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I Trăiască cea de-a 43-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie! |
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Pe drumul Marelui Octombrie
Nici una din revoluțiile trecutului 

n-a realizat o transformare 
atîit de profundă ca Revoluția 

din Octombrie. Ea a înfăptuit o co
titură radicală în dezvoltarea socie
tății, o trecere revoluționară de la 
orinduirea capitalistă la o orînduire 
socială nouă, superioară, la orindu
irea socialistă, care a lichidat pen
tru totdeauna exploatarea omului de 
către om. înfăptuită acum 43 de ani, 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a accelerat nemăsurat de 
mult prefacerile în lumea contem
porană, deschizînd drumul unor eve
nimente epocale.

Pe drumul deschis de Revoluția din 
Octombrie, omenirea a obținut o vic
torie capitală: făurirea sistemului 
socialist mondial, care a dat lumii 
o nouă înfățișare social-politică, 
schimbînd radical raportul de forțe 
în lume, în favoarea socialismului.

Parcurgînd paginile glorioase pe 
care poporul sovietic sub conducerea 
partidului comunist le-a înscris în 
istoria patriei sale în cei 43 de ani 
de putere sovietică, ne apare cu o 
deosebită claritate forța și superio
ritatea socialismului, lată de ce o- 
rinduirea socialistă își afirmă supe
rioritatea în toate domeniile existen
ței sociale și înainte de toate în 
principala ei sferă — producția ma
terială. Ritmul rapid de creștere a 
forțelor de producție, care constituie 
o lege proprie socialismului, reprezin
tă un izvor fundamental care asi
gură întîietatea socialismului față de 
capitalism.

O imagine grăitoare a creșterii 
producției industriale a Uniunii So
vietice este oglindită de următorul 
exemplu : în privința producției in
dustriale Rusia țaristă se afla în a- 
nul 1913 în urma Angliei de 4—5 
ori și a_ Franței de 2,5 ori, iar as
tăzi prdîhîcția industrială a Uniunii 
Sovietice întrece cu mult pe cea a 
Angliei, Franței, Germaniei occiden
tale, luate la un loc. Traducerea în 
viață a sarcinilor șeptenalului va

face ca volumul global al producției 
industriale a U.R.S.S. să crească a- 
proximativ de două ori, iar produc
ția de energie electrică de peste 
două ori. Prin munca entuziastă a 
oamenilor sovietici, încă de pe acum 
au loc însemnate depășiri ale pre
vederilor planului șeptenal, ceea ce 
asigură posibilitatea realizării mai 
devreme a sarcinii economice funda
mentale a U.R.S.S., de a întrece 
S.U.A. în privința producției socotite 
pe cap de locuitor. Uriașele succese 
obținute de Uniunea Sovietică în toa
te domeniile de activitate au creat 
premisele necesare pentru trecerea 
poporului sovietic la construirea des
fășurată a comunismului.

Mergînd pe drumul deschis de 
Marele Octombrie, poporul nostru, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, a obținut succese hotărîtoa- 
re în construirea socialismului în 
patria noastră.

Aplicind în viață politica leninistă 
de industrializare socialistă a țării, 
promovată cu consecvență de Parti
dul Muncitoresc Romîn, oamenii mun
cii au obținut succese de importanță 
istorică în transformarea țării într-o 
țară industrială înaintată.

Astăzi uzinele și fabricile noastre 
socialiste construite și modernizate în 
anii de după eliberare produc întrea
ga cantitate de produse a anului 
1938 în mai puțin de 11 săptămîni. 
In anii regimului burghezo-moșie- 
resc Romînia importa aproape toate 
mașinile și utilajele necesare. Astăzi 
producem în uzinele și fabricile noa
stre aproape toate mașinile de care 
avem nevoie.

Dezvoltarea industriei socialiste a 
permis să se învingă înapoierea crun
tă în rare se afla agricultura țării 
noastre. Țărănimea muncitoare a 
pășit cu încredere pe calea arătată 
de partid, calea transformării socia
liste a agriculturii. Cooperativizarea 
agriculturii este în linii generale în
făptuită. Aceasta reprezintă o mare 
victorie a poporului nostru, deschi-

zînd largi posibilități pentru sporirea 
continuă a producției agricole, pen- 
tnu ridicarea mai departe a nivelului 
de trai al țărănimii, pentru asigu
rarea industriei cu materii prime.

Făcînd bilanțul realizărilor de în
semnătate istorică pe care poporul 
nostru le-a obținut sub conducerea 
partidului pe drumul socialismului, 
Congresul al III-!ea al P.M.R. a a- 
rătat că în țara noastră economia 
socialistă cuprinde întreaga indus
trie, transporturile, comerțul, siste
mul financiar și de credit, iar în ar 
gricultură este ccvîrșitor dominantă. 
Aceasta înseamnă că socialismul a 
învins în patria noastră, că în Re
publica Populară Romînă a fost con
struită baza economică a socialismu
lui. A fost lichidată chiaburimea ca 
clasă și o dată cu aceasta a fost 
desființată pentru totdeauna exploa
tarea omului de către om.

Entuziasmat de mărețul program 
de desăvîrșire a construcției socialiste 
în patria noastră, aprobat de Con
gresul a! Ill-lea al P.M.R., poporul 
romîn înfăptuiește cu hotărîre sar
cinile privind dezvoltarea bazei teh-

(Continuare în pag. a 4-a)

Mîine, la Ungheni

ȘTAFETA PRIETENIEI ROMÎNO-SOVIETICE" 
VA FI PREDATĂ SPORTIVILOR SOVIETICI

In cursul zilei de mîine delegația sportivilor rornîni va preda sportivilor 
sovietici mesajul tineretului din patria noastră care, în cinstea „Lunii 
prieteniei ronuno-sovietice", a obținut însemnate realizări în producție 
și în sport. Ca în fiecare an, punctul de frontieră de la Ungheni va 
fi locul de desfășurare a unei întilniri sărbătorești între delegațiile tine
retului sportiv romîn și sovietic.

3rosul de mase „Să întîmpinăm 7 Noiembrie“
Poșta continuă să ne aducă zilnic 

iești de la corespondenții noștri prt- 
iind desfășurarea crosului de mase 
,S:î întîmpinăm 7 Noiembrie". Aceas- 
ă competiție sportivă, devenită tra- 
lițională pentru tineretul nostru, a 
.tîrnit un deosebit interes în rîndunle 
ineretului de la orașe și sate. în 
>rezent se desfășoară ultima etapă a 
cestei competiții, etapa raională și 
rășenească. Dir. știrile pe care le-am 
irimit pînă acum redăm cîteva în rin
gurile de mai jos.
• Zilele trecute a avut loc în orașul 

iiurgiu etapa orășenească a crosului 
Să întîmpinăm 7 Noiembrie". încă 
in primele ore ale dimineții, pe aleile

parcului din oraș au răsunat glasurile 
tinerești ale numeroșilor participanți 
prezenți la startul diferitelor probe 
ale întrecerii. Trebuie să subliniem 
faptul că traseul bine ales a oferit 
un bun prilej concurenților de a rea
liza comportări meritorii. După între
ceri dinamice, în care tinerii concu- 
renți nu și-au precupețit eforturile, 
s-au obținut următoarele rezultate: 
juniori : 1. V. Ctiivu (Școala medie 
nr. 1), 2. I. Negrilă (Centrul școlai 
agricol), 3. FI. Găitănaru (Centrul 
școlar agricol); junioare: 1. Elena 
Chican (Școala medie nr. 1), 2. Ma
ria Văduva (Centrul școlar agricol),

(Continuare in pag. a 4-a)

Șta/etele din regiunile Pitești, Ploiești, București și din raioanele Capitalei s-au 
aliniat pe pista Stadionului Tinerelului pentru transmiterea mesajelor.

„ȘtafeteJe prieteniei romîno-sovietice" 
au străbătut în ultimele zile traseele 
care le-au apropiat tot mai mult de 
punctul final. Peste tot, purtătorii me
sajelor au fost întîmpinați cu entu
ziasm de oameni ai muncii, veniți în 
număr impresionant să asiste la mi
tingurile de primire și predare a șta
fetelor. Iată cîteva relatări asupra a- 
cestor mitinguri:

PITEȘTI

PITEȘTI (prin telefon). „Ștafetele 
prieteniei romîno-sovietice" venite din 
raioanele regiunii Pitești și din re
giunea Craiova au fost primite într-un 
cadru sărbătoresc. Mitingul a fost 
deschis de tov. Fl. Popescu, preșe
dintele consiliului orășenesc A.R.L.U.S. 
Mesajul tineretului și oamenilor mun
cii d:n regiunea Pitești a fost citit dc 
tov. Ion Vlădescu, secretar al comi
tetului regional U.T.M. De la Pitești, 
Ștafeta a plecat către București. (I. 
CH1LIBAR, coresp. reg.).

GALAȚI

GALAȚI, (prin telefon). Joi
amiază, pe stadionul „Portul roșu", în 
pauza finalei „Cupei 7 Noiembrie" 
disputată între echipele Dinamo si 
C.S.M. (scor final 3—1), au sosit 
purtătorii „Ștafetei prieteniei romîno- 
sovietice" din regiunile Constanța și 
Galați. Sportivii din regiunea Galați 
au raportat că la crosul „Să întîm
pinăm 7 Noiembrie" au participat 
peste 85.000 de tineri și tinere, iar în 
producție au fost obținute frumoase 
succese. Purtătorii „Ștafetei prieteniei 
romîno-sovietice" au plecat spre Foc- 
gani, ynde vor predă mesaje^ ștafe-. în drumul pînă Ia Ungheni,

după-

Rapid București
campioană europeană 

feroviară la polo
-► Intre 26 și 30 octombrie, orașul Na- 
.-mur din Belgia a găzduit întrecerile 
"campionatului european feroviar la 
"polo. La acest turneu au luat parte 
--formații din 5 țări, printre care și Ra- 
- -pid București.

■’i Competiția s-a încheiat cu un fru- 
"mos succes al reprezentanților noștri. 
"Echipa Rapid București a cîștigat 
-■toate cele 4 jocuri susținute la scoruri 
..categorice, ocupînd primul loc în cla
sament și cucerind astfel titlul de 
"campioană europeană feroviară. Exce< 

... ___  . _______ din--lenta comportare a jucătorilor noștri
raioanele regiunii Ploiești și din re-”a impresionat profund pe toți speciă-

tei plecată din București spre Ungheni. 
(A. SCHENKMANN, coresp.)

PLOIEȘTI

PLOIEȘTI, (prin telefon). Peste 
5000 de oameni ai muncii au asistat 
pe stadionul Petrolul la sosirea „Șta
fetelor prieteniei romîno-sovietice“

giunea Stalin. In mesajul de salut 
adresat de tineretul din regiunea Plo-T liștii prezenți la acest turneu, jocul
iești sportivilor sovietici și citit de- .modern și deosebit de eficace al po-
tov. I. Stancu, vicepreședinte al con-"liștilor de la Rapid fiind adesea a- 
siliului regional U.C.F.S. se arată că în'-plaudat la „scenă deschisă", 
regiune sînt 199.000 membri U.C.F.S."- 
încadrați în 650 asociații sportive." ....... , ..
De la Ploiești, ștafeta a plecat către "rovlara adlls tani noastre de
încadrați în 650 asociații sportive. Titlul de campioană europeană fo-

"Rapid București constituie un frumos 
-■suc.ces al sportului nostru și se înscrie 
-^pe lista frumoaselor victorii, pe tărîtn 
"internațional, obținute în ultimii ani 
..de poliștii romîni. Un succes pentru 

. , , ... , . . -., , --care, atît cei 9 jucători care ne-au re-și studenții care au umplut tribunele ■■ , . _ > , _ ,,
stadionului, au întîmpinat -cu Insufle-"Prezen^a*> Gheța, 1 • Mureșan, R.

București. (FLORIAN ALBU, coresp.)
BUCUREȘTI

Joi după-amiază, Stadionul Tinere
tului din Capitală a îmbrăcat haină 
de sărbătoare. Oamenii muncii, elevii

ionului, au întimpinat cu însufle
țire pe purtătorii ștafetelor venite din 
regiunile Pitești, Ploiești, București și

Zane, G- Blajec, C. Vasiliu II, C. Mor 
cânii, V. Țăranu, I. Popa și I. Opri?

din raioanele Capitalei. Tov. I. Raiciu,..c;ț șj antrenorul lor, C. Vasiliu, meri- 
vicepreședinte al consiliului orășenesc"ță sincere și calde felicitări.
U.C.F.S. București, a deschis mitin-" 
gul în cadrul căruia reprezentanții re--- 
giundor și raioanelor purtătoare de + 
ștafete au raportat despre succesele" 
realizate în cinstea Lunii prieteniei 
romîno-sovietice. In încheiere, tov. I-"R.F.G.-Franța 6-2,’

. Iată rezultatele tehnice înregistrate la 
Aacest turneu :- ■
" R.P.R.—Belgia 23-0, Belgia—Franța

12-5, Olanda—Belgia
18-0, Olanda—Franța 

, R.P.R.—Olanda
Raiciu a predat maestrului sportului -Fr.f.g.-Belgia 7-4, R.p.R.-Franța 11-2. 
N. Buescu mesajele adresate tinere-4- 
tului din Uniunea Sovietică. Sportivul Ț 
N. Buescu s-a angajat să transmită î1- R P- romina 
sportivilor sovietici ștafetele primite f* R1yndGernlanj 
precum și pe cele pe care le va primi Beigia

i. franța

CLASAMENT

5- fc
6- 3j

11-S*
11-2*

4 4 o 0 63- 4
4 3 0
4 2 0
4 10
4 0 0

1 31-22 6 p.
2 18-36 4 p.
3 12-38 2 p.
4 9-33 0



Etapa a doua a
La sfîrșitul acestei săptămîni sînt 

'programate meciurile din cadrul etapei 
ia Il-a a „Cupei F. R. Box“. Programul 
întîlnirilor este următorul : Cîmpulung 
Muscel — Prahova Ploiești ; C.S.M. Ga
lați — Voința București ; C.S.M. Reșița 
— Dinamo Craiova ; Constanța — Me
talul Bocșa; R.A.M. —- C.S.M. Cluj ; 
Corvinul Hunedoara — Oradea.

Intrucît echipele bucureștene nu au 
respectat datele de disputare ale întîlniri- 
lor prevăzute în regulamentul 
F. R. Box“, federația de

„Cupei
specialitate a

Clasamente

„Cupei F. R. Box”
hotărît ca aceste formații să-și dis
pute meciurile Ia următoarele date: 
8 noiembrie Constructorul — Me
talul, 10 noiembrie Progresul — Rapid, 
12 noiembrie Voința — Prahova, 13 
noiembrie Rapid — Metalul, 15 noiem
brie Progresul — Constructorul. Astfel, 
formația care va ocupa locul 1 în prima 
scrie a „Cupei F. R. Box” va avea, după 
terminarea returului, același timp de 
pregătire pentru turneul final ca și capii 
celorlalte trei serii.

Seria X Seria a ni-a
1. Metalul 4310 89:66 7 1. Dinamo Craiova 4400 103:53 8
X Progresul 4211 83:73 5 2. C.S.M. Reșița 4 2 0 2 75:85 4
3. Constructorul 4 2 0 2 69:88 4 3. Constanța 4 2 0 2 73:86 4
4. Rapid 4004 73:83 0 4. Bocșa Romînă 4 0 0 4 64:91 0

S eria a Il-a Scria a IV-a

L Cîmpulung Muscel 4301 79:70 6 1 C.S.M. Cluj 4 4 0 0 91:59 8
X Voința 4301 77:71 6 2. R.A.M. 4 2 0 2 64:88 4
X CS.M. Galați 4 2 0 2 84:70 4 3 Oradea 4 112 81:75 3
4. Prahova Ploiești 4004 60:89 0 4. Corvinul Hunedoara 4 0 13 67:81 1

Boxerii de la C. P. c. s

ne
Tineri gimnaști și gimnaste 

vor reprezenta la concursul 
internațional de la Berlin 
zilele de 5 și 6 noiembrie va 
loc la Berlin un important tur- 

internațional de gimnastică, la 
au fost invitați gimnaști și

In 
avea 
neu 
care 
gimnaste din U.R.S.S., R.P. Polonă^. 
R.S. Cehoslovacă, R. P. Ungară, R.P. 
Romînă, Luxemburg, Danemarca, Sue
dia, Franța și Elveția. Concursul pre
vede numai exerciții liber alese.

Țara noastră va fi reprezentată de 
elemente tinere: Cezar Cernușca și 
Tiberiu Drumuș la băieți, Emilia 
Scorțea-Panait și campioana repu
blicană de junioare Ana Mărgineanu, 
la fete. Delegația, condusă de tov. 
Francisc Lowi , secretarul Federației 
de gimnastică, a părăsit Capitala joi 
seara.

au cîștigat „Cupa 7 Noiembrie© ii

festivitățir Miercuri seara, în sala de 
'a Combinatului Poligrafic „Casa Scînteii’ 
au avut loc întrecerile finale de box din 
cadrul competiției dotate cu „Cupa 7 
Noiembrie”.

Cupa a revenit boxerilor de la C.P.C.S., 
ipe care antrenorul Nicolae Rădan i-a pre
zentat bine pregătiți. Sportivii finaliști 
au primit din partea organizatorilor 

'diplome și premii în cărți.
Iată rezultatele tehnice în ordinea dis

putării meciurilor: FI. Parascbiv (Di
namo) b.p. A. Firu (C.S. școlar), A. 
Mogoș (C.P.C.S.) b.p. Gh. Lupu (S.P.C.), 
I. Ion (C.P.C.S.) b.p. P. Guist (C. S. 
Școlar), St.* Cizmărcscu (Constr.) b.ab. 
II M. Ionescu (Șc. sp. Rapid), Gli. Si- 
mionescu (C.P.C.S.) b.p. A. Enuș 
(Constr.), V. Petrescu (Dinamo) b.p. R.

(Știința), I. Mitu (S.P.C.)Nemoianu
b.p. Șt. Puică (Șc. sp. Rapid), M. Bă- 
Ioiu (Tehn. Mod.) b.ab. II I. Bogdan 
(Gr. Roșie), C. Anton (C. S. Școlar) b.p 
D. Ionescu (Tclin. Mod.), I. Gross 
(S.P.C.) b.p. A. Dragu (I.T.B.).

Un interesant concurs 
in Capitală

Comisia orășenească de haltere or
ganizează mîine, cu începere de la 
ora 10, în sala clubului sportiv Rajpid 
(sala Giulești) o interesantă reuniune 
de haltere. La întreceri vor participa 
echipele C.C.A., Victoria, Rapid, Si
rena și Dinamo Obor, care vor alinia 
halterofili de categoria I, II și juniori. 
Competiția este dotată cu. „Cupa 7 
Noiembrie" care va fi atribuită for
mației clasate pe locul I.

A doua etapă a campionatelor republicane 
doua etapă a cam

pionatelor republicane de 
baschet cuprinde o serie 
de partide interesante, din
tre care remarcăm, îndeo
sebi, întîlnirile Dinamo 
Tg. Mureș — Știința Bucu
rești, Știința Craiova — 
Dinamo Oradea, la băieți, 
Progresul București — 
Mureșul Tg. Mureș, Con
structorul București — 
Știința București și Voința 
Oradea t I.C.F. la lete. 
Celelalte întîlniri ale etapei 
sîntț G.C.A. — Știința Ti
mișoara, Rapid București 
—» G.S.M. Galați, Știința 
Cluj -*•» Dinamo București 
și Voința Iași — Steagul 
roșu Orașul Stalin Ia băieți; 
Știința Cluj —■ Rapid Bucu- 
rești, C. S. Oradea — 
Voința Orașul Stalin și 
Petrolul Ploiești — Voința 
Tg. Mutoș, la fete.

Una dintre cele mai ins. 
teresante partide desfășurata 
duminica trecută a fost cea 
dintre echipele masculine 
Steagul roșu Orașul Stalin 
și Rapid București. în fo
tografie, Predulea (Rapid) 
înscrie din nou.

Foto : Gh. Corcodel

GUPA PRIETENIEI» LA BACĂU

Faza regională a campionatului 
de ciclocros

La Oradea a avut loc faza regio
nală a campionatului republican de

ACTIVITATEA LA ZI

Start intr-o probă de 100 m liber juniori

ciclocros. întrecerea desfășurat
pe un «traseu de 15 km. Iată rezul
tatele tehnice:

Juniori: 1. Ladislau Csire (CSO) ; 
2. Csaba Ghera (CSO) ; 3. Ștefan 
Haidu (CSO) ; seniori; 1. Zoltan Kosa 
(CSO) ; 2. Francisc Benczik (CSO); 

-3. Emeric Juhasz (CSO) ; semicurse;
1. Csaba Szekely (Măgura Șimleti) ;
2. Atila Szekely (CSO) ; 3. Gheorghe 
Mangra (CSO).

ILIE GHIȘA — coresp. reg.

„Cupa 7 Noiembrie” la ciclocros
Comisia orășenească de ciclism Bu

curești organizează, în colaborare cu 
clubul sportiv Voința, un concurs do
tat cu „Cupa 7 Noiembrie".

Competiția se desfășoară mîine 
dimineață pe un traseu înscris în 
jurul cartierelor Floreasca—Herăstrău, 
cu plecarea și sosirea la stadionul 
Voința. Această întrecere, ultima îna
intea campionatului de ciclocros (faza 
finală), dă posibilitatea alergăto
rilor noștri să-și verifice stadiul pre
gătirilor.

Probele încep la ora 10 după urmă
torul program: categoria oraș; se
micurse; juniori categoria a Il-a : 
juniori categoria I; seniori categoria 
a IlI-a și neclasificați : seniori cate
goria I și a Il-a. Adunarea concu- 
renților are loc la ora 9 pe stadionul 
Voința (la capătul tramvaiului 5).

D. TANASESCU — coresp.

• In urma victoriei obținute dumi
nica trecută la Oradea (8-5 cu 
Q.S.O-), Dinamo București a trecut 
în fruntea clasamentului campionatu
lui republican de polo, cucerind, ast-

HIPISM

fel, și anul acesta titlul de campioană- 
Și astfel, în partida restantă pe care 
o va susține mîine în compania echi
pei G.G.A., Dinamo este scutită de 
orice emoții. Jocul va avea loc în pis
cina acoperită de la Floreasca înce
pînd de la ora 11,30. Iată cum arată 
clasamentul la ora actuală:

AZI ALERGĂRI DE GALOP
/i

La alergările de galop de azi după- 
amiază — orele 13,45, participă un mare 
număr de concurenți.

Caii de doi ani își dispută șansele în 
{Premiul 7 Noiembrie pe distanța de 
1400 metri, unde se întîlnesc cu cei mai 
buni cai de trei ani.

O întrecere interesantă este alerga
rea din Premiul Rarău, care se desfă
șoară pe 2000 metri. Sînt înscriși : Snop 
60 (Crișan), Nașa Mea 58,5 (Soare), Ne- 
luța 57,5 (Huțuleag), Graur 57,5 (Gheo-r- 

. ghe N.), Sorinei 55 (Cîmpeanu), Minciu- 
nica 55 (Stoian Gh.), Salcîm "* 

-Jeny 53,5 (Socrate), Snagov 
. ghici).

‘j MÎINE ALERGĂRI DE 
r
■ In cadrul programului de 
mineață orele 10, se dispută Premiul

-7 Noiembrie, cursă semi clasică, care 
ialiniază la start pe cei mai buni cai 
ai crescătoriilor de stat în frunte cu 

‘.Pogorîși, Băltăreț, Succes, Luminiș, 
• Straja. Zorinel reprezintă generația cai- 
' lor de trei ani. Conducătorii amatori
■ participă într-o alergare pe distanța de 
11700 metri la care iau parte :

1700 Harcov (H. Căciulescu), Tămîios 
;(A. Ciprian), 1720 Postăvaru (I. Gabriel), 
111740 Pîrjol (C. Ispas), Vulcan (I. Mavro- 
îdin), Novac (Gh. Buznea), 1760 Japoneza 
»(C. Elefterescu).

începînd de

1. Dinamo București 11 10 1 0 110: 47 21
2. C.S. Oradea 14 10 0 4 77: 50 20
3. Progresul București 13 7 1 5 63: 57 15
4. Știința Cluj 14 6 1 7 69: 59 13
5 C.C.A. 13 6 0 7 57: 54 12
6. C.S. Mureșul

Tg. Mureș 14 6 0 8 64: 73 12
7. Știința București 13 5 2 6 41: 49 12
8. Voința București 14 0 1 13 27:119 1

54 (Tasim),
50,5 (Dră-

TRAP

mîine di-

SPORTUL POPULAR

• Astăzi după-amiază, începînd de 
la ora 17 și mîine dimineață de la 
ora 10, va avea loc în bazinul de la 
Floreasca un concurs de natație do
tat cu „Cupa Voința". Vor avea loc 
întreceri de seniori, juniori și copii.

A

Ana Coman: 15,41 m la greutate

următoare s-au clasat: Ba- 
p; Constanța 36,5 p; Ploiești 
Galați 12,5 p; Iași 10 p. La 

învingători au fost de aseme-

Pe stadionul „23 August" din Ba
cău s-au desfășurat întrecerile con
cursului dotat cu „Cupa Prieteniei". 
Au participat atleți și atlete din re
giunile Stalin, Constanța, Iași, Ploiești 
și Bacău. întrecerea feminină a fost 
cîștigată de reprezentantele regiunii 
Stalin care au totalizat 117,5 p. Pe 
locuirile 
cău 70 
15,5 p; 
bărbați
nea, atleții regiunii Stalin cu 132 p. 
Au urmat: Bacău 124 p; Constanța 
84 p; Iași 65,5 p; Ploiești 46,5 pț 
Galați 42 p. Dintre rezultatele femi
nine individuale cele mai bune au 
fost înregistrate la: greutate (Ana 
Coman 15,41) și disc (A. Coman 
40,75), înălțime (Rodica Voroneanu 
1,51), 400 m (Lucia Păuleț 61,8) și 
800 m (L. Păuleț 2:24,0); și Ia băr
bați: 110 mg (V. Georgescu 15,3), 
400 mg (V. Georgescu 
(Gh. Boghean 1:57,5), 
Bogtieam 3:51,2), 5 km 
boie 24:26,2), lungime
6,62), greutate (I. Botoacă 13,31) etc.

55,5), 800 tn
1.500 m (G11. 
marș (I. Ba- 
(R. Lăcătușii

A. Aromînesei, corespondent

La Galați a început a Xl-a ediție
a „Cupei 7 Noiembrie44

• CONCURSURI IN CAPITALA

Asociația sportivă P.T.T.R. orga 
zează în cinstea celei de a 43-a a 
versări a Marii Revoluții Sociali 
din Octombrie un concurs individ 
de marș. Concursul, oare se va d 
fășwa mîine, este deschis tuturor 
tegoriilor de participant. Plecările 
sosirile vor avea loc din fața S 
dionului Tineretului după urmate 
program; ora 9,30 — juniori și 
cepători (5 km) ; ora 10,30 — sen 
(15 km).

Astăzi (de la ora 15,30) și m: 
(de la ora 10) se va desfășura 
Stadionul Tineretului tradiționalul in 
dintre echipa I.C.F. și selecțion 
universitară a centrului București.mergem4

IN CAPITALA
Azi

Rugbi: teren Ghencea, 15: C.C 
Constructorul.

Fotbal : stadionul Republicii, ora 1 
Dinamo Obor—Metalul București.

Natație : bazinul Floreasca, de la 
17 : ..Cupa Voința“.

Volei : sala „23 Augustora 17,30: 
nătatea—Metalul (camp, feminin).

Mîine

GALAȚI, 4 (prin telefon). — 
sala Școlii medii nr. 4 și-au dat 
tîlnire jucători și jucătoare de tenis 
de masă din București, Bacău, Boto
șani, Alba Iulia, Sibiu, Iași, Tg. Mu
reș. Cluj, Constanța, Ploiești, Galați, 
etc. In total 100 concurenți și concu
rente. Ei se întrec în cadrul „Cu- 

7 Noiembrie", o 
tradițională, care 

a Xl-a ediție. Au
individuale și pe echipe.

pei 
tie 
la 
ceri

In 
în-

competi- 
a ajuns 
loc între-

Cupa orașului București
echipă de amatori formată din actorii 
de la Teatrul de Operetă și de la alte 
teatre din Capitala.

Programul va cuprinde trei probe: 
ștafetă de doi călăreți, o probă de ca
tegorie ușoară și una rezervată ama
torilor. Cupa va reveni echipei care va 
totaliza cele mai multe puncte bune 

jinamo J^ucurc^li^ Sțjinla Buc, și p în primele două probe. lnlrarea_ liberăj

Mîîne, cu începere de la ora 9,30 
va avea loc pe baza hipică din Calea 
Plcvnei o interesantă competiție hipi
că închinată zilei de 7 Noiembrie și 
dotată cu Cupa orașului București, o- 
ferită de consiliul orășenesc U.C.F-S. 
La această întrecere vor lua startul 
cei mai buni călăreți de la E.H.A.,

Printre alții, în turneele individuale 
vor lua parte: Bottner, Pesch, Nazar- 
begtiian, Gantner, Naumescu, Majtc- 
nyi, Ella Constantinescu, Măria Biro, 
Luci Slăvescu.

A. SCHENKMANN — coresp.

ta ■~~~

CONCURSUL

da
Oh’KTA

| ' -y&s&kl.
■■ «jiwi i nr—n

«SUR*-' "

Volei : sala Giulești, ora 9,30 : Raj 
Țesătura Iași; sala’ Dinamo, de la
9.30 : Dinamo—Farul Constanța, “ 
București—Știința Cluj (camp, fem.)

Baschet : campionatele republic; 
sala Giulești, ora 10.30 : Rapid — C. 
Galați (m) ; sala Floreasca, de la
10.30 : Progresul—Mureșul Tg. Mureș 
Constructorul — Știința București 
C.C.A.—Știința Timișoara (m).

Lupte : sala Floreasca II, de Ia 
faza orășenească a campionatului 
blican individual de lupte libere, 
a V-a.

Natație : bazinul Floreasca, de la 
10 : ..Cupa Voința"; ora 11,30 : Dina 
C.C.A. (camp. cat. A la polo).

Rugbi : stadionul Tineretului IV,
8.30 : Abatorul—Arhitectura, teren 
ria, ora 9,30 : Gloria—Meteorul, st 
nul Giulești, ora 11 : Rapid—Petrol 
mie, stadionul Tineretului IV, ora 
Sirena—Dinamo II.

Fotbal : stadionul 23 August, ora 
Rapid—Știința Cluj, ora 14,45 : C.(
Minerul; teren Victoria, ora 1 
Știința București—Academia Militar:

Haltere : sala Rapid (stadionul 
Iești), ora 10 : „Cupa 7 Noiembrie".

IN ȚARĂ
Mîine

c.

c 
i 
c

Volei : C.S.M. Sibiu—Progresul I 
rești, Olimpia Orașul Stalin—C.S.M. 
(camp. fem.).

Rugbi : C.S.M.S. Iași-Metalul T 
rești, Petrolul Ploiești—Știința Tin 
ra, Știința Petroșani—Progresul, Pei 
Pitești—Aeronautica, Cimentul Medg 
Metalul II. Petrolul II Ploiești- 
Constanța, C.F.R. Buzău—Autobuzul 
minorul Roman—C.S.M. Brăila, 
Tecuci—Dinamo Bacău, C.S.M. Cluj- 
mica Tîrnăveni, C.S.M. 
Orașul Stalin, C.S. C.F.R. 
Craiova—C.F.R. Timișoara, 
SeveriR-Minerul Lupeni,

Sibiu—Oii
Electrop

Progresu



MOnstEDi
Meciul Dinamo-C.F.R. 

Grivița Roșie domină etapa 
de miine a campionatului 

republican
Pasionanta întrecere a celor 12 

echipe care participă la campionatul 
republican continuă mîine cu jocurile 
din cadrul celei de a XVIlI-a etape. O 
etapă „plină", dominată de meciul 
Dinamo-C.F.R. Grivița Roșie.

întîlnirea Dinamo-C.F.R. Grivița Ro
șie va avea loc în cuplaj cu alt meci 
care suscită mult interes: Știința 
București-Știința Cluj. Tot în Capitală, 
Constructorul va întîlni — pe teren 
propriu — formația C.C.A.

Cel mai -important joc din tară este 
programat la Petroșani, unde echipa 
locală Știința — după frumoasa com
portare avută duminică în fața C.F.R. 
— este hotărîtă să termine victorioasă 
întîlnirea cu Progresul.

A patra etapă
a campionatului feminin

Campionatul feminin de volei pro
gramează din nou patru partide în 
Capitală. Azi, în sala „23 August", se 
vor întîlni Sănătatea și Metalul, iar 
mîine'în sala Giulești, Țesătura Iași 
va aa 'replica formației Rapid, în timp 
ce în sala Dinamo se vor disputa 
două partide : Dinamo—Farul Con
stanța și Combinatul Poligratic Buc.— 
Știința Cluj.

înaintea acestor meciuri 
arată astfel:
1. Dinamo Buc. (1)
2. Rapid Buc. (2)
3. C.P. București (4)
4. Știința Cluj (6)
5. Metalul Buc. (3)
6. C.S.M. Cluj (8)
7. Farul Constanța
8. Olim. Or. Stalin ("j
9. C.S.M. Sibiu (12)

10. Sănătatea Buc. (9)
11. Țesătura Iași (10)
12. Progresul Buc. (11)

clasamentul

(5)

3 0
3 0

0
1
1
1
2
2
2
3
3
3
trecute locu-

3
2
2
2
1
1
1 
0
0
0

0 
0
2
4
4
6
6
7
6
9
9
9

(135: 37) 
(140: 93) 
(153:104) 
(146:116) 
(146:122) 
(151:159) 
(121:127) 
(105:129) 
( 86:121) 
( 95:147) 
( 99:157) 
( 70:135)

6
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

. <In paranteze au fost
rile ocupate în etapa a Il-a).

Ce așteptăm de la etapa a
a campio natului categoriei

După ultimele etape, în care puține 
formații s-au străduit să practice un 
joc la nivelul posibilităților 
nenților lor și al cerințelor 
amatorii jocului cu balonul 
sînt dornici să vadă mîine 
cole fotbalistice de calitate.

Cel mai mult promite, după păre
rea noastră, cuplajul din București- 
Știința Cluj, reabilitată în parte în 
întîlnirea cu C.S.M.S., va trebui să 
confirme în meciul cu Rapid că ulti
mele sale eșecuri au fost acciden
tale. Cu deosebit interes . este aștep
tată evoluția tripletei Marcu—Gane— 
Mateianu, care, 
nu mai puțin
Emil—Popescu) 
fotbal care să .. .
spectatorilor bucureșteni. Și Rapid are 
de infirmat ceva: în ultimeie trei 
jocuri de campionat înaintașii săi nu 
au marcat nici un gol! Suporterii 
Rapidului așteaptă un reviriment al 
liniei de atac. Cealaltă partidă a cu
plajului va opune o formație experi
mentată (C.C.A) unei echipe de pers
pectivă (Minerul) care în ultimele 
jocuri a introdus cu mult curaj unele 
elemente tinere. In ciuda diferenței 
valorice dintre cele două echipe, 
jocul C.C.A—Minerul, poate ocaziona 
o partidă de un bun nivel tehnic-

In tară se detașează- partidele 
Farul—Dinamo și U.T.A.—Petrolul, 
jocuri în care avantajul terenului nu 
contează prea mult, oaspeții prezen- 
tînd formații în continuu progres. 
Partidele Steagul roșu—Știința Ti
mișoara, Corvinul — Progresul și 
C.S.M.S.—Dinamo Bacău, se anunță 
și ele destul de echilibrate, mai ales 
cele de la Hunedoara și Iași.

Iată cîleva amănunte în legătura 
c.u jocurile de mîine :

9 Dinamo București va deplasa la 
Constanța formația care 
duminica trecută.

• Petrolul, după toate 
tile, va folosi la Arad 
Sfetcu—Tendler, Cepolschi,
— D. Munteanu, M. Marcel—Zaharia,

compo- 
actuale, 
rotund 
specta-

sprijinită de o halfie 
valoroasă (Petru 

poate să practice un 
satisfacă exigentele

probabilita-
formația : 

Florea

în concursul Pronosport: un program
echilibrat și interesant

a
A?

Tabarcea, Dridea, A. Munteanu, Chi- 
rită-

0 Știinfa Cluj va alinia la Bucu
rești formația 
miercuri echipa

• La C.C.A. 
trarea lui Jenei.

© Minerul va
Plev, Coman, Dan II —Mihăilă, Mi- 
haly — Cucu, Nisipeanu, Țurcari, 
Sima II, Creiniceanu. Noul antrenor 
al echipei este I. Bălănescti.

& Corvinul nu va modifica_ echipa 
care a jucat în meciul

cu care a învins 
C.S.M.S.
este probabilă rein-

folosi echipa; Kiss—

cu Dinarno.

® Steagul roșu
ciul cu Știinja Timișoara aceeași 
mafie de duminica trecută.

® Formația probabilă a Științei 
Timișoara : Pain—Codreanu, Hălmă- 
geanu, Țurcan—Igna, Tănase—Petes- 
cu, Feodot, Manolache, 
Lazăr.

• Farul, care joi s-a 
compania echipei Ancora 
cu scorul de 7—2, va folosi duminică 
formația : Ghibănescu—Straton, Brîn- 
zei, iFlorescu—Datcu (Corneanu),

va alinia în mc- 
for-

Lereter, R.

antrenat în 
și a cîștigat

4—3 pentru Știința Timișoara, după ce Farul condusese cu 3—1! In timp ce 
jucătorii timișoreni se îmbrățișează de bucurie (in dreapta), Roman — porta
rul constănțenilor — se uită consternat la colegul său Florescu, nu mai puțin 
dezolat de turnura pe care a luat-o meciul Foto: V. Crioșteanu-Timișoora
• Formația probabilă a Progresu

lui : Mîndru—Nedelcu, Caricaș, Soare 
—Pașcanii, Știrbei—Oaidă, Smărăn- 
descu I, Dinulescu, Mafteută, Cruțiu.

• U-T;A. : Coman—Szucs, Seres, 
Neamțu—Capas, Petscovski—Pîrcălab, 
Mețcas, Pop, Floruț, Czako.

O C.S.M.S 
a jucat miercuri la 
că Alexandrescu 
sînt accidentați, 
la sfîrșitul turului.

va folosi echipa 
Cluj. Se 

Unguroiu, 
vor juca

Și 
nu

care 
pare 
care 
p?nă

Stancu—Moroianu, Sever, Ciosescu, 
(Dumitru), Niculescu, Vasilescu. Noul 
antrenor al echipei este A. Botescu, 
secondat de C. Comăniță. I- Lenghe- 
riu a preluat echipa de juniori a Fa
rului, iar T. Mihai a trecut la S.N.M,

• La Rapid s-au ridicat probleme 
în ceea ce privește componenta li
niei de fund, deoarece Macri și Grea- 
vu sînt bolnavi. Antrenorii mi s-au 
stabilit încă asupra formației de du
minică.

ȘTIRI
® Meciul Corvinul — U.T.A. «e VSS 

disputa la 10 noiembrie, deoarece la 13> 
noiembrie — cîiid este programat —— 
U.T.A. joacă cu Szegcdi E.A.C.

© Meciul Forcsla Fălticeni — S.N.M*. 
Constanța se dispută mîine la Fălticenii 

® Azi în Capitală, în categoria Bit 
Dinamo Obor — Metalul București (sta-- 
dionul Republicii, ora 14.45); mîine V 
Știința București — Acad. Militară (te*- 
ren Victoria, ora 10.30).

© Rezultatul partidei S.N.M. Constanța^ 
— Metalul Tîrgoviște (3—1) a fost o- 
mologat cu 3—0 în favoarea echipei Men
talul, a cărei contestație la joc a fost 
admisă.

O Alte rezultate din Cupa R.P.R. 
Unirea Potcoava — C.S. C.F.R. Electro-- 
putere Craiova 1—1, I.M.S. C. Lung — 
Chimia Govora 2—0 (2—0), FI. roșia 
Tulcea — Dinamo Galați 2-5 (0—2), 
C.S.M. Cluj — Știința Babeș Bolyai 
4—2.
ARBITRII JOCURILOR DE CATE

GORIA B DE MIINE
Seria I

Rulmentul Bîrlad—Unirea Iași: G. 
Ionescu (Galați) ; G.S.M. Brăila— 
Rapid Focșani; M. Bostan (Iași) i 
Foresta Fălticeni—S.N.M. Constanța?. 
I. Radu (Bîrlad) ; Prahova Ploiești—*- 
Flacăra Moreni: AÎ. Constantin (Buctii. 
rești) ; Dinarno Galați—Metalul Tîri 
goviște : N. Mihăilescu (București) £ 
C.F.R. Pașcani—Poiana Cîmpina : Ma4 
rin Niță (București) .

Seria a Il-a 1
C.S.M. Sibiu—C.F.R. Roșiori: <8, 

Denghiel (Ploiești) ; Știința București. 
—Academia Militară : A. Pîrvu (Bua*4- 
rești) ; C.S.C.F.R. Electroputere Gr»*- 
iova—C.S.M. Mediaș : Z. Drăghid. 
(Constanța) ; Dinarno Pitești—Tractor 
ruj Or. Stalin: Gh. Năstase (Buca* 
rești) ; Dinarno Obor—Metalul Buct**- 
rești: A. Rădulescu (București); Chi
mia Govora—Chimia Făgăraș: M* 
Cruțescu (București) ; Drubeta T. ȘeJ- 
verin—Știința Craiova : Git Osiao 
(Timișoara).

Seria a IlI-a <
Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Baia 

Mare: Gh. Ionescu (Or, Stalin); 
C.F.R. Timișoara—Aurul Brad: Gh. 
Szucs (Oradea) ; C.S.M. Reși{a—Jiul 
Petroșani: A. Pop (Oradea); Dinarno 
Săsar—Arieșul Turda: S. Popa (Me* 
diaș); Industria Sîrmei Cîmpia Ttir-î 
zii—A.M.E.F.A.; D. Rusu (București)* 
Gloria Bistrița—C.S. Oradea : A. 
Nuti (București) ; C.S M. Oluj—Re
colta Oarei: S. Mîndreș (București)*

♦ PRONOSTICURILE DATE DE OAIDA SI DE TENORUL GEORGE 
CORBENI ♦ FIECARE CONCURS PRONOEXPRES CU PREMII MARI : 

60.387 LEI A OBTINUT PARTICIPANTA MIRA PANAITESCU DIN 
CIMP1NA

Pronosport

In programul concursului Prono
sport de mîine, 6 noiembrie, apar ur
mătoarele meciuri:

l. U.T.A.—Petrolul
II. Rapid—Știința Cluj

III. S^rul—Dinarno București
IV. ' Corvi nul—Progresul

V. C.S.M.S. Iași—Dinarno Bacău 
VI. Steagul roșu—Știința Timișoara 

VII. C.C.A.—Minerul
VIII. Dinamo Galati—Met. Tîrgoviște

IX. Gloria Bistrița—C.S. Oradea
X. C.S.M. Reșița—Jiul
IX. Mureșul—C.S.M. Baia Mare 

XII. Drubeta Tr. Severin—Știința
Craiova

Cele 12 meciuri sînt interesante, 
marea lor majoritate prezentîndu-se 
foarte echilibrate. Iar cele unde apar 
totuși soliști s-ar putea... să ne fur
nizeze surprize.
N. OAIDA (Pro
gresul) dă urmă
toarele pronosticuri 
pentru concursul 
de mîine: I — 1, 
X; 11-1; III—
1, X; IV — X, 2; V — 1 ; VI — 
1, 2; VII — 1; VIII - 1. 2; IX- 
X, 2; X — 1, 2; XI — X; XII - 
X, 2.

Printre cei mai pasionați spectatori 
ai meciurilor de fotbal și nelipsiți 
participant la concursurile Pronosport 
se află și GEORGE CORBENI, prim- 
solist al Teatrului de Operă și Balet 
I-am cerut părerea asupra concursu
lui de mîine. Iată răspunsul cunos
cutului nostru cîntăreț: „Am studiat 
cu atenție, încă de la începutul săp- 
tămînii, programul concursului de du
minică. Mi se pare echilibrat, bine 
alcătuit și capabil să ofere premii 
frumoase. După părerea mea, singura 
echipă care se prezintă cu șanse foar
te mari de victorie este C.C.A. Ca 
favorite de al doilea plan mi se par 
Steagul roșu și C.S.M.S. Iași. în rest 
pot apare multe semne neprevăzute".

L-am rugat pe George Corbeni să 
ne dea și un pronostic pentru con
cursul de mîine. Iată acest pronostic:

I - X; II - 1; III — 1, X; IV 
- X, 2; V - 1; VI - 1; VII - 
1; viii - X,2;IX-i,x;X- 
1; 2; XI — .1 j XII — 2.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 46

Etapa din 13 noiembrie 1660

I. C.C.A.—Dinarno București
II. Rapid—Progresul

III. U.T.A.—Szegedi EAC
IV. C.S.M.S. Iași—Steagul roșu
V. Știința Cluj—Minerul

VI. Petrolul—Știința Timișoara
VII. Dinarno Bacău—Farul

VIII- C.S.M. Baia Mare—C.S. Oradea
IX. Lazio—Roma
X. Torino—Juventus

XI. Padova—Internazionale
XII. Bologna—Spăl

Meciul III — Corvinul — U.T.A.— 
a fost înlocuit cu meciul U.T.A.— 
Szeged.

După cum se vede, în programul 
de duminica viitoa
re apar renumitele 
meciuri din derbiu- 
rile bucureștene, un 
meci internațional 
și, pentru prima

oară în actualul sezon, întîlniri din 
campionatul italian.

PREMIILE PRONOEXPRES

In urma trierii și omologării va
riantelor depuse la concursul PRONO
EXPRES nr. 44 din 2 noiembrie au 
fost stabilite următoarele premii:

Categoria 1: 1 variantă în valoare 
de 60.387 lei

Categoria a I !-a : 11 variante a cite 
5.947 lei

Categoria a IlI-a: 68 variante a 
cîte 1.036 lei

Categoria a IV-a: 466 variante a 
cîte 194 lei

Categoria a V-a: 1.244 variante a 
cîte 72 lei

Categoria a Vl-a: 6.449 variante ă 
cîte 19 lei.

Premiul cel mare a fost obținut de 
Mira Panaitescu din Cîmpina, str. 
Cîmpineanu nr. 8, posesoare a buleti
nului nr. 878.728 depus la agenția 
Loto-Pronosport 4—37/12.

Rubrică redactată de f. S. Loto- 
Pronosport ,

Lărgirea zonei de acțiune a jucătorilor
— B. Arcadiev despre universalismul în fotbal —

Fazele de joc pun deseori pe jucă
tori în situația de a ajunge în alt post 
decît cel pe care joacă în mod obiș
nuit. Ba. uneori chiar jucătorii fac 
acest schimb de locuri din necesități 
de ordin tactic. In ambele cazuri se 
cere ca jucătorii respectivi să știe să 
rezolve cu succes sarcinile posturilor 
în care au ajuns. In această privin
ță, meciurile de campionat ne oferă 
multe exemple de fotbaliști care reu
șesc să facă față situației, in care a- 
jung pe alte posturi, de regulă în 
cele învecinate: Ftisulam (St. roșu), 
Ene II (Dinarno Buc.), Constantin 
(C.C.A.), Mețcaș (U.T.A.), Dinulescu, 
Mafteuță (Progresul). Mateianu, Mar
co (Știința Cluj), Tabarcea, D. Mun
teanu (Petrolul) etc. Problema nu se 
pune numai în cadrul unui singur 
compartiment, cum rezulta din exem
plele de mai sus, ci și între două 
compartimente. Și în această privin
ță există elemente care corespund 
sarcinilor defensive (ca înaintași) sau 
ofensive (ca apărători). Seredai, de 
pildă, are o pregătire care-i permite 
să facă față sarcinilor unui post de 
mijlocaș pe care a ajuns în mod tem
porar, ca și Tabarcea, Țîrcovnicu, 
Avasiiichioaie, Unguroiu etc. Pe de 
a-Ită parte Nuntveiller III și IV, V. 
Alexandru, Jenei, Bone, Szigeti, Mihaly 
(Minerul), Petru Emil și alții partici
pă deseori în acțiuni ofensive ca niște 
adevărați înaintași, iar alții știu să 
rezolve situații de apărare imediată 
(Marin Marcel, Kozka, Neacșu — 
Rapid etc.).

Această lărgire a zonei de acțiune 
a jucătorilor reprezintă, de fapt,' una 
din caracteristicile concepției de joc pe 
care echipele noastre trebuie să ajun
gă, treptat, s-o pună în aplicare, 
concepție care însumează o serie de 
trăsături ale fotbalului modern, potri
vite calităților native și posibilităților 
jucătorilor noștri. De aici și necesita
tea unei pregătiri „în mod multilate
ral, fără a se neglija însă pregătirea 
pentru postul respectiv".

Problema aceasta, ă lărgirii zonei 
de acțiune a jucătorilor, nu trebuie 
înțeleasă însă în mod greșit, cum fac 
unii- Aici ftu este verba de asa-^ii 

„jucători universali", ci de o lărgire a 
cunoștințelor și mărirea deprinderilor 
tehnice ale fotbaliștilor, determinate 
de întreaga evoluție tactică a fotbalu
lui. Această distincție o face foarte 
limpede B. Arcadiev cunoscutul spe
cialist sovietic, într-un articol 
apărut în revista „Der Ftissball Trai
ner" (din octombrie 1960) sub titlul 
„Despre universalism în fotbal" din 
care reproducem cîteva pasaje foar
te interesante :

„Universalismul constă în faptul că 
jucătorii noștri își măresc în mod vă
dit cunoștințele lor de a juca pe di
ferite posturi. Aceasta nu este întîm- 
plător. Toată evoluția tactică a siste
mului nostru de joc a trebuit să pro
voace, inevitabil, acest lucru. In orice 
caz, ar fi greșit să se înțeleagă sub 
universalism capacitatea jucătorilor de 
a juca la fel ca fundaș și ca mijlocaș 
sau înaintaș. Ar fi naiv să se creadă 
că un jucător poate evolua la fel de 
bine ca apărător și ca înaintaș. Spre 
așa ceva nu trebuie să țintim și nici 
nu există o astfel de necesitate.

Universalismul unui jucător este în 
primul rînd înțelegerea lui universală 
pentru joc, pentru tactica lui generală, 
legată de cunoștințele tehnice și ca
pacitatea sa fizică de a rezolva unele 
faze sau chiar unele perioade ale _ jo
cului într-un post oarecare at echipei 
și conform oricărui plan practic. O 
astfei de înțelegere universală se ob
ține în urma unei practici de joc în 
diferite posturi ale echipei. Această 
școală trebuie absolvită de fiecare ju
cător, înainte să-și aleagă, după plac, 
o „carieră fotbalistică".

Tactica manevrelor largi în atac și 
marcarea jucătorilor în apărare, adică 
tactica așa-zisei „apărări mobile" a 
șters într-atît funcțiunile jucătorilor 
învecinați, îneît acum a devenit impo
sibil ca ajutorarea înaintării sau apă
rării să fie limitată numai la aportul 
pozițiilor externe sau centrale ale mij
locului. Preocuparea de a ataca și a 
se apăra cu un număr cît mai mare 
de jucători obligă pe mijlocași s_ă-și 
însușească deprinderile și calitățile 
înaintașilor și apărătorilor și, în 
sclijin.b, pe. înaintași și apărători să-și 

însușească deprinderile și capacitatea, 
mijlocașilor.

In același fel se șterg funcțiunile 
jucătorilor învecinați și în direcții 
axei longitudinale a terenului, ceea ce 
va cere jucătorilor o universalitate și 
mai mare, adică de a juca și în dîfe* 
rite compartimente. Multilateralitatea 
jucătorilor noștri, care se debarasează 
de construirea acțiunilor de atac în 
forma schematică cu 3 înaintași în 
față și cu 2 în urmă, a condus la o 
schimbare a jocului defensiv în care 
funcțiunile mijlocașilor și fundașilor 
s-au șters într-un mod considerabiL

...Raza de acțiune a fiecărui jucător’ 
s-a mărit în așa măsură și zonele fie
cărui. jucător intră una într-alta și se 
acoperă așa de mult, îneît numai acest 
fapt cere neapărat capacitatea de <_ 
juca cel puțin în postul învecinat”.

In lumina celor scrise de B. Arca
diev, cele preconizate în concepția de 
joc a echipelor noastre apar ca foarte 
limpezi : „Echipele vor juca în apărare 
cu trei fundași, ajutați în acțiunile de
fensive de un mijlocaș, în raport cil 
faza de joc; în atac vor urmări :j 
acțiuni pe front larg, mărirea razei de 
acțiune a extremelor, jucătorii din 
tripletă să nu mai fie legați strict de 
sarcinile sistemului W.M., fiecare tre
buind să știe să rezolve sarcinile pos
tului său, dar și pe cele ale posturilor 
învecinate". ,

Deci, o orientare spre evoluția pe 
care o are fotbalul internațional și pe 
care de altfel am întîlnit-o și pînă 
acum la unele din echipele noastre, 
dar din păcate realizată încă în mică 
măsură.

Desigur că Ia noi mai sînt multe 
de făcut în această direcție. Nici nu 
s-ar putea, de altfel, realiza totul dire- 
tr-o dată. Treptat, în baza unei munci 
de instruire temeinice și perseverente, 
echipele noastre vor reuși să-și însu
șească și să imprime constant jocului 
lor toate caracteristicile concepției de 
joc.

P. GAȚLJ I
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Cînd se muncește cu dragoste Opf nume pe o foaie de arbitraj...

r Principalul obiectiv 
cluburilor sportive îl 
sigur, creșterea C-G'.ti.

și pricepere
în activitatea 

constituie, de
sigur, creșterea continuă a măies
triei sportivilor, a performanțelor, și 
pentru aceasta îmbunătățirea perma
nentă a muncii de instruire-antrena- 
ment. In fiecare dintre cluburile 
sportive s-a înregistrat un evident 
progres în această direcție și astăzi 
se poate vorbi despre un impresio
nant număr de sportivi fruntași — 
în rîndurile cărora întîlnim adesea 
recordmani sau campioni ai țării — 
care au fost crescuți și pregătiți în 
ultima vreme în diferite cluburi spor
tive. Am analizat — de curînd — 
munca desfășurată în acest domeniu 
de unul din cluburile sportive din 
Capitală unde, în urmă cu un an 
sau doi rezultatele erau destul de 
modeste. VICTORIA M.I.B-C.

Aproape în toate ramurile de sport 
care sînt practicate de membrii clu
bului VICTORIA s-au obținut în
semnate realizări în ceea ce privește 
creșterea performanțelor. Este desi
gur greu de cuprins întreaga acti
vitate a celor 11 secții pe ramură de 
6port, dar enumerarea cîtorva date, 
cifre, performanțe ni se pare totuși 
neapărat necesară pentru a ilustra 
frumoasele succese realizate de con
siliul clubului. în atletism, de exem
plu, Viorica Belmega — anul trecut 
5,66 m la lungime — a ocupat la 
ultima ediție a campionatelor repu
blicane locul se- '
cund cu 5,80 m;----------------------
Dumitru Roateș, Din
clasat anul trecut 
pe locul II, a de- orga® 
venit în acest an E3. ® cî
campion republican .. ........  .
de juniori la marș;
lori Barbu (locul Ill anul trecut) a 
cucerit titlul de campion republican 
la marș — seniori. Este Jocul să 
mai amintim și faptul că în secția 
de atletism și-au îmbunătățit con
siderabil performanțele în ultima 
vreme mulți dintre juniori cum sînt:
Th. Angliei (marș), 1. Niculaie: 
13,83 m la triplu salt și 6,48 la lun
gime, I. Dobrescu : 12,90 m la greu
tate și 1,70 m la înălțime, D. Dan- 
ciu : 39,80 m la disc (față de 37,lo 
m anul trecut), Etty Felstein 35,2o m 
la disc și 9,50 m la greutate etc.

Rezultate excelente au înregistrat 
tinerii cicliști ai clubului VICTORIA, 
ca urmare a preocupării permanente 
pentru centrul de copii și juniori 
înființat anul trecut. Numele tine
rilor cicliști Mihălțeanu, Parascliiv, 
Vasilescu, Chelaidite, Tudose s-au 
Înscris pe listele campionilor repu
blicani de juniori din acest an. A- 
ceasta pentru a nu mai aminti de 
frumoasa comportare a cicliștilor cu 
experiență prezenți în lupta pentru 
locuri fruntașe în aproape toate ma
rile întreceri desfășurate în acest an.

Făcînd o comparație între perfor
manțele i 
schifiști și 
In sezonul 
ajunge, de 
că și în 
sportivilor 
superior,

concluzia

realizate anul trecut de 
canoiști și cele obținute 
recent încheiat se poate 

: asemenea, la
această secție pregătirea 
s-a ridicat la un nivel 

superior, că rezultatele s-au îmbu
nătățit considerabil. Asemenea exem
ple pot fi date și din alte secții ale 
clubului Astfel, locul III cucerit de 
halterofili în campionatul republi
can (față de locul IV ocupat anul 
trecut), precum și titlul de campion 
republican de juniori cîștigat de Dra- 
goș Niculescu confirmă că acești 
sportivi, ca și trăgătorii în rîndurile 
cărora remarcăm pe Livia Olteanu, 
Heidendorf, Pontbriant etc. care cil 
toate că au început să practice tirul 
de-abia anul trecut au obținut ca
tegoria I de clasificare, sini în real 
progres. Firește, exemplele pot con
tinua fie cu secția de volei, fie cu 
cea de baschet sau fotbal, gimnastică 
sau hochei pe iarbă...

Sînt succese cu care 
tiv VICTORIA M.I.B.C. 
dri pe bună dreptate, 
liuns ca într-un singur an să fie rea
lizate asemenea progrese ? Iată cî- 
teva din preocupările și metodele de 
muncă folosite de activiștii acestui 
club în îndeplinirea celei mai im
portante sarcini ce le revine.

1. ÎNTĂRIREA ORGANIZATO
RICĂ A SECȚIILOR. Accentul deo
sebit pus pe această problemă a dus 
la obținerea unor frumoase rezulta
te. In timp ce în urmă cu un an- 
doi, birourile secțiilor munceau fără 
perspectivă, unilateral (urmărind de 
multe ori performanțele imediate) 
astăzi ele conduc cu competență și 
pasiune munca de pregătire a spor
tivilor. Printre birourile de secții care 
au activat în mod deosebit se nu
mără cele ale secției de ciclism con
dusă de J. Horovan, sporturi nau
tice (I. Moldovanu), tir (L. Fin

clubul spor- 
se poateinîn- 
Cum s-a a-
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kelstein), atletism (J. Bersu), volei 
(A. Telemac).

2. CREȘTEREA CONTINUA A NU
MĂRULUI DE MEMBRI. Fără a a- 
vea tot mai mulți sportivi în secții — 
și în acest fel posibilitatea unei mai 
largi selecționări — nu s-ar fi putut 
obține rezultatele care au fost sub
liniate. Acum sînt însă, de exemplu, 
în secția de atletism peste 40 de 
membri (față de 25 cîți erau anul 
trecut), secția de ciclism numără 
(față de... 9 din anul trecut) 55 de 
membri, printre care și un mănunchi 
de tineri începători, iar secția de 
sporturi nautice cuprinde activitatea 
a peste 50 de sportivi.

3. PROMOVAREA CURAJOASA A 
ELEMENTELOR TINERE. Această 
preocupare s-a făcut simțită în toa
te secțiile și rezultatele au fost din 
cele mai bune. Să amintim doar cî- 
te,va exemple despre asemenea pro
movări ale elementelor tinere, talen
tate, care au dat mai multă vigoare 
și forță diferitelor reprezentative ale 
clubului : ciclistul Gh. Stelian, volei
baliștii Dobre și Mîndoiu, fotbaliștii 
Neamu și Abduraman etc. Trebuie, de 
asemenea, subliniat faptul că în con
tinua împrospătare a loturilor de gim
nastică, vqIci, sporturi nautice sau 
ciclism, un aport însemnat l-au adus 
în special școlile profesionale Teh- 
nometal, Filimon Sîrbu, Kirov, Școa
la medie N. Krețulescu etc.

4. CONTINUA 
==■ RIDICARE A CA- 

lificarii an- 
k «. I «* . T R E N O RI LO R.

Fără îndoială
S i B® e la obtinerea
__  cestor succese

rol important

că
a- 

un 
l-au 

avut și îl-ați. antrenorii, care pentru a 
pregăti însă la. un nivel superior pe 
sportivii din secțiile unde muncesc 
trebuie să se preocupe mai întîi ei 
înșiși de îmbogățirea cunoștințelor 
lor. Este lăudabilă preocuparea și 
munca desfășurată de consiliul clubu
lui pe linia cabinetului metodic. Lar
ga dezbatere în cadrul cabinetului 
metodic a celor mai importante pro
bleme legate de munca de instruire 
și antrenament i-a ajutat pe antre
norii clubului să muncească mai bine 
cu rezultate evident superioare. Din
tre antrenori, preocupări deosebite 
pentru ridicarea continuă a nivelului 
ior profesional manifestă Tr. Nădă- 
șan (sporturi nautice), Mircea Mi- 
hăilescu (ciclism), Mircea Popescu 
(fotbal). Dumitru Paraschivescu ^atle
tism) și Ilie Enciu (haltere).

5. ÎNTĂRIREA BAZEI MATERIA
LE A CLUBULUI. Față de numă
rul mereu crescînd de sportivi, față 
de necesitățile sporite ale muncii 
de pregătire a acestora, clubul a răs
puns îngrijindu-se permanent de a- 
sigurarea unei baze materiale cores
punzătoare. Astfel, a fost utilat sta
dionul Victoria, s-au amenajat tere
nuri de volei, baschet și handbal re
dus, o sală modernă pentru centrul 
de antrenament la box, se lucrează 
la amenajarea completă a unei po- 
picării etc.

6. DESFĂȘURAREA UNEI PER
MANENTE MUNCI EDUCATIVE. In 
acest an sportivii clubului au parti
cipat la numeroase conferințe cu ca
racter educativ, la simpozioane; în 
cadrul secțiilor s-a muncit temeinic 
cu fiecare sportiv în parte pentru ca 
toți cei ce reprezintă culorile clubu
lui să aibă în producție, în viață șl 
pe terenul de sport o comportare 
demnă de un sportiv de tip nou. Se 
vede în faptul că nici unu! dintre 
sportivii clubului nu a fost sancționat, 
nu a primit nici o suspendare în tot 
acest an, un rezultat firesc al susținu
tei munci educative desfășurate de 
consiliul clubului.

*

Pe lîngă frumoasele succese rea
lizate, activitatea desfășurată în ca
drul clubului sportiv Victoria a fost 
însă marcată și de unele lipsuri care 
vor trebui grabnic lichidate în acti
vitatea viitoare. Astfel, in secțiile de 
atletism, box, fotbal, tir, volei se 
putea face mai mult pentru crește
rea măiestriei sportivilor respectivi, 
dar unii antrenori cum sînt C. Giur- 

Antonescu 
de spor- 
făcînd în 
nu se ri- 
cerințelor.

culescu, I. Suseiescu, C. 
s-au preocupat insuficient 
tivii pe care-i antrenează 
acest fel ca rezultatele să 
dice întotdeauna la nivelul

O atentă analiză a tuturor defi
cientelor care mai persistă în aceas
tă direcție, va ajuta fără îndoială 
consiliul clubului Victoria să ia mă
surile corespunzătoare pentru ca în 
viitor să se poată obține noi și im
portante succese în creșterea spor
tului de performanță, în pregătirea 
și formarea unor noi sportivi frun
tași, care să reprezinte cu cinste 
culorile clubului.

DAN GIRLLȘILANU

Meciul se terminase. Am pornit-o spre vestiare, la cabina arbitrilor. 
Nu cunoșteam exact formația uneia din echipe. Pe foaia de ar

bitraj, opt nume. Echipa de volei Bumbacul. Le-am copiat: Elena lo- 
nescu, Maria Avram, Maria Fischer, Ștefania Ceaco, Viorica Popescu, 
Maria Voicu, Ioana Tulbure, Eugenia Grigoroșcuță. Și... n-am mai scris 
nimic despre meci. E adevărat că jocul fusese frumos, dar mai frumos 
mi s-a părut mănunchiul acela de tinere unite prin pasiunea lor pentiu 
volei și prin dorința de a învinge. Să fie numai atît ?

...S-au întilnit în toamna lui '58. 
Lucrau la uzinele textile „7 Noiem
brie". Unele se cunoșteau dinainte, 
altele nu. Apoi s-au împrietenit mun
cind împreună, locuind la căminul fa
bricii și jucînd după-amiaza volei. La 
început „băteau" pur șl simplu min
gea, apoi au organizat și un meci șl 
așa au îndrăgit acest sport. Au for
mat o echipă, dar toate erau începă
toare. Acum jucau mai des meciuri 
amicale. Țesătoarea Elena Ionescu se 
agita cel mai mult. Ea le-a spus fe
telor, intr-o zi:

— A venit și Mimi!
S-au bucurat. Maria Fischer este 

jucătoare bună. Plecase ' din fabrică 
șl a jucat în prima categorie. Acum 
revenise. Echipa se întărise. Tot Elena 
— sufletul echipei — a venit cu 
ideea să le antreneze Mimi. Și Mimi 
n-a refuzat. Așa au început antre
namentele. Apoi secretara consiliului 
asociației sportive, Maria Chiriac, a 
constituit un birou de secție și echipa 
a fost înscrisă în campionatul raio
nal. Au început meciurile. Și victo
riile... Cîștigau fetele joc după joc. 
Erau cu adevărat o echipă. Deveni
seră un grup de prietene care se 
ajutau între ele. Una aducea un mo
del de rochie. Asta era specialitatea 
lui Jeni. Avea gust Eugenia Grigo- 
roșcufă și toate o consultau. Acum,

Fetele se antrenează cu sîrguință. Ștefi a „ridicat" o minge bună fi Mimi a 
tras pe lingă blocaj. Dac-ar merge și la meci mereu așa...

PE DRUMUL MARELUI OCTOMBRIE
(Urmare din pag. 1)

nico-materiale a socialismului, înche
ierea procesului de făurire a rela
țiilor socialiste în întreaga econo
mie. Realizarea acestor obiective des
chide în fața poporului nostru ori
zonturi și mai luminoase, deschide 
perspectiva trecerii treptate, alături 
de celelalte țări socialiste, la con
struirea comunismului.

Recenta plenară lărgită a Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Romîn, cu prilejul căreia s-a 
examinat și aprobat proiectul planu
lui de dezvoltare a economiei naționa
le pe anul 1961, este încă o dovadă gră
itoare a mersului nostru înainte, a 
luptei neobosite a partidului pentru 
înflorirea patriei noastre.

De mare însemnătate în obținerea 
rezultatelor în construirea socialis
mului în țara noastră este ajutorul 
multilateral acordat de Uniunea So
vietică, colaborarea și întrajutora
rea cu celelalte țări socialiste.

„Ajutorul internaționalist al Uni
unii Sovietice, relațiile de întraju
torare dintre țările socialiste — spu
nea tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej — 
acționează cu o puternică forță ma

CROSUL DE MASE „SĂ ÎNTÎMPINĂM 7 NOIEMBRIE"
(Urmare din pag. 1)

3. Rodica Stăncscu (Școala medie 
Nr. 2),

STAN CRISTEA — coresp.

• Duminică 6 noiembrie se va des
fășura la Slatina etapa regională a 
crosului de mase „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie". Această fază se organi
zează numai pentru juniori și junioa
re. Vor participa echipe formate din 
cîte 4 fete și 5 băieți, reprezentînd 15 
raioane ale regiunii Pitești.

• Orașele Pitești și R. Vîlcea tor 
fiăzjui Ut UmniHKâ §uptuubne etapa 

Jeni este creatoare de modele șl unele 
din țesăturile asupra cărora se opresc 
privirile cumpărătoarelor sini poate 
creația ei.

Mergeau șl la cinematograf îm
preună. Cu timpul cite una mai lip
sea. Deli, fetele creșteau și dacă 
vreuna nu venea cu tot grupul nu 
însemna că... mergea singură. De la 
antrenament nu lipsea însă nimeni. 
Și așa luptînd împreună au devenit 
în primăvara anului 1960 campioane 
ale raionului „Tudor Vladimirescu". .4 
urmat calificarea. Consiliul asociației 
ajuta ca întotdeauna secția. Mai ales 
că Elena Ionescu era membră a con
siliului, ceea ce făcea ca problemele 
voleiului să se rezolve rapid. Nici nu 
erau prea multe. Echipament aveau, 
teren și mingi de asemenea. Ce le 
mai trebuia? Și totuși n-au cîștigat-o. 
N-o să uite ele curînd meciul cu 
S.T.M. Atunci au ratat calificarea în 
„oraș". Asta le-a îndîrjit și mai mult. 
In toamnă au reînceput antrenamen
tele, hotărîte să se pregătească serios. 
Acum iarăși cîștigă joc după joc. 
Dar se gîndesc mereu la calificare...

★

Cînd le-am cunoscut mai bine am 
riscat o întrebare:

— Care este cea mai tînără 2 

terială care sporește considerabil efi
cacitatea eforturilor creatoare ale fie
cărui popor din aceste țări, accele
rează dezvoltarea lor".

★

Revoluția din Octombrie a înălțat 
pe stindardul său — din prima zi a 
victoriei sale — pacea și coexistența 
pașnică, care au devenit cauza scum
pă a primului stat al socialismului, 
în zilele noastre masele largi de 
oameni din lumea întreagă s-au con
vins că socialismul și pacea sînt de 
nedespărțit.

Atenția pe care toate țările socia
liste o acordă problemelor păcii și 
coexistenței pașnice este viu ilus
trată de participarea activă la actua
la sesiune a O.N.U. a delegațiilor 
acestor țări, în fruntea cărora au 
stat exponenții lor cei mai reprezen
tativi.

In cadrul celei de a 15-a sesiuni a 
O.N.U., N. S. Hrușciov a prezentat 
un vast program cuprinzînd măsuri 
pentru rezolvarea celor mai impor
tante probleme ale vieții internațio
nale, ca dezarmarea generală și to
tală, abolirea rușinosului sistem co
lonial, asigurarea în fapt a univer- 

orășenească a crosului „Să întîmpi
năm Z Noiembrie". întrecerile se vor 
disputa la seniori și senioare. Pînă 
acum s-au prezentat la startul acestei 
competiții sportive peste 30.000 tineri 
și tinere din satele și orașele regiunii 
Pitești.

S-au remarcat pentru marele nurti.V 
de sportivi mobilizați, următoarele asa 
ciații : Metalul Colibași 265 concu- 
renți, Știința Slatina 588 concurenți, 
Tablierul Pitești 460 concurenți.

\ C, FEȚEANU «tfese.

Iat-o pe Ștefi. Deși are 17 ani nu 6 
sperie această mașină complicată. A 

învățat s-o stăpînească !

— Ștefi — a venit răspunsul prompt. 
Trebuie s-o cunoașteți...

Și, bineînțeles, am cunoscut-o ne 
Ștefania Ceaco. Sus la „filatură" mi-a 
arătat-o cineva. Era cu brațele în
cărcate de șpuluri goale. Din spatele 
vrafului de tuburi gălbui străluceau 
doi ochi albaștri ca peruzeaua. Piste 
citeva clipe s-a apropiat. Obrajii i 
se împurpuraseră, iar părul castaniu 
era nins de scama bumbacului.

— Cîți ani ai, Ștefi ?
—17, dar nu i-am împlinit.
— Ești de mult în fabrică 2
— Oh, de mult, cînd aveam 5 

ani...
— 222
— Ce vă mirați ? Mama lucrează 

iot aici și cînd eram mică mă aducea 
la cămin. Am crescut în fabrică. Și 
eu și fratele meu, care este acum 
mecanic. Lucrează jos la atelierul 
mecanic.

Foarte vorbăreață, Ștefi îmi po
vestește că șl-a cumpărat recent un 
balonsaide și că a fost la filmul 
„Doamna cu cățelul". Cînd nu lu
crează e la antrenament sau la școală. 
Urmează la „seral". Are planuri mari 
pentru viitor. Va termina școala șl 
apoi va merge la facultate.

— Spuneți-mi, dacă termin facul
tatea la 23 de ani sînt bătrînă ?

Zimbesc. Ștefi mă privește atentă.
— Nu-i așa că nu ?

*

Aceasta este echipa. Mimi, Jeni, Ștefi 
șl celelalte. Țesătoare, tehniciene, fila
toare, funcționare. Un mănunchi de 
tinere prietene ale căror nume stau 
scrise unul sub altul, duminică de 
duminică, pe o foaie de arbitraj...

CALIN ANTONESCU

sal.tății O.N.U. și eficacității acestei 
organizații. £ •

De la tribuna O.N.U. tov. Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, conducătorul de
legației R.P.R. la cea de a 15-a se
siune a O.N.U. a expus poziția țării 
noastre în problemele cele mai arză
toare ale zilelor noastre, exprimînd 
năzuința poporului romîn de a-și a- 
duce contribuția sa activă la rezol
varea lor. Inițiativele de pace ale 
guvernului romîn, în cadrul cărora 
un loc însemnat îl ocupă propune
rile reînnoite privind încheierea unui 
tratat și înțelegerea colectivă în 
Balcani, transformarea acestei re
giuni într-o zonă a păcii, denuclea- 
rizată, au fost privite cu mult inte
res și aprobare de numeroase dele
gații și de opinia publică mondială.

Referindu-se Ia izvorul și forța 
politicii externe a țării noastre, cu 
ocazia marii adunări a reprezentan
ților oamenilor muncii din întreaga 
țară, ținută în sala Palatului R. P. 
Romîne, tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a spus :

„...noi am văzut expresia voinței 
ferme de pace a poporului nostru 
unit î-n jurul partidului și guvernului, 
am simțit încă o dată, cu putere, ce 
izvor de forță este faptul că politica 
noastră externă pornește de la ce
rințele și aspirațiile poporului și se 
identifică cu acestea, se bucură de 
totala sa aprobare".

Oamenii muncii din (ara noastre 
sprijină din toate forțele politica ex 
ternă a statului nostru. Luptînd ci 
entuziasm pentru traducerea în viați 
a istoricelor hotărîri ale Congresulii 
al Ill-lea al P.M.R. ei sînt hotărîț 
să-șî apere munca lor pașnică, întă 
rind necontenit vigilența față di 
uneltirile cercurilor agresoare.

Sărbătorind cea de a 43-a ani 
versare a Marii Revoluții Socia 
liste din Octombrie, poporul romîi 
își exprimă recunoștința sa fierbinți 
față de poporul sovietic, care l-a aju 
tat să se elibereze, să-și ia soarti 
în propriile sale mîini și să-și clă 
dească în libertate o viată nouă. Iu 
minoasă si



MAREA PRIETENIE... Alergind cu Grecescu
r Păstrez în albumele cu imagini din 
viata mea sportivă o fotografie care-mi 
este mai dragă decît toate celelalte. Ea ne 
tnfăfișează pe Nina Dumbadze și pe 
mine, la un antrenament dinaintea „Me
ciului Prieteniei". In autograf, Nina îmi 
urează multă fericire și succese în cariera 
Sportivă. Eu eram pe atunci junioară, 
iar ea era una din cele mai vestite atlete 
ale lumii, recordmană mondială și cam
pioană europeană. Cu toate acestea, a 
venit la antrenamentul meu. Mi-a ur
mărit aruncările. M-a corectat. Totul, în

zat alia, cu aceeași semnificație. Este o 
imagine decupată din ziarul elvețian 
„Sport" din Ziirich și a apărut în preaj
ma campionatelor europene de atletism 
din 1954, de la Berna. 0 imagine de la 
antrenament: Nina Ponomareva și cu 
mine. Explicația arată, cu uimire: 
„Campioana olimpică o ajută pe re
cordmana Romîniei". Tonul cuvintelor 
trădează uimirea ziariștilor de la „Sport” 
fafă de această întîmplare. Nu-i cunoș
teau, probabil, pe atlefii sovietici și le 
era greu să înțeleagă cum pofi ajuta,

meu. 
el aCu 

mondial, 
disc, ca 
încrustat

Cîteva clipe după festivitatea de premiere 
de bronz) surîde fericită, alături de bunele 
(medalie de aur) și Tamara Press (medalie 

de argint)

î? Roma 1960. focurile Olimpice... 
la disc, Lia Manoliu (medalie 
sale prietene Nina Ponomareva I

zatori. Atunci, mi-a cerut discul 
Firește, i l-am dat bucuroasă, 
aruncat 57,15 m, nou record 
Voi păstra întotdeauna acest 
pe o amintire de mare preț. Am
pe el această cifră — 57,15 — una din 
cele mai formidabile din cite a cunoscut 
atletismul.

De curind, continuînd tradiția în
cepută de predecesoarea ei pe tabela re
cordmanelor mondiale, Tamara Press, 
sosită pentru o scurtă perioadă în țara 
noastră, a împărtășit din experienfa ei 
atlefilor noștri.

Asemenea mie, nu există sportiv frun
taș din fara noastră care să nu fie legat 
de sportivii sovietici printr-o prietenie 
adîncă, sinceră. Către prietenii noștri din 
Marca fără de la Răsărit se îndreaptă în 
aceste zile gîndurile noastre pline de 
dragoste și recunoștință, însofite de cele 
mai bune urări pentru 
a lui „7. Noiembrie”.

Marea sărbătoare

aceea 
a mă

A-

eel mai firesc chip cu putință. De 
prezența ei în concurs departe de 
intimida mi-a dat parcă puteri noi. 
tund, aplicîndu-i sfaturile, am stabilit
primul meu record național de senioare. 
Nina a fost cea dintîi care m-a sărutat.

Alături de această fotografie am așe-

ZORILE
Aș vrea să scriu și eu despre mu

zica rusă și sovietică, despre interpret» 
muzicali sovietici care m-au încîntat 
în ultimii ani. Și totuși, mă simt 
stingherit. Mi-e greu să-mi îmbrac 
entuziasmul în cuvinte. Cînd maestrul 
Tudor Arghezi a scris despre vioara 
vrăjită a lui Oistrah, iar Geo Bogza 
l-a cp-rrfparat pe pianistul sovietic 
Sviatoslav Richter cu „omul din lună", 
eu nu pot decît să retrăiesc entuzias
mul din sală.

Am găsit nu de mult, într-o poves
tire a scriitorului sovietic, Lev Kassil, 
o imagine care suna cam așa: „...pen
tru sugerarea entuziasmului nu cred 
că pot găsi atîiea semne de exclamare 
în casetele zețarilor..."

Dacă aș încerca să scriu despre 
muzicienii sovietici, nu mi-ar ajunge 
nici mie semnele de exclamare.

De încercat însă tot am să încerc 
să-mi notez un gînd, acum la sfîrși- 
tul „Lunii prieteniei romîno-sovietice", 
luna cea mai frumoasă a vieții noastre 
muzicale.

Am să încerc să scriu despre Svia
toslav Richter, pianistul de care pu
blicul bucureștean s-a despărțit la 
Ateneu abia după stingerea demonstra
tivă a luminilor.

Am aflat atunci un amănunt din 
viața „omului din lună". Un amă
nunt care ilustrează o atitudine față 
de muncă.

După un concert sau un recital în 
care nici unul din auditorii prezenți 
în sală nu izbutește să găsească un 
singur nod în... țesătura pianistică a 
genialului interpret, Sviatoslav Rich
ter revine obosit acasă și se așază 
în fața pianului, la miezul nopții, 
cîntînd ceasuri în șir, pentru a eli
mina „imperfecțiunile" numai de el 
simțite. Și candelabrele se sting abia 
în pragul zorilor...

ION DUMITRESCU 
campion olimpic.

maestru ențeriț a| sportului

v ■

în ajunul concursului, pe cel care-ți vq 
fi mîine adversar.

Nu știu dacă printre fotoreporterii 
care înconjurau în fiecare zi stadionul 
din satul olimpic de la Roma se afla și 
vreunul de la „Sport” Ziirich. Atunci, 
ziarul lui ar fi putut reedita, după 6 ani, 
fotografia din preajma „europenelor*. 
Și la Roma, înaintea celei mai grele 
întreceri din cîte au avut loc vreodată, 
Nina Ponomareva și cu mine am făcut 
antrenamente îmnreunâ. Ne-a bucurat 
mult revederea (cunoștința noastră data 
încă din 1950, de la „Meciul Prieteniei**; 
apoi ne-am reîntîlnit de nenumărate ori, 
în diferite orașe ale lumii). Am trăit 
împreună emoția dinaintea concursului. 
Și acolo, pe podiumul olimpic am cu
noscut cele mai fericite clipe din viața 
mea, alături de această minunată prie
tenă care-și vedea și ea visul împlinit.

Tot la Roma am avut prilejul s-o cu
nosc mai bine pe Tamara Press, cea mai 
valoroasă reprezentantă a tinerei generații 
de aruncătoare sovietice. De prietenia 
noastră se leagă un episod interesant. 
Era la concursul U.I.S.P., care a avut 
loc la Roma a doua zi după încheierea 
J O. Tamara nu se acomoda prea bine 
cu discurile noi-nouțe date de organi-

Ing. LIA
maestră

MANOLIU
a sportului

„Galeriile Tretiakov
Moscova. Vara. lui 1957. Festival... Cînd 

pe harta marelui oraș am început să des
cifrez multitudinea de linii și semne, 
am avut din primul moment un motiv 
de satisfacție. Hotelul nostru „Novo- 
Moskovskoe" era foarte aproape de un 
punct de atracție deosebit, „Galeriile 
Tretiakov". Ml-am spus imediat: axa să 
pot mjerge de mai multe ort Ia „Tre
tiakov* » Dar prima vizită & fost ratată. 
Erau atît de numeroși turiștii străini 
care voiau să viziteze galeriile de pic
tură, îneît trebuia să faci un stagiu 
prelungit în fața ușilor monumecatale. 
Iar acele ceasornicului, de comun acord 
cu programul competițiilor la Lujniki, 
nu dădeau răgazul necesar... A do&ia și 
a treia încercare avură același rezultat. 
Pierdusem și șansa de a merge la grup 
cu lotul sportivilor romîni — în cameră 
suna de zor telefonul ceitmi. pentru 
București rezultate, scoruri, recorduri...

îmi irosisem aproape speranțele, cînd 
în ajutor îmi veni 
de fond, maestrul 
Grecescu :
- N-avea grijă 1 

Cum sînt mai iute 
îndată după masă și dacă ! mai 
lume, te chem.

Nu terminasem felul doi și Ia 
gantei săli de restaurant fi văd 
paticul atlet că-mi face semn.
- Hai, acum !
Pînă la Tretiakov cursa de

Grecescu am pierdut-o, bineînțeles.... Am 
cîștigat însă amintiri de neuitat după

CC

roconlmasui nostru 
sportului Constantin

Mergem împreună, 
de picior, mă re»«l 

■ - - - - pețfnă

ușa ele- 
pe »lm-

150» CU

Rînduri despre cea mai
înaintată cinematografie

Tn zilele noastre, viața și preocupă
rile tineretului de la noi cuprind mul
tiple domenii de activitate. Printre ace
stea dorința de cunoaștere, de ridicare 
continuă a nivelului ideologic și cul
tural au o însemnătate deosebită. în
vățămintele realizate din lectura unui 
roman, vizionarea unui spectacol de 
teatru sau operă, audiția unui concert 
îți oferă prilejul să-ți întregești cunoș
tințele, să-ți formezi o educație sănă
toasă. O contribuție deosebită în a- 
ceastă direcție o are și cinematograful. 
Cinematografia sovietică, în special, 
prin calitatea excepțională a filmelor 
sale, prin subiectele pe care le tra
tează, prin folosirea unui lot valoros 
de regizori, scenografi și interpret 
este de un prețios ajutor în comple
tarea cunoștințelor culturale, în fău
rirea educației în spiritul moralei co
muniste. De neuitat vor rămîne pentru 
mine filme ca „Omul cu arma", „Le- 
nin în Octombrie" ș.a. care vin să ne 
înfățișeze lupta dusă de proletariatul 
rus sub conducerea Partidului Comu
nist pentru înfăptuirea Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie. De ase
menea, și alte producții cinematogra
fice ca „Tînăra gardă", „Povestea unui 
om adevărat", „Căderea Berlinului", 
„Zboară cocorii", filme care redau e- 
pisoade din luptele crîncene duse de 
eroicul popor sovietic în Marele Răz
boi de Apărare a patriei împotriva 
fiarei hitleriste. Tot cineaștii sovietici 
au îmbogățit tezaurul cinematografiei 
universale cu celebra trilogie a lui 
Șolohov „Pe Donul liniștit", amplă 
frescă a războiului civil, iar de curînd, 
după romanul aceluiași autor — „Pă- 
mînt desțelenit", care înfățișează con
flictele ivite într-un sat căzăcesc în

timpul procesului de colectivizare a 
agriculturii. In ambele filme ecrani
zate după Șolohov, ideea călăuzitoare 
este aceeași: victoria noului asupra 
a tot ce este învechit

Filmele cu caracter sportiv ca „Porta
rul", „Campionul ringului", „Jucăto
rul de rezervă", „Fantezie pe gheață" 
reprezintă momente interesante din 
viața sportivilor sovietici, a oameni
lor din Uniunea Sovietică iubitori ai 
sportului care fac să respire dragos
tea de viață, elanul tineresc, voioșia, 
trăsături caracteristice constructorilor 
comunismului.

Am amintit, firește, doar cîteva filme 
din numeroasele producții sovietice 
menite să îmbogățească cunoștințele 
ideologice și culturale ale oricărui 
tînăr sportiv din țara noastră, să-l 
ajute în formarea unei educații în ade
văratul spirit comunist

Aceste valoroase producții m-au im
presionat de fiecare dată prin înalta 
lor valoare artistică și profundul simț 
uman de care sînt străbătute. Dato
rită lor atît eu cît și ceilalți sportivi 
am învățat să ne iubim patria cu șt 
mai multă înflăcărare, să fim cetă
țeni de nădejde ai societății noi.

Ing. PETRU MINDRU 
portarul echipei de fotbal Progresul

tre cerea „liniei de sosire". De la primii 
pași făcuți dincolo de pragul mu zeului 
am rămas mut de îneîntare Tablourile 
acelea minunate, cu bogăția lor de cu
lori, lumini și umbre, cunoscute doar 
din cărți și albume de reproduceri, erau 
acolo, în fața noastră, ne priveau parcă 
vii din ramele lor auri ie

Am avut și o șansă deosebită. In zilele 
Festivalului, „Galeriile Tretiakov" pre
zentau o expoziție retrospectivă dedi
cată lui I.E. Repin și multe din spa
țioasele săli erau pline cu tablourile 
marelui pictor realist rus fn prima sală, 
pe un perete întreg, imens, se afla ta
bloul cu „Iedecai'ii zguduitoare ima
gine a vieții de rob pe care o ducea 
muncitorimea în timpul regimului 
rist.

— Sînge și sudoare. .. lată ce le 
dat lor, celor săraci, sub domnia 
rului, șopti însoțitorul mieu.

Mergem mai departe, Grecescu 
fusese la expoziție o dată cu întreg 
lotul. Și-a luat deci în serios rolul da 
ghid, conducîndu-mă prin diversele săli, 
la tablourile care-i plăcuseră cel mai 
mult.

— „Zaporojenii scriind sultanului". 
Uite cită dîrzenie exprimă fețele caza
cilor. Sînt adevărați viteji..

Penelul realist al lui Repin a știut 
în.tr-adevăr să exprime toată tăria de 
caracter a aceslor vajnici luptători 
pentru independența patriei lor

— „Nu era așteptat". Dostoevski cînd 
se întoarce acasă din surghiun..

Infățișîndu-l pe scriitorul condamnat 
pentru ideile sale revoluționare, Renin 
își arăta atașamentul față de cei care 
pregăteau eliberarea de sub jugul țarist.

— „Arestarea propagandistului".
Tema revoluționară este din nou pre

zentă, pregnant și convingător, * 
tablou.

Trecem apoi pe dinaintea 
puțin cunoscutelor tablouri : 
la spovedanie", „Sub escorta 
inilor", „Iva-n cel groaznic și fii 
Sadko", portretele Iui Tolstoi, 

Mussorgski, Liszt.
Terminasem sălile dedicate lui Repin. 

Mecanic, privesc cadranul ceasului. Nu 
știu de ce, avusesem impresia că acele 
trebuiau să se fi oprit din mișcarea lor. 
Nu, minutarul avansase conștiincios și 
ne anunța că mai avem doar o jumă
tate de oră pînă la plecarea spre sta
dion... in acest moment, observ că în 
jurul nostru s-a strîns un grup de 
tineri. Sînt toți sovietici, elevi de scoală.

— Dați-ne vă rog 
adresează o fată cu 
Grecescu

O privesc mirat și 
imediat :

— E sportiv romîn
Lujniki. In albumul meu ___
grafele prietenilor veniți la Festival..,

Am fi stat mai mult în rîndul vese
lilor tineri, abia cunoscuțî, dar trebuia 
să vizităm în pas grăbit și celelalte săli 
ale muzeului Peisajele lui Levitan, por
tretele lui Serov, tablourile istorice ale 
Iui Surikov, culorile vii din pînzele lui 
Vrubel, toate ar fi meritat desigur un 
mai îndelungat popas. Ne grăbim, însă, 
și abia e timp ca să trecem și prin sala 
picturii medievale, unde stau adăpos
tite auritele tablouri ale neîntrecutului 
meșter iconar Andrei Rubleov.

Apoi mersul se transformă în alergare 
și de la ieșire pînă la hotel încerc din 
nou să rezist trenei impuse de record
manul nostru. AbiK avem timp să 
sărim în autobuzul care pleca la Lujniki, 
acolo unde ne așteptau întrecerile pe 
stadion. I-am mulțumit... învingătorului 
meu abia după cîteva minute, cînd mi-a 
revenit respirația.

ta-

ora 
ta-

mai

în acest

nu mal 
„Refuzul 

jandar- 
,Ivan del groaznic și fiul rău" .. 

............................. , Glinka,

un autograf ! se 
ochi albaștri lui

ea îmi răspunde

L-am văzut la 
strîn-* auto-

RADU VOIA

Farmecul de neuitat
al Moscovei

CARTEA SOVIETICĂ,
Îndrumar prețios

Cît de bogată este literatura rusă și 
sovietică I Poemele lui Pușkin sînt mi
nunate, în „Război și pace" am fost 
impresionat de bogăția de idei și de 
sentimente exprimate de Lev Tolstoi, 
iar Maiakovski este extraordinar prin 
forța revoluționară care se degajă 
din poeziile sale. Gitindu-1 pe Boris 
Polevoi am simțit patriotismul fier
binte al aviatorului Meresiev, eroul ro
manului „Povestea unui om adevărat**, 
iar în ultimul roman citit am urmărit 
cu pasiune descrierea măiastră făcută 
de Șolohov luminoasei figuri a mun
citorului comunist Davîdov, care con
duce căzăcimea din Gremeacii Log pe 
făgașul socialismului.

Literatura rusă și sovietică îmi este 
de mare folos în formarea culturii, Ln 
înțelegerea transformării revoluționare 
a societății, în sporirea bagajului de 
cunoștințe atît de necesare unui om 
al zilelor noastre.

Cartea sovietică mă ajută însă și în 
munca pe care o practic ca asistent Ia 
catedra de jocuri sportive a Institutu
lui de Cultură Fizică, precum și în ac
tivitatea de sportiv fruntaș. Prin tra
ducerile făcute din publicațiile „Spor- 
Uvițîie «Teoria i praktika fizi-

ceskoi kulturî" și altele îmi îmbogă
țesc cunoștințele teoretice și astfel pot 
aprofunda unele probleme ale culturii 
fizice. Tn ultima deplasare făcută în 
Uniunea Sovietică, — cu prilejul tur
neului reprezentativei de baschet ia 
Leningrad, Stalingrad și Rostov pe 
Don, — am cumpărat trei lucrări des
pre baschet : „Tactica baschetbaliști- 
lor" de cunoscutul antrenor Travin, 
„Controlul medical al baschetbaliști- 
lor“ și revista „Aci au cuvîntul antre
norii". Doresc să menționez îndeosebi 
articolele publicate în revistă de cei 
mai buni antrenori ai Uniunii Sovie
tice, care împărtășesc și celorlalți an
trenori din experiența lor, căutînd să 
generalizeze cele mai bune metode fo
losite de ei.

Cartea sovietică, fie că e vorba de 
beletristică, fie că e vorba de lucrări 
de strictă specialitate, ne este nouă 
sportivilor de un real ajutor atît în 
activitatea profesională, cît și în cea 
sportivă. Oamenii sovietici se dove
desc și pe această cale prieteni sincerii

MIHAI NEDEF
—v maestru al sporjițluilabașchet

Acum nn an, am 
avid și eu fericirea 
de a cunoaște Mos
cova. Cînd am îmbră
țișat din avion pa
norama uriașului oraș, 
m-am gîndit cu strîn- 
gere de inimă că vd 
rămîne doar trei zile 
în marea capitală a 
Uniunii Sovietice, ora
șul care adăpostește 
glorioasele vestigii ale 
trecutului, trăiește e- 
rupțiile de beton și de 
oțel ale prezentului si 
hotărăște ca deplină 
certitudine viitorul la- 
minos al omenirii: co
munismul. In clipa a- 
ceea mi-au venit în 
minte versurile lui Vla
dimir Maiakovski:

„Glorific
Patria de azi
Și de trei ori 
Pe cea de mtine".

Am alergat prut 
Moscova de dimineață 
pînă seara. Am admi
rai Kremlinul, această 
comoară a istoriei, am 
văzui mormlntul mitra-

golitului Macarie, cel 
care ne-a dăruit prima 
tiparniță, m-am cutre
murai în fața Propa
gandistului arestai al 
lui Reptn, la galeriile 
Tretiakov. am rămas 
impresionată de arhi
tectura grandioasă a 
catedralei Vasilii Bla- 
jenli, in fața căreia se 
află monumentul pa- 
trioților ruși Minin și 
Pojarski. Ăm intrat in 
subsolul feeric al Me
troului, am căutat in 
zadar firele care o 
suspendă pe marea ba
lerină Olga Lepeșln- 
skaia in timpul zboru
lui, pe scena Operei, 
am urcat colinele lui 
Lenin către măreața 
Universitate Lomonc- 
sov. adevărată univer
sitate a popoarelor... 
Am admirat în goană 
crîmpeie din marea 
Moscovă și am regre
tat nespus la plecare. 
Rămineam în suflet ca 
dorința unei călătorii 
neîmplinite. _

N-am văzut revăr
sarea de viață a unui 
1 Mai bi Piața Roșie,

nu l-am văzut pe Ni
kita Sergheevici in tri
bună, nu l-am auzit 
pe „Ivan Susanin", nu 
am întllnit-n ne Vero
nika din „Zboară co
corii", nu am urmărit 
un cros cum numai pe 
străzile Moscovei sau 
în pădurile ei de ar
gint se poate urmări, 
n-am asistat alături tie 
alți 100.000 de spec
tatori moscovițt la o 
gigantică demonstrație 
de gimnastică, pe sta
dionul Lujniki... N-am 
văzut atltea și atitea 
alte lucruri care trăiau 
de mult in sufletul 
meu.

...Cea mai mică din 
cele „Trei surori" ale 
lui Cehov, Masa, a 
dorit cu tărie, Mosco
va, toată viața, fără 
să o fi văzut vreoda
tă! F.u o doresc poate 
și mai mult, tocmai 
pentru că am văzut-o!

DANA ILIESCU 
elevă la școala medie 
„I. L. Caragiale" Bucu
rești, componentă a 
lotului republican de 

canotaj



Octombrie I960... în fața tablei de șah

Al MAESTRULUI M’HAl SADOVEANU

/ -

Septembrie 1955... La pescuit

UN MARE
Maestrul Sadoveanu a împlinit 80 

de ani. Personalitatea complexă a ce
lui mai mare prozator 'al literaturii 
noastre se bucură de o atenție și pre
țuire cu totul deosebită nu numai din 
partea lumii literare, a cercurilor de 
specialitate, dar și din partea între
gului popor. Fiecare dintre noi, mun
citori, intelectuali, elevi și studenți, 
tineri și bătrîni am petrecut numeroa
se ore de încîrdare in tovărășia po
vestirilor Maestrului.

Opera sa, cunoscută și apreciată și 
peste hotare, tradusă in zeci de limbi, 
reprezintă pentru fiecare dintre noi o 
mindrie pe deplin justificată, întru
chiparea geniului creator al poporului 
nostru. Prodigioasă, ea constituie un 
edificiu măreț, in care Maestrul a 
descris viața oamenilor simpli, a ță
ranilor, peisajul patriei noastre; o 
frescă în care se reflectă întreaga is
torie a poporului și a țării din adîncu- 
rile veacurilor și pînă astăzi. Pe drept 
cuvînt, opera sa ocupă un loc de 
onoare printre marile creații artistice 
ale omenitii, iar trecerea timpului nu 
fare decît să-i crească valoarea.

Profesor, academician și militant de 
frunte pe plan internațional al miș
cării pentru pace, scriitorul își găsește

SPORTUL POPULAR
Rag, a tț-a hlr, 3715

Fotografii de DAN GRIGORESCU
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timp pentru îndeletniciri obișnuite, 
menite să-i asigure o destindere in
telectuală : Maestrului îi place să 
joace șah.

Intr-adevăr, printre multiplele sale 
activități și preocupări Maestrul Mihail 
Sadoveanu a fost încă din tinerețe 
un pasionat adept al sportului minții 
și, în același timp, un foarte bun șa- 
hist. Mihail Sadoveanu a fost unul 
din cei mai importanți susținători ai 
mișcării șahiste din țara noastră. Ca 
președinte de onoare al Federației 
Romîne de șah, Maestrul Sadoveanu 
se preocupă îndeaproape de peste 30 
de ani de promovarea șahului. In
tr-un articol al .Revistei romîne de 
șah" din anul 1927, în care reliefează 
utilitatea, importanța multiplă și ro
lul educativ al șahului, scriitorul 
arăta:

„...Jocul acesta, într-adevăr nobil 
prin intelectualitatea lui, poate singur 
să dea plăceri fără abrutizare și poa
te fi pus cu cinste alături de spor
turile atletice... Am privit întotdea
una șahul sub acest punct deosebit: 
născocire și inteligență pură ca și nu
merele, armonios și incomensurabil 
ca și ele. De aceea n-avem cuvinte 
destule ca să îndemnăm pe părinți și 
pe profesori să îndrume preocupările 
tineret ului și spre șah, Dacă yoiți,

80 DE ANI
Marele nostru scriitor 

Mi hait Sadoveamu, 
neîlntreciuiM fățirar 

de limbă romînească, meȘ* 
torul cronicar al anilor 
de demult ca și al vremu
rilor luminoase de astăzi, 
clasicul poet al frumușe
ilor patriei, pășește în al 
nouălea deceniu.

O aniversare și în a- 
celași timp un prilej de a 
pune în lumină dragostea 
ce înconjoară pe scriitorul 
ale cărui idealuri de pro
gres și pace s-au con
fundat mereu cu acelea 
ale întregului nostru po
por muncitor. Fiindcă este 
neîndoios că prezența lui 
Mihail Sadoveanu în via
ța țării nu se sprijină 
numai pe imensa sa operă 
literară, cuprinzînd cele 
peste o sută de volume 
izvorîte de sub pana sa 
măiastră. în personalita
tea complexă a scriitoru
lui un rol de seamă este 
ocupat de Sadoveanu — 
cetățean și luptător. Mili
tant neobosit pentru pro
gres și eliberare în

anii întunecați ai asupririi și 
exploatării, el statornicește în cuvinte 
de o limpezime fără seamăn rolul 
uriaș pe care l-a jucat în istoria ome
nirii Revoluția din Octombrie:

„In 1917, ca într-o convulsie cos
mică, lumea veche de nedreptate și 
silnicie s-a prăbușit. In aceeași clipă 
istorică a lucit deasupra oamenilor și 
popoarelor lumina dreptății sociale și 
naționale.

A devenit realitate ceea ce părea cu 
neputință. Mulțimile neștiutoare au 
ieșit la carte și cultură, traiul lor a 
înflorit ca intr-o primăvară grăbită. 
Socialismul a promovat marile lucrări 
omenești în știință și artă.

Revoluția din Octombrie a creat lu
mii noi un om eroic, necunoscut în 
veacurile anterioare.

Octombrie 1917 e un hotar istoric. 
Umanitatea începe a număra anii al
tui ev".

De la Eliberare încoace, Maestrul 
Mihail Sadoveanu a stat neabătut in 
primele rînduri ca scriitor și om de 
stat. Se cunoaște activitatea sa 
neostenită în calitate de vicepreședinte 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale 
și de fruntaș în mișcarea mondială a 
partizanilor păcii. Erou al Muncii So
cialiste, scriitorul și omul politic Mi
hail Sadoveanu reprezintă, fără îndo
ială, un mare și nobil exemplu de 
urmat

Printre cei care urează Maestrului 

utilitatea putem s-o dovedim și din 
punctul de vedere al raporturilor in
ternaționale. Căci numerele și sem
nele șahului, familiare tuturor jucă
torilor din toată lumea, îngăduie oa
menilor de limbi și nații diferite, să 
comunice între ei, să se cunoască și 
să se stimeze. Am putea zice chiar 
să se iubească".

Maestrul a dedicat șahului unul din 
volumele sale intitulai .Soarele în 
baltă sau aventurile șahului' în care, 
intr-un limbaj colorat, prezintă legende 
legate de acest joc străvechi.

Maestrul Sadoveanu este el însuși 
un foarte bun jucător. Na o dată el 
a susținut partide oficiale sau ami
cale, de foarte multe ori ca copiii, pe 
care-i îndrăgește atlt de mult. Ca 
cițiva ani în urmă, cînd aveam 13 
ani, am avut cinstea să joc cu Maes
trul. Din cele 56 de partide susținute 
în trei zile nu am reușii să cîștig 
decît ...3. Restul le-a cîștigat Maes
trul, dar nu o dată mi-a corectat jo
cul, arătindu-mi greșelile și dînda-ml 
sfaturi.

Cu ocazia aniversării și a sărbă
torii țin să-i mulțumesc încă o dată 
Maestrului Sadoveanu pentru îndru
mările și încurajările date.

ALEXANDRA NICOLAU 
maeștrâ internațională de șalj 

ani mulți de viață peste acești opt
zeci astăzi împliniți, se află desigur 
și sportivii. Dragostea ce leagă pe 
sportivi de scriitor își are rădăcini 
și în prețuirea pe care sărbătoritul a 
acordat-o practicării sportului.

Marele meșter al condeiului n-a 
ostenit niciodată în a arăta în pa
ginile cărților sale că adevărata rea
lizare a cugetului nu-și 
poate avea locul decît 
într-un trup oțelit și să
nătos. Tocmai de aceea 
exercițiile fizice au în
soțit fiecare zi a vieții 
Maestrului.

Vînătoarea, pescuitul, 
drumeția au fost marile 
pasiuni ale scriitorului. 
Natura privită cu ochi 
de îndrăgostit a știut 
apoi ca nimeni altul s-o 
zugrăvească în scrierile 
sale. Undița și tolba de 
vînător i-au fost mereu 
însoțitori credincioși în 
drumurile pe care le-a 
străbătut în lungul și 
latul țării iubite.

Dar prezența cea mai 
remarcabilă în sportul 
romînesc o are ca șa- 
hist. Jucător redutabil 
(a susținut cu maeștri 
cunoscuți partide care 
rămîn în antologia șahu
lui romînesc), el este 
totodată un înflăcărat 
promotor al sportului 
minții, punîndu-și talentul 
cesc și forța de organizator în sluj
ba răspîndirii acestei discipline în 
rîndul celor mulți.

In 1926 a fost unul dintre fondatorii 
Federației romîne de șah, apoi ani 
de-a rîndul director al organului nos
tru de specialitate „Revista romînă de 
șah". Organizator de concursuri și 
turnee, Mihail Sadoveanu a rămas 
de-a lungul deceniilor figura centrală

Al

Io fața tablei cu 64 pătrate...
In iunie 1934 scriitorul asista la 

festivitatea de inaugurare a cercului 
de șah care-i purta numele: „Mihaii 
Sadoveanu". Cu acest prilej a avut 
Ioc un interesant meci de șah opunînd 
echipele Bucureștiului și a provinciei. 
In timp ce echipierii se întreceau în 
sala de concurs, la una din mesele 
libere luase loc Maestrul Sadoveanu 
în fața unui adversar nu mai puțin 
redutabil. La un moment dat partida 
lor ajunsese în următoarea poziție :

M. Sadoveanu

Șt Ionescu

La prima vedere partida negrului 
pare compromisă din cauza „furculi
ței* pionului advers care-i atacă si M. MiLESCU

Martie 1954... Mihaii Sadoveanu, președintele de onoare al F.R.Ș.; în mijloci 
premiaților turneului internațional de șah de la București: marele maestru sc 
vietic V. Korcinoi — învingătorul întrecerii —, R. Nejmetdinov, M. Filip j 

A. Holmov.

a mișcării noastre șahiste. Este și 
astăzi președinte de onoare al F.R.Ș.

In anii luminoși ai democrației 
populare, cînd mișcarea sportivă con
dusă de partid a luat avînt în 
rîndul maselor de oameni ai mun
cii din țara noastră, Maestrul Mihaii 
Sadoveanu are satisfacția și bucu
ria de a-și vedea realizate și pe a- 
cest tărîm idealurile pentru care a 
luptat timp de decenii.

Toamna lui 1955... Vinătoare la Podul 'f' -rului
'V

scriitori- La cei optzeci de ani de viață ai 
celui inai strălucit reprezentant al 
prozei romînești, sportivii patriei 
pentru care Maestrul Sadoveanu re
prezintă izvorul nesecat al tinereții, 
îi urează marelui sărbătorit mulți 
ani rodnici pentru înflorirea continuă 
a literaturii noastre.

SPORTUL POPULAR

multan două piese. Dar șahistul Sa 
doveanu știe să aprecieze exact post 
bilitățile tactice ale poziției și decidt 
în favoarea sa lupta printr-un spec 
taculos sacrificiu de damă:

l...Dh4-H  1 2. C:h4 (Acceptarea sa 
crificiului este forțată. După 2. Re! 
negrul cîș-tiga cu 2... Cd4-ț- 3. C:d 
Df2+ 4. Rd3 D:d4-j- 5. Re2 Cg3-ț-
2...Nf2-ț-  3. Re2 Cd4-f- 4 Rd3 C«! 
mat I

★
Tată acum o partidă miniatură cîști 

gata de Mihaii Sadoveanu în 1929 îi 
fața puternicului jucător ieșean A 
Lernovici. Cu acest prilej Ataestru 
Sadoveanu reușește să răstoarne 
variantă teoretică a „Apărării Ba 
logh“ foarte des jucată în acea vre 
me. De altfel sistemul preconizat 
rătnas în nomenclatura șahistă su 
acest nume: „Ideea Sadoveanu".

M. Sadoveanu — A. Lernovici 1 
el d6 2. f4! (Mutarea de răsturnar 
a Apărării Balogh) 2... Gd7 3. Nc 
g6 4. Cf.3 Ng7 (Oferă albului posib 
litatea unei decizii rapide printr-un st 
crificiu tipic) 5. N:f7+! R:f7 <
Cg5-(- Re8 (La 6...Rf6 albul conținu 
atacul cu 7. Df3!) 7. Ce6 și dam
neagră este pierdută I
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Cifre grăitoare din sportul sovietic
Popoarele Uniunii Sovietice înltîm- 

piîină în aceste zile cu importante suc
cese în muncă aniversarea a 43 de 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. In perioalda oare a 
trecut de la gloriosul octombrie 1917 
poporul sovietic a repurtat succese 
strălucite în toate domeniile.

O mane amploare a luat în .perioada 
de după Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie și mișcarea sportivă. 
Unele cifre sînt semnificative în 
privește uriașul progres realizat 
U.R.S.S. în acest domeniu.

ce 
în

• In 1918 numărul acelora care prac
ticau sportul nu depășea 100.000. In 
anul 1928, la prima Spartachiadă unio
nală, iau parte la întreceri 3.000.000 de 
tineri și tinere, iar 20 de ani mai tîrziu 
mișcarea sportivă din Uniunea Sovietică 
număra aproape 8.000.000 de practicanți 
activi. Această cifră se dublează în 1952 
iar statisticile din anul acesta arată 
că în cele 200.000 de colective sportive 
activează peste 26.000.000 de tineri și 
tinere.

0 O dată cu creșterea numărului spor
tivilor a cunoscut o continuă dezvoltare 
și Tiza materială. Astăzi, sportivii so- 
viț .1- au la dispoziție peste 2.400 mari 
stadioane, aproape 10.000 terenuri com
plexe de sport, peste 30.000 terenuri da 
fotbal, aproape 200.000 terenuri de volei. 
In perioada pregătirii și desfășurării celei 
de a doua Spartachiade a popoarelor 
U.R.S.S. (1958—1959) au fost amena
jate încă 63.000 terenuri simple.

© In U.R.S.S. sînt practicate 40 de 
discipline sportive. Astfel, peste 
2.000.000 de oameni practică în mod

organizat atletismul, aproape 1.000.000 
— ciclismul, mai bine de 56.000 de oa
meni au îndrăgit motociclismul, peste 
18.000 — canotajul academic etc.

® Puternica industrie sovietică asi
gură fiecărei discipline sportive inven
tarul necesar. Numai în acest an, da 
pildă, vor fi produse peste 5.000.000 
perechi schiuri. In anul 1948 au fost 
fabricate 1.000 biciclete de curse. Ama
torii ciclismului au primit în acest an 
20.000 de biciclete. In 1948 s-au produs 
260.000 mingi de sport, în prezent a- 
ceastă cifră este de 2.000.000.

® Una din realizările cele mai stră
lucite ale mișcării sportive sorvietice 
este dezvoltarea sportului do mase în 
rîndul oamenilor muncii de la sate. Co
lectivele sportive sătești — peste 60.000 
la număr — reunesc 5.500.000 de mem
bri.

recordul absolut la categoria grea, care 
era de 280 kg în 1932, a ajuns acum 
la extraordinara cifră de 537,500 kg. 
Atît a reușit să ridice, la cele trei sti- 
luri, excepționalul atlet sovietic Iurii 
Vlasov, devenit un adevărat erou al J.O 
de la Roma,
• In anul 1948 existau în Uniunea So

vietică 2.863 maeștri ai sportului și 
15.167 sportivi de categoria întîi. La în
ceputul acestui an în U.R.S.S. erau peste 
1.200 maeștri emeriti ai sportului. 15.000 
maeștri ai sportului, 111.000 sportivi 
de categoria întîi etc.

A XIV «a Olimpiadă de șah

ÎNAINTEA ULTIMELOR TREI RUNDE

TB
ACTIVITATEA COMPET1ȚIONALA

IN U.R.S.S.

• Se apropie de sfîrșit sezonul fot
balistic în Uniunea Sovietică. După 
cum se știe, s-au încheiat atît jocu
rile din cadrul campionatului. cit și 
întrecerile de cupă. în prezent, sînt 
în plină desfășurare jocurile de califi
care pentru categoria A. In orașul 
Șahtî, de pildă, are loc turneul cîști- 
gătoaa-elor seriilor B di.n R.S.F.S. 
Rusă. Iată echipele care participă la 
acest turneu: Tnid—Voronej, Volga— 
Kalinin, Terek—Girozlnlîi, Metaturg— 
Nijni Taghil și I.rtîș—Omsk. învingă
tor re a acestui turneu va obține drep
tul de a participa anul viitor în prima 
categorie. In jocurile disputate pînă 
acum cele mai bune rezultate le-a 
obțipțrt echipa Trud, care a realizat 
doda victorii din două întâlniri sus
ținute: 2—1 ou Volga și 2—1 cu 
Metaturg. Alte rezultate: Irtîș—Terek 
1--1, Terek—Metalurg 2—2, Irtâș— 
Volga 1—0, Volga—Terek 2—1.

• în orașul Kiev s-a desfășurat 
meciul tur-retur dintre echipele Su- 
dostroitel Nikolaev—Metalurg Za.poro- 
jie pentru titlul de campioană a R.S.S. 
Ucrainene. Metalurgiștii au obținut în 
primul meci victoria cu 6—2, iar în 
meciul retur au terminat' la egalitate 
(0—0) ai Sudostroitel, obținînd astfel 
dreptul de a întîlni în meci de baraj 
pe Șahtior Staiino pentru calificarea 
în categoria A.

IN „GUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI"

• Campioana Danemarcei, Aarhus,
este prima echipă calificată în sfer
turile de finală ale C.G.E. Ea a ob
ținut două victorii în fața campioanei 
Norvegiei Friederichstadt: (3—0 la
Copenhaga și 1—0 la Oslo), uirmînd 
să participe în etapa următoare a 
acestei competiții.

• Miercuri seara, în nocturnă, în 
orașul Malmo s-a disputat primul 
meci dintre, campioanele Suediei și 
R. P. Bulgaria: I.F«K. Matmo — 
Ț.D.N.A. Sofia. Fotbaliștii suedezi au 
cîștigat această întâlnire cu scorul de 
1—0 printr-un gol marcat cu 10 mi
nute înainte de fluierul final. După 
cum remarcă presa suedeză, fotba
liștii bulgari au lăsat o bună impresie 
și ar fi putut obține un rezultat mai 
bun dacă arbitrul vest-germa.n care a 
condus acest meci n-ar fi anulat un 
gol valabil înscris de echipa Ț.D.N.A. 
în prima repriză. In plus, în a doua 
parte a meciului, campioana R. P. 
•Bulgaria a evoluat în 10 oameni, 
Rakarov, accidentat, nemaiputînd 
juca. Returul acestei întâlniri va 
ioc la 13 noiembrie la Sofia, 
care echipa suedeză va susține 
jocuri amicale în tara noastiră.

avea 
după 
două

Strălucitele succese repurtate de 
sportul sovietic se datoresc, fi- 
într-o măsură însemnată conținu- 
științific al mișcării sportive din

de 600 kg la haltere!
către 
rește, 
tulul
U.R.S.S. Astfel, în Uniunea Sovietică 
funcționează 15 institute superioare de 
cultură fizică și sport, 50 facultăți de 
cultură fizică pe lingă institutele peda
gogice, 19 școli tehnice și 13 școli pe
dagogice de cultură fizică, precum și 
39 secții de cultură fizică pe lîngă școlile 
pedagogice. In asociațiile sportive lu
crează aproape 65.000 specialiști cu în
vățământ superior și mediu. Această cifră 
va fi în anul 1965 de peste 1OO.OOO.

© Sportivii sovietici dețin în prezent 
144 recorduri ale lumii în 19 discipline 
sportive. La haltere, de pildă, din cele 
28 de recorduri mondiale înregistrate o- 
ficial sportivii din U.R.S.S. dețin 20. Iar

Intr-un interviu acordat ziarului 
„Moskovskii Komsomoleț" campionul o- 
limpio de haltere Iurii Vlasov a declarat 
că în cadrul Jocurilor Olimpice de la 
Tokio recordul mondial la categoria grea 
va putea ajunge la 580 kg, el însuși spe- 
rînd ca în viitorii ani să totalizeze la 
cele 3 stiluri 570 kg. După cum sc știe, 
la J. O. de la Roma, Iurii Vlasov a sta
bilit un nou record mondial cu perfor
manța de 537,5 kg. Vlasov a declarat că 
în următorii 4 ani halterofilii de categoria 
grea vot putea obține la cele 3 stiluri 
următoarele rezultate : 200 kg (împins), 

(smuls) și 220 kg (aruncat). Intrc- 
dacă socotește că va fi posibil în- 
zi să se atingă performanța de 600 
Iurii Vlasov a răspuns : „In mod

LEIPZIG (prin telefon). — întâl
niri de mare ftiplă an stat în fața 
echipei R.P. Romîne în rundele din 
acea»s.tă săptămână. In meciul cu Otan- 
da, jucătorii noștri n-au putut saliva 
cefe două întrerupte (Prins—Radovici 
1—0, Atâtitelu—Kramer 0—1) astfel 
că pierdem lla limită: l’,2—2'/2. Tot 
în runda a Vl-a rezultatele finale an 
fost: U.R.S.S. - Argan «> 3'/2 - ‘/2 
(Singttra rem-iză: E’liska-.es—Keres), 
Iugoslavia—R.F.G. 2*/2—1'/2 (Ivkov— 
Darga 1—0; reslnl remize), S.U.A.— 
Ungaria 21/,—1*/2 (La prima masă: 
Szabo — Fischer 0—1), Bulgaria — 
Cehoslovacia 2—2, R.D.G. — Anglia 
372-'/2.

In runda a Vil-a, de joi, s-au în
registrat rezultatele: România — An
glia 2—2 (Ghițescu—Penrose ‘A—1/-. 
Go'ombek—Mititeii! 1—0, Troianescu 
Clarke ‘/2— 
U.R.S.S. — R.
(Unzieker—Tal 
Cehoslovacia 3 
3'/2-'/2, 
R.D.G.
Boboțov 0—1).

/ 2-\

Barden—Szabo 0—1), 
F. Germană 3*/2—*/2 
'/,—’/,), Iugoslavia— 
-1, S.U.A. — Olanda 

Ungaria — Argentina 2—2, 
- Bulgaria 2—2 (Uhlman—

★
unei lupte deosebit de 

desfășurat
Sub semnul 

îndârjite s-a 
R.P.R. — R.P. Bulgaria, 
seara. La toate cele patru

întâlnirea 
de vineri 
mese s-a

jucat agresiv, adversarii lu.î ud asupra 
for toate riscurile unei asemenea tac
tici. O singură partidă s-a încheiat 
după primele cinci ore de joc: Nei- 
kirch l-a învins pe Trolanescu, într-o 
partidă în care jucătorul romîn n-a 
ales linia cea mai bună de rezolvare 
a complicațiilor din jocul de mijloc. 
Ceiaialte trei partide s-au întrerupt.

Iată celelalte rezultate din runda a 
VIII-a: U.R.S.S. — Cehoslovacia 2—1
(1) (Filip—Keres J/2—Smîslov —■ 
Hort 1—0, Petrosian—Ujtelky >/,—*/2, 
Botvinik are avantaj în întrerupta cu 
Pachman), S.U.A.—Argentina l'/2—

(2) (Lombardy—Eliskases Vj—'A, 
Bjsgțiier—Foguelman 1—0, Byrne are 
avantaj la Wexler, iar Fischer și Naj- 
dorf stau egal). Iugoslavia — R.D.G. 
2—2 (toate partidele au fost remize). 
Olanda — Anglia l'/2—>/2 (2), Unga
ria — R.F.G. 0—0 (4).

Clasamentul turneului final se pre
zintă astfel: U.R.S.S. 24 (1), S.U.A. 
20*/2 (2), Iugoslavia 18*/2, R.D.G. 16, 
Cehoslovacia 14*/2 (1), R.P. ROMINA 
13*/2 (3), Argeniina și Olanda 13
(2) , Ungaria și R.F.G. 12'/2 (4),
Byigar'a ll’/2 (3), Anglia I0‘/2 (2).

Simbătă echipa noastră întâlnește pe 
Iugoslavia, iar duminică pe U.R.S.S.

PE GLOB
PRELIMINARIILE 

CAMPIONATULUI MONDIAL
La Casablanca s-a disputat meciul 

Maroc—Tunisia î.n cadrul prelimina
riilor campionatului mondial. Selec
ționata Marocului a obținut victoria 
cu scorul de 2—1. 
într-o subgrupă din 
selecționata insulelor 
cut, în deplasare, cu 
tiva Surinamultii.
O NOUĂ ETAPA ÎN

FRANCEZ

De asemenea, 
zona americană, 
Antile a între- 
2—1 reprezenta-

CAMPIONATUL

In cursul acestei săptămâni fotba
liștii francezi au participat la jocurile 
cuprinse în cea de a 13-a etapă a 
campionatului. In timp ce liderul, Ra
cing, a obținut o victorie prețioasă 
în deplasare (2—1 cu St. Etienne), 
consol idîndu-și poziția în fruntea cla
samentului, campioana țării, Reims, 
lipsită de aportul unor jucători de 
bază a fost întrecută cu 2—0 de noua 
promovată Nancy. Alte rezultate: Se
dan—Toulouse 1—2, Lens—Rennes 
3—1, Angers—Nice 5—0. Stade Fran- 
cais—Valenciennes 3—0, Rouen—Gre
noble 2—0, Monaco—Le Havre 2—2, 
Limoges—Troyes 1—0, Nîmes—Lyon 
3—0. In clasament: Racing 22, Mo
naco 18, Reims 17, Nîmes 16 etc.
• FOTBALIȘTI SOVIETICI PESTE

HOTARE : Belarus Minsk—Selecțio 
nata Pekinului 2—0, „I August" Pe
kin—Belarus 2—0, „8 Februarie" (R. 
P.D. Coreeană) — Aripile Sovietelor 
Kuibîșev 1—0, Partizan Tirana—Ad- 
miralteeț ' ‘ '
Moscova a întreprins un turneu în 
R. S. Cehoslovacă. Iată rezultatele pe 
care Je-a obținut: 1—0 cu Spartak 
Sokolovo Praga, 1—0 cu Banik Os
trava, 1—2 cu Slovan Bratislava.

• Aitte rezultate i ' . _
Motor Jena—Vittoria Bahia 0—1, 
C. Liegeois—Real Madrid 1—1. La 
Milano s-a desfășurat o întâlnire între 
selecționatele ligilor profesioniste din 
Italia și Anglia Fotbaliștii italieni au 
cîștigat cu scorul de 4—2.

Leningrad 2—2. Spartak

internaționale .
................. , F.

165 
bat 
tr-o 
k5’ 
sigur viitorul ne va aduce rezultate din 
ce în ce mai bune. Tehnica și pregătirea 
halterofililor se perfecționează tot mai 
mult. Cred însă că sportivul care va rea
liza acest record va trebui să cîntărească 
cel puțin 140 kg19.

Vorbind despre tinerele speranțe ale 
sportului halterelor în U.R.S.S., Vlasov 
a spus că principalul său adversar este 
un student din Harkov, Leonid Jabo- 
tinski care cîntărește 130 kg. Deși prac
tică de foarte puțin timp halterele Jabo- 
tinski, în vîrstă de numai 22 de ani, 
a totalizat la cele 3 stiluri 460 kg.

Două partide cîștigafe
de șahiștii romîni în turneul final

Alb:

INDIANA VECHE DESCHIDEREA CATALANA

M. Euwe (Olanda)
Negru: Th. Gh'Țescu (R.P.R.)

Alb: W. IJlilmann (R.D.G.)
Negru: D. Dritner (RP.R.)

Cum se va desfășura 
„Turul Franței” 1961

Turul ciclist internațional al Franței, 
ediția 1961, sc va desfășura între 25 
iunie și 16 iulie și va reuni 11 echipe 
alcătuite din cite 12 alergători. Plecarea 
se va da din orașul Rouen.

Organizatorii turului, ziarele „L’Equi- 
pe“ și „Le Parisien Libere" au hotărît 
totodată să inițieze în cadrul acestei e- 
diții o a doua competiție care se va numi 
„Turul Franței al speranțelor". Această 
competiție va fi deschisă cicliștilor ama
tori și independenți. Vor fi invitate e- 
chipe din 12 țări, alcătuite din cite 8 
alergători. Cursa se va disputa pe ace
lași itinerar ca și turul profesionist dar 
etapele vor fi mai scurte măsurînd în 
total 2000 km.

l.d4 CfG 2.C4 gG 3.Cc3 Ng7 4.g3 
0-0 5.Ng2 dG G.e4 Cbd7 7.Cge2 e5 
8.d5 a5 9.0-0 Cc5 10.h3 Ce8 11 Ne3 
15 12e:f5 (închiderea centrului prin 
8.d5 se dovedește acum favorabilă 
pentru negru) 12...g:f5 13.fl cl (Ne
grul pregătește înaintarea 117—h5—Jrl) 
!4.Dd2 h5! 15.Nd4 T17 16.Rh2 (Albul 
este forjat să joace pasiv și să treac i 
la măsuri de apărare) 16..N:d4 17. 
C:d4 h4 18.Cce2 h:g3 19.C:g3 Dhl 
(Negrul a reușit să deschidă linii de 
atac și-și va mobiliza acum forțele cu 
repeziciune) 20Cdc2 Tg7 2t.Ce2 CfG 
22.Ce3 Cd3 23.Cd4 Cg4-ț- (La 23... 
C:f4 urma 24.Cd:f5 N:f5 25.C:f5 T:g2-ț- 
26.D:g2 C:g2 27- C:h4 C:hl 28.T:f6 
și albul cîștigă calitatea) 24.C:g4f:g4 
25.De3 (25.N:e4 Cf21) 25,..g3+ 
Rgl N:h3 27. D:e4 N:g2 28.R:g2 
D:g2 pierdea din cauza 28...C:f4 
Dd2 g2 cu amenințări decisive
29.T:f4 D:f4 3O.Ce6 De3+ urmat de 
mat) 28.. Dh2+ 29.Rf3 
3t.Tgl Dh3+ 32.Re2 
De3 34.Ce2 Ce4 35 a4 
Ch3 și albul a cedat.

26. 
(28.
29- 
sau

(Agerpres)

Cc5 3O.Dc2 g2
Te8-f- 33.Rdt
Cf2+ 3G.Rel

Au început turneele finale

l.c4 e6 2.g3 d5 3.Ng2 CI6 4.CÎ3 Ne7 
50—0 0—0 G.d4 d:c4 7.Dc2 aG 8.D:c4 
b5 9,Dc2 Nb7 10.a4 (Aici se joacă 
mai des 10-NÎ4) 10.-Cc6l 11. Nf4 Cb4! 
12.Del (12.D:c7 D:c7 13N:c7 Cc2 
14.Ta2 Nd5 15.b3 N:b3 16.Tb2 b:a4 
17.C3d2 Tac8 și negrul are o poziție 
superioara) 12..c5! 13.d:c5 Tc8 14-
Tfdl T:c5 15. Cc3 Cbd5 16.Ne3 Tc8 
17.a:b5 a:b5 18Ta7 C:c3! 19.
b:c3 (La 19.T:d8 urma 19... C:e2-ț- 
2O.Rfl T:cl-ț- 21-R:e2 Tc2+ 22.Rd3 
r:d8-j- 23.R:c2 Ne4-p și negrul are 
un pion în plus într-o poziție evident 
mai bună) 19...Nd5 20.Dat Nc5 21. 
N:e5 T:c5 22.Cg5 DbG (Negrul evită 
cursa 22...Dc8 23.N:d5 e:d5 24.C:f71 
T:f7 25.Ta8 cu pierderea damei) 23. 
TaG Dc7 24.N:d5 T:d5 25.T:d5 C:d5 
26.Dbl gG 27.D:b5 C:c3 28.Dd3 C:e2+! 
29.D:e2 Dcl-ț- 3O.Rg2 D:g5 (Din com
plicațiile rezultate în jocul de mijloc, 
ne rul a cîștigat un pion) 31.Td6Td8 
32.T:d8 D:d8 33.h3 Dd4 34.Rh2 e5 35. 
Rg2 Rg7 36.Rh2 f5 37 Rg2 (Albul nu 
are nici un plan, fiind obligat să a- 
siste la manevrele negrului) 37...14 
38.g:t'4 D:f4 39.Dc2 el 4O.Dc3+ RhG 
41.Dc8 Rh5 42 Dd7 hG (Poziția de în
trerupere) 43.De6 Df5 44.Db3 Dg5-|- 
45,Dg3 D:g3-(- 4G.R:g3 Rg5 (Finalul 
de pioni este ușor cîștigat) 47.f3 e3 
48.f4+ Rf5 49.Rf3 e2 5O.R:e2 R:f4 51. 
RI2 g5 52,Rg2 h5 53.RI2 h4 și albul 
a cedat, căci după 54.Rg2 Re3 pierde 
pionul h3.

ale campionatelor mondiale de volei
Joi, în sala Maracanazinho din Ric 

de Janeiro, au început turneele finale 
ale campionatelor mondiale de volei. 
S-au disputat doar două meciuri. In 
turneul masculin, U.R.S.S. a întrecut 
S.U.A. cu 3—0 (15—7, 15-13, 16—14), 
iar în cel feminin, R.S. Cehoslovacă 
a dispus de selecționata Braziliei cu 
3—0 (15—13, 15-3, 15-12).

Echipele masculine care nu s-au

calificat pentru turneul final iau parte 
la un turneu pentru desemnarea locu
rilor 11 —14, iar cele feminine — pen
tru locurile 7—10. (Agerpres)

Pînă la închiderea ediției nu ne-au 
parvenit rezultatele înregistrate ieri. 
Azi reprezentativa noastră masculină 
întîlneste formația Braziliei, iar mîine 
reprezentativa S.U.A.

PE SCURT

AMĂNUNTE IN EEOĂTURĂ CU CC.
Federația Internațională de Baschet 

(amatori) a stabilit grupele și întîlni- 
rile care vor avea loc în cadrul compe
tiției dotată cu Cupa Campionilor Euro
peni pe anul 1961. Primul tur al între
cerilor pentru echipele masculine sc va 
desfășura între 1 decembrie I960 și 15 
februarie 1961, iar pentru echipele cam
pioane feminine între 1 decembrie I960 
și 28 februarie 1961. Prin tragere la 
sorți a fost stabilită următoarea ordine 
a întâlnirilor :

BĂRBAȚI. Grupa I : Franța — Maroc. 
Învingătoarei acestui meci va iutîlni q a

doua echipă sovietică, 
fost desemnată. După 
ținătoarea trofeului, echipa S.K.A. Riga, 
va intra în competiție direct în sferturile 
de finală, iar Uniunea Sovietică va par
ticipa la competiție și cu o a doua echipă. 
Grupa a Il-a: Elveția — Italia. învin
gă toarea va întîlni campioana țării 
noastre ; grupa a 111-a : R.D.G. — Bul
garia, R.F.G. — Polonia. învingătorii 
vor susține un meci tur-retur; grupa a 
IV-a : Turcia — Grecia. Invingătoarea va 
întîlni campioana Israelului; grupa a V-a: 
Luxemburg; Austria.

care încă nu a 
cum se știe, de-

E. IA BASCHET
juca cu echipa Spaniei; grupa a Vl-a : 
Portugalia 
via. Cele
juca între

FEMEI.
— Spania, Israel — 
slovacia — Elveția,
R. P. Polonă.
mane
U.R.S.S., nedesemnată încă. Echipa T.T.T. 
Riga, deținătoare a C.C.E., precum și 
campioana Bulgariei intră în joc direct 
în sferturile de finala

— Belgia, Suedia — Iugosla- 
două echipe învingătoare vor 
ele.
Portugalia — Franța, Maroc 

Iugoslavia, Ceho- 
R. P. Romînă — 

Campioana R. D. Ger- 
va întîlni o echipă de club din

• La Szczecin a avut loc meciul du 
box dintre echipele de tineret ale R. P. 
Polone șl R. D. Gcrnfane. Pugiliștii po
lonezi au obfinut victoria cu 14—6.

O Intîlnirea internațională de box între 
selecționatele de amatori ale Suediei și 
Danemarcei, desfășurată la Stockholm, 
s-a terminat la egalitate : 10—10.

• Turneul international feminin de 
șah de Ia Amsterdam a revenit campioa
nei mondiale Elisabeta Bikova (U.R.S.S.) 
care a totalizat 5*/2 puncte din 7 posi
bile. Pc următoarele locuri în clasament: 
I.azarevici (Iugoslavia) 5 p. și Chaude 
de Silans (Franța) 4*/2 p.

® La Chișinău s-a încheiat campionatul 
unional de tenis de masă pe echipe. In 
finală ,,Spartak” a întrecut cu 12—5 
„Rezervele de Muncă". Din formația în
vingătoare au făcut parte Saunoris, Aco- 
pian și o tînără jucătoare Laima Balasite 
(13 ani).

® In sala „Coubertin" din Paris a 
Început un turneu international feminin 
de volei. Primele rezultate: Iugoslavia- 
Franța 3—2, Ungaria-Olanda 3—0.
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ȘTIAȚI CA

ani ani.

O cititoare a ziarului „Sovetski
indicat victoria lui Bikiia Abebea

la maraton
ÎNTREAGA

INSTANTANEE
const A

cu ce e-

care va

fel.

penalti ratat28-0 și un
La volan, Valea Borț

publicai 
Dinamo

tînără infirmieră în 
de 20 de ani, Ga- 

Makarova din Sver-

ar
ia 
de

1

... hocheiul pe 
a fost introdus 
mînia în jurul 
1922 -- 1923 ? 
campiotia t

majoritatea succe- 
ei au fost înregis- 
în evoluțiile la sol, 
a dovedit o grație 
din comun. Dar

Nu de mult, am 
rezultatul meciului 
București — Academia Mi
litară, disputat în cadrul 
campionatului de juniori 
Dinamoviștii, în acest joc 
au obținut victoria la un 
scor puțin obișnuit : 28—0 
(!!!), ceea ce constituie un 
scor record înregistrat pe 
terenurile noastre de fot
bal. Fotbaliștii de Ia C.S.M. 
Cluj, ambiționați, probabil.

de a „bate” acest original 
record, în meciul de cam
pionat cu juniorii Meta 
lului Aiud au marcat tot... 
28 de goluri, firi a primi 
nici unul. De remarcat că 
clujenii erau la un... pas 
de a ocupa primul loc în 
ierarhia echipelor noastre 
care au înregistrat scoruri 
astronomice: ei au ratat 
în timpul acestei partide 
un... penalti !

sport*'

sol... la cîteva mii 
metri înălțime I

Acum 51 de
La 15 noiembrie 1909 a 

apărut în Capitală revista 
„Minerva literarâ-ilustrata". 
Printre colaboratori figu
rau : D. Anghel, Emil Gîr- 
leantt, N. Dunăreanu, St. O. 
Iosif, Radu Rosetti, Mihaii 
Sadoveanu, Ion Slavici și 
alfii.

Cuvîntul de început cu
prindea asigurări că „revis
ta are-n gîndul nostru să 
fie o copilă modestă...** și 
că se vor publica „ilus
trații asupra actualității..."

Ca o dovadă a intenții
lor sale de a lărgi 
preocupărilor, revista

cum 
am

la 
au 
în-

Leschide, priete- 
mai bun și se- 
marelui scriitor 

Hugo. Leschide, 
înființat prima

tineri,
seamă niște 

ieșeau „la 
călare pe 
curios, al-

GALAȚI. - 1) 
1948 — și nu 
scrieți dv. — 

repurtat prima 
asupra reprezen-

Prima cursă ciclistă de fond

12

Redacția și administrația: București, str. Vasiîe

Cam pe la mijlocul 
veacului trecut, la Pa
ris, cîțiva tineri, soco
tiți de bună 
extravaganți, 
promenadă” 

un vehicul 
cătuit dintr-o roată e- 
normă, o altă roată mi
titică, un cadru, un ghi
don și două pedale. „Ve- 
locipedia", noul sport 
care se născuse, avea de 
la o zi la alta tot mai 
mulți simpatizanți. Prin
tre aceștia se afla și Ri- 
dhard 
nul cel 
cretarul 
Victor 
care a 
publicație de ciclism din 
lume — „VeSocipedul 

ilustrat” — are meritul 
■de a fi organizat și cea 
dintîi cursă de fond. Ea 
s-a desfășurat între ora
șele Paris și Rouen.

Din cei 101 concurenți 
care au luat startul, nu
mai 20 — printre care 
și singura velocipedistă 

grăbit sM publice in chiar 
primul număr, ilnstrația de 
mai jos, cu următoarea ex
plicație :

„Foot-ballul este un joc 
eminamente englezesc. El a 
început să fie practicat fi 
la noi. In ultimile Duminici 
au avut loc la fosea, re
gulat, lupte de foot-ball. 
Principiile generale ale a- 
cestui joc, care contribuie 
mult la dezvoltarea mus- 
chiulaturii, sunt : două par
tide se luptă una ca să 
intre cu o minge mare de 
piele umflată ca aer com
primat tn ținta celeilalte.

care se înscrisese — au 
reușit să termine par
cursul. Unii au abando
nat la capătul puterilor, 
alții, necunosdnd dru
mul, s-au... rătăcit Pil- 
mul clasat, englezul J. 
Moore, a acoperit dis
tanța de 126 de kilome
tri în... 10 ore și 40 de 
minute, deci cu o medie 
orară de aproximativ 
km !

„Specialiștii” de 
„Velocipedul ilustrat" 
socotit media orară 
regisfrată drept., exce
lentă. Dacă ne gîndini 
bine, aveau dreptate, 
căci un velociped din a- 
cele vremuri nu avea 
decît prea puțină asemă
nare cu suplele și... ușu
relele biciclete de curse 
de astăzi, fiind construit 
•dm lemn și cîntărrnd 
peste 30 de kilograme. 
A face numai o „pro
menadă” cu un astfel 
de vehicul reprezenta 
o performanță deosebită, 
darămite să parcurgi cu 
el 126 de kilometri 1 

alta ca să împiedice, intra
rea mingiei. Mingea nu 
poate fi lovită decît cu 
piciorul. In anumite mo
mente se admite și lovitura 
cu capul”.

Este interesant să arătăm 
că în același an, „Gazeta 
de popularizare a medici
nii" publica articolul (mei 
tinere doctorițe înapoiată 
dintr-un voiaj în Anglia, 
în care aceasta își exprima 
îngrijorarea că „s-ar putea 
ca moda acestui joc brutal 
și periculos" să ia naștere 
și pe meleagurile noastre 
(!!)-

Da-că ne bucură că 
„moda” a prins — și încă 
eum ! — nu în aceeași
măsură ne putem manifesta 
satisfacția că mai întîlnim 
în cronicile sportive de azi, 
aprecieri care amintesc de 
începuturile jocului la noi, 
cînd noțiunile de tehnică 
și spirit de echipe erau 
necunoscute...

S. M. RUSU

-MERITE”...
— Formidabil jucător t 

Dv. îi sinteți antrenor ?
— Dar cine?l
— Ați muncit serios cu
I...
— Te cred. Numai eu 

știu cît m-am zbătut pînă 
i-am obținut transferul...

ESTE CAZUL...
— Ăsta e start? Iți a- 

răt eu ție!
— Chiar te rog, mae

stre... V. T.

M1BCEA EL1ESCU, 
TURNU SEVERIN. - 1) 
Fronea a lost bolnav și 
are nevoie de un repaus 
mal lung. Ei va reapare 
in formația Petrolului în 
primăvară. 2) Există un... 
Jenei, fundaș la Industria 
Sîrmei Cîmpla Turzil șl 
11 avem și pe celălalt Je
nei, care a jucat mijlocaș 
dreapta la C.C.A. și în e- 
chipa națională. Acesta 
din urmă e cel care a apărut 
in formația echipei U.T A. 
in meciul cu Vitoria Ba
hia. 3) Dumitrescu, care 
a făcut parte din înain
tarea Petrolului, joacă a- 
cum la Știința București

NELU GODESCU, BUCU
REȘTI — 1) Decatlonul
cuprinde următoarele pro
be : 100 m, lungime, greu
tate, Înălțime, 400 m, 110 
m garduri, disc, prăjină, 
suliță, 1.500 m. La penta
tlon (masculin) se concu
rează la : 200 m. 1.500 m, 
disc, suliță șl lungime. 2) 
Un meci de rugbi are 
două reprize a 40 de mi
nute.

DUMPET, 
La 7 iulie 
1949, 
cînd 
victorie .. . _..._____
tatlvel de fotbal a Ceho
slovaciei, noi am aliniat 
următoarea formație :
Traian Ionescu — Costică 
Marinescu, Petrescu, Far- 
matl - Ritter, Mihăiles- 
cu — Farcaș, Mercea (Fla- 
maropol), Barta, Iordache 
și Dumitrescu III. Barta 
a Înscris atunci golul vic
toriei, în mln. 00, dintr-o 
lovitură liberă. 2) Căli- 
nolu a rămas la Dinamo 
București. El poate fi vă
zut, de-altfel, în echipa de

Cunoscuta gimnastă cehoslovacă, Eiva Bo- 
sakova a hotărît să se retragă din activitatea 
sportivă. Ea a comunicat acest lucru în fala 
telespectatorilor cehoslovaci, anunțînd totodată 
că retragerea ei din activitatea competițională 
este legată și de noul post pe care îl va 
ocupa : acela de stevardesă pe liniile aeriene 
cehoslovace.

Eva Bosakova, azî în 
vîrstă de 28 de ani. are 
tin palmares deosebit de 
bogat, încununat de me
dalia olimpică de aur pe 
care a cucefit-o la Jocu
rile Olimpice de la Roma. 
Dintre succesele ei reți
nem: locul III la Jocurile 
Sportive Prietenești din 
cadrul Festivalului de la 
Berlin (1951), 3 medalii 
de argint cucerite la cam
pionatele mondiale 

de la Roma, 1 me
de aur, 1 de ar

și 1 de bronz obți- 
la Jocurile Sportive

din
1954 
dalie 
gint 
nu te
Prietenești din cadrul Fes
tivalului de la Varșovia

INTRE SUPORTERI
— Dumneata

chipă ții 2
— Cu aceea 

juca mai bine.
— Și eu la
— Deci, cu U.T.A.?

— Nu. Cu Petrolul!
NU-I IOT UNA!

— Ce faci, lași canoea 
udă și pleci?

— Nu plec. O... ștergi

rezerve a acestui club. 3) 
„Credeți că anul acesta 
echipa de categorie B Di
namo Galați va promova 
la fotbal în A, sau se va 
întîmpla să rămînem cu 
un frumos stadion de 
30.000 de locuri și fără e- 
chlpă de fotbal în cate
goria A Iată o între
bare la care Dinamo Ga
lați e în măsură să vă 
răspundă mai bine decît 
noi. Și pînă la sfîrșitul 
campionatului are tot tim_ 
pul să vă dea răspuns. In 
ce ne privește, nu dăm 
nici un pronostic. Nu 
vrem să ne punem rău cu 
cei din Tîrgoviște !

C MANOLACHE, V. MI- 
CHEI, BUCUREȘTI. - A- 
ceastă rubrică, cu un spa
țiu limitat, nu e propice 
pentru o discuție mai 
largă. Dați-ne adresa șl 
veți primi răspunsuri de
tailate prin poștă.

VALERIU BUjEI, CON
STANȚA. — 1) Constantin- 
Dinu Niculescu, portarul 
Corvinului Hunedoara, are 
30 de ani. I-a împlinit la 
16 octombrie. Profesia lui? 
Jurisconsult. A mai jucat 
în categoria A, la Știința 
Cluj și li Rapid. 2) Fot
balistul Remus Lazăr joa
că acum la Știința Timi
șoara. 3) O dată încheiate 
cele 90 de minute de joc, 
meciul nu se prelungește 
decît în cazul * ’
să se execute 
de la 11 metri. Altfel, ar
bitrul trebuie “ '
imediat sfîrșitul _______
fără a ține seama de faza 
de pe teren : corner, fault, 
hends, sau chiar o ac
țiune în care un înaintaș 
e gata să tragă în poartă 
de la cîțiva metri.

că trebuie 
o lovitură

să fluiere 
jocului,

(1955), medalia de ar
gint la J. O. de la Mel
bourne, 2 medalii de bronz 
la campionatele europene 
de la București (1957), 2 
medalii de aur, 1 de 
gint și 1 de bronz 
campionatele mondiale 
la Moscova (1958),

O 
etate 
lina 
dlovsk, a obținut premiul 
I la concursul de pro
nosticuri organizat de 
ziarul „Sovetski sport", 
cu prilejul Jocurilor Q- 
limpice de la Roma.

Printre alte pronos
ticuri exacte, Galina Ma
karova a fost singura 
dintre cei 7.836 partici- 
panți la concurs, care a 
indicat victoria la ma
raton a etiopianului 
Bikiia Abebe. DE NOTAT 
CA NICI UN SPECIA
LIST AL ATLETISMU-

GBEORGIIE TISCHLER, 
BUCUREȘTI - 1) C.C.A.
a jucat în „Cupa Campio
nilor Europeni1* la fotbal, 
în 1957, cînd a avut ca 
adversară pe Borussia 
Dortmund. In tur, la Dort
mund : 4-2 pentru Borus
sia. In retur, la București: 
3-1 pentru C.C.A. Cel de 
al treilea meci disputat pe 
teren neutru, la Bologna, 
s-a încheiat cu scorul de 
3-1 pentru Borussia (C.C.A. 
a jucat propriu-zls în 16 
oameni, Zavoda n, aed- 
dentîndu-se în primele mi
nute și trecind apoi figu
rant pe extremă). 2) Etio
pianul Bikiia Abebe, cîș- 
tigătorul maratonului la 
Jocurile Olimpice de la 
Roma, are 1,76 m înălți
me șl cîntărește... 55 de 
kilograme.

Ing. CONSTANTIN POPA, 
PLOIEȘTI. — „Mingea se 
îndreaptă spre poartă. Un 
fundaș încearcă s-o devie
ze în corner cu capul sau 
cu corpul, dar în cădere 
lovește balonul cu pum
nul și acesta intră în pla
să. Cum trebuie să pro
cedeze arbitrul pentru a 
soluționa corect faza res
pectivă 1 Dacă 
cum rămine cu atingerea 
balonului cu mina înain
te de a intra în poartă 
Dacă arbitrii n-ar avea de 
rezolvat decît asemenea 
„probleme”, ar considera 
conducerea unui meci de 
fotbal treaba cea mal 
ușoară de pe lume ! Faza 
în chestiune are o rezol
vare cît se poate de sim
plă : aplicind legea avan
tajului. firește că va acor
da gol.

ION POȘTAȘUL 

lasă gol,

medalie de bronz la „eu
ropenele” de la Cracovia 
(1959) etc etc. O adevă
rată colecție de medalii, 
cum se vede, un prețios 
tezaur sportiv.

Deși la Roma, Bosako- 
va s-a impus ca cea mai 
bună gimnastă a lumii la 
bîrnă, 
se lor 
trate 
unde 
ieșită 
iată că acum, cu deten- 
ta-i caracteristică, ea a 
reușit să facă cea mai 
strașnică săritură- de la 

ie

LUI DIN
LUME NU S-A GÎND1T 
MACAR LA FIRAVUL 
alergător din e- 
T.IOPIA l

Premiul primit de Ga
lina Makarova 
dintr-un album cu foto
grafiile tuturor învingă
torilor în întrecerile de 
atletism, însoțite de sem
năturile lor.

Vă amintiți? Printre 
patrioții care au luptat 
eroic în organizația com- 
somolistă ilegală „Tînăra 
Gardă” din Krasnodon se 
afla și Valea Borț. Ea a 
scăpat cu viață. -

Au trecut mai bine de 
15 ani de la sfîrșitul răz
boiului. Valea Borț a ter
minat Institutul de limbi 
străine șî în prezent lu
crează ca traducătoare în- 
tr-un institut de cercetări 
științifice. Valea își iu
bește foarte mult profe
sia aleasă. Dar, pe lingă 
munca de traducătoare, ea 
mai are o pasiune: spor
tul.

...S-a întîmplat aceasta 
în anul 1957. Soțul său,

...prima performanța 
de seamă a căi ariei din 
(ara noastră a fost rea
lizată de căpitanul Mi
ron Cos tin, un nepot al 
vestitului cronicar ? El 
a întreprins un raid-că- 
lare de la București la 
Metz (Franța).

...boxerul negru Archie 
Moore, campionul lumii 
la categoria semi-grea 
— în meciul disputai 
recent cu Rinaldi, titlul 
n-a fost In joc — a scris 
o carte intitulată „Boxul 
începe la 40 de ani" ? 
După cum se știe, Moore 
are acum 47 de

gheață 
în Ro- 
andor 
Primul 

:.......t național a 
avut loc în anul ^1927.

...primul patinoar tn 
țara noastră a fost a- 
menajat pe lacul Cișmi- 
giu din Capitală ? Aici 
s-au desfășurat primele 
concursuri de patinaj.

...Primo Camera, fos
tul campion de box la 
toate categoriile, care 

s-a operat nu de mult 
la un spital din 
a dat griji serioase y. 
dicilor ? Aceasta nu <195 
cauza bolii de care su
ferea, ci din 
taliei sate 
Problema a 
vată prin 
două mese 
puse cap la

pricina... 
neobișnuite.
fost rezol- 

utilizarea a 
de operafie 
capi

...patinajul cu rotile 
devine un sport cu o 
tot mai largă răspîndire ? 
Acum doi ani a avut loc 
la Palermo primul cam
pionat „mondial" de pa
tinaj cu rotite.

...Michel Angelo ■ a ilus
trat în anul 1553 
tat de scrimă ? 
tratatului, apărut 
cel an la Roma, 
grippa Camillo,
noscut maestru în 
ința armelor".

un tra- 
Autorul 

tn a- 
era A- 
un cu- 

„ști-

al
Aceste î-n t re
des fășurau a-

pentru 
Fără să

prima 
stea 

Valea,

Robert GhenaJ'evict Koz
lov, i-a povestit că el va 
participa la campionatul 
de automobilism 
U.R.S.S. 
ceri se 
tunci 
datăps, 
mult pe gînduri, 
care știa să conducă au
tomobilul, a hotărît să 
participe și ea în echipa 
Clubului central de aulo- 
moto. In felul acesta, ea 
a devenit prima femeie 
din Uniunea Sovietică 
■'are a luptat pentru titlul 
de onoare de campion al 
U.R.S.S. la automobilism, 
lat-o în fotografia noas
tră pe Valea Borț la vo
lanul automobilului.
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