănțertii, carb’ i-atf 
surprins pe plocșlcni. Apărările au 
fost la. fel de bune. înaintările s-au 
comportat mai slab. Bun ațbitrajul lui 
Șt. Geac.

PETROLUL': Sfe'tcti-Pahonțu, 'Mari-' 
nesetr, Top.șa-Neacșu II, Ncacșu 1-Za- 
haria (Constantinescu), Tabarcea, Ba-

(GH. MÂZGARF.ANU și C. GRUIA, 
corcsp.)

Joc frumos la Petroșani
PETROȘANI 5 (prin-telefon). 2000 

spectatori au asistat la meciul dintre 
^echipele Jiul din localitate și Progre
sul București, încheiat cti victoria e- 

.chipei gazdă cu scorul de 2-1 (1-1). 
'Jocul a fost spectaculos, ambele eclii-

IHi II P
IIMBATA ALERGĂRI DE GALOP

K S M
rntută 8 nciembrte, la ora 13.30, se 
nizează o reuniune de galop.
ii din prima categorie se întîlnesc 
premiul Taifun, în care participă: 
zac 58 (Stoian G’n.) Cod aș 58 (Sto- 
P.). Leandru 57 (Tasim), Lăstun 

(Lazăr Gh.), Stoc 55Va (Crișan), N-unu 
Socraie E).
JMINICA ALERGĂRI DE TRAP 
iminică 9 noiembrie, la ora 10, este 
'ramată o reuniune de tr..p cu 8 
îăii. In premiul Ideal ' sînt în- 
e elemente oe valoare: Olteț 1700 
ițoi Gh.), Zvon 11’ 1700 (TeofiJ),
>,pir 1720 (Avram G.), Lustragiu 1740 
lăileseu). Succes 1740 (Szabo I). Ză- 

1740 (Oană). Ticău 1760 (Voronin), 
■urel 17G9 (Brailowsky).
premiul amatorilor participă 4 ac- 
și 3 actrițe.

OȚEL ÎNVINGĂTOR
Alergarea principala a reuniunii 

ieri a fost cîștigată de Oțel, care 
parcurs kilometiul în 1’26, dovedind o 
bună condiție.

Trei eîștigători: Filieră vînt, Florida 
și Tunica și-r.u îmbunătățit recordul. 
Rezultatele reuniunii sînt

I. Flueră vînt (Oană) 
Fugar. Cota: *

II. Plenul a 
Sonat. Cota:

III. Tunica 
<lar, Dolofan.

oțel (Onachc) 1’26,1, L.v 
Coti: 5,16 — 11,40 — 16,5». 

Amica (Kocsiis) 1’30,1. 
metal. Coti: 6,90 — 46,40 — 37,90.

VI. oiitnp II (Voronin) 1’33,1. 
Hazliu

VII.
Triumf
Ocnei.
9.40.

IV. 
>mr.

v.

de 
a

următoarele: 
1’43,5, Secera,

1’36.4, Haga. 
— 56,30.
1’39,7, Legen-

32,30.
O-

4,SC—2C,3Q. 
(Moldovan) 
3.?î> — 36,80 
(Vasile Gh.) 
Cota: 3,40 — 29,10

Eronin,

Demon, Ha

ni * Viola,
II. 'Cota: 4,9o — — 21,10.

Hermes (Mihă-Hie^cu) 1’29,7,
(Stefăi?e'<cu M.) 1’29,7, Valea

C’țotaj: 2,30—1,^0—1,010—5£C—

in rezultat de egalitate (0—0), care 
însă îi nedreptățește. Echipa locală 
â jucat peste 60 de minute în terenul 
aiădenilor, a atacat mult și a avut 
numeroase ocazii, dar pe de o p. 
înaintarea sa a ratat situațiile f» 
racile create, iar pe de altă parte 
U.T.A. s-a apărat foarte bine, respin- 
gînd muRe acțiuni. De altfel, echipa 
oaspe a pus de la înoeput accent pe 
apărare, pentru a obține un meci nul.. 
Și a reușit. In mirt. 6 Dinamo a avut 
o acțiune periculoasă, dar F.îtimie a\ neză. Jucînd 
fost oprit nereglementar în careu del sovietici au cîștigat cu 
un apărător, fără ca arbitrul să șan-X leibalistele cn 3—0. 
ctioneze. Dinanto a continuat să atace,j________
dar fără rezultat. In schimb U.T.A. 
ă fost pe punctul de a înscrie de 
două ori prin Țîrlea (min. 10 și 20) 
care a scăpat singur spre poartă, dar 
a tras peste bara. Coman a parat un 
șut puternic al lui Gram în min. 30, 
iar în min. 35 Filip a tras în... băl
toacă (în loc de minge) de la 1 m. 
de poartă! Dinamoviștii au atacat și 
după pauză, dar înaintașii au ratat 
alte situații, dintre care sînt de re
ținut cele ale lui Filip și Rădulescu 
jocul a plăcut j in dîrzenia și com
bativitatea echipelor. / 
scăpări T. Asztaloș. DINAMO: Faur __ ___
— Giosanu, Cîrnaru, V. Cineu—Țircov- f patinoar'.

.....  ........... .. ‘ Echipele din Geneva s-au adresat 
tribunalului de arbitraj al ligii de ho
chei, protestînd împotriva acestei ho- 
tărîri, dictată din motive politice, ne
corespunzătoare cu statutul ligii. Tribu
nalul a respins acest protest. Hotărt- 
irea tribunalului a provocat o vie indigJ 
nare în opinia publică a țării. Sub tit
lul „Rușinea hocheiștilor elvețieni" 
ziarul „Tribune de Lausanne" scrie 
„Decizia tribunalului are o vădită nu
anță politică și probabil că va stirnî 
reacții puternice... Noi sîntem marto
rii celui mai mare scandal din istoria 
ligii de hochei elvețiene".

Ziarul „Gazette de Lausanne" califi- 
Qă poziția conducătorilor ligii ca ab- 

BucurecPns'^er^ hotăjîrea tribu- 
TiinișolraA (laiului de arbitraj nu poate să fie de- 

/ finitivă.z

Tarte
avo- HOCHEI

VOLEI

O măsură samavolnică 
a ligii elvețiene 

de hochei
GENEVA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite : După cum s-â anunțat, co
mitetul ligii elvețiene de hochei pe 
gheață a interzis echipelor elvețiene să 

■ , joace cu hocheiștii sovietici, care au
ctl / f°st invitați la Geneva de autoritățile 

_ ^orașului, cu ocazia inauguram noului
ilicit, FI. Angliei — Radulescu. Filip, 
Gram, Eftimie, Ciripoi. U.T.A.: Co
nran — Seres, Capas, Farmati — 
Petschovski. Kcczka — Jurcă, Igna, 
Mețcaș, Tîrlea. Tăitceanu. (ILIE 
IANCU și MIRCEA ALEXANDRU, 
corespondenți).

DUMINICA 9 NOIEMBRIE: ETAPA 
A VIII-a (

București: C.C.A.-Dinamo Bacău (orai 
13) și Progresul-U.T.A. (ora 14.45), lin 
cuplaj pe Stadionul Republicii. Bile-1 
tele pentru acest cupl?j se ver pune în| 
vînzare la: Stadioanele Dinamo, Repu-“ 
blicii, ,,23 August” și Giulești, la Pro-1 
----------- -------------- ------- ------ x. - c.A.I

:r. r;pe hrntfnd •mrz. Ttar'corectr'peRtnl-cele- “Săi90-1? J); JUTBJa CJ‘ , 3. . , ’ ‘ .. . . Ba. 6 Martie) si chioșcul din sfr.ir,,,., Gazdeie au manifestat ■■•■
'uptă și pț.'n 

ei e pe deplin nieri- 
fost desclfs în nihi.

două puncte. Gazdele au manifestat 
o mai mare voință dș, luptă, și 
acqastă vițtorîa 
tata. Scorul a

• In urma .omologării concursului 
Pronosport nr. 44 din 2 noiembrie au 
fost stabilite .următoarele premii :

Premiul I: 11. variante cu 12 re
zultate exacte a cite 9.977 lei; Pre- 
njiul II : 274 variante cu II rezultat: 
exacte a cîte 480 lei ; Premiul III : 
3.167 variante cu 10 rezultate exacte 
a cîte 62 lei fiecare.

Fondul- de premii : 439.002 lei.
• Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 44 din 2 noiembrie a. c. 
se va face în Capitala vineri 7 no
iembrie începînd de la ora 17 la agen
țiile proprii raionale Loto-Pronosport 
în raza cărora participanții și-au de
pus buletinele.

® Dacă concursul Pronosport nr.
44 a fost oarecum „calm", excepție 
făcînd doar meciurile campionatului 
italian, meciurile programate în pro
gramul concursului Pronosport nr.
45 etapa din 9 noiembrie sînt în mă
sură să stîrnească interesul partici- 
panților.

în plus, etapa desfășurată ieri în 
cadrul categoriei A a adus ‘unele pre
cizări în ceea ce privește forma echi
pelor, astfel că participanții la acest 
concurs au posibilitatea să analizeze 
cu mai mult discețnămînt posibilită-

Vi du.
Ploești: Petrolul-Rapicl

Constanța: . Fwul?»inam<o 
Cluj: Știința-Steagui roșu Și 
Știința-Jiul.

8

țilc echipelor care se întîlnesc dunți- 
nică.

In cadrul categoriei B sînt cîteva 
întîlniri echilibrate în care orice pro
nostic este posibil. Industria Sîrmei 
C. Turzii susține un joc greu cu 
Corvinul Hunedoara. C.S.M.S. lași 
care încă nu și-a găsit cadența sus
ține de asemenea o partidă foarte 
grea cu Metalul Titanii Biicurcști care 
vor depune toate eforturile pentru 
obținerea unui rezultat cit mai bun 
pentru a se putea menține în pluto
nul frunțaș.

Nu uitați! Toate agențiile Loto- 
Pronosport din Capitală se închid sim- 
bătă la ora 24 cu excepția Agenției 
Centrale din Calea Victoriei nr. 9 
(vis-a-vis de Poștă) care va fi des
chisă toată noaptea pînă duminică la 
ora 8 dimineața.

tfui Pronoexprcs nr. 42 din 5 noiem
brie an fost extrase următoarele nu-’ 
mere •

27 46 26 24 9 6
Numere de rezervă : 19 45
Fond de premii: 1.102.940 lei.

CONCURSUL PRONOSPORT NR. 46 
DIN 16 NOIEMBRIE 1958

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursu-

I. Dinamo Buc. — Rapid
' II. C.C.A. — Progr.

III. Stiinta Tini. — Petrolul
IV. U.T.A. — Jiul
V. Știința Cluj — Farul

‘VI. St. roșu - - ■
Bacău

V1J. Poiana 
tanii Buc.

. VIII. G.S.M.
IX. Gloria Bistrița — Rapid 2 Buc,
X. Prahova Ploești •«- Unirea Iași
XI. Minerul B. Mare — Ind. Sirmei

C. Turzii i
XII. Dinamo Bîrlad — Dinamo 
Galați

Or. Stalin — Dinamd

Cîmpina — A\ct. Ti-

Reș ța — C.S.A. Sibiu

Rubrică redactată de I. S. Loto-; 
Pronosport.



Trăiască în veci prietenia romîno-sovietică!
PE DRUMUL DESCHIS 
DE MARELE OCTOMBRIE

Uriașe sint posibilitățile, nemărginite perspectivele pe care Marea Revo
luție Socialistă di<i Octombrie le-a deschis în fața omului descătușat de lan
țurile exploatării. Piatră de hotar în isterie, creatoare a orinduirii din care 
au dispărut nedreptatea și oprimarea. Revoluția din Octombrie a trezit forțele 
creatoare ale poporului, purtîndu-1 pe culmile cele mai înalte, spre care 

i năzuia de veacuri și la care ii dădeau dreptul talentul și calitățile sale.
Nu există domeniu de activitate în 

care Revoluția să nu-și fi arătat roa
dele binefăcătoare. Realizările epocale 
ale Uniunii Sovietice în industrie și 
agricultură, in economie și știință, în 
arta și cultură, dovedesc cu elocvență 
aceasta. Și, bineînțeles, nu a rămas în 
afara iureșului general nici sportul, 
parte integrantă ’a cui tur ii socialiste, 
a vieții omului modern. Pentru sport. 
Marea Revoluție Socialistă din Octom
brie marchează deopotrivă o răscruce, 
in Siaiul Sovietic, al muncitorilor și 
țăranilor, s-a născut un altfel dc sport, 
de o structură inedită, accesibil celor 
multi, îndreptai in folosul maselor 
muncitoare, cum nu cunoscuse pină 
atunci omenirea. 41 de ani de sport 
sovietic au însemnat nu numai peste 
patru decenii de mari succese, ci toi- 

: odală. afirmerea pe pian mondial c. 
justeții interpretării pe care parhdtd 
celor ce muncesc o dă sportului Și 
culturii fizice.

De la penultimul la primul loc!
1912, anul celei de a V’-a Olimpiade 

moderne, a însemnat momentul de vîrf 
pentru activitatea sportivă din Rusia 
dinaintea revoluției.' Guvernul țarist a 
trimis la Stockholm o echipă completă, 
cu intenția de a exploata pe plan po
litic orice succes de pe stadion. Dar 
cu toate că in rindul delegației ruse se 
găseau sportivi de un real talent, lipsa 
condițiilor materiale, de pregătire șl 
de sprijin, și-au spus cuvintul. Echipa 
a înregistrat un greu eșec, octipind 

• penultimul loc în clasamentul pe 
nat iuni.

41/ de ani mai tirziti, la Olimpiada 
de la Helsinki din 1952, reprezentativa 
Uniunii Sovietice ia parte pentru pri
ma oară la Jocuri. Evoluția sportivilor 
in tricouri purpurii este încununată de 
un succes total: echipa U.R.S.S. 
ocupă locul I la egalitate cu S.U.A. 
Iar la Olimpiada următoare (Melbour
ne 1956) sportivii sovietici domină 

net întrecerile, clasindu-se primii, la 
mare diferență de puncte de cei ame
ricani, care înregistrau astfel primul 
lor eșec in istoria locurilor.

Acesta a fost drumul parcurs de 
spcrtul sovietic. Primind din partea 
țarismului o moștenire grea și in acest 
domeniu. Uniunea Sovietică a știut nu 
numai să lichideze marele handicap pe 
care-l avea in domeniul sportului față 
de principalele țări capilalisle, dar să 
treacă in frunte, cucerind supremația 
in ierarhia mondială.

Cum a fost posibil?
'Aceasta se întreabă multi „specia

liști" din Apus, care, neințelegind sem
nificația marilor transformări revolu

ționare înfăptuite de popoarele sovietice, 
rămin. uimiți in fața vertiginosului pro
gres înregistrat de Uniunea Sovietică 
in toate domeniile de activilale.

Sportul sovietic, condus de par
tid, a străbătui o serie de etape isto-'j 
rice bine determinate, mergind in pas^ 
eu întreaga dezvoltare a societății so-' 
viciice. Intre anii 1919—1928 se rfes-l 
fășdară o vastă activitate de închegare] 
organizatorică a mișcării sportive șq 
dc dezvoltare a sportului de masă.. 
Prima Sparlacluadă Unională din 1928ț 
marchează un jalon importam în a-, 
ceasta muncă, arătind că se pwvuse] 

■pe un drum bun. In 1931 a fost creall 
complexul G.T.O. care a jucat un rol' 
de seamă în dezvoltarea sportului so-ț iuptat

strălucitul său turneu in Anglia. Atle- 
ții și atletele domină ,.europenele" de 
la Oslo din 1946. Pe lista campioane
lor lumii la patinaj viteză figurează 
in permanență un nume: Maria Isa
kova. Și tot un reprezentant al Uni
unii Sovietice, Mihail Botvinik, cuce
rește titlul de campion de șah.

I.a 27 decembrie 1948 C. C. al 
P.C.U.S. elaborează istorica sa Hotă- 
rire in domeniul sportului, iraslnd 
drept sarcină tuturor organizațiilor 
sportive să dezvolte necontenit caracte
rul de masă al mișcării de cultură fi
zică, să cucerească supremația mon
dială in ramurile importante ale spor
tului. Acum sportivii sovietici pot ra
porta cu mîndrie Partidului: „Sarcina 
a lost îndeplinita 1“

Cifre cere uimesc
Realitățile sportive din U.R.S.S. sînt 

de-a dreptul impresionante. In întrea
ga țară, peste 19 milioane de oameni 
practică cu regularitate sportul. Iată 
un caracter cu adevărat de masă al 
mișcării de cultură fizică. In compa
rație cu anul 1940, fondurile alocate 
mișcării sportive au crescut de patru 
ori. La dispoziția acestei uriașe mase 
de sportivi stă o bază materială cum 
nu există alta în lume : Uniunea So
vietică dispune de 1654 mari sta

dioane, 6643 terenuri complexe de 
sport, aproape 660 bazine artificiale 
de inot, peste 8600 săli de gimnas
tică, aproape 28.000 terenuri de fot
bal, 32.000 de ' '
volei, peste 2300 
mare număr de 
vează in rindul 
dezvoltare

sportul in satul colhoznic. In toate 
republicile unionale există asociații 
sportive colhoznice care reunesc peste 
4.000.000 membri. In rindul sporii-) 
vilor colhoznici se numără 135 mae-' 
ștri ai sportului, aproape 4.000 spor
tivi de categoria I, 30.000 de cate
goria a H-a și aproape 200.000 de 
categoria a 111-a.

A crescut mult și numărul sportivi
lor fruntași. După statisticile de la 
'începutul acestui an existau in
U.R.S.S. 1071 maeștri emeriti ai
sportului, 10.641 maeșlri ai sportului'’ 
și aproape 100.000 sportivi de ca/e-l 
goria I. Titlul de onoare de antre-f 
nor emerit il poartă 246 oameni. In) Stemele de Stat ale U.R.S.S. și R.P.R. pășesc 

de sportivi, simbol al frăției dintre cele două
____  _______ ___ ____ ... Purtate pe umeri tineri 

perioada care a trecut de la Holărirea! alături in fruntea coloanelor 
din decembrie, sportivii sovietici au\ popoare, prietene pe veci, 
stabilit peste 2000 recorduri unionale' 
dintre care aproape 600 intrec recor
durile mondiale oficiale. Numai in) 
acest an ei au înscris 174 recorduri, 
ale U.R.S.S. șl peste 60 recorduri ale\ 
lumii. La ora actuală, sportivii soaie-, 
tici dețin aproape jumătate din iota-} 
Iul recordurilor lumii oficial inregis-, 
trate. Participind în acest an ta 18' 
campionate mondiale și europenei 
sportivii sovietici au cucerit 28 locuri' 
I, 21 locuri II și 12 locuri III. Re-Î 
prezentanlii Uniunii Sovietice au do-\Iești, nerăbdători de a vedea începu- 
minai campionatele lumii de haltere.f t„; ...._ L. _ .... ________ 1_
caiac-canoe, lupte, iir, pentatlon mo
dern, parașutism sportiv, ~ ____ ____
șah, au ocupat primat toc pe echipez aceea nerăbdarea și curiozitatea noas- 
la campionatele europene de atletism! tră nu mai aveau margini.
au învins reprezentativa S.U.A. tn\ I" acea după amiază, pe Giuleșii. 
. , . , . .. , , ,, < trebuia sa vedem pentru prima oaraistoricul meci atletic de Ia AtosrooO evo)uin(1 sportivj £vietici Erau ce. 
din acest an. X lebrii fotbaliști ai echipei Dinamo

Patrioți și internaționaliști injlăcă-( Tbilisi, veniți de departe, de pe în- 
rați, credincioși pină la capiii cauzei 
Marii Revoluții din Octombrie, spor-

sovieiici pășesc necontenit îna-ț 
purtind iot mai sus steagul pa- 
iubite /

Urmînd exemplul prietenilor noștr 
cei mai dragi

Eram cu 13 ani mai tineri atunci, 
cînd, în acea zi rece de iarnă, urcam 
în grabă scările tribunei de la Giu-

tul meciului. Era un meci cu totul 
'■» neobișnuit, un meci cum nu ne mai 

scrimă,J fusese dat să vedem pină atunci. De

j In acea după amiază, pe Giuleșii, 
< trebuia să vedem pentru prima oară 
Zevoluînd sportivi sovietici. " 
S lebrii fotbaliști ai echipei

tny

baschet, 170.000 de 
baze de schi ele. Un 
cadre calificate act:- 
mișcării sportive. O 

nemaiintilnită a luat-o VALERIC CHIOSE

moment emoționant pe marele stadion „V. I. T.eninu din capitala uni
unii Sovietice: solemnitatea de deschidere a locurilor Sportive din cadrul 
Eestiixalului de la Moscova.

ț soritele plaiuri ale Gruziei. I-am vă- 
. z.ut atunci învingînd cu 10—5 o se
lecționată a cluburilor bucureștene.

I-am revăzut peste cîteva zile, cînd 
' an întrecut echipa C.F.R.-ului cu 2—II 
l La* Timișoara, în al treilea metr, di- 

namoviștii gruzini au învins selecțio- 
. nata locală cu,5—0.
‘ Firește, nu rezultatele consemnate 
, pe tabela de scor au însemnătate.

Nerăbdarea cu care așteptasem pe 
i sportivii sovietici își găsea satisfacție 

pe alt' tărîm. Și aceasta face ca a- 
• mintirile celor văzute atunci să ne fie 
atît de dragi.

Acel surprinzător antrenament în 
forță făcut de fotbaliștii sovietici chiar 
cu cîteva minute înainta de începerea 
meciului, ținuta lor exemplară pe te
ren și apoi discuțiile prietenești pc 
care le-am avut cu ei după ioc, toate 
ne-ait adus revelația a ceea ce este 
sportul și cultura fizică în Țara So
vietelor. ' Da, sportivii sovietici ne 
apăreau așa cum sînt în realitate, 
pregătiți temeinic, loiali pe teren, sin
ceri, prietenoși, gata să ne împărtă
șească din cunoștințele lor.

Vizita echipei Dinamo Tbilisi a fost 
primul semn de îmbărbătare venit de 
la răsărit pentru acei dintre noi care 
lucram la ridicarea noii noastre miș
cări sportive,, aceea care își găsește 
sprijinul în mase și este îndreptată 
către mase. Cele trei meciuri de fot
bal erau prima manifestație a unei

) A 41-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie
(Urmare din pag. 1)

anii din urmă, breșa

prietenii sportive care avea să s 
întărească neîncetat în anii următor 

Curînd după aceea, au început s 
se facă tot mai dese mărturiile ace 
tei prietenii, devenită apoi tradiții 
Ne-au vizitat țara numeroase del< 
gații de sportivi, specialiști și r 
viști pe tărîmul culturii fizice s 
tice. Și noi am răspuns acestor vizeu 
primiți întotdeauna cu drag pe p 
rrântoi Uniunii Sovietice.

Nu numai prin întreceri pe terem 
de sport, dar și prin intermediul 
zeci șî sute de cărți, reviste și fila 
sportive, am avut posibilitatea să r 
însușim din experiența înaintată 
sportului sovietic. C» adevărați ele 
sfrguincioși, sportivii și antrenor 
noștri au pornit să învețe din, t< 
zatt-rul de cunoștințe pe care ni-1 pi 
neau la dispoziție, cu inima larg dei 
chisă, prietenii noștri de la răsărit.

Cu acest neprețuit ajutor și des. 
vîrșit exemplu a putut fi clădită 
în țara noastră o mișcare de cultui 
fizică așezată pe baze științifice, tn> 
nită să contribuie la creșterea un 
generații noi, sănătoase și gata or 
cînd să slujească și să apere cu al 
negație cauza construcției socialism! 
fui.

Pe răbojul anilor care s-au su 
cedat de la primele începuturi •-> 
mișcării sportive de mase din 
noastră și pină acum, stau înscu. 
prefaceri și realizări de seamă, ca. 
— de fiecare dată — poartă pecett 
strălucitului exemplu sovietic. Istorii 
llotărîre din 26 iunie 1949 a Biroul 
Politic al C.C. al P.M.R. asupra pr 
blemei stimulării și dezvoltării ca 
finite a culturii fizice și sportului, i 
troducerea în anul următor a cor 
plexului sportiv G.M.A. și, mai r 
cent, llotărîrea C.C. al P.M.R. și 
Consiliului de Miniștri al R.P.R. d 
2 iulie 1957, cu privire la reorganiz 
rea mișcării de cultură fizică și spo 
din Republica Populară Romîiiă 
toate aceste documente prin ca 
este exprimată grija Partidului 
Guvernului pentru dezvoltarea mi 
carii dc cultură fizică din țara nfta 
tră s-au inspirat direct din pili 
oferită de sportul sovietic, cet ir 
înaintat din lume.

învățăm continuu de la prietei 
noștri sovietici și ei nu obosesc 
ne arate mereu prietenia lor, să 
ofere sprijinul lor neprecupețit. Ro 
dele ajutorului sovietic în sport pot 
recunoscute pretutindeni în țara noa 
tră. In orașele și satele Rcpubl.t 
noastre cresc neîncetat rîndurile cel 
care practică sportul, s-au înălțat n 
meroase baze sportive moderne, dev 
tot mai strălucite succesele și perle 
manțele pe care le înregistrează spe 
tivii fruntași romîni, cucerind astl 
un binemeritat renume în arena sjx 
tivă internațională.

In toate aceste izbînzi ale sportul 
nou din (ara noastră stă cuprin 
în mod indisolubil partea de cont 
buție a ajutorului frățesc pe care 
l-au acordat prietenii noștri soviet! 
sportivii Marii Țări a Socialismul, 
cei mai buni soortivi din lume.

RADU VOIA

de importanță istorică-mondială, care 
confirmă în mod strălucit invincibili
tatea cauzei socialismului și faptul că 
întregul progres social se desfășoară 
azi sub senuiul Marelui Octombrie.

Sub acest semn și-a scris și poporul 
romin istoria anilor aceștia. Cătăuzin- 
du-se cu fermitate după învățătura 
marxist-leniniștă și aplicînd în mod 
creator bogata experiență a Uniunii 
Sovietice, Partidul Muncitoresc Romin 
conduce cu înțelepciune poporul nos
tru pe drumul Marelui Octombrie.

Strîns unit in jurul partidului și 
guvernului, poporul romin se află fu 
primele rînduri ale luptei pentru pace 
și socialism.

In Octombrie 1917 s-a născut o nouă 
lume 1 Forța uriașă a acestei lumi este 
astăzi o chezășie că istoria viitorului I 
va cuprinde pagini minunate de pace, 
libertate și viață fericită penîrtt toate 
popoarele lumii.

1.300.000.000 oameni — adică jumă
tate din populația globului — s-au 
smuls de sub apăsătoarea dependență 
colonială. Constituirea mior state inde
pendente, caR.P. Chineză. India, Indo
nezia, Birmania, Republica 
nită și altele reprezintă 
dintre cete mai grele dată 
imperialist mondial.

încă de a doua zi după 
din Octombrie, lupta pentru pace 
și prietenie între popoare a con
stituit baza de neclintit a politicii ex
terne a partidului comunist și guvernu
lui sovietic. Ideile mărețe ale păcii, 
proclamate de Marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, și-au găsit întru
chiparea în mișcarea mondială pentru 
apărarea păcii. Steagul păcii, înălțat 
de Octombrie, a devenit simbolul noi
lor relații dintre popoare — relații de 
prietenie și colaborare frățească.

Crearea lagărului socialist, crearea 
unei vaste zone a păcii — iată izbînzl

înfăcută 
s-a lărgit 

Stindardul sub care a 
Î _ învins proletariatul rus,

stindardul socialismului, flutură azi 
deasupra a încă 12 țări, lată de ee, 
în legătură cu aceasta, tovarășul Mao 
Tze-dun spunea: „Ponorul chinez a pri- 

următori slut caracterizați de un marc\ întotdeauna revo.uț:a chineza ca o 
avint pe drumul ridicării măiestriei. 3 continuare a Revoluției Socialiste din 
Rezultatele atleților se apropie de pla-\ Octombrie și consideră acest lucru ca 
fo'ml internațional, iar atletele sei o cins{ ia^ 
a*frma a fi cete mat bune dm lumc\ ’ . . . . .
Crește in ritm rapid măiestria hol-^ ® cu victoria revoluției socia-
tcro>ililor. gimnaștilor, palinrdorilorA liste în China și în celelalte țări de- 

mocrat-populare. s-a schimbat radical 
raportul de forțe dintre socialism si 
capitalism, în favoarea socialismului, 
care a devenit astăzi un sistem mon
dial invincibil.

Marea Revoluție Scclafistâ din Oc
tombrie a deschis era dezrobirii popoa- 

u . lts relor coloniale. Acest proces istorie a
Moscova întreprinde ^ înregistrat victorii epocale: peste

șah’știlor
Criminalul război hillerisl a între

rupt o activitate laborioasă, in plin' 
avint. Dar in 1945, după ce s'engtit so
vietic a fluturat victorios pe Reichstag, 
tineretul pășește din nou pe stadioane, 
cu același enitizidsm. tot înainte. Oc
cidentul nu mai poate trece sub tăcere, 
performanțele sportivilor din 11.9.38.. 
pentru ci întreaga lume le este mar-, 
toră. Dinamo /'

•n
sistemul capitalist mondial 
considerabil.

și a Arabă li
ft lovitură 
sistemului

Revoluția

I
Mumărul viitor al ziarului nostr 
va apare luni 10 noiembrie, I 
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