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In Octombrie 1917 clasa muncitoare 
rusă a luat cu asalt Palatul de Iarnă. 
De pe crucișătorul „Aurora" salvele 
tunurilor vesteau începerea unei noi 
epoci în istoria omenirii...

Revoluția din Octombrie a trezit la 
viață și la luptă masele asuprite, le-a 
ridicat împotriva mîrșăviil-* țarismului 
și ale capitalismului, a dat posibilitatea 
ca popoarele din întreaga Rusie să pă
șească în viața matură, să respire ae
rul curat al linei noi orînduiri sociale.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a însemnat un punct de co
titură îrt dezvoltarea mișcării munci

Mitingul organizat la lași
cu prilejul sosirii Ștafetei Prieteniei Romîno-Sovietice
— IAȘI, 5 (prin telefon). Cu mult 
înainte de sosirea în localitate a Șta- 

1 fetei Prieteniei Romîno-Sovietice, în 
! frumoasa Piață a Unirii .— împodobită 
; sărbătorește cu steaguri roșii și tri- 
| colore, care își unduiau faldurile în 
* bătaia vîntului — se aflau mii și mii 
: de oameni ai muncii, de la Atelierele 
I C.F.R. „Ilie Pintilie", de la fabrica
‘de texiile „Țesătura", de la Fabri- 
jpa de antibiotice din Iași. Se a-
' jlau. de asemenea, grupuri impresio-
1 r

nanfe de elevi de la școlile elementare, 
medii și profesionale, precum și spor
tivi din asociațiile sportive ieșene.

La ora 16, în Piața Unirii, mitingul 
este deschis de tovarășul Octav Iliescu, 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular al orașului Iași, după 
care își fac apariția sportivii purtă
tori ai mesajelor de salut către tine
retul sovietic. Primii care intră în 
piață sînt reprezentanții tineretului din 
raioanele regiunii Iași. Printre ei, elevi
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și școlii de călărie, cicliști și adeți. 
De pe altă arteră își fac apariția mo- 
toeicliștii, care poartă ștafeta princi
pală, sportivii care au străbătut cale 
de peste 400 km de la București pînă 
la Iași. Ei aduc mesajele de salut ale 
tineretului din regiunile Timișoara, 
Hunedoara, Stalin, Ploești, Craiova, 
Pitești, București, Constanța, Galați. 
Oradea, Baia Mare, Cluj, Regiunea Au
tonomă Maghiară și Bacău. Apar apoi 
sportivii care reprezintă tineretul din 
regiunea Suceava. Atmosfera este im
presionantă. Aplauzele nu mai conte
nesc. Deodată se face liniște. Se dă 
citire mesajelor de salut Mesajul de 
salut adresat tineretului sovietic de 
către tinerii din regiunea Suceava este 
citit de fotbalistul Constantin Vlonga 
de la asociația sportivă „Victoria" Su
ceava. Conținutul mesajului este aplau
dat în repetate rînduri de cei prezenți. 
Apoi este citit mesajul de salut pe care 
tinerii din regiunea Iași îl adresează 
bravului tineret al Uniunii Sovietice. 
Mesajul tineretului ieșan este citit de 
maestrul sportului, planoristul Gheor- 
ghe Gilcă. In mesaje se exprimă atașa
mentul tineretului din patria noastră 
față de tineretul sovietic, salutul fier
binte exprimat cu prilejul celei de a 
42-a aniversări a Marii Revoluții So
cialiste din 
scumpă tuturor 
lumea întreagă.

După citirea 
festivitatea de 
sportivilor care

torești internaționale și a mișcării de 
eliberare națională din întreaga lume. 
Ea a dat noi forțe oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul pămîntului, a 
sădit în inimile lor încrederea în vic
toria finală împotriva unei orînduiri 
nedrepte și chinuitoare — orînduirea 
capitalistă. Ea a schimbat radical ra
portul de forțe între muncă și capital 
pe arena mondială, datorită ei s-au 
creat condiții mai favorabile luptei 
clasei muncitoare pentru interesele sale, 
pentru progres și socialism. Marea Re
voluție Socialistă din Octombrie a fost 
și este o pildă însuflețitoare pentru o- 
menirea muncitoare, iar orînduirea so
cialistă creată de revoluție este proto
tipul viitorului, spre care au năzuit și 
năzuiesc clasele exploatate și popoare
le încătușate.

Pe drept cuvînt epoca deschisă de 
Marea Revoluție Socialistă poate fi 
numită epoca marilor prefaceri revolu
ționare. Niciodată forțele progresiste 
ale lumii n-au rezolvat probleme atît 
de complexe și de ample ca în actua
la epocă. Este epoca în care se rezol
vă problemele fundamentale ale pre
zentului și viitorului omenirii, este epo
ca cuceririlor revoluționare, al cărei 
stindard este învățătura atotbiruitoare 
a marxism-leninismului.

Lumea imperialistă nu este inexpug
nabilă, așa cum afirmau apologeții ei, 
aparatul ei piopagandistic. Concepția 
potrivit căreia orînduirea capitalistă 
este imuabilă și veșnică, iar clasa 
muncitoare, fiind „clasă inferioară", nu 
s-ar putea descurca singură, fără bur
ghezie, nu ar putea să conducă inde
pendent societatea, a fost aruncată la 
lada cu gunoi. Meritul Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie este acela că 
a dat puterea de stat și proprietatea 
asupra mijloacelor de producție în mîna 
clasei muncitoare, că a eliberat milioa
ne de oameni ai muncii de robia capi
talistă, că a dovedit practic că poate 
să existe o societate fără exploatatori 
și exploatați.

Tocmai datorită înlăturării de la pu
tere a claselor exploatatoare, tocmai 
prin crearea primului stat al dictaturii 
proletariatului, născut in viitoarea ma-

relui Octombrie, și-au putut cuceri, 
pentru prima oară, libertăți și drepturi 
democratice fără precedent în istorie, 
muncitorii, țăranii și toți ceilalți oa
meni ai muncii. Iată de ce poporul so
vietic, bizuindu-se pe dictatura prole
tariatului, a construit socialismul și 
construiește în prezent comunismul. 
Iată de ce astăzi Uniunea Sovietică a 
devenit, pentru toate popoarele, deschi
zătoare de drumuri noi.

Intr-un răstimp scurt, Marea Țară a 
Socialismului a devenit una din cela 
mai înaintate țări industriale din lume, 
cu o cultură și o știință la un nivel fără 
precedent Ea a realizat noi și uriașa 
succese în toate domeniile de activita
te, mărețe succese în munca de con
strucție desfășurată a comunismului, 
în domeniul științei și tehnicii. Rache
tele cosmice sînt succese de seamă ala 
astronauticei sovietice și ele se dato- 
resc calităților deosebite ale oamenilor 
de știință sovietici, felului în care esta 
condusă și organizată munca de cerce
tare științifică în statul sovietic.

Și pe plan extern Uniunea Sovietici 
s-a înscris ca deschizătoare de drumuri 
noi, ca statul cel mai activ în lupta 
pentru coexistența pașnică a ță
rilor cu orînduiri sociale diferite. Gn 
fapt grăitor în acest sens este vi
zita tovarășului Hrușciov în S.U.A. 
Ea va rămîne înscrisă în paginile 
istoriei. Ea a însemnat o contribu
ție uriașă la însănătoșirea climatului 
internațional. Propunerile sovietice, în
drăznețe, radicale, pe deplin realiste, 
făcute de la tribuna Organizației Na
țiunilor Unite — privind lichidarea mij
loacelor de purtare a războiului, pri
vind dezarmarea generală, au conturat 
posibilitatea ca visul milenar al ome
nirii, curmarea definitivă a războaielor 
să devină o realitate. Vizita tovarășului 
Hrușciov în Statele Unite ale Americii 
se înscrie pe linia eforturilor neobosita 
pe care marele popor sovietic și guver
nul le depun pentru ca vremea noastră 
să devină VREMEA PAGII Șl A PRO
GRESULUI.

Ideile nemuritoare ale Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie au luminat

(Continuare In pag. a î-a)

noi

lui

Ca

Octombrie, aniversare 
oamenilor muncii din

a avut loc 
a ștafetei 
cinstea să 

a traseului,

mesajelor 
întru na re 
vor avea 

parcurgă ultima porțiune 
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75 DIN 180 POSIBILEI Avem de-a 

face ca an bilanț strălucit, nemaUntUnit 
în istoria sportului mondial. Din cela 
180 de titluri de campioni ai Iitmii dis
putate în anul 1958, 75 aa revenii spor
tivilor sovietici I De 75 de ori a răsu
nat la campionatele lumii Imnul de

Stat al U.R.S.S., tn timp ce pe 
se înălța drapelul purpuriu al 
Socialismului.
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inima

să ți-o pătrundă I Tinerețe, forță, sănătate 1
Coloana de sportivi avînd în frunte stema patriei iubite. Uniunea Sovietică, 

pășește falnică prin fața tribunelor. Pentru a munci cu spor, pentru a apăra 
uriașele cuceriri ale oamenilor muncii își oțetesc trupurile milioanele de 
sportivi sopietic^ ,

perfor-
~ , în cela

385 de zile ale anului trecut, sportivi 
Statelor Unite ale Americii și-au apro
piat doar... 12 titluri. Reprezentanții 
sportivi ai S.U.A., care pind nu da 
mult dețineau supremația tn foarta 
multe discipline, au fost întrecuți de fiU 
și nepoții celor care infăptuiseră Revo
luția din Octombrie.

Istoricește evenimentul a fost con
semnat oficial la Melbourne, cînd la 
sfirșitul Jocurilor Olimpice de vară din 
1956, clasamentul neoficial pe națiuni 
arăta astfel ■

1. U.R.S.S.
2 SUA.
Fusese străbătut cu succes un drum 

lung. Ca și în alte domenii de activitate^ 
și pe tărim sportiv capacitatea poporu
lui sovietic condus de partid, uriașa sa 
putere de muncă, spiritul său creator, 
dorința de întrecere pașnică, trebuia» 
să ducă la victorie. O victorie care as
tăzi nu mai poate fi contestată de ni
meni

au
In romînește de

CICERONE THEODORESCU

★
In amintirile fiecărui iubitor al spor

tului rămin neșterse figurile unor spon
(Continuare în pag. a 8-a)_



La cea de-a 42-a aniversare
a Revoluției din Octombrie

(Urmare din pag. 1)
și luminează uriașele transformări1 re' 
volutionare pe care le trăiește omeni
rea. Sub steagul acestor idei o serie de 
popoare din Europa și Asia. în frunte 
cu clasa muncitoare, au instaurat pu
terea populară, măturînd de la cirmă 
dominația exploatatorilor. Din îndepăr
tatul Pacific și pînă la Elba, din nordul 
Europei și piuă in Caucaz, muncește 
și trăiește sub același steag, steagul 
rtotbiruitor al leninismului, unită pe 
vecie — într-un front comun — ma
rea familie frățească a lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea Sovie
tică.

Ideile nepieritoare ale Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie au exercitat 
asupra celorlalte popoare ca. și asupra 
poporului nostru o deosebită influență. 
Oamenii muncii din țara noastră au 
salutat cu nestăvilită bucurie victoria 
Marelui Octombrie Roșu, victoria pri
mului stat al muncitorilor și țăranilor 
— Uniunea Sovietică.

Astăzi, poporul nostru, sub conduce
rea încercată și înțeleaptă a Partidului 
Muncitoresc Romîn, pe baza învățătu
rii marxist-leniniste și aplicînd această 
învățătură potrivit condițiilor dm țara 
noastră, construiește cu succes socialis
mul. In această muncă rodnică poporul 
romîn se bazează pe prietenia indes
tructibilă cu poporul sovietic, prietenie 
care se bazează pe principiul leninist, 
trainic șl de nezdruncinat, al interna
ționalismului proletar, pe respectul și 
ajutorul reciproc, pe principiul egali
tății depline în drepturi. Oamenii mun
cii din țara noastră sînt legați de po
porul sovietic, ca și de popoarele ce
lorlalte țări din lagărul socialismului, 
prjn comunitatea intereselor și țelul fi
nal. prin unitatea ideologiei.

Poporul nostru dă o înaltă prețuire 
marelui rol pe care l-a jucat și il joa
că întărirea relațiilor de prietenie ro-

mîno-sovieiice, experiența înaintată so
vietică, ajutorul neprecupețit și multila
teral în dezvoltarea economiei noastre 
naționale în ansamblu. în făurirea 
unor ramuri economice, care n-au exis
tat înainte în Romînia. Poporul patriei 
noastre nu va u ta, de asemenea, nicio
dată rolul hotăritor pe care l-a jucat 
Uniunea Sovietică în zdrobirea hoarde
lor fasciste.

Singele vărsat de vitejii ostași so
vietici și romim pentru eliberarea pă
mântului patriei noastre și apoi tnai 
departe, pe frontul antihitlerist, a pe
cetluit frăția de arme romîno-sovietică, 
a însemnat încă o floare adăugată la 
marele buchet al prieteniei dintre 
marele popor sovietic, constructor al 
comunismului, și poporul romîn.

Ca și in celelalte domenii de activi
tate, și in activitatea sportivă poporul 
nostru a primit un prețios sprijin din 
partea poporului sovietic. ~ 
sportivă sovietică, specialiștii, 
tivii sovietici care 
tat țara, schimbul 
ță între sportivii celor 
att reprezentat o contribuție de seamă 
la întărirea și mereu înflorirea priete
niei roinîno-sovietice, la dezvoltarea 
mișcării noastre sportive.

Alături de întregul nostru 
sportivii muncesc cu entuziasm și dra
goste pentru construirea socialismului, 
pentru înflorirea patriei noastre scum
pe. I.a cea de a 42—a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, 
trimit eroicului și talentatului popor 
sovietic, sportivilor sovietici, un fier
binte salut Salutăm cu toată căldura 
inimii noastre Marea Iară a Socialis
mului biruitor, care cu fiecare aniver
sare a lui Octombrie Roșu urcă cu încă 
o treaptă pe scara istorică ce d ice spre 
țelul cel mal scump al omenirii munci
toare, spre scânteietoarele piscuri ale 
comunismului.

Cartea 
spor- 

ne-ati vizi- 
de experien- 

două țâri

popor,

el

tocmai despre această puternică le-

PORTUL, cu targa sa răspîndire in rlndul maselor de oameni a: mun
cii, este o cucerire a vremurilor noastre noi. El este puternic ancorat 

aduce un simțitor aport la construirea so- 
Cîteva aspecte — cu’ese din viața muncitori- 
vorbesc

cii, este <
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cialismului în țara noastră, 
lor uzinei „Semănătoarea" — 
gătură dintre viață și sport.

C nouă victorie I

atenția 
ștersă-

Aplecat deasupra mesei de lucru, 
lăcătușul Ștefan Nicolae, șei de briga
dă la sectorul 11, urmărește cu 
încordată un desen cu multe 
turi și adăugiri Se străduiește

ȘTEFAN NHJOLAE

dl-rezolvarea miel probleme 
îndoirea mior părți metalice 

ale combinei se (ace încă manual.

re întreg cuprinsul jării sportivii noștri 
marea sărbătoareCI

7n ru-nnm<lrare .verișori sosite m ultimele zile, corespondenții noștri 
relateuză aspecte ule entuziastei participări a tmeretiihu sp'triiv 
iritimpuuircu cu
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la 

cinste a zilei de 7 Noiembrie. Sînt noi mărturii ale 
dragostei pe cure, alături de toti ceilalți oameni ai muncii dm țara noastră — 
masele de sportivi u nutresc pentru Marca Uniune Sovietică; sini daruri 
modeste, dar pline de semnificație, pe care sportivii patriei noastre le înciună 
celei de a 4’Z a aniversări a Maru Nevotuțu Socialiste din Octombrie,

de schi, pentru copii, iar asociația 
„Voința" și-a mărit numărul membrilor 
cu încă 300. La Tg. Mureș a fost ter
minat hangarul pentru ambarcațiuni al 
clubului „Voința".

4 DIN REGIUNEA HMIȘOARA...

...ne-au scris corespondenții noștri 
Ion Jebeleatm (raionul Ciacova) și Ti- 
beriu Tăranu (Bocșa Vasiovei — raio
nul Reșița). „Consiliul U.C.F.S. dm 
raionul Ciacova a raportat consiliului 
regional U.C.F.S. Timișoara îndeplini
rea tuturor angajamentelor pe anul 
1959, cu două luni înainte de termen. 
.Printre realizările membrilor corisi- 
liuhii raional U.C.F.S. Ciacova amin
tim amenajarea și construirea a nume
roase noi baze sportive: la Ciacova 
(un teren de volei), Ia Denta, Jeliel, 
Macedonia șl Brestea (terenuri de fot
bal).

La Bocșa Vasiovei, din inițiativa a- 
«ociațiej sportive, .Izvorul" s-a desfă
șurat un reușit concurs de tenis de 
masă la care au participat 30 de ju
cători și 15 jucătoare. Partidele au fost 
de un bun nivel tehnic, iar cîștigătorii 
(H. Truppel și Gerlinde Demetrovici) 
au trebuit să lupte din răsputeri pen
tru a-și depăși valoroșii adversari.

mărul purtătorilor tnsigmn. fj.AI.A a 
crescut cu încă dtit) etc.

Corespondentul nostru Constantin 
loiea ne-a mat scris că în cinstea zilei 
de 7 Noiembrie au fost organizate nu
meroase manifestații sportive la po
pice, volei, șah șt tenis de masă. La 
aceste concursuri au participat sportivi 
din Pașcani, Rugutousa. Lespezi, A1o- 
goseșh și Muțea.

REGIUNEA AUTONOMA MAGHIARA

IN REGIUNEA IAS>

De subliniat însemnatele realizări 
obținute de consiliile raionul și orășe
nesc IJ.C.F.S. Pașcani: numărul mem
brilor IJ.C.F.S. a trecut de 3.000: au 
fost înființate noi asociații sportive 
fri satele Cozmești, S/ohurent-Prăjescu, 
Contâșfi, Topile, Sodomeai, Lunca 
Ciohorăni ș.a. t au lost încasate coti
zații In valoare de 81XX) de lei/ nu-

Corespondentul nostru Ion Păuș din 
Tg. Mureș ne-a transmis că asocia
țiile sportive din cadrul cooperației 
meșteșugărești din regiune au organi
zat nenumărate competiții în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie. La Tg. Secuiesc, 
de pildă, asociația sportivă „Voința" 
din localitate a organizat concursuri 
la tenis de masă, tir, fotbal, popice, 
precum și demonstrații de lupte. O in
tensă activitate a fost depusă pentiu 
cinstirea acestei sărliători și prm alte 
acțiuni. (;a Odorhei, de exemplu, pe 
dealul Szejke' a fost amenajată prin 
muncă voluntară o nouă trambulină

SPORTIVII L>ÎN REGIUNEA 
BUCUREȘTI...
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meciului de * ‘ ’ .. 
și declarații ale jucătorilor

altceva ? -
și suporterii

despre jocul unui 
lecție de călărie — 
călăreți.
sportul — reportaj

închiderea ediției.

prezentarea

hftbal cu Bulgaria
r ro-

- raid anchetă 
clubului Rapid

mijlocaș, 
reportaj cu cei 

cu artiștii Olga

migală și aceasta cere prea mult timp. 
Trebuie să găsească o soluție, să facă 
un dispozitiv care să înlo
cuiască munca manuală, 
să scurteze durata ope
rației, să aducă economii 
uzinei.
ma
greu. Zile în șir stă aple
cat deasupra 
face corecturi, revine 
apoi, din nou
Dar trebuie I Intr-un timp 
s-a gindit să renonfe Ia 
antrenamente (este mem
bru al echipei de fotbal 
a uzinei, care activează 
tn categoria a II-a 3 cam-

A
două 

antrenament.
care

rea nu este mare amator »ie excursi 
munte) și într-o seară de vară au s 
mult de vorbă... Identitatea de it 
de sentimente și preocupări j-a i 
pe acești tineri. Și astăzi, ca să-i 
seștt trebuie să întrebi în uzină 
maistrul principal Ion Cruceanu și 
inginera Irina Cruceanu. Dar dacă x 
să cunoști toată lamilia trebuie

Deși nu este la pri- 
inovație, merge totuși

desenului, 
si. 

șterge...

de
aceasta, pe 
tn fiecare după- 
îl obosea însă.

pionatului orășenesc), 
lipsit chiar la vreo 
ședințe 
Munca 
o făcea 
amiază,
Mai era și obișnuința cu 
al stadionului...

S-a dus din nou la antrenamente. 
Și, seara, cînd a revenit lingă masa 
de lucru s-a simțit parcă mai vioi, 
mai bine dispus, mai dornic să reia 
firul complicatei probleme. După vreo 
două-trei săptămîni tovarășii săi de 
brigadă l-au văzut intr-o dimineață 
radiind de bucurie : izbutise I Noul 
dispozitiv era gata I Confecționarea

cu - piese!or n-a mai durat mult timp și 
de la prima verificare dispozitivul a 
corespuns integral. A cui era victoria? 
A pasiunii pentru muncă, a dragostei 
pentru secția și uzina 
tovarășilor lui de muncă, a sportului t 
Economiile aduse 
se adaugă la celelalte 
muncitorii uzinei și, I 
tiuie la construirea socialismului 
patria noastră dragă—

[RINA ti ION CRUCEAM)
de „tînărut* («retur at întrebi și

Cornel Crucea nu_ C<# doi

sa. A lui, a

de această inovație 
: obținute de
laolaltă, contri- 

în

mal 
«ni) 
muniști luptă cu toată pasiunea ti 
reții lor pentru îndeplinirea și <iep; 
rea planurilor de producție, pentru 
conomii, pentru creșterea product 
tații muncii.

l-am intîlnit Intr-o dnpă-amiază 
terenul de volei al uzinei. Irina tri 
tea cu forță mingea peste plasă, 
Ion, alături de care stătea mindr 
nel, citea ziarul de sport cău. 
rubrica „Turism" noi itinerarii.

— Irina ! Simbătă plecăm in Fă 
raș f

Azn semipMr tatii televbij

...participă yi el eu mult entuziasm 
la numeroasele competiții inițiate de 
consiliul regional IJ.C.F.S., de consi
liile raionale, de către cluburile și a- 
sociațiile sportive. Știrile transmise de 
corespondentul nostru Stan Cristea ne 
relatează amănunte asupra concursu
rilor de handbal, baschet, volei și po
pice. dotate cu .Cupa 7 Noiembrie", la 
care s-au întrecut sportivi din aproape 
toate raioanele regiunii. Disputele dt 
baschet au dat învingătoare echipele 
raionului Roșiorii de Vede, atlt la bă
ieți cit și la fete, cele de handbal au 
lost ciștigate de echipa raionului Olte
nița la băieți și a ■ - -
gurele la fete. La 
chipele r.îșfigăinare 
în cursul finalelor 
azi și miiite.

raionului T. Afd- 
volei si popice e- 
oor li desemnate 

programate pentru

★

Acestea slut numai ctteva frtntnri pin 
acțiunile care au loc in aceste rile, ele 
dovedind cu prisosință nemărginitul 
entuziasm cu care sportivii patriei noas
tre ințimpină cea de a 42-a aniversare 
a zilei de 7 Noiembrie.

Șl'EFAN MARIN

„M-am născut fn comuna Bulbuc; 
raionul Domnești. Tatăl meu, poi 
pe calea unei vieți noi din clipa 
care s-a înscris în întovărășire, n 
zis : „Fănică, vreau să înveți o mt 
rie, să devii un muncitor strașnic 
Așa s-a făcut că într-o zi m-a îns< 
la examenul de admitere în Șco 
profesionala de pe lingă uzinele „ 
mănătoarea". S-a 
aici, într-o uzină 
rielte agrico'e, voi 
drag. Am părăsit 
tinderile pe care 
pînă hăt, departe.

intr-«> noaotia de vară—

gcolar Harghita 
concura 

regională de îolbal Baia Mare a or- c*re 1 
cumpewlie dotată cu ,,('upa 7 Noiera- clasat# 
care participă echipele C.S.M.

categoria B. « - — 
regional,

și din campionatul __ _  _ .............. ..
Mare. Iată eîteva din ultimele rezultate:
Somcuta Mare—Cloșca

roșu Un io
Lăpușul Tg.
3-3, Recolta

Comisia 
rjanixat o 
brie', la 
Mare din 
pionatul 
raionale 
și Sa tu 
Viitorul 
Meteorul 
2-2 
Mare 
Satu Mare 6-1.

BASCHET

dotată cu ,.('upa
echipele C.S.M. Baia 

cele 24 echipe din eain- 
erhipelă din campionatele 

orășenesc Baia Mare

Baia Mare 2- 
Satu Mare—Recolta Car 
Lăpuș—Constructorul Ba

Cărei- -Meteorul roșu Un

V. SAS A RANG, coresp.

din localitate a organizat un 
individual do gimnastică la aparate, la 

au participat 25 sportive. Iată gimnastele 
> pe primele locuri : categ. I junioare : 

Balint (Unirea); 2. A. Uferhach (Rolvai): 
Adorjani (Bolyai). Cat. a II-a junioare : 
Zakarias (Bolyai): 2. E. Bias (Unirea); 
Nagy (Bolyai). Cat.

Tamas (Unirea): 2.
Fiilop (Bolyai).

1.
3.
1.
3. 
M.

\.
c. 
E 
E.

TENIS DE MASĂ

2. E.................................
a II-a senioare : 1.

E. Kiss (Unirea): 3. I.

ION PAUȘ, eoresp.

Noapte de vară în Bucegl. Majori
tatea excursioniștilor, muncitori de -la 
„Semănătoarea" și de la alte uzine, 
se odihnesc pentru excursia de a doua 
zi. Doi tineri se plimbă pe o cărare 
străjuită de brazi și luminată de razele 
lunii. Eternul „te iubesc" spus în toate 

meridianele, capătă 
rezonanță nouă. U- 

ce-și jură dragoste— 
la un sfat popular 

a-

In cnstea marii 
organizat o serie de 
trecerile de baschet 
patra echipe masculine și t 
Iată clasamentul ■competiției, 
teafărul: “ ‘ ’
CULIN 
medie 
s-au 
N1N : 
vîntul 
1; 3.

sărbAtori, în Buzău s-au 
competiții sportive. La in- 
și-au disputai Inliietatea 

trei echipe teminine.
. . .. FEMININ : 1. Lu-

Arta: 3. Știința medicală. MAS-
Progresul; 2. Antena: 3 Școala 

întrecerile echipelor de handbal 
următoarele rezultate : FEMI- 

2. Avintnl I;
1. Avintul II- 2.

Consiliul U.C.F.S. al 
organizează în cinstea 
toinhrie. o competiție 
masă dotată cu ,,Cupa 
vor avea loc sîmhătă 
nică de Ja ora 8 iD 
dr. Staicovici.

raionului V. 
aniversării 

individuală de 
7 Noiembrie", 

de Ia ora 17 
sala Progresul

I. Lenin 
Marelui Of

ten is de 
întrecerile 
și dumi- 
din sir.

2.
1.

nr 1.
terminat cu _______
I. Șc. medie nr. 1;
II. MASCULIN : 
Luceafărul

3. A- 
Avîntul

ILIE STĂNESCU, coresp.

GIMNASTICĂ
la cinstea zilei de 7 Noiembrie clubul sforii»

BOX
Consiliul regional U.C.F.S. Ploești a 

la Cîmpina o reuniune de box dotată 
7 Noiembrie* 1. 
orașele Cîmpina, 
bun box;r 
Radulescu 
bativitate 
evidential 
na) și I.

organizat
.. __ — ------- cn ..Cupa

la care an participat boxeri rlin 
Ploești, Buzău etc. Cel mai 

reuniunii s-a dovedit a Ii C. 
Pentru eom- 

ring au tost 
Birsan ICimpi-

. . Buzău
al reuniunii s-a 

(Șc. sp. tin. Ploești) 
și bună orientare în 
I. Stefu (Buzău), V.

Stancio (Ploești).
GH. A. BRIOTA și 

coresp.
C. VHtJOGB

limbile, pe toate 
de fiecare dată o 
nește două inimi. 
Peste puțin timp
a fost înregistrată — obișnuit — 
ceastă dragoste mărturisită pe crestele 
Bucegilor...

Totul a pornit simplu. In anul 1956 
Ia secția „bohrwerk", maistru! princi
pal lonCruceanu a primit sarcina de a 
iniția în tainele secției pe inginerul 
stagiar Irina Perepeliuc. Zgomotul ma
șinilor, ritmul trepidant al muncii nu-i 
erau necunoscute tinerei absolvente, 
în munca practică din timpul facul
tății cunoscuse îndeaproape toate a- 
cestea, le îndrăgise. La sfîrșitul ore
lor de muncă maistrul a invitat-o pe 
tînăra ingineră la un antrenament de 
volei. Nici voleiul nu-i era necunoscut: 
doar făcuse parte din echipa facultății. 
Apoi, au plecat în excursie (ton Cru

gîndit el că ven 
care construiește 
munci cu mai n 
cu greu izlazul, 

ochiul le strat 
Am dus dorul la 

rilor și al jocurilor cu mingea, dc 
prietenilor pe care i-am cunoscut 
cînd am deschis ochii. Dar nu per 
mult timp. Aici, în uzină, am 
lucruri tot atît de interesante, de 
tivanfe. Mi-am făcut prieteni noi, 
început să deprind rostul meser 
am descifrat slovele unor cărți pe c 
nu le cumoscusem. îmi place mest 
de lăcătuș și mi se umple inima 
bucurie cînd văd șiruri lungi, fără s 
șit. de mașini agricole ce vor pl 
să secere lanurile patriei. De jocul 
mingea nu m-am despărțit. Aici, av 
chiar mai multe posibilități de pra 
care a sportului. Din toate spzirtu 
pe care le învățăm la școală, mie 
place fotbalul. Am jucat în ech 
de pitici și am fost promovat în fort 
ția de juniori. In cei trei ani de c 
sînt în școală am progresat mult, 
pe postul de stoper și aș vrea să 
la fel ca Apolzan. De cite ori mă 1 
în comuna mea îi adun pe toți... „p 
fii" și le arăt cum se face o oprir 
mingii, cum se preia balonul din mi 
cum trebuie să te așezi pentru a ș 
bine. Le-aș arăta și cum trebuie să 
pila, dar sînt... prea mici I

Voi deveni lăcătuș și voi înv 
și mai bine fotbalul 1 Din primele 
larii de lăcătuș îi voi cumpăra t 
televizor. Poate la vreo transmisie 
fotbal mă va vedea și pe mine..." 

Aceasta este povestea simplă a 
nărului Ștefan Marin, 
al Școlii profesionale 
nele „Semănătoarea", 
vățătură și 
lier, el este 
neret nou 
partid — 
nic pentru 
noi victorii, idealul vieții noastre t 
pentru fericirea sa și a Patriei 1

IIRISTACHE NAUM
(Desene de Gora)

elev în anul 
de pe lingă t 
Fruntaș la 

practică de t 

în sport. Un
la munca
și fruntaș

— crescut și educat 
care se ridică puf 

a duce mai. departe, s



Ultimul tur de manivelă 
al unui nou film romînesc 

de sport „BĂIEȚII NOȘTRI'

K -T

Intr-o sîmbălă dimineață, pe strada Maior Coravu, una din arterele care 
duc la stadionul „23 August" ani inația era deosebit de mare.

De la ferestrele impunătoarelor blocuri muncitorești, lumea privea curioasă 
în stradă. Harnicele gospodine uitaseră mîncarea pe foc și cine știe cite frip
turi s-au mîncat mai... prăjite în ziua aceet.

In fond ce s-a întîmplat ?
Pe stradă, o căruță ai cărei cai sini 

minați de un moș... In căruță se află 
o motocicletă .jăcută praf" și alături 
un sportiv înalt...

Lumea i-a cunoscut. Se observă după 
'exclamări. Moșul: artistul poporului 
C. Antoniu > sportivul: actorul Iurie 
Darie.

Căruța se întoarce-. 'A fost numai 
o repetiție... De abia acum începe fil
marea. Aparatele își ridică obiectivele

să înaintez, să trag fulgerător și să 
înscriu un gol. Și în film nu-i întotdea
una ca în viață. N-aveam voie să gre
șesc. Trebuia îilmat golul. Ei bine, am 
înaintat, am tras fulgerător, dar... alături 
de poartă. Bineînțeles că spectatorii, 
care știau despre ce e 
cut mult haz. Noroc că 
se poate reface...

In „Băieții noștri" a
și motociclist. Și dacă fotbal am mai

vorba, au la
in film scena

trebuit să fin

Prima gală din cadrul 
Cupei S. P. C.“

Cu începere de azi, amatorii spor 
tului cu mănuși vor avea ocazia să 
urmărească o nouă competiție de box. 
Este vorba de tradiționala întrecere 
„Cupa Sfatului Popular al Capitalei".

Numeroși boxeri din Capitală — de 
la juniori și pînă la maeștri ai spor
tului —- își vor disputa întîietatea 
pentru cucerirea prețiosului trofeu. Se 
anunță dispute dinamice și sperăm 
că nici latura tehnică nu va fi negli
jată. Această garanție ne-o dă faptul că 
și-au anunțat participarea în competiție 
numeroși pugiliști de valoare de la 

Dinamo, CCA, 
Cirivita Roșie, 

CFR—ICI și

n

numeroși , „ 
cluburile și asociațiile 
Metalul, Locomotiva 
Constructorul, Știința 
Cetatea Bucur.

Prima reuniune din
Sfatului Popular al Capitalei" va avea 
Ioc astă-seară, începînd de la ora 19, 
în sala de festivități a uzinelor 
„Timpuri Noi".

cadrul „Cupei

dar nu și ultima 
acum o lună și

C. Antonia, artist al poporului, și Iurie Darie intr-o scenă din film. 
Cind cei 16 cai putere ai motocicletei ie-au lăsat în drum — ca să ajungi 
la meci te mulțumești și cu ...1 cal !...
și „prind" lumea strînsă chiorchine la 
ferestre.

Florentina Mosora, una din protago
nistele filmului, care în ziua aceea de 
iflrșit de toamnă, tremura de frig, în 
rochița subțire de vară, întreabă zîm- 
blnd:

..In film e vară, n-ați putea face ceva, 
să avem și în privința aceasta „puțină 
atmosferă" ?

Am continuat convorbirea':
— £ ultimul tur de manivelă?

(' — Ultimul tur da, 
'scenă. Ea s-a filmat 
jumătate la Ploești.

£ pauză. Stăm de vorbă cu actorul 
Iurie Darie și pe carnetul de reporter 
notăm citeva impresii:

— M-a atras deosebit de mult rolul 
din filmul „Băieții noștri". E cît se 
poate de frumos să fii sportiv, centru 
înaintaș al unei echipe de fotbal I

— Ați jucat fotbal și înainte de film?
— Desigur. Fac parte din echipa 

Teatrului „C. Nottara". Totuși pentru 
film m-am pregătit special. Am ascul
tat îndrumările antrenorilor Angelo 
Niculescu și Oană. Astfel că acum, 
după terminarea filmului, echipa teatru
lui meu va avea un jucător de... bază. 

iTotuși, duminica trecută eram s-o pă
țesc. Se filma în timpul pauzei meciu
lui dintre Dinamo București și Steagul 
roșu Orașul Stalin. Tribunele înțesate 
de spectatori. Eu aveam „misiunea"

jucat eu, —■ de motocicletă n-aveam 
hater. Am învățat să „gonesc", să 
conduc fără să ating ghidonul și să... 
am un accident 1 Fiindcă țin să vă spun 
că accidentul pe care-1 veți vedea în 
film nu e deloc trucat. E „opera" mea.

— Proiecte și dori nți ?
— Al-a captivat acest film și doresc 

să joc și într-o piesă de teatru cu su
biect sportiv. Vă mărturisesc că nu pot 
să înțeleg cum nu s-a scris pînă acum 
o piesă „tare" de acest gen. Scriitorii 
noștri merg pe stadioane. I-am văzut 
nelipsiți de la competițiile de toate fe
lurile, i-am văzut aplaudînd cu frene
zie „scenele" tari și frumoase. Cum de 
n-au fost inspirați să și scrie? Sper 
însă că nu va trece multă vreme iar 
dorința mea și, desigur nu numai a 
mea, va fi realizată. începutul a fost 
făcut I S-a tras ultimul tur de mani
velă a primului film routines,'. cu temă 
sportivă.

S. M.

La Lugoj,
Cea de a doua etapă a returului campionatului 

pe echipe, care se dispută mîine in toată tara, 
programează cele trei echipe fruntașe : Dinamo 
București, Steagul roșu Or. Stâlin și C.C.A. Bucu
rești în grupe diferite Cta mai ușoară sarcină 
o are Dinamo București, care, în seria a H-a, 
ce se va disputa in Capitală, va primi re
plica ultimei clasate Voința Tg. Mureș, a Voin
ței Lugoj și a C.S. Metalul M.I.G. Buc. In le
gătură cu această întîlnire, antrenorul mureșeni
lor, Ștefan Gyurgy mi-a deelarat : ,.Lupta pentru 
evitarea nltimnlni loc, pe care-1 ocupăm actual
mente, va face ca intilnirca dintre noi, lugojenii 
și metalurgiștii bucureșteni să fie deosebit de 
dîrză. Sper într-o bună comportare a echipei".

Grupa iutii — loc de disputare Constanta — 
▼a întruni în jurul saltelei de lupte pe C.C.A., 
C.S.M. Reșița, ('etatea Bucur și A.S.A. Marina 
Constanta. Știind că C.C.A. Buc. ,,urmărește* 
îndeaproape pe Dinamo Buc. și Steagul roșu, pri
mele din clasament, am cerut părerea antreno
rului militarilor bucureșteni Vascul Popovici : 
„Dacă Steagul roșu și C.F.R. Timișoara vor face 
meci nul iar noi vom reuși să învingem toate 
trei formațiile din seria noastră, atunci, între 
noi și lider vor fi nnmai trei puncte diferență, 
iar între noi și cea de a doua clasată numai 
un punct. Dar., mai întii să vedem rezultatele!".

La Satu .Mare, în grupa a lll-a Steagul roșu 
Orașul Stalin, în afara feroviarilor timișoreni, 
va mai întilni pe localnici și gălfiteni. De la 
ultimii se așteaptă aceeași frumoasă comportare 
ca și în etapa anterioară.

Grupa a IV-a, programată la Lugoj, se anunță

Intîlnirea dintre școlarii 
din Budapesta și București

Sîmbătă și duminică a avut loc in capitala
P. Ungare meciul 

școlară da atletism a 
tiv școlar București, 
ților au fost foarte 
la uriuă doar la un 
ghiari : 
reușit să cîștige detașat : 
lalele înregistrate in cele 
curs : simbătă băieți : 100
matescu 11,2; 
conu 11,3; 4. 
Axente 14.6; 
15,4; 4. R. 
1. Talas 51,4; 
covici 52,9;
1. E. Simion 6,60; 
Axente 6,40; 4. 
P Astafei 3,75; 
tany 3,20; 4. 
Serafim 14,58; 2. 
rognay 13,52; 4. 
I Juhasz 44,21; .
I’apay 40,90p 4. I. Bărbuță 36,26. 800 m. : 
S. Nagy 1:58,4; 2. A. Radar 2:00,6; 3.
Tetcovici 2:00,8; 4. N. Alifantis 2:04,2. Fete : 
100 m. : 1. A. Bariska 12,8; 2. I. Rejto 12,8;

Poenăreanu 12,9; 4. A. Meculescu 13,6; 
: 1. M. 06 1:22,8; 2. L. Stancu 1:29,0: 
Virlan 1:30,2; 4. M. Kassany 1:30,6.
m. : 1. Budapesta 51,0; 2. București

1. K. Beke 1,51; 2. A. Steitz 
3. M. Popescu 1,45; 4. M. Mărgincanu

1. I. Strugner 43,48; 2. 1. Stoica
A. Kovacs 32,89 ; 4. M. Ana 26,25.
A. Bariska 26,5; 2. M. 06 26,7; 

Poenăreanu 26,9; 4. M. Popescu 80,1.
: 1. I. Szabo 12,6; 2. E. Sebeș 12,8; 

Dăscăloscu 13,8; 4 L. Stancu dese. Du- 
M. Axente 25,5;

revanșă dintre selecționata 
Budapestei și Clubul spor- 
lntrecerile rezervate bâie- 
echilibrate, revenind piuă 

... _ punct tinerilor atleți ma- 
81—80. In probele feminine gazdele au 

1 : 03—-31. Iată rezul-
cele două zile de con- 

) m. ; 1. A.
2. I. Nemeshazi 11,2; 3. A. 
I. Gyulai 11,5. 110 mg. : 1

2. M. Vertesi 15,2; 3. M. 
Constantinescu 15,5. 400 m. 
; 2. L._ Serldzo 52,7; 3. M.
4. E. Bâlănescu 55,6. Lungime :

2. M. Vertesi 6.49; 3.
1. Regeny 6,10. Prăjină :
2. A. Savin 3.60; 3. F.

G. Herold 3,20. Greutate • 1.
1. Juhasz 14,39; 3. L.

L. Cotler 12,56. Ciocan :
2. S. Vasile 41.16; 3.

3. S.
500 m.
3. E.
4x100
51,7. înălțime :
1.45; ”
1,40 Disc : 
35,05; 3. '
200 m. : 1 ... ____ _
3. S. Poenăreanu 26,9; 4. M.
80 mg. : 1. I. Szabo 12,6; 2.
3. ‘ S. Dăscălescu 13,8; 4 L. 
minică băieți : 200 mg. : 1
2. M. Vertesi 26,3; 3. R. Constantinescu 27,4;

. 200 m. : 1 I. Nenies-
A. Diaconu 22,8; 3 T. Klinko

Stamatescu 23,2. 4x100 m. : Bu- 
2. București 44,2. înălțime : 1. 

1,89; 2. F. Krasovitz 1,86; 3. P.
4. 1. Dinicoiu 1,70. Triplnsalt : 

13,70; 2. G. Varga 13,54; 3. ” 
4. L. Moscaluc 12,69. Disc :

oi. Vertesi 26,3; 3.
4. C. Bergcsany 27,5. 
hâzi 22,6; 2. 
23,0 ; 4. A. 
dapesta 44,0 ;
G. Marinescu
Holvoth 1,86;
1. E. Simion
Ianosi 12,91: •*. u. muccaiuc .
L. Cotler 47,67; 2. D. Serafim 44,54: 3. I 
rady 43,66; 4. F. Boronkay 42,91. Suliță :
A. Horvath 53,09; 2. P. Treiber 47,96; 3.
Savin 45,13; 4. P. Astafei 43,66. Fete :

! n i r i e c li i Ii L ra te
a fi cea mai echilibrată, deci cea mai deschis* 
oricăror rezultate. „Cred — ne-a declarat arbfc 
trul principal al întilnirli, tov. Gheorqhe IaceH 
bici — că cea mai grea sarcină o au clujenii. 
Situați în imediată apropiere a codașilor clasa
mentului, ei vor depune toate eforturile să evite 
zona primejdioasă. Ao o echipă tinără, bine pre
gătită, capabilă d« surprize. La fel, celelalte e- 
chipe, C.S.M. Baia Mare, A. S. Rapid Oraîaa șt 
A.S. Muncitorul Lugoj, situate una lingă alta bl 
clasament, se vor strădui să acumuleze cît mai 
multe victorii necesare păstrării lorului cucerit*.

Ținem să adăugăm că localnicii au avut ua 
start bun în prima etapă (au obținut în fafa 
redutabilei echipe timișorene un meci nul, și a- 
ceeași performanță în fata echipei Cetatea Bucur 
București), și avînd și avantajul. saltelei dv 
lupte (!) vor aduce noi satisfacții îuflăcăra|fe 
lor lor suporteri. ,

OTTO BENKO I

I:

„CUPA ȘTIINȚA”
întrerupte din cauza timpului nefad 

vorabil, întrecerile pentru „Cupa Ștw 
ința" au fost reluate joi după-amiază.

In cadrul turneului pentru locui fio 
1—3, Șt. Georgescu l-a întrecut pe L 
Burcescu în două seturi; 6-2, 6-1. In 
grupa secundă, T. Bădin l-a învins po 
Slapciu cu 6—4, 6—4.

Ir. ultimul joc al competiției femf-' 
nine, Aneta Verone a întrecut-o po 
Manana Ciogolea cu 6—4, 6—4. Astfel, 
clasamentul definitiv al probei este 
următorul: 1. Irina Ponova; 2. A- 
neta Verone; 3. Eleonora Roșianu; 
4. Manana Ciogolea; 5. Sibila Ressti; 
6. Marja Andruța; 7. Sanda Ciogolea.

V. Ciulinaru 4,97;
Karmen 4,57. Greu-
2. I. Stoica 11,75;
Ana 10,81. Suliță : 

Csapo 30,17;

1. I. Bars 5,04; 2. 
Virlan 4,94; 4. K.

1. I. Strugner 11,91; 
Devay 10,90; 4. M. 

Stoica 30,06;

loî seara la Dinamo

M.
1.

Ki-
1.
A. 

lan-

10,30 : Constructorul 
Stalin (turneul final

București—Olimpia 
de juniori).

Or.

IN CAPITALA NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la ora 
întreceri în cadrul ,,Cupei 7 Noiembrie*.

10 :

NATAȚIE : bazinul Floreasca, de la ora 
întreceri în cadrul ,.Cupei 7 Noiembrie*.

19,30:

Pază din meciul C.S. Școlar—Știința. Banciu (C.S.S.) a străpuns din nou 
' '' ■ șl va înscrie spectaculos.sistemul defensiv al echipei studenților

VOLEI : sala Giulești, ora 19 : Rapid—C.C.A. 
(mase).

LUPTE : sala Mao Țze-dun, ora 10 : 
natul R.P.R. pe echipe (Voința Lugoj, 
M.I.G. București, Voința Tg. Mureș. 
București).

campio- 
Mctalul
Dinamo

Etapa redusă a campionatului repu
blican de handbal — faza orașului 
București — desfășurată joi seara în 
sala Dinamo a programat doar două 
partide. în deschidere, echipa Clubului 
Sportiv Școlar a realizat din nou o 
partidă neașteptat de bună întrecînd

Mâine

și &*, fletyiania&itfu'eu drtfu?a/tea

FOTBAL : Stadionul ,,33 August*, ora 12,45 : 
R. P Romînă—R. P. Bulgaria, meci între echi
pele de surdo-muti în cadrul „Jocurilor tăce
rii*, ora 14,30 : R. P. Romînă—R. P Bulga
ria (grupa a IlI-a europeană a preliminariilor 
turneului olimpic).

VOLEI : sala Floreasca, de la ora 8.30 : 
C.P.B.—Voința Sibiu (fem). Progresul Bucurați— 
Dinamo București (fem), Cetatea Bucur—Ști inia. 
Cluj (mase). Constructorul—Știința Galati
(mase) ; sala Giulești, de la ora 9,30 : Metalul 
M.I.G.—Progresul Tirgoviște (fem), Victoria
București—Politehnica Or Stalin (mase) ; sala
Recolta ora 18 : Voința București—A.S.A. Marina 
Constanta (categ. B).

BASCHET : sala Dinamo, de la ora 16,30 : 
Metalul M.I.G.—Dinamo Tg. Mureș, Progresul— 
Voința Or. Stalin (lem), Știința București—Ști
ința Cluj (mase).

9,30 : Metalul
stadionul Giulești, 

Rapid—Sirena ; stadionul Tineretului IV, 
Știința București—Meteorul ; stadionul 

Arhitectura—Dinamo Mi- 
, ora 11 : Petrol 
teren Aeronautica, 

Aeronautica—Progresul Calați
ora

RUGBI : teren Gloria, ora 
M.I.G. I—Progresul București 
ora 10 i 
ora 10 :
Tineretului II, ora 10 : 
liție ; stadionul Tineretului III, 
Chimie—Cimentul Medgidia ; '
ora 9,30 : 
(meciuri de cat. B) ; teren Constructorul,

IN ȚARĂ
RUGBI : Constanța : Cetatea

Floețti : A.S.A.—Metalul M.I.G 
ința—Petrolul Ploești ; Brăila : 
Tecuci ; Roman : Laminorul—C.F.R. 
peni : Minerul—Știința
C.F.R.—Corvinul Hunedoara ;
ința—C.F.R Timișoara
B) : Sibiu : A.SX—1
mifinala 
Sirena 
vita Roșie București ; 
tea Bucur (meciuri din 
juniori)/

l

. .... Bucur ;
II ; Galați; Ști- 
Unirea—Zimbrul 

Buzău : Lu-
Cluj : 

Ști- 
cat. 
(se- 

Știința— 
Gri- 

Petrnlul—Ceta- 
fiual de

Petroșani ; 
Petroșani : 

____,___ (meciuri de
Sibiu : A.S.A.—Dinamo București

..Cupei R.P.R.*) ; Timișoara :
București ; Tecuci : Zimbrul—C.F.R.

Ploești : 
cadrul turneului

BASCHET : Oradea : 
rești ; Timișoara : 
(mase) ; Tg. Mureș : 
C.S. Tg. Mureș—Rapid 
C.S. Oradea (fem).

Bucu- 
Bucu rești

Dinamo—Dinamo
Știința—Rapid 

Voința—Banatul Timișoara, 
București ; Cluj : Știința—

VOLEI : Petroșani : 
rești ; Orașul Stalin ; 
Ș'utra (cat A mase) ;

Utilajul —Dinamo Buev* 
Tractarul—Știința 

Cluj : Științi
București, Someșul—Voința Or. Stâlin ; 
ra : Știința—Petrolul Constanța (cat. 
Plcești : Petrolul—CtS’M.S. Iași .
Feroviarul—Voința Bacău ; Suceava : 
inta București ; 
cea ; ”

Timi- 
-Rapid 

; Timișoa- 
A f«un) ; 

Constanța : 
____ ; Suceava : Voința—Ști- 

. . Arad : I.C.A.—A.S.A. Rru.
Tg Mureș : Diiratao—Șoimii Orașul 

Petru Groza ; Baia Mare : C.S.M.—Dinamo 
dea ; Sibiu : Voința—C. S. Craiova.

Vîl- 
Dr. 

Ora-

Ccn-LUPTE : campionatul R.P.R. pe echipe : 
st?.nța ; A.S.A. Marina, C.C.A., Cetatea Bucur, 
C.S.M. Re. ița ; Satu Mare : Dinamo Satu Mare, 
C.S.M. Galați, Steagul Roșu Or. SUlin, C.F.R. 
Timișoara ; Lugoj : A. S. Muir-itorul Lugoj,
Constructorul Cluj, C.S.M. Baia Mare, Rapid 6- 
radea.

PENTWT!.ON»ft&Wr

Mîine începe concursul 
republican individual
Ultima întrecere din acest sezon la 

pentatlon modern va avea loc în zilele 
de 8-12 noiembrie la București. Este 
vorba de concursul reptib'ican indivi
dual la care vor lua parte o serie de 
tineri începători din orașele București, 
Cluj și Oradea, precum și pentatloniștii 
care au categoriala 111-a de clasificare 
sportivă.

Concursul este organizat de Federa
ția de călărie și pentatlon modern, 
care a 1 lat din timp măsurile pentru 
a asigura tinerilor concnrenți cele mai 
bune condi iutii de participare. Progra
mul competiției este următorul : 8 și 9 
noiembrie — proba de călărie (pe tra
seul de la G.A.S. Roșia) ; 10 noiem
brie — proba de spadă (sala Floreas
ca) ; II noiembrie — proba de tir 
(poligonul Tunari) și proba de înot 
(bazinul Floreasca) ; 12 noiembrie — 
proba de cros (pe traseul din apropie
rea corn. Călugăreni). Tn primw zi în
trecerile de călărie vor începe lă ora 
10,30.

Știința cu scorul de 16—14 (9—9). Vie-' 
toria elevilor se datorește unui joc mai 
organizat în atac în care s-au ren ar-, 
cat Banciu și Paraschiv.

Meciul vedetă a opus două din pre-' 
tendentele la primele locuri: C.C.A. și 
Rapid. Jocul a început în nota de do
minare a militarilor care reușesc să-și 
creeze la jumătatea reprizei un avan
taj de 4 goluri (6—2). In continuare, 
asistăm la o puternică revenire a ra- 
pidiștilor care încep să reducă încetul 
cu încetul din handicap. In urma unor 
acțiuni pe contraatac, Dănescu ega
lează în minutul 29 (9—9) și in ul
timul minut, lonescu marchează spec
taculos, aducînd pentru prima oară 
conducerea echipei sale: 10—9 pentru 
Rapid, scor cu care se și termină, de 
altfel, repriza. La reluare jocul este 
deosebit de disputat, ambele echipe 
blind pe rînd conducerea. La scorul de 
15—13 pentru Rapid (min. 48), Șe- 
laru este eliminat pentru 5 minute. 
Militarii revin puternic în atac și ega
lează prin Lapp și Nodea. Pînă Ia 
sfîrșitul partidei, cele două echipe mat 
înscriu cite o dată. Ultimele secunde îi 
găsesc pe rapidiști în atac, dar avind 
din nou un om mai puțin pe teren 
(lonescu eliminat) ei nu mai pot îi> 

justunscrie, jocul terininîndu-se cu 
rezultat de egalitate: 16—16.

Meciurile etapei următoaie se des-, 
fășoară mîine în sala Floreasca înce- 
pînd de la ora 17, după mmătorul 
program: Cetatea Bucur — Confecția 
(f), Știința — Constructorul (f), Poli-: 
tehnica — C.C.A. (m) și Știința 
Rapid (m).
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IL ÎNȚELEGEM mai bine 
PE MARESIEV...

intrat în legendă numele lui Aleksei 
resiev, pilotul sovietic, omul care 
imit lumea prin mărețul său exem- 
de voință, prin neasemuitul său 

riotism, care l-au ajutat să iasă 
:orios din lupta cu încercări atît 
grele.
.cum doi ani am avut fericitul pri- 
să stăm față în față cu acest OM 
EVÂRAT, pe care-1 îndrăgisem încă 
inte de a-1 cunoaște, din mjnuna- 

pagini ale cărții lui Boris Polevoi, 
rte modest, jenat parcă de admira- 
pe care i-o arătăm, ne spunea a- 

ci Maresiev cuvinte pline de un 
re înțeles. Erou al Marelui Război 
tru Apărarea Patriei, Maresiev nu 
ea nimic extraordinar în fapta sa. 

fel ar fi procedat ori ce om sovie- 
în nețărmurita sa dragoste de pa

și popor". Și într-adevăr, erois- 
este caracteristic vieții cotidiene 

:onstructorilor comunismului.
loi, cei ce urmărim zi de zi viața 
lioanelor, consemnînd evenimentul 
rtiv, ne putem da seama că și spor- 
are eroismul său, spiritul său de 

•ificiu și abnegație, că într-o an
gle a patriotismului pe terenurile 
sport s-ar înscrie în cel mai vast 
itol exemplul tînărului tn tricoul 
puriu. Să ne amintim...
ladimjr Kuț, eroul Olimpiadei de 
Melbourne, era un atlet necunos- 
în 1953, cînd s-a aliniat -la star- 

cursei de 5000 m din cadrul Jocu- 
• Festivalului de la București. De 
e a găsit Kuț resurse ca să-l con- 
ă 4700 de metri pe Emil Zatopek, 
ici cînd alergătorul cehoslovac re- 
:enta „totul" în fondul mondial ? 
unde atîta putere de luptă ? far 

i cînd Kuț, atlet format, matur, 
a victorios cursă după cursă, cu- 
a titluri olimpice și europene, sta- 
i uluitoare recorduri mondiale, ci- 

dădea forțe marinarului din Bal- 
să arunce în întrecere ultima pică- 
de energie ? Răspunsul este unul 

ur : dragostea de patrie !

Cînd alergătoarea Klavdia Secenova 
eîștigă cursa de 200 m la campiona
tele europene de la Oslo din 1946 deși 
era clacată la un picior, cînd săritorul 
Leonid Scerbakov concurează cu căl- 
diul fisurat ca să nu-și lipsească e- 
chipa de puncte prețioase, cînd Leonid 
Meșkov își învinge infirmitatea la bra
țe și devine recordman mondial de 
înot, cînd Vsevolod Bobrov „sfidează" 
patru operații la genunchi și îmbracă 
tricoul de căpitan al echipei de ho
chei a U.R.S.S., cîștigînd turneul o- 
limpic de la Cortina, cînd în sfîrșit 
Igor Novikov, cu eforturi supraome
nești, învinge după un final drama
tic la S.M. de pentatlon modern din 
S.O.A„ toate acestea nu sînt oare do
vezi ale faptului că dragostea de patrie 
dă aripi și poartă spre victorie ?

Faptele uimesc. Iar pe sportivii so
vietici ti admiri II înțelegem mai bine 
pe Maresiev...

Cu sportivii sovietici

Echipa feminină de volei a Uniunii Sovietice, cea mai bună din lume. Prima 
din stingă, maestra emerită a sportului Aleksandra Ciudina

Geografia marilor competiții spor
tive s-a îmbogățit în anii din urmă 
cu numeroase puncte de pe glob in
edite, purtînd rezonanțe noi pentru lo
cuitorii bătrînului continent european.

La Caracas, în Venezuela, s-au în

Recordmanul mondial A. Medvediev intr-un splendid efort învinge cele 151 
kg. ale halterei. Forță și voință...

trecut participanții campionatelor mon
diale de tir, la Hershey-Pennsylvania 
pentatloniștii, la Santiago de Chile 
baschetbaliștii, pînă la Sao Paolo au 
călătorit alergătorii de cros, iar la 
Hastings își dau întîlnire șahiștii. In 
sfîrșit, acum aproape trei ani, pen
tru a desemna pe campionii celei de 
a XVI-a Olimpiade, sportivi din în
treaga lume au străbătut țări și ocea
ne pentru a ajunge 'ocraai la Mel
bourne.

Decorul s-a schimbat total, au fost 
mereu noi condițiile în care s-au în
trecut sportivii cei mai buni, alte te
renuri, alt public, alte uzanțe de con
curs. Și totuși, în ultima vreme un 
element a rămas mereu neschimbat, 
s-a repetat de fiecare dată cu o con
stanță remarcabilă. In întrecerile su
preme, pe catargul victoriilor de celle 
mai multe ori s-a ridicat drapelul 
Uniunii Sovietice,.

Pretutindeni unde s-au aflat în con
curs, indiferent de timp, de loc, de 
adversari, sportivii sovietici s-au si
tuat mereu în primele rînduri, au cu
cerit aproape totdeauna laurii învin
gătorilor.

Este această o trăsătură caracteris-
tică a contemporaneității sportive, a

A IM IN TI ITCH SC QJ MIPIE
•ningrad 1954... Din goana ire- 
li care ne ducea spre patrie, pri- 
n întinsele timpii rusești care de- 
d prin fața geamurilor vagorut- 
rămîneau în urmă, ca și amintirile 
ipe ale celor patru ani de stu- 
ie la Institutul de Cultură Fizică 
port „Le shaft".
'ăiam intens sentimentul unei a- 
i recunoștințe, pentru partidul și 
•rnul nostru, care ne-au creat acea- 
miriunată posibilitate de a învăța, 
ru tovarășii noștri sovietici, pro- 
ri și siiidenți, care ne-au primit cu 
ele deschise.
n învățat în minunatul oraș Le- 
rad, leagăn al Marii Revoluții So- 
ste din Octombrie, nu numai să 
tiim tnalta știință și cultură sovie- 
dar mai ales să prețuim pe oame- 

sovietici. Vor rămîne neșterse cli- 
petrecute cu ei pe legendarul vas 

■ora", la Ermitaj, la Teatrul de 
■ă șl Balet „Kirov", sau în pito- 
le împrejurimi ale orașului, Puș- 
Petrodvoreț, Razliv etc. Nu se 

uita ușor nici serile leningrădene.

cu ptimbările de-a lungul Nevei, și 
nici orele tîrzii cînd învățam pentru 
examene împreună ca Iura sau Vania, 
la lumina nopții albe, polarei

București 1957... O veste bună: 
un antrenor sovietic va veni în țară 
să ne ajute in munca de ridicare a 
nivelului tehnic al baschetului nostru. 
Mare mi-a fost bucuria cînd l-am vă
zut pe Piotr Afanasievici Ciumakov, 
fostul meu profesor și antrenor de la 
Institutul din Leningrad. Trei luni în
cheiate, cu răbdare, perseverență șt 
meticulozitate Piotr Afanasievici a ți
nut lecții, ne-a ajutat să analizăm și 
să îndreptăm lipsurile pe care le aveam 
in pregătire, ca un adevărat prieten, 
ca un bun sfătuitor.

Moscova 1959... Campionatul mon
dial feminin de baschet. Echipa noa
stră tînără, fără experiența marilor 
concursuri, a avut unele comportări 
frumoase, dar a suferit și destule în- 
fringeri. Cine venea primul să ne fe
licite pentru succese, sau să ne încu
rajeze și să ne sfătuiască după Infrin
ged 7 Piotr Afanasievici Ciumakov, 
prietenul nostru, care a trăit alături de

noi fiecare meci al reprezentativei ro
mîne.

La Moscova ne-am întllnlt împreună, 
profesori și foști studenți, și din nou 
aceeași manifestare de prietenie caldă, 
aceeași dragoste frățească.

Zilele trecute am trimis o mulțime 
de felicitări cu ocazia lui 7 Noiembrie 
tn diferite localități ale Uniunii Sovie
tice. La Leningrad, Moscova, Ufa, 
Frunze etc., peste tot unde trăiesc șl 
muncesc absolvenții promoției „1954" 
ai Institutului „Leshaft". Și din nou 
m-am gindit cu recunoștință la această 
mare prietenie.

Prețuiesc prietenia oamenilor sovie
tici și sînt mindru de ea.

OGTAV DlMITRIU 
antrenor federal de baschet

'adiind „Partidele alese
ale lui

biblioteca inginerului Teodor Ghi- 
i, în rafturile tixîte cu cărți în- 
>ti și volume, multe la număr, 
nu tratează despre rezistența niș
elor și nici nu te inițiază în cal
de algebră superioară- Și totuși, 
e cărți sînt tot atît de des cer- 
: ca și lucrările inginerești. Ele 
Iresează șahistului Ghițescu, ma- 
al sportului, unul dintre cei mai 

lăți jucători ai tinerei noastre 
ații.
că îl întrebi pe Teodor Ghițescti,

Mihail Botvinik
care dintre cărțile de șah îi este mai 
dragă, îți va răspunde într-o clipă:

„Partidele alese" ale Iui Botvi
nik . Studiindu-le, mi-am dublat forța 
de joc, am înțeles tainele atacurilor, 
dar mai ales ale jocului de apărare — 
capitol la care eram deficitar.

Nu-i mai puțin adevărat că manua
lul de deschideri al lui Keres, 
cartea de finaluri a lui Averbach, lu
crările ltd Taimanov, Sokolski, Panov 
etc. au contribuit și ele la formarea lui 
Ghițescu ca jucător, ca maestru.

...Și deseori, seara, Teodor Ghițescu 
întîrzie în frrța cărților de șah ale ma
rilor maeștri sovietici, le studiază, 
prinde „noi forțe" pentru campionatul 
republican care bate la ușă

pe stadioanele lumii
reprezentanții primului stat socialist 
din lume.

Dar nu numai prin performanțe 
neîntrecute s-au impus sportivii sol 
vietici. Ei stîrnesc admirația tuturor, 
și prin ținuta lor dcsâvîrșită, prin a4 
tifudinea exemplară pe care o au pei 
stadion, tocmai prin acel conținut nou 
dat noțiunii de sport.

Iată de ce o competiție sportivă 
care se bucură de participarea reprel 
zentanților Uniunii Sovietice se trans-' 
formă de fiecare dată într-o minunată 
sărbătoare. Șt iată de ce participarea 
alături de sportivii sovietici este tot
deauna o adevărată școală pentru toți 
ceilalți sportivi aflați în întrecere.

De la sportivii Uniunii Sovietice ati 
putut învăța TOȚI cum se luptă dîrz, 
cum nu se precupețește efortul neceJ 
sar obținerii victoriei, cum trebuie să 
răinîi demn în focul luptei pe stadion.- 
De la sportivii sovietici au avut ce 
învăța nu numai reprezentanții țări
lor tinere în mișcarea sportivă, ci și 
aceia care se fălesc cu tradiții de 
decenii și chiar secole în această ac-i 
tivitate.

Și dacă felul desăvîrșit în care e-i 
voluează sportivii sovietici este pen-' 
tru toți o pildă, cu atît mai de preț 
devin centimetrii și secundele de re
cord, cifrele de scor, punctajele prin 
oare aceștia își demonstrează superio-i 
ritaitea și măiestria.

Pe multe stadioane ale lumii, preț 
zenți în competiții de mare anvergură, 
alături de sportivii Uniunii Sovietice 
s-au aflat în întrecere și reprezentanții 
țării noastre. De fiecare dată, tineri 
și tinere, care alături de numărul de 
concurs poartă pe piept stema R. P.- 
Romîne, au simțit din plin ajutorul 
frățesc al străluciților sportivi aî 
U.R.S.S. Am învățat mereu de la 
sportivii sovietici. Am primit de la ei 
sfatul cel mai bun în încercările cele 
mai grele. Invățînd de la neîntrecuții 
campioni și recordmani sovietici, ati 
putut sportivii noștri să-și ridice măț 
iestria, să urce în ierarhia sportivă 
a lumii.

„Față de prieteni, noi nu avem se
crete !..." — această frază rostită
cîndva de minunata campioană sovie-

sportului nou, în care cei mai buni tică Aleksandra Ciudina și devenită 
dintre cei buni s-au dovedit a fi — apoi adevărat dicton, conține în eă 
prin proba fără greș a ultimelor otiin. explicația multor succese romînești pei
piade și campionate mondiale — tărîmul culturii fizice și sportului.

Elevi și profesori
Cînd Zoltan Szabo trecea 4,42 m la săritura 

cn prăjina, purtînd recordul acestei probe in rîn- 
dul performanțelor de valoare europeană, ne-am 
adus din nou aminte de Piotr Denisenko. Ne-am 
adus aminte de cele citeva luni ale anului 1957, 
timp pe care atletul ucrainean l-a petrecut în 
țara noastră, pregătindu-și dizertația de candi
dat în științe pedagogice al Institutului de Cul
tură Fizică din Kiev. Munca intensă și încordată, 
de atrîngere, clasificare și redactare a materiei, 
care trata dezvoltarea sportului în R.P. Romînă, 
■u l-a putut opri totuși pe Denisenko să pă
șească pe stadion. Și iată-1 antrenîndu-se și 
eoneurînd laolaltă cu sportivii rom în i. Szabo, 
Paul Joan, Gîrleann și alții au adăugat eu acest 
prilej nenumărate cunoștințe Boi tehnicii și mulți 
aantimetri performanței. învățau de Ia un pro
fesor priceput. Ca și Lucikin sau Malțev, Homen- 
knv și Ozolin, Popov fi Sciaghin, Denisenko nu

precupețea nici un efort pentru a-i ajuta pe tfo 
nerii sportivi roniîni.

Iată de ce cînd săritorii noștri eu prăjina luptă 
la înălțimi altădată do neatins, cînd halterofilii 
fao necesară o adevărată ,,contabilitate" a recor
durilor, cînd Lia Mano) iu asaltează granița celor 
50 de metri la disc, cînd voleibaliștii noștri de
monstrează o virtuozitate tehnică uimitoare, gîn-* 
dul ne zboară spre antrenorii scvietici, care au 
îndrumat primii pași ai acestor sportivi. Și i-aa 
îndrumat pe calea cea mai bună...

Fragment dintr-o imensă bibliografie
Sacul de antrenament al unui spor

tiv trebuie să conțină neapărat pe En- 
gă echipamentul necesar pregătirii, cel 
puțin o carte de Specialitate-A Cartea 
aceea care îi îndrumă primii pași, care 
îl călăuzește spre măiestrie și spre

performanță a devenit însoțitorul ne
lipsit al celui care-și măsoară rodul 
muncii de pe stadion în centimetri, 
secunde sau kilograme...

Pentru tinerii care asaltează acum 
tot mai mult stadioanele, cartea spor
tivă este un bun de neprețuit, sfătui
tor și profesor. Iar cartea sovietică de 
specialitate a devenit de neînlocuit 
pentru sportivii, pentru antrenorii no
ștri, pentru toți cei care au ca de
viză, dictonul olimpic „Altiuș, citius, 
fortius". Dai Nu poți ajunge „mai sus, 
mai repede, mai puternic" fără ajuto
rul cărții sportive sovietice.

In volume masive s-a acumulat ex
periența de ani a celei mai avansate 
mișcări de cultură fizică din lume, 
cercetările și ideile cele mai îndrăzne
țe ale specialiștilor ruși și sovietici, 
metodele pedagogice cele mai înainta-: 
te. Se perinda prin fața celui care 
si-a făcut ucenicia sportivă la această 
înaltă școală titluri de cărți cit re
zonanță clasică pentru cunoscători, de 
mare circulație.

„Antrenamentul atletului" de Ozolin, 
„Calea spre sănătate, forță și viață 
lungă" de Sarkizov-Serazini, „Intro
ducere în fiziologia sportivă", „Auto-

controlul sportiv" de S. P. Lctunov* 
„300 partide alese ale iui Alehin",' 
„Tenis" de Zarjețkii, „Gimnastica în 
producție", „Treceți normele complea 
xului GTO", lucrări privind1 antrena-1 
mentul și tehnica fotbalului, patina-l 
jului, halterelor, canotajului, schiu
lui și hocheiului etc. etc., nu lipsescj 
din bibliotecile sportivilor noștri.

O „bibliografie" completă a tuturod 
cărților sovietice de sport apărute în 
limba romînă necesită un catalog 
care ar putea rivaliza cji un mic vo-; 
lum. Iar bifanțul succeselor pe care 
le-a adus sportului nostru studiul a- 
profundat al cărții sportive sovietice 
n-ar avea loc decît într-o bibliotecă.



.ENIN - un mare iubitor al sportului Rînduri către prieteni
Pe malul Volgăi, de pe culmea unui 
al, o imensă statuie în hronz a lui 
îdimir Ilici Lenin privește orașul 
ianovsk. Aici s-a născut marele con- 
cător al Revoluției, creatorul Parti- 
lui comunist, al primului stat al 
lucitorilor și țăranilor. Anii puterii 
zietice au transformat și au înfru- 
isețat Ulianovsk-ul. A crescut ora- 
. Se întinde acum și dincolo de Vol- 
. Zi de zi clădirile acoperă noi vers- 
ale stepei. Și numai locurile legate 
numele lui Lenin își mai păstrează 

:hea înfățișare. Cei din Ulianovsk 
istesc tot ceea ce poartă amintirea 
relui om și conducător.
Pe o stradă liniștită, umbrită de 

se află o căsuță de lemn deve- 
ă muzeu. Casă în care s-a născut 
nin, în care și-a petrecut anii copi
lei.
Vizitatorii, care vin aici cu miile, 
ă nenumărate lucruri despre condu- 
orul proletariatului. Se plimbă prin 
ii în timp ce la megafon se aud 
îlicațiile crainicului. Iată-1 spunînd: 
,Una din pasiunile lui Lenin a fost 
>rtul“.
'ntr-adevăr, dascălul oamenilor 
meii a iubit, a apreciat și a practi- 

exercițiile fizice, ca mijloc de întă- 
a corpului, ca folositoare odihnă 

munca sa de o excepțională încor- 
•e. La vîrsta de 8 ani, Lenin a în- 
at să joace șah, manifestînd un ta- 
t excepțional pentru sportul minții, 
lin a fost un jucător foarte bun, un 
îoscător al acestui joc frumos și 
aplicat Analizînd o dată un studiu 
isebit de dificil al fraților V. și M. 
itov, Lenin n-a acceptat să i se ara- 
soluția. A găsit-o singur. Și a dat 
naltă apreciere compoziției. înotul 
număra, de asemenea, printre spor- 
ile favorite ale lui Lenin, ca și pa- 
îjul, turismul, mersul pe bicicletă, 
âtoarea etc.
lum reiese din amintirile contempo- 
ilor, odihna lui Lenin era totdea- 

1 activă. Gimnastica de înviorare nu 
■ea din programul săli zilnic. După 
a scrie P. Lepeșinski, Lenin „căuta 
iea de lucru mușchilor, să pună în 

*une fiecare părticică a sistemului

circulator, să facă inima 
să bată într-un ritm să
nătos, să aducă plămînii 
într-o siare de funcțiune 
mai bună și, în general, 
fiziologic, prin întreaga 
sa ființă să simtă bucu
ria vieții. Intr-un cuvînt, 
în timpul odihnei el era 
la fel de activ și de e-
nergic ca și în procesul 
muncii celei mai încor
date'*.

Neprețuite sînf indica
țiile pe care le-a lăsat 
marele conducător pen
tru dezvoltarea culturii 
fizice și sportului. Adre- 
sîndu-se tineretului, Le
nin arăta nu numai efec
tul binefăcător al acti
vității sportive în întări
rea corpului, dar și ro
lul uriaș pe care-1 joacă 
mișcarea de cultură fizi
că în educația comunistă 
a celor ce muncesc, în

f»

dezvoltarea și creșterea 
unui tineret credincios 
fără de margine cauzei 
clasei muncitoare, înflă
cărat patriot

Urmînd genialele învățături ale lui
Vladimir Ilici, mișcarea de cultură fi-

Lemn intr-un moment de odihnă"
(Tablou de P. Sudakov)

purtate de sportul sovietic sînt urma
rea firească a grijii și sprijinului acor-
dat de Partidul Comunist, respectării

zică din U.R.S.S. a cunoscut o dezvol- normelor pe care cu ani în urmă le-a
tare vertiginoasă, devenind cea mai a-
vansată din lume. Uriașele victorii re-

gîndit și le-a elaborat inegalabilul ge-
niu al lui Vladimir Ilici Lenin.

in primele zile ale existenței Statului Sovietic, Lenin a acordat o 
uriașă importanță educației fizice a maselor de oameni ai muncii. 
Cu o clarviziune genială, marele dascăl spunea:
„In țara noastră muncitoare sînt necesare armate de milioane 

de oameni puternici din punct de vedere fizic, oameni plini de voință, 
bărbăție, energie, perseverență. Lor le aparține viitorul, cu mîinile lor 
va fi cucerit dreptul de construcție a noilor baze ale societății ome
nești".

In 1920, într-o convorbire cu K. Tetk’n, Vladimir Ilici a subliniat 
marea importanță pe care o dă dezvoltării multilaterale, intelec
tuale și fizice, a generației în creștere :
„Tocmai lui, acestui tineret îi revine sarcina să înfăptuiască si 

să desăvîrșească cauza comunismului, în fața lui vor sta luptele pentru 
comunism și el trebuie să întîmplne aceste lupte puternic, sănătos, cu 

I nervi de oțel și mușchi de fier".

unde ocupaseră primul loc la Campio
natele europene, voleibaliștii sovietici 
au susținut un meci demonstrativ în
tre ei.

Am văzut la lucru cea mai formi-

\m răsfoit calendare mai vechi, 
t acolo, cuprinse în nenumărate file, 
ntiri de la întîlnirile cu sportivii 
ieiioi. Închizi ochii șl retrăiești...

L n n i
17 

lecembrie 
1945

inul rotund

Bucureștiul în pli
nă iarnă. Troienele 
de zăpadă nu pre
vesteau posibilitatea 
disputării vreunei 
partide de fotbal. 
Dar, entuziasmul e 
mare cînd e vorba 
de un spectacol cu 

și, mai ales, cînd
poți sînt reputații fotbaliști din Uni- 
a Sovietică. Dinamo Tbilisi venise 
departe, la București, să schimbe 

nul fanion cu sportivii romîni.
i fost • demonstrație excepțională 
fotbal modern. E drept, am pierdut 
te cele trei meciuri (GF.R. 1—2, 
entus 5—10, reprezentativa Timi- 
rei 0—5), dar am cîștigat și noi 
rețuite cunoștințe.
Dinamo Tbilisi a confirmat strălu- 
clasa fotbalului sovietic". „Paiciad- 
— un centru atacant de valoare 
tinentală", glăsuiau ziarele. In e- 
îa oaspeților a strălucit și Gogobe- 
:e, care ne-a mai vizitat apoi țara 
care astăzi, în ciuda celor aproape 
de ani ai săi, continuă să rămînă 
Iar în formația gruzină, încîntînd 
ctatorii cu jocul său.
>ecretul „tinereții fără bătrînețe" a 

„Gogo"? Ni l-a mărturisit chiar 
într-un interviu: „Fac sport.-"

Stadionul Republi
cii, pentru prima 
oară arhiplin la o 
întrecere atletică I 
Nici nu era de 
mirare. Pentru pri
ma oară evoluau 
în far a noastră a- 
tleții sovietici, cei 

care începuseră asaltul supremației 
mondiale. Nina Dumbadze, Anna An
dreeva, Evghenia Secenova, Galina Zi- 
bina, Galina Ganeker, Evghenii Kara
kulov, Evghenii Bulancik, Levan Sa- 
nadze, Vladimir Kazanțev, au reușit 
performanțe pe care altădată le cu
noșteam doar din ziare. Și dacă meciul 
în sine n-a as ut istoric, din cauza su
periorității evidente a oaspeților, în 
schimb antrenamentele comune, prezen
ța alături în concurs, schimbul de ex
periență, sfaturile date cu atita dra
goste de maeștrii atletismului sovietic 
au dat avînt atletismului nostru. Spor
tivii sovietici evoluează apoi la Timi
șoara, Cluj, Orașul Statin, Ploești, Iași, 
iar Anna Andreeva stabilește un nou 
record mondial la greutate (15,02 m) 
și-l închină prieteniei romîno-sovietice.

Sîmbătă
21 

octombrie 
1950

Vineri
27 

octombrie 
1950

frumusețea acestui

Cine n-a fost în 
această zi în 
sala Floreasca a 
rămas cu un mare 
regret. N-a asistat 
la o demonstrație 
de volei fără egal, 
care a avut darul 
să dezvăluie toată 
sport, tot dinamis

mul său. întoreîndu-se de la Solia,

Ștafeta măiestriei
Rostea dragă,

In primul rînd vreau sS te felicit din toată inima eu prilejul marii 
sărbători a lui 7 Noiembrie. In aceste zile ne gîndiin cu drag la prietenii 
noștri, sportivii sovietici. Mi-am amintit primele noastre iutîlnirl in lata 
plasei de volei.

...Cu 9 ani în urmă la Sofia, la cam
pionatele europene de volei. Pe atunci, 
ȘTEFAN ROMAN abia deprindea „tai
nele" acestui joc plin de dinamism în- 
clinînd încă spre... canotaj. KONS
TANTIN REVA era un mare maestru 
care parcurgea „claviatura" voleiului 
cu dezinvoltura unui virtuos al pianu
lui. Jocul strălucitor prestat la Sofia 
de reprezentativa U.R.S.S. și mai cu 
seamă inegalabila demonstrație care 
i-a urmat la scurt timp în sala Flo
reasca, a decis drumul sportiv al lui 
Ștefan Roman. El a văzut în Reva ti
pul ideal de jucător. Forța extraordi
nară a loviturii de atac, detenta uimi
toare care-1 făcea să... privească peste 
blocajul advers, energia inepuizabilă 
și acel admirabil spirit de echipă pe

care știa să-l insufle întregului colectiv 
— iată calități pe care Roman vroia 
să și le formeze și erau atit de bine 
oglindite de Kostea.

De-a lungul anilor, pe terenul de 
zgură sau pe podeaua sălilor, la mari 
competiții, Roman s-a aflat față în 
față cu Reva. Au purtat același număr 
pe tricou : 4. Sîrguincios, elevul a reu
șit să-și ajungă profesorul. El a trecut 
cu succes „examenele" de la Praga, 
Moscova, Budapesta. Paris, București... 
La „mondiale" și „europene", la mari 
concursuri și competiții, numele celor 
doi jucători este pronunțat cu respect 
și admirație. La rîndtil său, azi, Ștefan 
Roman împărtășește tinerilor cele învă
țate de la Kostea Reva, spre care îl 
poartă acum gîndul.

împărtășind bucuria...
Draga mea prietenă Nina,

Ultimul concurs mi-a adus o marc satisfacție: am aruncat 49,88 ttv 
nou record romîn. Gra nița celor 50 m., care ani de zile îmi părea 
de netrecut este acum foarte aproape. Acest record mi-a mărit încre
derea în forțele mele, dîndu-mi elan în pregătirea pentru Olimpiada 
de la Roma. Mă bucur nespus de bilanțul cu care închei acest sezon.- 
Știu că la mij • ‘le k’lo metri de aici, în Gruzia însorită, am o prietenă 

bucuria. Iți mai aduci aminte...care îmi împărtășește

... Firește că Nina n-a uitat. N-a 
uitat cum cu nouă ani în urmă la 
„Meciul Prieteniei" de la București, 
cînd Lia Manoliu „visa" 40 de metri, 
recordmana mondială îi arăta „taine
le" aruncării, așa cum o soră mal 
mare poartă pe hîrtie creionul ținut 
stîngaci de mina nesigură a copilu
lui. A fost o elevă conștiincioasă Lia. 
Un an mai tîrziu, în 1951, revedere la 
Moscova. Apoi, la alte concursuri. 
Mereu mai multe. Deseori plecau scri
sori din București spre îndepărtata 
Gruzie și veneau plicuri din Tbilisi cu 
timbre frumoase, imagini ale Cauca- 
zului plin de pitoresc. Se schimbau im
presii, se comunicau noi izbînzi în via
ță și pe terenul de sport. O scrisoare 
de la București avea ca expeditor re 
„Inginer Lia Manoliu". Era în 1956 
cînd campioana noastră terminase cu 
succes Institutul Politehnic d-in Bucu
rești. De atunci Lia a mai adăugat 
aproape 3 metri recordului și trei ti
tluri de campioană balcanică în pal

maresul său. Un amănunt interesant:

recenta sa performanță (49,88 m) este 
identică cu unul dintre primele re-1 
corduri mondiale stabilite de Nina 
Dumbadze (la 14 iulie 1944, pe sta
dionul Dinamo din Moscova). Proba
bil însă că această cifră, rămasă doar 
în statistici, va fi în curînd depășită. 
Și o nouă scrisoare adresată Ninei îi 
va anunța un record de peste 50 
metri...

dabilă garnitură de „6“ pe care a cu
noscut-o istoria acestei discipline: Ulia- 
nov, lakușev, Voronin, Pimenov, Scia- 
ghin, Reva. O echipă la care se puteau 
număra pe degete nu seturile ci... 
punctele pierdute. Servicii „bombă", lo
vituri decisive din prima pasă, mingi 
salvate din poziții imposibile prin plon- 
joane acrobatice, blocaje de netrecut, 
combinații de o rară frumusețe și sub 
tilitate — iată în cîtcva cuvinte „fil
mul" demonstrației. 27 octombrie 1950 
avea să fie data de naștere a voleiului 
modern din țara noastră.

Cît de folositoare a fost această lec
ție s-a putut vedea curînd. La Festi
valul de la București, echipa noastră 
ocupă locul II, apoi devine vicecam- 

i și vicccampioană a

Afișe mari chea
mă pe iubitorii ci
clismului în Parcul 
Dinamo, înălțat nu 
de mult pe fosta 
groapă Floreasca. 
Ipolitov, Bataen, 
Rostovțev, Cijikoo 
și alți maeștri ai 

pedalei din U.R.S.S. se întrec alături 
de cicliștii noștri. Și din nou antrena
mente comune, sfaturi, îndrumări...

pioană a 
lumii.

Sîmbătă
18 

noiembrie 
1950

In sala teatrului 
C.C.S. are loc tra
gerea la sorți a ce
lui de-al IlI-lea tur
neu internațional de 
șah al R.P.R. Prin
tre cei care scot 
numărul din urnă 
se află vestiții șa

hiști sovietici Smîslov, Toluș, Petro
sian, Boleslavski, dar și un adolescent, 
Boris Spasski, debutant într-o compe
tiție internațională. Clasamentul final : 
1. Toluș, 2. Petrosian; 3. Smîslov, 4. 
Boleslavski, 5. Spasski... In urmă au 
rămas șahiști reputați ca Szabo, Stahl- 
berg, O’Kelly, Stoltz, Filip, Sajtar, 
Spasski, care a cucerit fa București 
prunele galoane, devine în scurt tnnp 
maestru, iar apoi mare maestru inter
național. Smîslov a cucerit mai tîrziu 
titlul de campion al lumii, Petrosian 
pe acela de campion al U.R.S.S.

★
Nu-i cu putință să redai, chiar și 

într-o succintă trecere în revistă, toate 
momentele mai importante ale întîlni 
rilor cu sportivii sovietici, o adevărată 
școală pentru sportul romînesc. 1953 
— Festival, 1955 — Campionatele eu
ropene de volei, canotaj feminin și tir. 
Apoi, altele, mereu mai multe. La Plo
ești se întîlnesc în 1955 atleții /umori 
romîni și sovietici. In echipa oaspe a- 
par.cîteva nume care vor străluci mai 
tîrziu pe firmamentul sportului mon
dial: Tamara Press, Oleg Fedoseev, 
Igor Petrenko, ■ Valentina Maslovskaiu 
ș.a. '

Gimnasta, halterofilii, luptătorii, îno
tătorii, jucătorii de polo, patinatorii, 
motocicliștii, tenismariu, călăreții, ne-au 
desfătat cu măiestria lor, au făcut să 
se cimenteze în dîrze întreceri priete
nia sportivă romino-sovietică.

„O clipă — va spune poate un ci
titor — dar ați uitat..."

Foarte' posibil. Oare este cu putință 
să cuprinzi totul ?

Duminică
25 

ianuarie 
1953

Alături, pe pistele 
de apă...
Dragă Ghenadii,

I 
După o lungă convalescență mă afTu 

în preajma începerii pregătirilor pentru 
Jocurile Olimpice de la Roma.

Sînt dornic să reiau activitatea spoiH 
tivă, să mă întîlnesc din nou eu tine. 
Totdeauna întrecerile noastre au fost uh 
prige. Și atît de multe.

...Intr-adevăr, nu odată și-au măstH 
rat forțele și au luptat pentru victorie, 
dublul nostru campion olimpic LEON 
ROTMAN și dublul campion mondial 
sovietic GHENADII BUHARIN. S au 
întîlnit întîia oară în 1955 pe apa liniș
tită a lacului Malta dc lîngă Poznan. 
Canoistul romîn a ocupat locul IV iar 
Buharin locul II, dar a avut ce învăța 
din confruntarea dîrză a maeștrilor pas 
guei. Un an mai tîrziu, înaintea J. O. 
de la Melbourne, Rotman îl primește 
„acasă" la Snagov pe canoistul sovie
tic și reușește să-l învingă atît la vi
teză cît și la fond. Mai vîrstnicul său 
prieten îi apreciază talentul și puterea 
de muncă, îl felicită sincer și îi prevede 
mari succese. Peste cîteva lunj, la sfîr- 
șit de an, cînd noi ne pregăteam să 
serbăm pomul de iarnă, iar la antipod 
era salutată reînoirea firii, pe lacul 
Wendouree de la Ballarat, Rotman a 
cules două minunate flori ale primăs 
verii australiene: medaliile olimpice 
de aur. Primul care l-a îmbrățișat a’ 
fost Buharin.

S-au mai reîntîlnit cei doi prieteni, 
La sărbătoarea tineretului lumii de la 
Moscova, a învins Glienadii. In 1958, 
la C.M. de la Praga dublul campion 
olimpic încă nerestabilit după e boală 
se afla în rîndurîle spectatorilor. Și 
mare i-a fost bucuria să aplaude vies 
toria prietenului său, atît la 1(KX) cît șl 
la 10.000 metri undb, a învins detașat 
vechi rivali, maghiarul Parti, cekos 
slovacul Vokner. Leon n-a mai avut 
răbdare să aștepte. Și pentru a-șt îmS 
brățișa mai curînd prietenul de sport 
a traversat lacul cu o canoe, pînă acos 
lo unde proaspătul campion al -lumii 
încă obosit de efort,, se pregătea pentru 
festivitatea de premiere. Se spune că 
Rotman ar fi stabilit un record de vis 
teză...
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Două probleme: atacul apărării in zonă și taim-auturile
Este incontestabil faptul că actuala 

ediție a campionatelor republicane 
masculin și feminin de baschet este 
t i.n dintre cele mai interesante din 
cele desfășurate în ultimii ani. Nume
roasele meciuri încheiate la diferențe 
de un punct sau două, spectacolele 
frumoase oferite de majoritatea parti
delor, nivelul tehnic ridicat al unor 
jocuri, precum și celelalte aspecte po
zitive oferite de dispute, creează im
presie justă că ediția 1959—1960 a 
campionatelor se bucură de un deplin 
și meritat succes. Firește, o competiție 
atît de importantă ridică o serie de 
probleme însemnate. Ele se ivesc la 
fiecare etapă și chiar la fiecare meci, 
iar discutarea și rezolvarea lor contri
buie adesea la îmbunătățirea compor
tării .chipelor noastre fruntașe. De 
două din aceste probleme ne vom ocu
pa în rîndurile de mai jos, dar mai 
înainte de a trece la abordarea lor ți
nem să subliniem în primul rînd...

...FRUMOASA COMPORTARE 
A ECHIPEI BANATUL

■ Intr-adevăr, echipa clubului sportiv 
școlar Banatul Timișoara merită toate 
felicitările pentru maniera în care a 
știut să-și apere șansele în fața echipei 
bucureștene Voința, pe care a și în
vins-o după o partidă pas'onantă. Mai 
important însă chiar decît cele trei 
puncte obținute constituie însă pre
zentarea generală a echipei. Alături de 
Ecaterina Cherciov, Angela Zamfira- 
che și Roxana Wilems — care au jucat 
și anul trecut 
apărut cîteva 
dotate fizic și 
— tehnică și 
Doina Pantea, 
reta Zamfirache și Ștefama Orgovici 
au fost o plăcută surpriz-X atît prin 
buna lor orientare în teren, cît și prin 
eficacitatea aruncărilor la coș. In ge
neral, echipa Banatul Timișoara a do
vedit că deși are condiții de pregătire 
destul de vitrege (sala continuă să 
fie improprie antrenamentelor), este 
dornică să progreseze, să-șl 'nsușească 
și să aplice principiile ba. hetului 
modern. Pentru aceasta felicităm atît 
pe jucătoare, care dovedesc seriozi
tate și perseverență în antrenamente,

cît și pe antrenorul formației, prof. 
Stelian Palici, ale cărui cunoștințe și 
orientare trebuie să constituie un e- 
xemplu.

ECHIPA RAPID ȘI APĂRAREA 
IN ZONA

la problemele amintite în

dispute, creează im-

în categoria A — au 
elemente tinere, bine 

cu o pregătire de bază 
fizică — mulțumitoare, 
pivotul echipei. Marga-

Trecînd 
introducere vom începe cu modul în 
care formația feminină Rapid face față 
— sau mai bine zis, nu face față — 
unei echipe care utilizează o apă
rare în zonă. Cunoscînd că rapidistele 
au o adevărată fobie față de apărarea 
în zonă, adversarele lor din etapa tre
cută, jucătoarele de la Progresul, au 
aplicat în permanență acest sistem de 
apărare. Șl timp de 28 de minute 
Progresul a dominat, a avut conduce
rea scorului, iar Rapid a încercat — 
fără succes — să se apropie de ad
versare. In aceste 28 de minute bas
chetbalistele de la Rapid au aruncat 
doar de 4-5 ori la coș de la semi-dis- 
tanță și au încercat să înscrie doar de 
sub coș. Normal, în această situație 
Progresul a „strîns" zona, s-a masat 
în jurul panoului, fapt care a îngreu
iat combinațiile și pătrunderile rapi- 
distelor sub panou. Din minutul 28 
Antoaneta Sidea și Doina Lupan au 
înscris 4-5 coșuri de la semi-distanță. 
Urmarea? Baschetbalistele de la Pro
gresul au fost silite să iasă la adver
sar, zona s-a întins și astfel au fost 
facilitate pătrunderile jucătoarelor de 
la Rapid. Consecința ? In opt minute 
Rapid a refăcut de la 31—39 la 39—40 
apoi a condus cu 43-40 și a învins. 
Este surprinzător faptul că echipa Ra
pid, în care activează jucătoare eu 
precizie recunoscută în aruncări (An
toaneta Sidea, Eva Ferencz, Anca Ra- 
coviță, Doina Lupan) nu folosește a- 
ceastă armă, cea mal eficace împotriva 
apărării în zonă. Și mai surprinzătoare 
este scuza antrenorului, prof. S. Fe
rencz, care afirmă că echipa 
încă pregătită, deoarece nu 
antrenor (într-adevăr prof. S. 
nu s-a ocupat cîteva luni de 
montele Rapidului, deoarece 
grenat în activitatea de pregătire â 
lotului republican). La Rapid joacă 
însă cîteva absolvente ale Institutului

de Cultură Fizică, cu specializarea 
baschet (Eva Ferencz, Antoaneta Si
dea și Mioara Răducanu), care ar fi 
putut suplini absența motivată a antre
norului principal. In plus, este clar 
pentru oricine că pentru îmbunătățirea 
preciziei aruncărilor la coș sînt eficace 
chiar și numai antrenamentele indi
viduale.
UN TAIM-AUT CERUT LA TIMP...

... ar fi evitat înfrîngerea echipei 
feminine Progresul în meciul cu Ra
pid. Să precizăm: cînd mai erau 30 
de secunde de joc și scorul era 43-42 
în favoarea Rapidului, mingea se afla 
în posesia baschetbalistelor de la Pro
gresul. Acestea au plimbat balonul 
timp de 30 de secunde și — spre uimi
rea tuturor spectatorilor nici măcar nu 
au schițat vreun gest de pătrundere 
sau aruncare la coș, deși cînd mai 
erau 10 secunde antrenorul G11. Nicu- 
lescu le-a strigat de la masa oficială 
(ceea ce este neregulamentar) să în
cerce o aruncare. Firesc ar fi fost ca 
atunci cînd mai erau de joc 10—15 
secunde, antrenorul să fi cerut taim- 
aut, să calmeze jucătoarele și să le 
îndrepte atenția asupra unei scheme 
tactice de scurtă durată și cu obiectiv 
final aruncarea la coș prin pătrundere 
(toate echipele au pregătite astfel de 
scheme pentru asemenea situații). In 
felul acesta Progresul ar fi avut șansa 
să obțină cel puțin două aruncări li
bere (dacă nu ar fi înscris coș din ac
țiune) și deci să învingă sau să ter
mine la egalitate. Iată deci cum o pro
blemă minoră în aparență, a determi
nat înfrîngerea unei echipe.

D. STANCULESCU

întreceri
Mîine dimineață

în „Cupa de toamnă4 
la ciclocros

De cîțiva ani a devenit o obișnuință 
pentru amatorii ciclismului din Capita
lă ca în zilele de toamnă să se depla
seze aproape în liecare duminică spre 
traseele situate în diferite colțuri ale 
Bucureștiului pentru a asista la con
cursuri de ciclocros. In actualul sezon, 
trei duminici la rînd am urmărit la 
lucru pe specialiștii în acest gen de 
curse și iată că mîine vom lua din nou 
drumul spre traseul din spatele stadio-

Aspect din prima etapă a „Cupei de 
toamnă".

(Foto : I. Alihăică)

nului Constructorul de pe șoseaua ( 
teniței unde se vor desfășura între' 
rile etapei a doua a „Cupei 
toamnă".

Prima etapă, disputată acum dc 
săptămîni, a dovedit marea populari 
te de care se bucură ciclocrosul. 
cele două probe ale competiției au h 
startul aproape 100 de alergători, 
care-i vom revedea din nou mîine. A 
joritatea, juniori, și-au susținut cu b 
primul lor examen public. De alt! 
specialiștii au denumit prima eta 
„Cel mai ra'pid concurs de cielocro 
ceea ce ne îndreptățește să sperăm 
duminică dimineața vom fi mark 
unor dispute la fel de pasionante. S 
ranța noastră este întărită și de fap 
că o bună parte dintre concurenți și- 
continuat pregătirile participînd dui 
nica trecută la concursul organizat 
comisia orășenească de ciclism pe t 
seul din cartierul Floreasca. Cum s- 
comportat principalii pre'endenți 
„Cupa de toamnă" ? C. Baciu, în n 
lui obișnuită, a cucerit a doua victc 
în actualul sezon, iar juniorul H. CI 
laidite a confirmat aprecierea de ; 
tentică speranță. „îmi pare râu, n 
spus C. Baciti după întrecerea de i 
minică, că M. Kammer campionul n 
tru și colegul său de club N. Mușa 
suferit defecțiuni mecanice (prin 
fiind nevoit chiar să abandoneze) și 
P. Soltuz a venit după ce s-a dat st 
tul în cursă. Ei sînt principalii mei ; 
versari în „Cupa de toamnă".
Startul se va da în jurul orei 10,1

este 
avut

nu 
a
Ferencz 
antrena- 
era an-

Despre unele modificări ale regulamentului de joc

® etupă fără

cîteva 
și pro- 
partide 
neinte-

In cursul edițiilor tre
cute ale campionatelor 
republicane de baschet ne 
venea destul de ușor să 
facem o avancronică. O 
etapă cuprindea două sau 
cel mult trei meciuri mai 
echilibrate și în jurul 

lor puteam face 
succinte aprecieri 
nosticuri. Celelalte 
erau considerate
jesante, cu rezultate cu
noscute dinainte. De data 
aceasta Visă, consultînd 
programul etapelor a IlI-a 
pentru formațiile feminine 
și a IV-a pentru cele 
masculine —■ programate 
pentru azi și mîine — 
constatăm că este foarte 
greu să facem o selecție, 
deoarece aproape toate 
meciurile pot fi conside
rate drept „capete de afiș“. 
Voința Tg. Mureș—Bana
tul Timișoara, Știința 
Cluj—C.S. Oradea, Pro
gresul Bucu-ești—Voința 
Orașul Stalin, C.S. Tg. 
Alureș — Rapid București, 
talul M.I.G. 
Știința 
Știința 
băieți, 
echipe
să poată fi considerat drept surpriză. 
Ce rezultă din acest fapt? Ridicarea 
valorică a majorității echipelor, echili
brul dintre formații, disputa mai d.rză 
ca niciodată dintre cele mai bune echi
pe de baschet ale țării.

Cu prilejul Congresului Federației 
Internaționale de Volei care a avut 
loc la începutul lunii octombrie la 
Budapesta, Comisia permanentă a re
gulilor de joc a discutat o serie de 
propuneri menite să simplifice și mai 
mult regulile jocului, cu scopul de a-1 
face mai spectaculos, mai ușor de în
țeles și de practicat.

Pentru ca jocul să nu se mai în
trerupă atît de des și pentru a-i mări 
spectaculozitatea, s-a hotărît ca să nu 
mai constituie o greșeală călcarea 
liniei de centru, ci să fie penalizată 
numai depășirea acesteia (pe sol).

Se precizează că un timp de odihnă 
poate fi cerut (de oricare dintre cele 
două echipe care se întrec) imediat 
după terminarea altui timp de odihnă, 
sau că o schimbare de jucător poate 
fi cerută după un timp de odihnă sau, 
invers, un timp de odihnă să urmeze 
unei schimbări de jucător. Nu este

permis a se cere consecutiv două 
schimbări de jucători — de către a- 
ceeași echipă — fără ca între cele 
două schimbări jocul să Ii fost reluat.

Cu scopul de a aduce apărarea la 
nivelul atacului (care în ultimul timp 
s-a dezvoltat foarte mult), se interzice 
jucătorilor de a mai forma paravanul 
care avea sarcina de a masca pe ju
cătorul care servește în momentul e- 
îectuării serviciului.

In legătură cu blocajul se fac cîteva 
precizări dintre care notăm pe cele 
mai importante :

— „Orice jucător va fi considerat 
ca avînd intenția de a efectua un blo
caj dacă, fiind în imediata apropiere 
a fileului, el ridică unul sau ambele 
brațe deasupra marginei superioare a 
fileului".

— „Dacă mingea atinge unul 
mai mulți jucători care efectuează 
cajul nu se va considera decît o

gură lovitură, chiar dacă aceast, 
a fost simultană".

Aceste precizări vin să ușureze / 
cina arbitrului principal și să uni 
mizeze aprecierea efectuării blocajt 
și mult discutatei „duble în blocaj''

Referitor la trecerea mingii pri.i 
teriorul benzii laterale, se precize 
că prima minge trimisă de o ech 
prin exteriorul benzii laterale poate 
readusă în teren de un jucător al c< 
pei respective, cu condiția ca ea 
treacă tot prin exteriorul benzii 1. 
rale.

Se întăresc cele prevăzute în re 
lament la capitolul- II, regula IV, 
ticolul 3, paragraful C: „A comite t 
necuviincioase sau acțiuni tinzînd 
influențarea deciziilor arbitrului", 
sensul că se interzic pe teren o* 
strigăte de genul celor pe care le 
zim la fiecare joc (pas, hai, joacă C 

Modificările și precizările la regu 
actuale de joc vor intra în vigoare 
cepînd cu data de 1 ianuarie I960 
vor Ii discutate în amănunt cu oca 
consfătuirii arbitrilor din toată ț; 
căre va. avea loc între 19—20 noic 
brie a.c. la București. '

Pînă atunci arbitrii vor continua 
conducă jocurile după regulile de p 
acum, urmînd a aprofunda noile n 
iLficări și a se pregăti pentru aplb 
rea lor.

AUREL IȘOVEANL 
din colegiul central de arbi

sau 
blo- 
sin-

C.F.R. Briuila RO$I8-C.C.A. în „Clipa R.P.R ii

la fete Me-
Dinamo Tg. Mureș, 

Timișoara — Rapid București, 
București — Știința Cluj, la 

Iată întîlniri în care oricare din 
poate învinge fără ca rezultatul

Campionatul de rugbi va fi între
rupt pentru o săptămînă, pentru a 
face loc duminică, semifinalelor „Cu
pei R.P.R.". In populara competiție, 
care dă posibilitatea tuturor forma
țiilor — indiferent de categoria în care 
activează — să se întîlnească în mod 
direct, se dispută mîine semifinalele.

între cele patru echipe calificate, trei 
sînt formații binecunoscute din cate
goria A: C.F.R. Grivița Roșie, C.C.A 
și Dinamo și una— mai tînără — 
A.S.A. Sibiu care joacă în categoria

seeundă, dar care nu este mai puțin 
merituoasă.

Cea mai importantă și totodată echi
librată partidă, va fi aceea care va 
opune formațiile: C.F.R. Grivi
ța Roșie și C.C.A. In campionat, 
cele două formații au rfealizat recent 
un meci nul : 
o egalitate de 
mulți ani. De 
au dus-o pînă 
și-au împărțit

In clișeu: înaintarea Ancăi Dumitrescu 
(Rapid) a fost oprită prompt de Vir
ginia Jtiiescu (I.C.F.). Intre acestea 
două, Virginia Săndulescu (l.C.F.) a 
întins brațul pentru a lua mingea ra- 

piclistei
(Foto Gh. Dumitru)

In atenția participanților la PRONO
SPORT : Incepînd cu concursul Pro
nosport nr. 45 din 8 noiembrie, închi
derea concursurilor Pronosport 
îe.ccrin Capitală sîmbătă seara.

AZI ESTE ULTIMA ZI IN 
MAI PUTEȚI DEPUNE 
PENTRU CONCURSUL 
PORT NR. 45.

★

Luni și marți sînt 
depunere a buletinelor 
Pronoexpres a cărui 
miercuri 11 noiembrie. Nu întîrziați. 
Depuneți din timp buletinele dumnea
voastră pentru concursul Pronoexpres 
de miercuri 11 noiembrie care vă poate 
aduce un premiu important

se va

CARE
BULETINE 

PRONOS-

ultimele zile de 
pentru concursul 
tragere are loc

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 46, ETAPA 

15 NOIEMBRIE 1959
I. C.C.A. — U.T.A.
II. Petrolul

III.
IV.
V.

VI.
Vil.

VIII.

DIN

IX.
X.

XI.
XII.

Rapid
Farul — Dinamo Bacău 
Steagul roșu — Știința 
Progresul — Minerul 
Jiul — Dinamo Buc.
C. S. Tg. Mureș — C, S. Oradea 
Corvinul Hunedoara — C.S.M.

Baia Mare 
Flacăra Moreni — Dinamo Pitești 
C.S. Craiova — C.S.M. Reșița 
Unirea lași — Prahova Ploești 
Rulmentul Bîrlad — Victoria Su

ceava
Rubrică redactată de I. S. Loto-

£ronosporț

3-3, scor care confirmă 
forțe ce se menține de 
altfel, în lupta pe care 
acum, cele două echipe 
adesea titlurile de cam

pioni republicani și cîști~ători ai Cu
pei. Dacă în campionat a dominat 
C.F.R.-ul (care a cîștigat titlul de 
cinci ori 
obținute 
în Cupă 
des
scris de șase ori numele printre cîș- 
tigătorii competiției, față de un sin
gur succes al feroviarilor. Cine va învin
ge mîine? Greu de spus. Mai în for
mă par a fi ceferiștii, care au o echi
pă foarte „grea", dar cum adversarii 
lor sînt specialiști în jocurile de Cupă, 
nu vrem să riscăm, anticipînd o vic
torie feroviară. Meciul 
pe terenul din Parcul 
pînd de la ora 11.

La Sibiu, A.S.A. va 
dutabilului „15“ al

față de cele trei titluri 
de C.C.A.), 

vieforia a 
echipei militare,

în schimb 
revenit mai 

care și-a în-

se va disputa 
Copilului înce-

da replica re- 
dinamoviștilor 

bucureșteni, care în ciuda dezavanta
jului terenului, pot fi considerați drept 
favoriți.

Tn fine, tot mîine se dispută și o 
restanța din campionatul categoriei A: 
Aletalul M.I.G. — Progresul (teren Glo
ria, ora 9,30).

Ultimele jocuri 
în categoria B

Din programul — de la sfîrșitul săptăiaiaii 
campionatelor de rolei, ies în evidentă ci 
partide care se anunță deosebit de interesa 
In primul rînd este vorba de meciul mase 
Cetatea Bucur—Știința Cluj din categoria A. 
întilnesc două echipe cu jucători talentați, 
pregătiți și care au o îndelungată rutină de . 
curs — deci toate preinizcle pentru un joc 
calitate. Tot din campionatul masculin, ini 
sântă se anunță partida Utilajul Petroșani- 
namo București. In campionatul feminin cea 
echilibrată întîlnire pare să fie cca de la 
mișoara: Știiuța Timișoara—Petrolul Consta
dar și meciurile Știința Cluj—Rapid București 
Someșul Cluj—Voința Orașul Stalin se dis 
din program.

Mîinfc. are loc și ultima etapă a campionat 
categoriei B. Ies în evidență meciurile Petr 
Ploești—-U.S.M.S. Iași (seria I)
Marc—Dinamo Oradea (seria a 
arată clasamentele categoriei B :

Il-a). lată

SERIA I
1. Feroviarul Constanta 6 5 1 15:1(
2. Voința București 6 4 2 15: ‘
3. C.S.M.S Iași 6 4 2 16:1(
4. Petrolul Ploești 6 4 2 13:1(
5. Știința București 6 3 3 15:1;
6. Voința Bacău 6 2 4 10:14
7. A.S.A. Marina Constanța 6 1 5 12:17
8. Voința Suceava 6 1 5 6:1'

SERJA A n-a
1 Dinamo Oradea 6 4 2 16:1(
2. C.S. Craiova 6 4 2 14: <
3. Șoimii Or. Dr. P. Groza 6 4 2 15:1(
4. Dinamo Tg. Mureș 6 4 2 14:11
5. C.S.M. Baia Mare 6 3 3 13:15
6. I.C. Arad 6 3 3 13:15
7. Voința Sibiu 6 2 4 8:V
8. A.S.A. R. Vilceț . 6 0 6 5:14
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4 > ată-ne din nou in fața unei importante întîlniri internaționale de
Ț / fotbal. Mîine, pe stadionul „23 August", in prezența a zeci de mii 
4 *■ de spectatori și a altor milioane de cetățeni care vor urmări 
Ț retransmisia la televiziune și radio, va avea loc meciul cu reprezenta- 
X tiva prietenă a R. P. Bulgaria.
4 S-au făcut calcule și pronosticuri, s-a apreciat că echipa noastră 
+ are o sarcină grea. Ea urmează să întilnească o formație puternică, 
-*■ bine pregătită, cu experiența multor meciuri clștigate sau terminate la 
""„scor strins, in compania unor echipe de renume.
4- Situația in clasamentul turneului preolimvir. <lă, ce e drept, cîș- 
4 tig de cauză oaspeților noștri de miine. In timp ce noi avem nevoie
..de 4 puncte, lor le sini suficiente 2 pentru a ajunge la Roma. Aceasta 
■ • nu însemnează însă că șansele echipei noastre naționale de fotbal sint 
"."„nule. Nici pe departe. Nu trebuie să se creadă că o.......minune" ar
-■ajuta calificarea echipei noastre pentru turneul final al locurilor Ohm- 
’".pice din I960.
-■ La urma-urmei. fără a subestima citași de puțin valoarea adversa- 
Y.rilor noștri, in egală măsură nu trebuie să ne subestimăm propriile 
K forțe. Cine nu știe că, jucînd chiar pe teren propriu, reprezentativa 
• ■ bulgară a făcut scor strins sau chiar a pierdut meciuri pe care toată 
’.’.lumea le considera dinainte ciștigaie.
-■ Ce se cere ia mult așteptatul meci de rtuirie ? Se cere fotbaliștilor 
W noștri mult calm in desfășurarea acțiunilor, mult elan tineresc, dorință
- ■ fierbinte de a învinge. Noi am precizat de. la început că va fi un meci difi- 
’’„cil, dar — repetăm — drumul la Olimpiadă ne este deschis-
K Părerea unanimă a specialiștilor este că vom alinia o echipă bună,
-■cu multă putere de luptă, capabilă să realizeze un rezultat bun.
f "„ Așteptăm de la voi. dragi fotbaliști, să faceți dovadă posibilităților
- ■ voastre, să dovediți că răspundeți cum se cuvine grijii și dragostei cu 
'" care sinteți înconjurați,
- - carii sportive.
K .............
’.’.pentru culorile patriei!

condițiilor create, in anii noștri luminași, mis-

Intrați pe teren cu dorința de a învinge și luptați cum se cuvine

Publicul nostru spectator, entuziast, renumit pînă peste hotarele 
țării pentru căldura cu care-și susține reprezentativele 
mîine la datorie. Intr-adevăr, nu o dată

_. . ... sportive, va fi
1 miine la datorie. Intr-adevăr, nu o dată — fie pe arșiță, fie pe ploaie — 
--publicul nostru a dat'"aripi sportivilor noștri, i-a încurajat frenetic. Ml- 
"„jnunatul „Hai R.P.R.!" va izbucni miine din nou din zeci de mii de 
-. piepturi, zeci de mii de inimi vor baie la unison cu inimile fotbaliștilor 
■^noștri, pentru victoria noastră. Vă dorim victoriei
K Publicul nostru spectator are o bogată experiență, îndeosebi în 
-■fotbal. De aceea. miine. va susține așa cum știe el echipa, de-a lungul 
’.’.celor 90 de minute. In deosebi în clipe grele, fotbaliștii vor simți ajuto- 
v rul tribunelor. Și nu vom uita — la nevoie — un învățămint: acela 
tcă scorul se poate schimba și în ultimul minut I
X Ordinea in tribune, ocuparea locului înscris pe bilet, atitudinea spor- 
■ftivă — au intrat de mult in tradiția spectatorilor noștri de fotbal, așa 
T incit despre aceste elemente care creează o’atmosferă propice focului și 
4 bunei lui vizionări nu mai socotim necesar să amintim.
ț Pe miine, dragi tovarăși, Ia fotbal, pe „23 August" I
4 Pentru victoria echipei noastre in meciul cu prietenii bulgari, din
4 toată inima, „Hai R. P. R. |“.

Ce trebuie să știm 
despre turneul olimpic

După cum se știe, meciul de mîine se dispută în ca
drul preliminariilor turneului olimpic care se va desfă
șura anul viitor la Roma. Echipa noastră face parte 
din grupa a IlI-a europeană, al 
prezintă astfel :

1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R.P. Romînă

In 1953 la București, primul joc din preliminariile campionatului mondial, in 
compania echipei bulgare. Victoria ne-a revenit la scorul de 3—1. In fotogra
fie, Boșkov — căpitanul reprezentativei oaspe — respinge cu capul balonul. 
Ene I (stingă) îl urmărește cu privirile, iar Petschowski (dreapta) a sărit și 

el la minge, dar n-a reușit s-o atingă

Din istoricul
. Fotbaliștii reprezentativelor romîne 

și bulgare se reîntîlnesc în a 19-a par
tidă dintre ei. O întîlnire a cărei im
portanță nu scapă nimănui și care 
suscită interes și pasiune în rîndurile 
iubitorilor de fotbal din ambele țări 
prietene.

Istoria întîlniri'or romîno-bu'gare 
cuprinde pagini interesante. De la pri
ma partida (4-2 pentru noi la Sofia, 
în 1925) fotbaliștii romîni au ieșit în
vingători în următoarele trei meciuri: 
6-1 în 1926 la București, -3-0 în 1929 
la București și 3-2 în 1929 la Sofia. A 
urmat o întrerupere a șirului de succese 
romînești. In 1930, după reîntoarcerea 
din Uruguay, unde participase Ia pri
mul campionat mondial, echipa noastră 
a pierdut la Sofia : 3-5.

Din 1931 și pînă în 1935, în cinci 
jocuri, trei victorii au fost de partea 
noastră, două de partea bulgarilor. în 
1931, o revanșă netă : 5-2 la București, 
dar după numai un an, deziluzie: 
0-2 la Belgrad, în cadrul Cupei Balca
nice. Apoi un nou succes mare al nos
tru : 7-0 la Balcaniada din 1933 la

cărei clasament

1 3:2 
0 2:1
1 0:2

se

4
3
I
disputate 
s-au în-

MES7.AROS
Din grupa aceasta se califică 

de altfel și din celelalte grupe 
este situația în aceste grupe :

1 : Islanda—Danemarca 
2-1, Islanda—Norvegia 
Norvegia—Islanda 2-1,
Calificată : Danemarca.

Ii : Finlanda — R. P.
Din grupă mai face parte Germania.

IV: Israel — Iugoslavia 2—2. Din 
grupă face parte și Grecia.

V: Olanda — Eire (Irlanda li
beră) 0—0. Al treilea participant Ma
rea Britanie.

VI : Franța, Luxemburg, Elveția.
VII: -Austria — R. Cehoslovacă 

0—0. Mai participă și R. P. Ungară.
Așadar, din Europa se vor califica 

7 echipe. Celelalte continente vor da 
restul : Asia 3 echipe (din 5 subgrupe 
la care iau parte li țări); America 
3 echipe (din 10 țări împărțite în 5 
subgrupe) 
3 subgrupe 
16-a echipă 
cată direct

Meciurile 
America și 
pînă la I ianuarie 1960, 
Europa pînă la 1 mai 1960. Intîlnirile 
se pot disputa tur-retur. sau numai tur.

Turneul olimpic de la Roma se va 
desfășura între 26 august și 10 sep
tembrie.

4 1 2
2 1 1
2 0 1

Meciurile 
pînă acum
cheiat cu următoarele 
rezultate: 27.VI.1959—- 
U.R.S.S.-R.P. Bulga
ria 1-1; 19.Vll.1959— 
U.R.S.S.-R.P. Ro- 
mînă 2-0; 2.VII1.1959 
— R.P. Romînă — 
U.R.S.S. 0-0; 13.IX.
1959 — R.P. Bulga
ria—U.R.S.S. 1-0. Au 
mai rămas de jucat, 
deci: R.P.Romînă — 
R.P. Bulgaria (mîine) 
și R.P. Bulgaria — 
R.P. Romînă (1. V. 
1960).
o singură echipă, ca 

europene, lată care

Danemarca—Norvegia
1-1.
2-4.

2-4.
1-0, Danemarca — Islanda 

Norvegia—Danemarca

Polonă 1—3.

și Africa 2 echipe (din 
cu un total de 8 țări). A 
este cea a Italiei, califi 
ca țară organizatoare, 
din subgrupele din Asia, 
Africa trebuie disputate 

‘ i, iar cele din

Ora 12.45

R.P. Romînă—If.P, Bulgaria (meci într<
echipe de surdo-inuți)

Ora 14.30
R.P. Romînă—R.P. Bulgaria (meci m

cadrul preliminariilor turneulu ! olimpic).
Arbitru : Janos Posa. La tușă : /r. Balla
și G. Sziklosi (toți trei din R.P. Ungară)

Conducerile tehnice ale celor două lo
turi nu au alcătuit echipc’e definitive. A- 
cestea vor fi fo. .ijite din următorii jucă
tori :

R.P.R. : Voinescu, Uțu—Zavoda B. ’’opa, 
Caricaș, Băcuț II, Soare, Greavu—Jetxi, 
Tabarcea, Nunweiller—Cacoveanu, Hașotif 
Constantin, Dridea, Dinulcscu, Meszaros, 
Raksi, Tătaru.

R.P.B. : Naidenov—Rakarov, Manolov, 
Dimitrov—Largov, Covaccv (rezm . pen
tru apărare : Pîrcianirv, portar, Kostov
fundaș și Kitov half) — Milanov, Diev, 
lliev, Vasilev, Iakimov, Panaiotov, Kolev, 
Ianev.

întâlnirilor romîno-bulgare
București, apoi 3-2 în 1931 la Atena 
și... un decepționa ut 0-4 în 1935 în altă 
ediție a Balcaniadei (la Sofia).

Bilanțul, favorabil nouă, a devenit 
și mai net în perioada 1936-1955. în 
7 meciuri disputate, fotbaliștii noștri 
au cucerit de cinci ori victoria (4-1. 
3-2, 3-2, 3-1, 2-1) și ait obținut aou i 
meciuri nule (2-2 și 1-1 în 1955). în 20 
de ani, nici un succes al vecinilor noș
tri din sud, nici pe teren propriu și

i

văd
mane...

Cam
meciul de

...UN COPIL ALTRUIST: Tăti a
spus că dacă învingem cu 1—0, îmi ia o 
trompetă, iar dacă învingem cu 2—0 ii 
ia mămichii o poșetă. Mai bine să-i i-a 
mărnichii acum poșeta și mie 
după returul de la Sofia.'

...UN PESIMIST: Nu văd 
noastră să poată cîștiga meciul 
mai devreme de fluierul final al arbitrului!

...UN PROFESOR DE LOGICA: La 
fotbal se cîștiga jucînd 90 de minute cu 
un balon rotund. ” 
90 de minute cu 
...va cîștiga!

trompeta...

ca echipa 
de ■•iiinc...

Echipa noastră va juca 
un balon rotund. Deci

V. RADULESCU

Gîndurile
Iui Constantin și Jenei

Stadionul „23 August", unde s-a antrenat lotul nostru 
reprezentativ, a rămas în urmă. In autobuzul care îi 
transporta pe jucători, domnea multă voie bună. Anima
torul : Voincscu, care în timpul antrenamentului pără
sise poarta pentru 10 minute, luînd locul lui Meszaros, 
ca să se mai... încălzească și acum povestea cu lux de 
amănunte „peripețiile" lui ca înaintaș în fața porții ad
verse. Meszaros, la rîndui lui, se „mîndrea" cu un plon
jon salvator în stilul lui... Voinescu.

Am folosit aceste momente de destindere pentru a sta 
de vorbă cu doi dintre componenții lotului, Constantin și 
Jenei.

— Desigur, cu gîndul la meci ?
— Da — răspunse Constantin. Vom avea o sarcină 

grea, mai ales dacă ținem seamă că adversarii noștri 
vin, probabil, cu gîndul să facă meci nul. Noi însă, sin- 
tem. deciși să scoatem un rezultat cît mai bun, intr-un 
joc desfășurat în limitele sportivității.

— Nu vom precupeți nici un efort — a intervenit 
Jenei. Vom lupta pînă la ultima picătură de energie, ca 
să dovedim că merităm încrederea ce ni s-a acordat, de 
a reprezenta culorile patriei noastre dragi. Ce-i drept, 
avem de înfruntat o echipă puternică. Eu am mai meat 
împotriva aripii Kolev-Ianev, în 1958 la Leipzig, într-un 
meci C.C.A.—T.D.N.A. Ambii au o viteză remarcabilă, 
de altfel ca toți .ceilalți jucători bulgari. Dar și noi ne 
simțim în plenitudinea forțelor și în acest meci avem un 
singur gînd: să nu cedăm inițiativa în nici unui din 
cele 90 minute de joc.

nici la București. In 1956, la Sofia, el 
cîștigă — în sfîrșit — cn 2-0.

Așadar, în rezumat, 12 victorii romî
nești, 4 bulgare și 2 meciuri nule, gol
averajul fiindit-ne favorabil: 52—32.
Numărul total de jocuri susținute 
de echipa noastră : 151. Deci, duminică 
al 152-lea.

Și penlru a satisface dorința unor ci
titori, iată formațiile echipelor care 
s-au întîlnit îti ultimii 12 ani :

20. Vi. 1948, București : R. P. Ro
mînă — R. P. Bulgaria 3-2 (1-2). Au 
marcat: Dumitrescu III, Farcaș și Or
mandgiev (autogol), Svetkov și Arghi- 
rov.

R.P.R. : Tr. lonescu — C. Marines
en, Petrescu, Vass — Ritter, Miliăiles- 
cu — Farcaș, Flamaropol, A. Radules
cu, Iordache, Dumitrescu III.

R.P.B.: Kostov — Ormandgiev, Ne- 
delkov, Velev — Petkov, Ivanov — 
Svetkov, Spasov, Milev, Okov, Arglii- 
rov.

28. VL 1953, București : R. P. Ro
mînă — R. P. Bulgaria 3—1 (2—0). 
Meci în preliminariile campionatului 
mondial. Au marcat: Petschowski (2) 
și Ene I, Țaskov.

R. P. R.: Voinescu — Zavoda II, 
Apolzan, Farmati — Câlinoiu,. Serfozo 
— Szoko, Nicușor, Ene I, Petschowski, 
Kiss.

R. P. B. : Sokolov — Rakarov, Ma
nolov, Apostolov — Boșkov, Tanov — 
Milanov, Kolev, Panaiotov, Argliirov, 
Taskov.

11. X. 1953, Sofia: R. P. Bulgar
— R. P. Romînă 1—2 (1 — 1). Me 
în preliminariile campionatului moi 
dial. Au marcat: Serfozo și Galinoii 
Kolev.

R. P. R. : Toma — Androvici, Apo 
zan, Szoko — Călinoiti (Onisie), B, 
cuț I—Ozon (Petschowski), Petschov 
ski (Câlinoiu), Etie I, Serfozo, Suri

R. P. B. : Sokolov — Stoianov, M; 
nolov, Apostolov — Boșkov, Stoianc
— Ianev, Dimitrov, Tașkov, Kolev, A 
ghirov.

9. X. 1955, București f R. P. Romîri
— R. P. Bulgaria 1 — 1 (1—0). A
marcat: Georgescu și Panaiotov.

R.P.R. : Toma — Palionțn, Andrt 
viei, Szoko — Câlinoiu, Băcuț I — C< 
pil, Nicușor, Ozon, Georgescu, Suri

R. P. B : [osifov — Rakarov. Mani 
Iov, Goranov — Boșkov, Patev — M 
lanov, Stefanov, Panaiotov, Kolev, D 
mitrov.

10. IX. 1956, Sofia: R. P. Bulgari
— R. P. Romînă 2—0 (0—0). Au ma 
cat: Milanov și Ianev.

R. P. B.: Naidenov — Rakaro 
Manolov, Vasilev — Boșkov, Stoianc
— Milanov, Dimitrov (Diev), Panai 
tov, Kolev, Ianev.

R.P.R. : Toma — Băcuț I, Brînzc 
Neacșu — Onisie, Pereț — Cacovecn 
Constantin, Ozon. A. Munteanu (Ei 
I), Mihai (Filote).

Echipele de surdo-muți 
ale R- P. Romine și R. P. Bulgari 

in „deschidere”
In deschidere la partida intern, 

țională de fotbal dintre reprezenta! 
vele R. P. Romîne și R. P. Bulgar 
se va disputa tot o partidă intern 
țională de fotbal. Este vorba de m 
ciul dintre selecționatele Asociatiil 
Surdo-muților din R.P.R. și din R.i 
Bulgaria. Jocul are loc tot în cadri 
preliminariilor unei competiții inie 
naționale a IX-a ediție a „Jocurik 
Tăcerii" care va avea loc între 6—1 
august 1961 Ia Helsinki.

Reprezentativa romînă s-a pregăl 
sub îndrumarea antrenorului Gheo 
ghe Obreja și Adam Munteanu. D 
lot fac parte : Junk, Călăceanu, Strc 
Moldovea n, Jercan, Kohn, Lung 
Alexe, Irimia, Vany, Fl. Popescu, V 
trache, Cotoară, Nemeth, Culcsar, Ci 
fecu.

Ultima întîlnire a celor două repr 
zentative a avut loc în 1955 la Sof 
și s-a terminat cu rezultatul de 1 —

ORMANDGIEV: meciul va fi dificil și foarte disputat
SOFIA 6 (prin telefon de la corespon

dentul nostru). Mai erau două ore pînă 
la plecarea avionului special la Bucu
rești, cînd am stat de vorbă cu membrii 
delegației fotbaliștilor bulgari. Intr-o 
scurtă convorbire cu antrenorul Stoian 
Ormandgiev, acesta mi-a spus: „Meciul 
va fi dificil și foarte disputat. Roininii 
vor avea avantajul terenului și al pu
blicului. La antrenament, atenția noastră 
cea mai mare a fost concentrată spre 
realizarea unei mai bune omogenități 
in linia de atac, deoarece In jocul cu 
Iugoslavia cvintetul ofensiv a fost defi
citar la acest capitol. Am încredere în 
posibilitățile fotbaliștilor noștri și sîm 
sigur că ei vor da tot ce sini în stare".

In general, se comentează faptul că

echipa bulgară este mai avantajată ca 
pregătire pentru că in mai puțin de două 
luni a susținut trei întîlniri internațio
nale. Cu toate acestea însă, nici pînă 
azi nu se cunoaște alcătuirea liniei de 
atac. Apărarea va fi aceea anunțată.

Fotbaliștii au plecat la București. 
Lotid cuprinde 17 jucători printre care : 
Naidenov (28 ani, 22 ori internațional), 
Rakarov (27, 37), Manolov (34, 39), 
Dimitrov (24, 14), Largov (23, 5), Co- 
vacev (25, 17), Milanov (32, 33), Pa- 
naiotov (29, 34), Kolev (29, 38), Ianev 
(31, 34), lliev (24, 6), Vasilev (23, 4), 
Iakimov (18, 2). Lotul este însoțit de 
antrenorii Orniandgiev, Milev și Pa- 
cedgiev.

Amănunte de organizare
T.E.B.S. comunică următ xrele :
• Accesul publicului pe Stadionul ,.23 / 

gust* este permis de Ia ora 11.00 și nun 
prin intrările indicate pe bilete.

• Sint valabile biletele
• Au acces următoarele 

albastre în piele Ia trib, 
verzi dennatin însoțite de 
masa presei din trib. I — 
dennatin, verzi dermatin, gri 
pila „Fotbal', carnetele de 
vizate la zi, în trib. I —

© Respectarea numerotării 
gatorie.
• I.’ 

tragere 
indicat

cu seria nr. 60. 
permise : roșii

I — sectorul l 
delegații speciale 
sectorul 0 ; albas 

dermatin cu șta 
arbitri și
sectoarele 1 și l. 
locurilor este

antreno

ob

TOMA IIRISTOV.
RAKAROV, 

fundașul dreapta

Loto-Pronosport oferă premii 
sorți spectatorilor găsiți la 

pe biletul de intrare.

S. 
la

Meciuri amicale
• Azi în Giulești (ora 15): Rapid 

Progresul.
® Mîine la „Dinamo" (ora 10 

Dinamo—Petrolul.
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Cinste și glorie sportivilor sovietici
I—————————————————————————

,1

»
ț U. R. S. S. medalia de aur

(Urmare din pag. 1)
Luminată feeric, Moscova se pre

gătește în această seară să întîmpine 
marea sărbătoare. Sărbătoarea cea 
mai dragă poporului sovietic, sărbă
toare scum’ ' tuturor celor ce mun
cesc, întregii omeniri progresiste.

capitala sovietică.menilor muncii din
10.000 de tineri și tinere în treninguri 
și costume de sport vor deschide de
monstrația. In frunte vor păși ste
garii, urmați de motocicliști, apoi în 
pas cadențat vor trece reprezentanții

locuri de artificii pe cerul Moscovei...

•r Pretutindeni este o mare animație. 
Furnicar de oameni în Piața Mane
jului, pe strada Gorki, în Piața Roșie. 
Pe fețele tuturor se citește bucuria. 
Maine, cetățenii Moscovei vor trece 
prin fața Mausoleului în tribuna că
ruia se vor afla conducătorii dragi ai 
Partidului 
succesele 
deplinirea 
lui an al
ale tehnicii și 
jele culturii 
de tip nou.

In coloane
sportivii la marea manifestație a oa-

marilor organizații sportive din Mos
cova, Dinamo, Spartak, Rezervele de 
Muncă, Lokomotiv ș.a. Fiecare coloa
nă va prezenta exerciții cu o temati
că proprie, inedită, oglindind succe
sele obținute în dezvoltarea sportului 
de masă și în activitatea de perfor-

manță. Vor arăta cum luptă pentru 
realizarea cifrei de 50 milioane prac- 
ticanți ai sportului pînă la sfîrșitul 
septenalului, cifră pe care organiza
țiile sportive s-au angajat în fața 
Partidului și Guvernului s-o înfăptu
iască. Și o vor înfăptui. Alai mult, 
chiar; o vor întrece. Așa sînt învă- 
țați să muncească oamenii sovietici.

In cinstea sărbătorii vor avea loc 
mari competiții. Vor fi puse în joc 
tradiționalele cupe și trofee pe care 
sportivii și le dispută în fiecare an cu 
prilejul zilei de 7 Noiembrie. Și fie
care este dornic să-și adauge în pal
mares o victorie obținută pe terenul 
de sport cu prilejul aniversării glo
rioasei date a Revoluției.

In „Palatul Sporturilor", în sala 
„Aripile Sovietelor", în sala „Ener- 
ghia“, „Mctrostroi", în sălile Univer
sității „Lomonosov", la „Sokolniki" și 
în „Palatul Pionierilor", pretutindeni, 
se vor desfășura friuuoase întreceri. 
Iși vor măsura forțele gîmnaștii, hal
terofilii, boxerii, scrimerii. Pe „Coli
nele lui Lenin", unde zăpada căzută 
nu de mult stă așezată în strat gros, 
vor luneca impetuos schiorii, vor pluti 
prin aerul proaspăt al Aloscovei sări
torii de pe trambulină. Fotbaliștii vor 
înfrunta sfîrșitul de toamnă în me
ciuri avîntate. Iar patinatorii și ho- 
cheiștii vor luneca pe gheața — deo
camdată — artificială. Adăugind la 
toate acestea crosurile și competițiile 
de masă, vom vedea că toți sportivii 
Moscovei vor fi prezenți la startul 
întrecerilor organizate cu prilejul 
Alarii Sărbători.

B. N. LVOV 
Moscova 6 noiembrie 1959.

tivi sovietici care au uimit lumea prin 
performanțele lor. Nina Dumbadze de
ține de 20 de ani recordul mondial la 
aruncarea discului! Măiestria gimnas
tului Viktor Ciukarin atinsese o ase
menea perfecțiune incit la toate con
cursurile in care participa emeritul spor
tiv sovietic, lupta se dădea de la locul... 
2 in jos. N-a cunoscut Infrlngerea pe 
pista de gheață Maria Isakova, iar 
Oleg Goncearcnko, Boris Silkov și alți 
utleți ai gheții au adunat toate trofeele 
pe care și le poate dori un sportiv.

In 1931 a fost stabilit primul record 
mondial al unui halterofil sovietic. In 
1959 două treimi din recordurile globu
lui In această disciplină aparțin spor
tivilor din U.R.S.S. Luptători ca Ghiul 
Kartozia, Iohanes Kotkas și alții pot 
intra în legendă. Nimeni n-a smuls a- 
iitea secrete „sportului minții" cite au 
reușit să scoată la lumină șahiștii Uniu
nii Sovietice. Botvinik, Keres, Smislov, 
Bronstein au făcut epocă, continuînd 
tradițiile marilor lor predecesori Cigo- 
rin și Alehin. Acum intră triumfal in 
scenă Mihail Tal cu o suită de tineri 
talentați ca Spasski, Polugaevski. luht- 
man și atiția alții.

Nu pot fi omiși dintr-o cit de scurtă 
retrospectivă atletul Vladimir Kuț — 
supranumit „omul rachetă", demn ur
maș al lui Nurmi si Zatopek. Vsevolod 
Bobrov — un nume care cere semn de 
exclamare, — liocheisful care i-a uimii 
pe... inventatorii acestui joc, canadienii, 
Aleksandra Ciudina, care a atins culmile 
măiestriei și la atletism șl la volei, 
vtslașele sovietice, imbatabile pe culoa
rele albastre, baschetbalistele, schioare-

d’ntre cei mai vestiți sporti 
Sofia Muratova, Vasi 

i Nina Otkalenko — de 
sportivă pe stadionul d 
prilejul celei de a II

Trei 
sovietici, I 
Kuznețov și 
chid parada 
Lujniki, cu 
Spartachiade a Popoarelor din U.R.S.

și Guvernului. Vor raporta 
obținute. Cîte nu sînt 1 In
și depășirea cifrelor primu- 
septenalului, marile victorii 

științei sovietice, biruim 
socialiste, ale sportului

0 CIFRA CARE VA FI ATINSA: 50.000.C00 DE SPORTIVI

masive vor participa și

FOlM D8ȘÎB hollfe
• In cursul săptămînii s-au jucat j 

alte două meciuri contînd pentru op
timile de finală a’e „Cupei campioni
lor europeni". Joi la Goteborg, cam
pioana Suediei, echipa I.F.K. Goteborg, 
a dispus cu 3-1 .(1-0) de Sparta Rot
terdam. Cum prima întîlnire fusese 
cîștigată la scor identic de olandezi, 
urmează ca un al treilea meci pe 
teren neutru să stabilească echipa 
care se va califica. Miercuri la Lu
xemburg, în nocturnă. Real Madrid 
a cîștigaf la scor (5—2) și al doilea 
meci cu Jeunesse d’Esch sur Alzette, 
califieîndu-se pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

• Cîștigînd a dona întîlnire cu 
S.K.V.O. cu scorul de 3—1, Dinamo 
Aloscova a totalizat 30 p. (față de 
23 ale lui Lokomotiv).

• La Rotterdam, 
Olandei a dispus de cea 
cu 7—1.

• Intr-un meci între 
vele ligilor profesioniste 
și Irlandei, disputat la 
fotbaliștii englezi și-au adjudecat vie-ț 
toria cu scorul de 2—0, prin golii- ■< 
rile marcate de Violîet (min. 4) și ■ 
Connelly (min. 27).

• Echipele fruntașe din R.P. Un
gară vor întreprinde la sfîrșitul sezonu
lui mai multe turnee. U jpesti Dozsa și 
Diosgyor pleacă în R.F. Germană, - 
Ilonved în Belgia și Olanda, Dorog 
în Iran, Pecs în Italia și Iugoslavia, 
iar M.T.K., Ferencvaros și Csepel sînt 
invitate în America de sud.

reprezentativa
a Norvegiei

reprezentati- 
ale Angliei 

Blackburn,

l-ț-2 = 50.000.000! Iată o aritmetică 
neobișnuită, amintind o savuroasă co
medie sportivă a cinematografiei ma
ghiare. Dar nu, l-ț-2 nu reprezintă 
titlul unui film. E o inițiativă, de 
proporții uriașe menite să mărească 
numărul celor care practică sportul în 
Uniunea Sovietică.

PUȚINA „ISTORIE"
De fapt „istorie" este impropriu 

spus. „1+2“ s-a născut doar cu cinci 
luni și ceva în urmă, mai precis în 
iunie, cînd a văzut lumina tipa
rului scrisoarea deschisă a constructo
rilor de pe șantierul uzinei de alu
minium din Irkuțk, adresată tuturor ti
nerilor, tuturor organizațiilor sportive 
din U.R.S.S.

„Fiecare din noi, cei care iubim 
sportul, să aducem pe stadion doi 
prieteni. Și numărul nostru se val 

itripla.“
j Putea oare să rămînă fără ecou un 
■asemenea apel ? Răspunsurile au so- 
jsit cu viteză... cosmică. Cei din Mos
cova spun „DA“. „Sîntem PENTRU", 
se pronunță cel din Urali, „DE A- 

. CORD" se aude din Caucaz și Ucra
ina, din nordul îndepărtat, din Ka- 
jzahstanul fierbinte. „1+2“ este pe bu
zele tuturor sportivilor. Pe stadioane 
jvin tot mai mulți tineri. Iar acolo 
•unde bazele sportive nu ajung să-i 
cuprindă pe toți, tineretul trece la 

■tîrnăcop și lopată. Construiește...

CUVINTUL MAEȘTRILOR

afara marii acțiuniN-au rămas în
vîrfurile sportului sovietic, maeștrii e-

Un aspect de la grandioasa demonstrație sportivă de mase a tineretului so
vietic, desfășurată pe stadionul „V. I. Lenin" cu prilejul Spartachiadei 

din U.R.S.S.
familie de sportivi. Atît campionul 
lumii cît și cei trei frați ai săi, au îm
brățișat inițiativa tinerilor siberieni. 
Fiecare a îndrumat spre stadion pașii 
a doi tineri. Și fiecare dintre ei a adus 
alți doi. Și așa mai departe. Progre
sia continuă transformînd în reali- 
ta’e. cifrele angajamentelor: 
1965 ‘
vor

Popoarelor 
meriți, maeștrii sportului. In primele 
zile după apariția scrisorii, Vasilii 
Kuznețov, marele atlet aduce pe sta
dion doi prieteni. Galina Bîstrova, 
fosta recordmană a lumii, inițiază în 
tainele atletismului 4 eleve. Cunoscu
tul canotor Ivan Emciuk ia loc în a- 
ceeași barcă cu doi tineri:

— Mîna pe vîsfe, începem 
Campionul mondial de lupte 

Vladimir Stașkevici, face parte

lecția...
clasice, 
dintr-o

...a

piuă în
50.000.000 de oameni sovietici 

practica cu regularitate sportul.

fost făcut cu prilejul ceief de a

Xoi succese ale sportivilor sovietici
In ultimul timp parașutiștii so

vietici au realizat noi performanțe de 
valoare mondială. Sportivul ucrainean

dial al probei cu 12,82 m... Kungur
țev a aterizat la 2,7'4 m de punctul 
fix. Recordul mondial precedent apar-

le, trăgătorii, parașuiiștii, aviatorii spe 
tivi, vislașii și atiția alții...

*
Eroii de astăzi ai stadioanelor a 

U.R.S.S. continuă acest marș triumf 
In anul 1959 noi pagini au fost seri 
în cartea de aur a sportului soviet 
Atleții au stabilit nu mai puțin 
de recorduri, dintre care IU întrec 
for mantele supreme. Vasilii Ruzneț 
„s-a jucat" cu 8000 de puncte la deci 
lan, Intreclnd de cinci ori, în cinci cc 
cursuri consecutive această cifră fa 
tastică. Cel mai bun rezultat al său 
fost 8357 puncte. Oleg Fedoseev a < 
redat recordul lumii la triplu salt, a. 
rizînd la 16,70 m (t) de pragul gro 
cu nisip. Surorile Tamara și Irina Pre 
au adus fericitei familii două record: 
mondiale: cel de la aruncarea gri 
lății și rel de la pentatlon. Ter-Ovat 
sian a fost primul atlet european cc 
a depășit limita celor 8 m la săriți 
in lungime. Atleții sovietici l-au învi 
pentru a doua oară pe cei america 
Ei au întrecut puternicele reprezen 
tive ale Marii Britanii și R. F. G 
mane.

Trăgătorii și-au adjudecat majorita. 
talurilor europene, baschetbalistele 
devenit campioane ale lumii, iar bi 
chetbaliștii au întrecut la Santiago c 
mai bune echipe ale lumii, indii. 
S.U.A. și Brazilia. Tînăra generați'- 
scrimeri a cucerit la Budapesta ft 
luri de campioni mondiali. In traa,. 
na la „Cursă a Păcii" cicliștii, au ocu, 
primul loc în clasamentul pe echipe 

lurii Titov și Pavel Stolbov s-au i 
sat pe primele două locuri la came 
natete europene de gimnastică, p 
Novikov a devenit pentru a treia oi 
campion al lumii la pentatlon. Halte 
Jitii au triumfat la „mondialele" de 
Varșovia. In sfîrșit, campionatul m 
dial de tir-skeet, s-a soldat cu un s 
ces răsunător al sportivilor soviet 
care și-au adjudecat primele cinci loc 
în clasament.

Ca niște temerari alpiniști, sport 
sovietici escaladează culmiie cele i 
înalte, înfigînd steagul victoriei lor 
marile piscuri. Nu trebuie să fii ai 
iru pentru a decerna fără șovi 
Uniunii Sovietice — Medalia de / 
de campioană a campioanelor.

CIFRE“il-a Spartachiade: 40.000.000 de par- 
-■ticipanți! La spartachiada elevilor — 
>"12.500.000 participanți. Acum compe- 
--tițiile de mașe continuă. Dintr-un alt 
."colț al Uniunii Sovietice a pornit ini
țiativa organizării concursurilor de 
'■toamnă. „Toamna de aur te cheamă 

i lozincă se 
--desfășoară crosuri și competiții, se 
"aliniază la start atleții și înotătorii, se

valoare iriorimaid. opviiivuj. uci diucdii jia. r\cu.oiuiti iiit'iiuidi pieueuciii cipar- "tt
Valerii Kungurțev, efectuînd un salt ținea tot unui sportiv sovietic, I. Sav-*-Pe stadion". Sub această
j.  _ .. i. _ _ . t.’i i j. i_ _ » “tu  1.:., - ► d ncm r ă nrnciirî «ti rde noapte combinat, de la o înălțime kin.
de 600 m, a corectat recordul mon- Tot într-un salt de noapte combmat

U.R.S.S. își desfășoară a 
peste 190.000 colective și 
sportive, cu un total de 
25 milioane membri. In

Vizita unei delegații de sportivi din regiunea lași 
Moldoveneascăin R. S. $

IAȘI, 5 (prin telefon). Marți seara 
a plecat spre Chișinău o delegație de 
60 sportivi din regiunea Iași, care în 
cadrul manifestațiilor organizate cu 
prilejul „Lunii Prieteniei Romîno-Sovie- 
tice", vor susține întreceri prietenești 
cu sportivii din capitala R.S.S. Moldo
venești, la volei, box și baschet. Va

avea loc, de asemenea, o întrecere de 
fotbal între echipele Moldova Chișinău 
și C.S.M.S. lași. Cit acest prilej, spor
tivii ieșeni întorc vizita pe care spor
tivii din R.S.S. Moldovenească le-au 
făcut-o de curînd.

PETRE CODREA 
corespondent regional

de la o altitudine de 1000 m Petr "întrec fotbaliștii, tenismanii, jucătorii 
Kosinov a corectat cu 2,27 m recor-jjde baschet și de volei, 
dul mondial deținut de cehoslovacul-- U 
K. Rîba. ț.

Un nou record mondial a stabilit--mit-o 
și Nicolai Șerbinin care într-un salt ” sovietic, 
de noapte combinat de la 600 m a ’ 
obținut în medie la cele două sărituri -jrmagică 
2,50 m de punctul fix.

★

- Un gazetar francez comentînd che- 
"marea tinerilor din Irkuțk, a supranu- 

_ r_____ i_ ___ :»x« _ __„formula magică" a sportului 
Să nu-1 contrazicem. Dar, 

trebuie să arătăm că această „formulă 
a izvorît din viață, din rea- 

îna-jlitate, din entuziasmul maselor 
ripate de minunatele condiții pe care 

Constructorul de aeromodele diri- - -orînduirea sovietică le deschide în fața 
jate prin radio, Nicolai Malikov, din "omului. Și nimic nu poate întrece spl-
Tula a realizat cu un model un nou-.
record unional. Aparatul său s-a men--" , , . ... . , ,
ținut în aer 4h 04’. Vechiul record "exploatare. El se înalță, cucerind cul- 
era de 3h 37’. -ț-mile cele mai înalte...

ritul creator ai omului eliberat de

• In 
vitatea 
sociații 
proape 
drul planului septenal numărul pi
ticanților sportului se va dubla.

• Sportul a luat o uriașă dez' 
tare la sate. Cele 64.000 de colec 
sportive colhoznice reunesc apro 
5.000.000 de membri. Din rîndul sj 
tivilor de la sate s-au ridicat pe 
200 maeștri ai sportului.

• In perioada 1949—1958 sport 
sovietici au stabilit aproape 3.600 
corduri unionale, dintre care 666 
întrecut

• O
sportul în rîndul școlarilor și stuc 
ților. La Spartachiada unională a 
levilor din acest an au pârtie 
12.500.000 tineri și tinere. Pe 
500.000 de studenți practică org 
zat sportul.

recordurile mondiale ofici 
uriașă dezvoltare cuno:


