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Adunarea festivă din Capitală

și

Lenin vine de departe 
din Revoluția ce.i Mare 
in fruntea unui miliard de oameni : 
albi, negri, gabeni.

Lenin vine ăe departe
încărcat de înălțimi și de albastru 
de visurile oamenilor
flori pe steagurile libertății.

Stat și ai 
centra le.

(Continuare în pag. a 8-a)
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Lenin vine de departe 
din vaste intinderi de timp 
încărcat de poruncile istoriei 
de chemările copiilor 
de lacrimile amare ale mamelor 
și strigătul de luptă al bărbaților.

Lenin vine de departe 
pur ca zăpezile munților 
și ca florile primăverii 
bogat ca griul de aur al colhozului, 
răsfrint în miile -de culori ale toamnei, 
oțel al anotimpurilor.

A 44-A ANIVERSARE
A MARII REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE

Luni după-amiază a avut loc in sala Palatului R.P. Romine adunarea 
festivă organizată de Comitetul orășenesc București al P.M.R. și Comi
tetul executiv al Sfatului Popular al Capitalei consacrată sărbătoririi 
zilei de 7 Noiembrie, cea de-a 44-a aniversare a "Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

Pe fundalul scenei, dominat de portretul lui Vladimir llici Lenin, 
erau inscrise datele festive 1917—1961, iar dedesubt urarea „Trăiască cea 
de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie*'

In prezidiul adunării au luat loc tovarășii: Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș, Petre Borilă. Nicolae Ceaușescu, Cliivu 
Stoica. Alexandru Drăghici, Ion Gheorghe Maurer, Alexandru Moghioroș, 
I. K. Jegalin, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, Dumitru Colin, 
Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, Alexandru 
Birlădeanu, general maior I. V. Vinogradov, atașatul militar naval și al 
aerului al Uniunii Sovietice la București, Florian Dănălache, Isac Martin. 
Virgil Trofin, membri ai C.C. al P.M.R., Dumitru Diaconescu, președintele 
Sfatului Popular al Capitalei, Maria Rosetti, președinta Consiliului national 
al femeilor, acad. Horia Hulubei, acad. Zaharia Stancu, Radu Beiigan, 
artist emerit, Eroul Muncii Socialiste Ștefan Lungii, mecanic de locomotivă, 
Tudorică Marin, muncitor fruntaș la uzinele „23 August", 
loniță, țesătoare fruntașă la Uzinele textile „7 Noiembrie".

In sală se aflau membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de 
guvernului, conducători ai organizațiilor obștești și instituțiilor 
delegați ai oamenilor muncii din întreprinderile și instituțiile Capitalei, 
academicieni și alți oameni de știință și cultură, activiști de partid, de

Andronița

„Geniul strălucitor al lui Lenin, marele învățător al oa- 4 
renilor muncii din lumea întreagă, al cărui nume va trăi în 4 
veci, luminează omenirii drumul spre comunism". 4

(Din Programul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, adoptat - 
de ce] de al XXII-lea Congres al P.G.U.S.).

Lenin vine de departe 
din vaste întinderi de timp 
încărcat de dragostea oamenilor, 
de zorile comunismului.

Lenin purtat de toate generațiile 
merge departe, departe, departe, 
cu inima steag roșa în univers.

ION BANUTĂ

Crosul de mase „Să întâmpinăm 7 Noiembrie4*

COMPETIȚIA TINEREȚII Șl A ENTUZIASMULUI 
ÎȘI CUNOAȘTE NOII CAMPIONI

ntr-un cadru solemn, ștafeta prieteniei 
a fost predată tineretului sovietic

UNGHENI 6 (prin telefon de la 
imistil nostru). — Luni, la ora 
rînzului, numeroși ieșeni adunați ît> 
iața Unirii au urat drum bun spor- 
vilor care porneau în ultimul schimb 
I tradiționalei ștafete a — 
jvieto-romină. ~ 
3 motocicliști a ----------- ------- -
ai sărbătoresc străzile lașului. Apoi, 
romotu) eșapamentelor a tulburat 
oiștea șoselei ce duce spre Ungheni., 
ornele kilometrice alergau parcă mai 
:pede prin fața ochilor. Ne grăbim, 
înd mergi să te Intîlnești cu prieteni 
*agî, ești totdeauna grăbit. Mii. de 
icuitori au salutat, de pe marginea 
rumului, pe sportivii care purtau me- 
tjul adresat de tineretul romîn glo- 
osului tineret al constructorilor co- 
unismului.
La orizont se profilează monumen- 
lul pod care leagă malurile Prutu- 
i, ca simbol al prieteniei noastre. 
i ora 14. delegația tineretului romi» 
pășit pe marele pod. Strîngeri de 

înă, îmbrățișări, schimb de buchete

prieteniei
Coloana compactă 

străbătut intr-un

de flori cu gazdele noastre care ne 
întîmpină prietenos, frățește. Se in- 
tîlnesc prieteni mai vechi, sportivi 
care au mai luat parte la festivitatea 
predării ștafetei dar, se leagă repede 
și multe prietenii noi.

Intr-un cadru festiv, tovarășul Ion 
Șiclovan, conducătorul delegației spor
tivilor romîni, predă ștafeta tovarășu
lui K. Konstantinovici Palavandov, 
secretar al Consiliului General al 
Sindicatelor din R.S.S. Moldovenească.

Seara, sportivii romîni au luat 
parte la ședința festivă organizată de 
comitetul raional Ungheni al P.C.U.S„

in cinstea celei de a 44-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Apariția în sală a delegației 
R.P. Romine a fost întîmpinată cu 
vii și . prelungite aplauze. In timpul 
ședinței s-a dat citire mesajului ti
neretului și sportivilor din țara noastră. 
Ca de fiecare dată, festivitatea pre
dării ștafetei s-a transformat intr-o 
însuflețită și emoționantă demonstrație 
a prieteniei veșnice care unește po
poarele noastre în marele și invinci
bilul lagăr al socialismului și păcii.

VALERIU CHIOSE

Începută cu : 
tradiționala

y ncepută cu sâptămîni în urmă, 
I tradiționala competiție de 

“ j mase crosul „Să întîmpinăm
- ■ 7 Noiembrie" s-a încheiat duminică, 
“ [ în toată tara, într-un cadru sărbăto- 
.. resc. Zeci de mii de oameni ai mun- 
" ■ cii din fabrici și uzine, de pe o- 
j j goare, din școli și institute de în- 
•• vățămlnt superior sau întrecut cu 

deosebit entuziasm pentru desem- 
.. narea campionilor pe orașe ai popu- 
" ‘ larei competiții atît de dragi lor. Ei 
.. au cinstit și în felul acesta cea de a 
“ j 44-a aniversare a Marii Revoluții
■ ’ Socialiste din Octombrie, și-au ară-
■ ■ lat încă o dată dragostea 
.. constructorii comunismului

față de 
biruitor.

... Și cîte emoții n-au „încălzit** 
clipele primelor starturi atletice ! Și 
cîte lacrimi de bucurie n-au „pre
miat “ primele victorii sportive ! Poate 
că pe aleile parcurilor, pe zgura 
frunzelor de arama, au alergat în- 
tîia dată viitori campioni ai atletis
mului, ai sportului în general Le 
dorim din toată inima acestora ca 
drumul lor spre măiestrie, început 
sub auspicii festive, să urce neîn
cetat spre culmi, iar celorlalți, mii
lor și miilor de tradiționali compe
titori, rezultate, cit mai frumoase 
la viitoarele ediții ale crosului de 
mase „Să întîmpinăm 7 Noiembrie**

N. MARDAN

CRAIOVA. Faza orășeneasca organi
zata în minunatul decor al parcului Po
porului, a însemnat o adevărată sărbă
toare sportivă. Startul probelor a fost

O pagină de fotbal

!n numărul de azit

Plutonul compact al senioarelor atacă o pantă. Moment caracteristic din etapa finală, pe Capitală, a crosului „Să în- 
limpinăm 7 Noiembrie".

Foto: P. Romoșan

deosebit de populat. Aproximativ 500 
de tineri și tinere, reprezentanți a peste 
10.000 de sportivi care s-au întrecut în 
prima etapă. și-au disputat șansele în 
finale. Iată câștigătorii : junioare mari: 
Paula Gheorghe (șc. meserii nr. 1), 
junioare mici: E ca te rin a Morcov (șc. 
medie nr. 3). Juniori mari : II oria $tef 
(șc. med. nr. 1), juniori mici: lams 
Vlahos (șc. med. 5). senioare: Viorica 
Costescu (Inst. Agronomic), seniori: 
loan Fîciu (șc. meserii nr. 1).

T. Ștefănescu-corcsp.

BRAȘOV. întrecerile finale s-au des
fășurat pe aleile de sul) Tîmpa, peste 
200 de tineri și tinere atlete mflsurîn-

(Continuare în pag. a 3-a)

Conferința consiliului raional 
Grivifa Roșie și a clubului 

sportiv Rapid
★

Inviiliiid de la prietenii 
noștri dragi, sportivii 

sovietici

O pagină redactată 
de redacția ziarului 
SOVIETSKI SPORT

După primele runde 
ale finalei șahiștilor

După două runde, clasamentul finalei 
campionatului republican de șah are 
fruntași pe A. Giinsberger și <1. 
Botez, ambii cu cite U/? p Dar 
este de așteptat ca azi dimineață, 
după fucarea întreruptelor, primul loc 
să treacă în posesia lui Th Ghitcscu, 
care are „ca și sigure* 2 puncte. După 
victoria din prima rundă asupra lui FI. 
Gheorghiu, el a dat duminică o nouă 
probă concludentă a formei bune în care 
se află, dominînd cu autoritate în întil-

(Conlinuare ir pag. a 8-a)



Pentru îmbunătățirea activității sportive

RAIONAL O.E.F.S. GRIVIJA
Grivița Roșie este unul din raioanele Capitalei care trăiește din 

plin tumultuoasele transformări ce se produc in țara noastră sub con
ducerea înțeleaptă a partidului. Oamenii muncii din acest raion — 
in frunte cu ceferiștii — muncesc cu entuziasm și abnegație pentru 
traducerea in viață a mărețelor sarcini puse in fața poporului nostru 
de cel de al Ilî-lea Congres al P.M.R., pentru continua înflorire a 
patriei. Angrenați in marea întrecere pentru ridicarea producției și a 
calității ei, muncitorii din uzinele și întreprinderile raionului Grivița 
Roșie indeplinesc și depășesc sarcinile de plan, contribuind astfel la 
realizarea unui puternic avint al economiei și culturii și a unui înalt 
nivel de trai al celor ce muncesc. Astăzi, ți se umple inima de legitimă 
niindrie cind trecind pe Calea Griviței — altădată strada cocioabelor, 
a cârciumilor și a dughenelor negustorești — privirile iți sint atrase 
de impunătoarele cvartale de locuințe ce se construiesc de către statul 
nostru democrat-popular pentru oamenii muncii. In locul atelierelor 
insalubre s-au ridicat uzine, hale moderne — construcții demne de epoca 
pe care o trăim. Paralel se inalță noi edificii ale culturii, magazine 
îmbelșugate, școli etc. Viața locuitorilor Griviței este tot mai frumoasă, 
mai înfloritoare.

Sportul — bun de preț al maselor de oameni ai muncii — cunoaște 
și el o dezvoltare fără precedent. Pe stadioanele și pe terenurile de 
sport ale raionului Grivița Roșie tot mai mulți oameni ai muncii își 
petrec timpul liber întări,ndu-și sănătatea, întrecîndu-se in frumoase și 
atractive competiții sportive de mase. Ca urmare a condițiilor minunate 
create de partid și guvern mișcării de cultură fizică și sport din țara 
noastră, din raionul Grivița Roșie s-au ridicat sportivi de frunte care 
au cucerit victorii de răsunet pe plan intern și internațional, contribuind 
la creșterea prestigiului sportiv al patriei noastre. Munca intensă 
pentru cuprinderea maselor in desfășurarea activității sportive, rezul
tatele obținute pină acum, au fost temeinic analizate in cadrul confe
rințelor și adunărilor generale pentru alegerea organelor locale ale 
U.C.F.S. in cadrul asociațiilor sportive, precum și cu prilejul conferinței 
consiliului raional U.C.F.S, Grivița Roșie și a clubului sportiv Rapid 
București.

ACTIVITATEA SPORTIVA
IN DEZBATEREA DELEGAȚILOR 

LA CONFERINȚĂ

Pentru membrii U.C.F.S. din ra
ionul Grivița Roșie — ca de altfel 
pentru toți iubitorii sportului din țara 
noastră — conferințele de alegeri au 
însemnat un important prilej pentru 
dezbaterea celor mai vitale probleme 
ale muncii sportive, care să contri
buie la îndeplinirea sarcinilor trasate 
de partid și guvern mișcării sportive. 
Darea de seamă și discuțiile parti- 
cipanților la conferință au relevat o 
serie de succese obținute in ultimul 
timp. Astfel, a crescut la aproape 
23.000 numărul membrilor U.C.F.S., 
in campionatele asociațiilor sportive 
organizate la fotbal, volei, șah, tenis 
de masă, popice etc., au fost angrenați 
peste 9.000 de tineri și tinere, a 
crescut numărul secțiilor pe ramură 
de sport, prin înființarea a încă 20 
de secții de turism, 11 de atletism. 
8 de handbal, 4 de volei etc., iar 
cifra sportivilor legitimați a depășit
1.200.  Firește, mai sint și alte reali
zări care poț întregi bogatul bilanț 
al succeselor obținute în activitatea 
sportivă de mase de către asociațiile 
sportiv" din raionul Grfv’ta Rosie.

Trebuie să subliniem insă faptul că 
— datorită intensei activități sportive 
de mase — s-au ridicat din raionul 
Grivița Roșie performeri de valoare 
care au adus țării succese de presti
giu. Putem cita echipa de volei Rapîd- 
București — câștigătoare a „Cupei 
Campionilor Europeni" la volei mascu
lin, formațiile de volei feminin, polo 
pe apă și pe boxerul Ion Pătruț, cârc 
aii cucerit titlurile de campioni eu
ropeni • feroviari, echipă de rugbi 
Grivița Roșie — de patru ori conse
cutiv campioană a țării și participantă 
în acest an la C.C.E., precum și echi
pele de baschet fete, handbal în 7 
(fete) — participante la C.C.E. etc. 
De asemenea, trebuie spus, că peste 
60 de sportivi din raionul Grivița 
Roșie fac. parte din loturile reprezen
tative ale țării, iar un număr de 7 
sportivi au făcut parte din delegația 
țării noastre care a participat la J.O. 
de la Roma. Cele mai importante 
probleme pe linia întăririi și dezvol- 
t rii activității sportive de mase și de 
performanță au fost dezbătute . cu 
simț de răspundere de către delegații 
la conferință.

INIȚIATIVE PREȚIOASE
De mare importanță pentru îmbună

tățirea activității sportive sînt iniția
tivele care pornesc din rîndul mase
lor de sportivi și iubitori ai sportului. 

La asociația sportivă Locomotiva 
Grivița Roșie inițiativele pornite din 
mase sînt aplicate cu curaj. Tov. GII. 
DUMITRU — președintele asociației, 
în cuvîntul său, a vorbit nu numai 
despre succesele rugbiștilor ci și 
despre frumoasele competiții pe aso
ciație care stîrnesc un viu interes in 
rîndul muncitorilor. „întrecerile de 
fotbal, handbal și volei — organizate 
pe ateliere și secții (tur-retur) cu cite 
10—12 echipe, formate spontan, atrag 
in practicarea sportului mase largi de 
membri ai U.C.F.S. Din inițiativa meni 
brilor U.C.F.S. și cu sprijinul consiliu
lui asociației s-a organizat in fiecare 
secție de producție cite o echipă care 
participă la campionatul pe asociație. 
Muncitorii vin cu drag la ieșirea din 
schimb pe terenul de sport, pentru a-și 
măsura forțele alături de tovarășii lor 
din alte sectoare de producție. La 
finala campionatului de fotbal pe 
asociație, desfășurată cu puțin timp 
in urmă, au asistat peste 1.000 de 
spectatori, tovarăși de muncă ai celor 
ce se întreceau. A fost o adevărată 
sărbătoare sportivă Numărul mare de 
echipe înscrise in campionat asigură 
membrilor U.C.F.S. continuitate in ac
tivitate. De altfel noi organizăm la 
mici intervale aceste campionate, ast
fel ca întreg sezonul să oferim posi
bilitatea iubitorilor de sport de a se 
intrece. Pe viitor, in fața consiliului 
asociației noastre trebuie să stea la loc 
de frunte sarcina organizării campio
natelor pe asociație, pentru a da astfel 
posibilitatea ca tot mai multe echipe 
ocazionale să se intîlnească pentru 
a-și disputa întâietatea sportivă pe 
uzină".

Un alt vorbitor, tov. ION DOBRESCU 
— membru, susținător al clubului 
sportiv Rapid — a arătat Conferinței 
că susținătorii diferitelor cluburi re
prezintă un sprijin real pentru echipe 
în activitatea competițională. Ei 
acordă un important sprijin moral, 
încurajîndu-i în 'mod sportiv și prin
cipial în întreceri, 'precum și un spri
jin material prin cotizațiile de membru 
susținător, care înseamnă un1 aport 
de seamă la dezvoltarea bazei mate
riale a clubului respectiv. „Noi, cei 
din rîndul susținătorilor clubului Ra
pid, am inițiat un comitet de sprijin 
care-și propune sa lărgească continuu 
numărul susținătorilor, să participe 
activ la diversele acțiuni, la educarea 
continuă a sportivilor și la înlăturarea 
din rindurile adevăraiilor susținători 
pe cei care în numele „galeriei" își 
permit să Săvârșească acte de nespor- 
tivitate și huliganism, aducând pre
judicii mari • echipei. De asemenea, 
acest comitet își propune să sprijine 
clubul în acțiunea de strîngere a coti
zațiilor".

„VOM MUNCI MAI BINE, 
UMĂR LA UMĂR !“

Tovarășul FLORIN 1ONESCU, secre
tar al Comitetului raional U.T.M., a sub
liniat că pentru o și mai bună des
fășurare a activității sportive în 
viitor, pentru ridicarea sa pe o treaptă 
superioară, este nevoie de o- și, mat 
strînsă colaborare între organizațiile 
de U.T.M. și cele sportive. „Organi
zațiile noastre U.T.M. -— a spiis vor
bitorul — s-au străduit ca în , cola
borare cu cele sportive să determine 
marca masă' ă tineretului să parti
cipe la activitatea sportivă de mase, 

au muncit umăr la umăr. ca să dez
volte Ia tineretul sportiv din raion 
dragostea față de activitatea de cul
tură fizică și sport. Rezultatele bune 
obținute de unele asociații sportive 
cum sînt cele de la Uzinele Grivița 
Roșie, Tehnometal, Dacia _ și altele, 
unde participarea la competiții este 
bună, performanțele valoroase, iar 
numărul membrilor U.C.F.S. în con
tinuă creștere, arată că acolo unde 
există întotdeauna o strînsă colabo
rare ..între .asociația sportivă și U.T.M. 
rezultatele sânt din ceie mai fru
moase. Dar, în munca unor organi
zații U.T.M. s-au manifestat atitudini 
de nepăsare, birocratice, față de 
munca sportivă Asemenea exemple 
avem la Foraj 4, Depoul B.C., Textila 
Grivița, Zahăr Chitila ș.a. In gene
ral, trebuie • să spun că colaborarea 
între U.T.M. și U.C.F.S. la nivelul 
asociațiilor sportive și al organizațiilor 
U.T.M. din întreprinderi nu a fost 
întotdeauna la 'nivelul cerut, lată de 
ce, pe viitor — a spus vorbitorul — 
este necesar ca această colaborare — 
care la nivelul raioanelor a fost bună 
— să fie și mai bună, și măi rodnică".

MAI MULTĂ GRIJĂ PENTRU 
ATLETISM Șl PENTRU BAZA 

DE MASE A ALTOR SPORTURI !

Vorbind despre activitatea atletică 
din cadrul asociațiilor sportive ale 
raionului și a clubului Rapid, tov. 
ION I’ARÂSCHIVEȘCU a arătat că 
acestei discipline sportive atât de 
importante, 'nu ' i -s-a acordat" atenția 
și grija cuvenită. El a arătat că deși 
în cadrul asociațiilor sportive din 
raion funcționează 11 secții de atle
tism, nu este afiliată ia federație 
decît una singură : cea a clubului 
Rapid I „Este o situație inadmisi
bilă — a spus vorbitorul — cu atît 

mai mult cu cit aceste 11 secții nici 
nu duc măcar o activitate propriu- 
zisă, ele trăind doar prin unele con
cursuri interne sau prin participarea 
sporadică la unele competiții orga
nizate cu ocazia unor zile festive. 
In ultima vreme n-a existat nici o 
preocupare pentru creșterea de ele
mente noi, chiar secția fruntașă a 
Rapidului având un mare număr de 
elemente plafonate, fără perspectivă, 
ale căror performanțe sint departe 
de nivelul național, ca să nu mai 
vorbim de nivelul european sau mon
dial spre care trebuie să tindem". 
Tovarășul Paraschivescu a mai arătat 
că în raion nu există stadioane ame
najate corespunzător pentru atletism, 
chiar Giuleștiul prezentând u-se ne- 
permis' de slab în această privință.

O temeinică analiză a situației dez
voltării voleiului în acest raion a 
fost făcută apoi de tov VAS1LE 
DUMITRU,’ de la asociația' .^Tableta", 
membru în comisia raională de volei. 
„Cum este posibil — se întreba vor
bitorul — ca intr-un raion care a dat 
pe câștigătorii Clipei Campionilor 
Europeni, echipa Rapid București, 
campionatul raional să fie pe cale de 
a fi anulat din cau^ă că nu se înde
plinește condiția regulamentară ca el 
să întrunească mipirnum 6 echipe 
Și pe bună dreptate au întrebat apoi 
vorbitorii cum s-au .preocupat tovarășii 
din conducerea clubului ,și din consi
liul raional U.C.F.S;. ^țșhffu asigurarea 
schimbului de rhiine ăl^acțualilor cam
pioni.

„ESTE GREU SA CUCEREȘTI UN 
TITLU, DAR ȘI MAI GREU ESTE 

SĂ-L PĂSTREZI !'

Numeroșii sportivi . fruntași prezenți 
în sală au avut și ei multe de învățat 
din darea de seamă ..și. din . discuțiile 
purtate, deoarece niiiâți .delegați sau 
invitați au arătat căcrezdlțatele sporti
ve înalte nu se pot .tobținc decît prin- 
tr-o muncă perscywgn.ta, prin lucru 
intens și conștiincios ‘îii orele de an
trenament, printr-o viață sportivă 
exemplară. In ^ceșișță,.privință, au fost 
citate exemplele pozitive ale rugbiști
lor, ale jucătoritor cto' volei, ale atle- 
ților Nicolae ParfăragiU și Decebal 
Gheorghiu, ale înotătoarelor Măriuca 
Rotaru și Emilia Negulescu, ale luptă
torului Nicolae Barili. S-a fnai arătat, 
totodată, că sînt unii sportivi (Voicu 

Toma, Dumitru Bîrdău, Gabriela 
I.uță, Niculina Barbu și alții) care nu 
muncesc serios pentru a-și îmbunătăți 
performanțele pretinzînd, chipurile, că 
„pregătirea se poate face numai ■ în 
cantonamente". Asemenea false teorii 
au fost combătute printre alții, de 
voleibalistul HORAȚIU N1COLAU care 
a spus : „Frumoasele rezultate obți
nute in acest an de sportivii romini 
în mai multe ramuri sportive sînt re
zultatul muncii perseverente, al serio
zității cu care aceștia s-au pregătit zi 
de zi. Ele sint urmarea firească a ne
număratelor ore de pregătire petrecute 
în săli și pe terenuri, a conștiinciozi
tății și punctualității, a disciplinei in 
executarea programului de antrena
ment, a voinței și dirzeniei tuturor aces
tor sportivi. Sportivii și echipele acelor 
secții ale clubului nostru, care au obți
nut rezultate frumoase, vor trebui să 
muncească pe viitor cu aceeași perse
verență pentru a menține aceste re
zultate, deoarece — după cum știm din 
practica noastră sportivă — este greu 
să cucerești un titlu, dar și mai greu 
este să-l păstrezi!“.

O SARCINA IMPORTANTĂ: ÎNGRI
JIREA ȘI FOLOSIREA JUDICIOASA 

A BAZELOR SPORTIVE

Președintele Sfatului Popular al ra
ionului Grivița Roșie, tov. ION ZAM
FIR, a subliniat în cuvîntul său impor
tanța pe care o au în dezvoltarea acti
vității sportive de mase bazele sportive. 
„Pentru a angrena o masă cit mai 
largă de oameni ai muncii in practi
carea sportului este nevoie de cit mai 
multe baze sportive simple In raio
nul nostru tineretul a amenajat prin 
muncă patriotică, fără investiții, fru
moase terenuri de sport. In acest dome
niu se mai pot face însă multe și Sfatul 
Popular raional este gata să sprijine 
asociațiile sportive pentru amenajarea 
de noi baze sportive simple In curțile 
școlilor medii și elementare se pot a- 
menaja terenuri de voiei și baschet, 
sectoare pentru probele atletice etc. 
De asemenea în satele raionului no-

li amenajate astfel 
Trebuie 

din 
Cel 

însă permanenta

stru pot 
terenuri.
preocupare 
asociațiilor, 
lucru este 
jire a bazelor și justa lor folosire, 
mai intîmplă încă 
sportive lăsate la voia 
care au crescut bălării.

de 
mai multă 

consiliilor 
important 

ingri- 
Se 

să vedem baze 
întâmplării pe 

Aceasta din

însă 
partea 

mai

cauza neglijenței unor consilii ale aso
ciațiilor sportive. De asemenea se aglo
merează activitatea pe unele terenuri, 
iar altele rămin zile in șir libere. Este 
nevoie ca asociațiile sportive să coor
doneze mai judicios activitatea pe 
bazele lor sportive. Deci atenție per
manentă la îngrijirea și justa folosire 
a bazelor sportive !“.

SA MILITĂM PENTRU O EDUCAȚIE 
COMUNISTĂ. LA NIVELUL 
SARCINILOR DE PARTID!

O bună parte din participanții la 
Conferință și-au consacrat cuvîntul lor 
problemei educației comuniste a spor
tivilor, care trebuie să se situeze la 
nivelul sarcinilor de partid. Ei au sub- 

.liniat că partidul nostru desfășoară o 
intensă activitate pe .linia dezvoltării 
conștiinței socialiste și a noilor trăsă
turi de comportare a oamenilor. Ei 
au subliniat, de asemenea, că, urmare 
a transformărilor social-economice în 
țara noastră, a luat nașter? și se dez
voltă tot mai mult o morală nouă, 
socialistă, o nouă atitudine față de 
muncă și față de bunurile obștești, 
noi îndatoriri, sociale și relații între 
cei ce muncesc. . . .

MARIA CONSTANT1NESCU, jucă
toare de;.handbal,, sublinia că una , din 
sarcinile cele mai importante ale acti
viștilor sportivi și consiliului U.C.F.S. 
este continua grijă față 1de educația 
sportivilor. „De aceea -^spunea vorbi
toarea .— consider că este necesar să 
scot in evidență această problemă. 
Socotesc că activitatea sportivă oferă 
nenumărate posibilități de realizare a 
linei bune educații, întrucât în afară de 
școală și familie, clubul sau asociația 
sportivă constituie forma organizato
rică căreia tineretul ii dedică o bună 
parte din timp. Rezultatele tehnico- 
sportiye ale tineretului nostru sînt 
strâns legate de modul cum clubul 
sau asociația, specialiștii sau antre
norii respectivi au știut să cultive în 
sufletele lor dragostea pentru muncă 
și sport; identificarea muncii sporti
vilor cu interesele generale ale pa
triei, încrederea în viitor, hotărîrea lor 
de a-și aduce contribuția la victoria 
deplină a socialismului.

Tn numele jucătoarelor de handbal 
de ja plubul Rapid, noi reprobăm actele 
de indișciplină și atitudinile necores
punzătoare manifestate pe terenuri de 
către unii sportivi din clubul nostru 
și ne angajăm să muncim cu abnega

ție pentru ridicarea prestigiului sporti 
al patriei noastre, dind intotdeaun 
dovadă că facem parte din mare 
familie a sportivilor de tip nou, erei 
cuți în spiritul moralei comuniste".

După ce a subliniat realizările obț 
mite de secțiile de performanță ale cli 
bului Rapid, fotbalistul MOTROC 
scos în evidență, ca exemple pozitiv 
de însușire a moralei comuniste,. p 
rugbiștii de la Grivița Roșie, care ști 
să împletească în mod armonios act 
vitatea de producție Cu cea de pe teri 
nurile de sport, fiind prețuiți deopi 
trivă de spectatori și de către tov. 
rășii de muncă, atît pentru succesel 
lor în producție, cit și pentru rezulți 
tele obținute în întrecerile sportiv

In legătură cu masele dp. susțiui 
tori ai clubului Rapid, acestfc/â 'spui 
„Noi fotbaliștii sintem profund reci 
noscători acelora care — pe ploai 
pe vini și chiar pe ninsoare — r 
susțin cu entuziasm, iar în clipe grei 
prin încurajările lor înflăcărate, ne da 
noi puteri, ne „duc" spre victor 
finală. Aceștia sînt adevărații nost 
prieteni, obiectivi, cu o mentalita 
sănătoasă despre întrecerea sportiv 
pe cape noi nu trebuie să-i supără 
niciodată. Există însă și o infirr 
parte de așa-ziși suporteri, care i 
manifestă necorespunzător, recurgii 
la arma ironiei cind echipa tiu, merg 
sau huiduind pur și simplu pe adve 
sării noștri, care într-o întrecere si 
alta sint mai buni. Pe de altă pari 
acești suporteri pătimași, vrind cl 
purile să facă educația fotbaliștiic 
ii atrag pe aceștia prin restaurante 
chefuri, sint răi sfătuitori. De asem 
nea susținători nu avem nevoie, 
aduc un imens prejudiciu fotbaliștii 
noștri, ne sustrag jucătorii de la a 
trenamente, le bagă in cap tot fel 
de fumuri".

în încheiere, pentru întărirea proc 
sului educativ al sportivilor, Motr! 
a subliniat necesitatea ca fotbaliștii ■ 
fie nemijlocit legați de locul de produ 
ție și a chemat la întrecere echipe 
de fotbal din categoria A, pentru joci 
de calitate desfășurate în spiritul cei 
mai depline sportivități, care să st 
nească interesul maselor largi 3” o 
meni ai muncii, iubitori ai fotbalul:

Emoționant a fost cuvîntul muncii 
rului G. GHERMAN, care a mulțun 
partidului și guvernului pentru eoni 
țîile create mișcării sportive, pent 
posibilitățile largi ce le are tir 
retul din raionul Grivița Roșie de 
practica diferite discipline sportiv 
„Frumoase sint succesele sportive < 
raionului nostru" a spus vorbitor 
Eu vreau insă să mă refer la o sei 
de acte nesportive pe care le-au con 
Koszka, Neacșu și alți sportivi, 
diverse jocuri, ei și-au bruscat și Io 
adversarii de joc, au incitat public 
au avut atitudini ireverențioase f; 
de arbitru. Dar ce înseamnă să iove 
pe tovarășul tău de joc ? Ce fel 
atitudine este aceasta ? Cel lovit 
doua zi nu va mai merge poate in pi 
ducție, nu va mai juca poate in echi 
sa. o bucată de timp va sta in afa 
terenului de sport. Aceasta inseamn 
lipsă de prietenie, nerespectarea toi 
râsului de Întrecere. înseamnă.
ultimă instanță, o mentalitate im 
chită. Noi sintem muncitori și ne pk 
sportul. Dar un sport bazat pe r

pectarea strictă a tpturor regulilor 
joc și acest lucru îl cerem d» la 
fotbaliștii clubului Rapid. Altfel, e< 
pa nu va merge niciodată cu p 
siguri înainte !“.

Căror cauze se datorează Insucces 
echipei Rapid Ia începutul acestui a 
Nu este greu de arătat. „In ech 
noastră — subliniază jucătorul MAC 
— a fost inainte o adincă priete 
între jucătorii noștri, legături puterr 
sufletești între ei, o concordanță 
plină intre viața sportivă și activ 
tea în producție. După ce. am ocu 
locul III în campionat, am pus ghe: 
în... cui. Ne-am îngimfat, am cr 
prin discuții neprincipiale, o falsă 
credere în pregătirea noastră felini 
morală. Și n-a fost așa. Anul ace 
in general, unii jucători au dus o vi 
nesportivă. Todor, vinovat de c 
îuri repetate, este binecunoscut, 
alții au greșit, dar măsuri nu s 
luat din timp. In macini



Jinamo Bacău, mai ales, noi ne-am 
irezentat cu o mare doză de ingîm- 
are. iar la unii nu le ajungeai cu pră- 
ina la nas. De aceea am pierdut! Ne 
ingajăm — a încheiat vorbitorul — 
ă lichidăm aceste serioase lipsuri in 
’ducatia noastră comunistă, să ne 
idicăm măiestria sportivă la o treaptă 
il mai înaltă, in așa fel incit in Cupa 
lupelor — dacă vom ciștiga finala cu 
Vrieșul — să avem o comportare 
lemnă de realizările obținute de po- 
>orul nostru muncitor in patria noastră 
Iragă

Iii problema educației comuniste a 
nat cuvîntul și 1. ȚARANU, secretar 
I Comitetului raional P.M.R. Grivița 
loșie.

Printre altele, el a arătat că sportivii 
zinclor Grivița Roșie pot constitui 
itotdeayfta un exemplu de seamă pen- 
ru ceihr.ii sportivi în ceea ce privește 
omporfarea lor pe terenuri, în cadrul 
ompetițiilor organizate. „Faptul că

★
In concluzie, luînd cuvîntul, tova- 

ăștil AUREL DUMA — președintele 
Comitetului de Organizare a Uniunii 
e Cultură Fizică și Sport — a arătat 
ă alegerile organelor locale ale
J.C.F.S. au o importanță - deosebită 
entru activitatea de cultură fizică și 
port din țara noastră, Ele constituie
- datorită spiritului critic și auto- 
ritic care caracterizează dezbaterile
- o contribuție de seamă la întărirea 
rganizației noastre. Analiza temeinică

modului cum s-a desfășurat munca 
î cadrul asociațiilor și cluburilor 
portive șî in cadrul consiliilor U.C.F.S. 
uce la eliminarea formalismului din 
efivitatea unor organe și organizații 
portive. la îmbunătățirea substanțială 

muncii pe linia îndeplinirii sarcini- 
>r trasate de partid și guvern miș- 
ării sportive: dezvoltarea activității 
portive de mase și ridicarea continuă 

performanțelor.
Sub conducerea permanentă a parti- 

ului. mișcarea sportivă a cunoscut 
accese fără seamăn in istoria țării 
oastre. In desfășurarea competițiilor 
e asociație sint cuprinse mase tot 
tai sȘgi de oameni ai muncii. Sule 
g .iii. de țineri și tinere se întrec in 
idrul tradiționalelor întreceri sportive 
e mase cum sint Concursul cultural 
lorliv al tineretului. crosurile de 
lase, campionatele pe asociație, con- 
irsurile din cadrul complexului G.M.A. 
c. Ca urmare a acestei puternice, 
•tivifăți sportive de mase ati fost 
îlecționate din rindul muncitorilor 
i țăranilor, elevilor și studenților, 
mieroase elemente talentate. Sportivii 
î frunte ai țării au repurtat succese 
• răsunet in marile competiții inter- 
iționale. La Jocurile Olimpice de la 
orna — cea mai mare confruntare a 
lortivilor amatori — reprezentativa 
rii noastre a ocupat locul 10 din 
I de țări participante demonstrind. 
ături de echipa Uniunii Sovietice și 
: echipele altor țări din lagărul so- 
alismului, superioritatea de necon
stat a concepției noi, socialiste, in 
ort. Anul acesta sportivii romini au 
purtat numeroase victorii interna- 
male. Handbaliștii și handbalistele, 
cătoarele de tenis de masă, voleiba- 
itii și luptătorii, parașutiștii. cano- 
rii și boxerii au cucerit numeroase 
luri mondiale, europene și balcanice, 
j stabilit valoroase recorduri ale 
mii.
Sportivii din raionul Grivița Roșie;
i avut o însemnată contribuție la 
alizarea acestor succese. In darea

seamă și în discuțiile delegaților 
conferință a fost subliniată com- 

rtarea excelentă a sportivilor rapi- 
>ti in întrecerile de volei, baschet, 
ndbal, box ș.a. Dar tot în cadrul 
esior fructuoase discuții s-au criticat 

tărie aspectele negative ale muncii 
ortive. Pe bună dreptate au subliniat
ii vorbitori că succesele realizate de 
nrtivij din asociațiile raionului Gri- 
a Roșie și de cei din clubul sportiv 
ipid nu se ridică la înălțimea con- 
iilor create de partid și guvern miș- 
rii sporti.e. Din cei aproape 40.00(1

copii și tineri care trăiesc in acest 
on al Capitalei, fii de ceferiști sau 
vi ai școlilor profesionale, prea pu
ii au fost angrenați in activitatea 
»rtivă de mase sau in cea 

centrelor de pregătire pentru
iii și tineret. Clubul nu a acordat 

sprijin eficient și continuu cu an-
nori și tehnicieni dezvoltării acti- 
ății sportive de mase din cadrul 
iciațiilor sportive aderente. Deși in- 
icient de combativ, totuși o serie 
delegați la conferință cum sint V.

mitru, G. Gherman, I. Paraschives- 
și alții au criticat unilateralitatea 

■ocupărilor unor consilii ale asocia- 
or sportive care și-au îndreptat aten- 

numai spre cîteva discipline spor

sportivii grivițeni lucrează nemijlocit 
in producție, ii ajută in formarea unor 
calități morale înalte, ce se cer sporti
vilor de tip nou. De asemenea, jude
cata muncitorilor din „Grivița" — a 
acestei opinii publice muncitorești — 
capătă o însemnătate tot mai mare în 
combaterea manifestărilor nesănătoa
se ale unor elemente înapoiate ale 
societății, a acelora care încalcă nor
mele vieții și ale disciplinei sportive.
I.xperiența  sportivilor de la Grivița 
Roșie in muncă și sport trebuie să fie 
studiată de consiliile asociațiilor spor
tive din raion și aplicată cu cea mai 
mare grijă, deoarece această experien
ță pozitivă poale influența in mod deo
sebit educația comunistă a sportivilor. 
De asemenea, in munca de îmbunătățire 
a procesului educativ, consiliile aso-' 
ciațiilor sportive sint datoare să ceară 
sprijinul permanent al organelor și 
organizațiilor de partid, sprijin care 
le va deschide drumul spre noi reali
zări in activitatea sportivă".

tive. In general însă s-a neglijat baza 
de mase a unor discipline sportive 
cum sint atletismul, voleiul etc.

Aici este și vina federațiilor de spe
cialitate. precum și a consiliului raio
nal și orășenesc U.C.F.S. care n-au 
controlat, îndrumat și sprijinii la timp 
asociațiile sportive.

Unii antrenori (atletism, box, hand
bal ele.) nu se îngrijesc de selecționa
rea elementelor tinere, de pregătirea 
și promovarea lor Mai domnesc încă 
metodele meșteșugărești de muncă și 
leania de a promova cu curaj tinere
tul. Nu sint puse in practică metode
le avansate de lucru, nu se depune 
suficientă străduință pentru mărirea 
treptată a volumului de lucru cu spor
tivii fruntași Din această cauză, nive
lul multora dintre performanțele reali
zate de sportivii din acest raion sint 
mediocre, intre ele și nivelul perfor
manțelor europene existind incă un 
mare și nefiresc decalaj

Tovarășul Aurel Duma s-a ocupat 
apoi pe larg de importanța muncii de 
educație in rindul sportivilor Vorbi
torul a subliniat succesele obținute in 
această direcție, dar a criticat lipsurile 
care mai există incă in educarea 
sportivilor. Astfel, tovarășul Aurel 
Duma a spus printre altele că mai 
sint incă unii sportivi care nu sint 
legați de procesul de producție, care-și 
pierd vremea prin restaurante și din 
această cauză dau rezultate slabe pe 
terenul de sport.

Noului organ de conducere a activi
tății sportive — consiliul clubului ra
ional Grivița Roșie — îi revin sarcini 
deosebite pe linia întăririi și dezvol
tării mișcării sportive. Membrii consi
liului vor trebui să muncească colectiv, 
pe baza unei judicioase repartizări a 
sarcinilor, să-și bazeze activitatea pe 
principiul centralismului democratic, 
să lupte cu toată energia pentru înde
plinirea hotărîrilor și sarcinilor. Ingri- 
jindu-se de activitatea sportivilor, 
noul consiliu va trebui să-i indrume 
spre încadrarea in producție și invă- 
țămînt. Cu sprijinul organizațiilor de 
partid și in colaborare cu organizațiile 
U.T.M va trebui să se ducă o conti
nuă muncă de educare a sportivilor în 
spiritul răspunderii față de importanta 
misiune pe care o au. Cu cei refractari, 
care nu vor să se încadreze înlr-o viață 
sportivă, va trebui să se procedeze 
ferm, mergindu-se pină la înlăturarea 
lor.

Va trebui să se dezvolte baza de 
mase a unor ramuri sportive impor
tante și îndeosebi a atletismului. Cam
pionatele pe asociație, concursurile tra
diționale și competițiile populare vor 
trebui să fie atent organizate pentru 
a asigura membrilor U.C.F.S. o acti
vitate continuă și pentru a da posibi
litatea tehnicienilor să depisteze ele
mentele talentate. Tovarășul Aurel 
Duma a arătat in continuare multiplele 
sarcini care stau în fața noului organ 
pentru a se îmbunătăți substanțial 
munca sportivă din raionul Grivița 
Roșie.

Succesele obținute de muncitorii din 
uzinele și întreprinderile acestui ra
ion. marile posibilități și resurse exis
tente. sint o chezășie a faptului că 
sportivii, activiștii și tehnicienii vor 
reuși să ridice activitatea sportivă la 
nivelul sarcinilor trasate de partid și 
guvern.

★
Conferința a ales apoi consiliul clu

bului raional Grivița Roșie, comisia de 
revizie, comisiile pe ramură de sport 
și delegații la conferința orășenească. 
De asemenea, a fost elaborată hotă- 
rîrea conferinței privind măsurile și 
mijloacele de îmbunătățire a activității 
sportive de mase și de performanță 
din raionul Grivița Roșie,

■ jooooor

Hjn miile de delegsli
LA CONFERINȚELE 
DE ALEGERI eUCFS

GETA
emerită
diată la
ferin/a orășenească U.C.F.S.

PITICA, maestru
a sportului, campioană mon- 
tenis de masă, delegată la con- 

Rucnrești.

GIIEORGIIE Al.EXANDRESCV, im
piegat de mișcare, președinte al consi
liului asociației sportive C.F.R Ploiești, 
delegat la conferința 
U.C.F.S. Ploiești,

orășenească

„Cupei 
trenor 
binatul 
trenor

un scurt bilanț al cîștigătorilor
7 Noiembrie": 1959: Rapid (an- 
Miclu Doculescu). 1960: Corn-

Poligrafic București (an- 
Niculae Rădan), 1961 : ?

delegat la conferința 
roșu Brașov.

FAI.ERIU BULARCA, ajustor, maestru 
emerit al sportului, campion mondial 
la lupte clasice, 
clubului Steagul

MARIA PETRE, muncitoare, jucă
toare de popice a echipei Voința Con
stanta, delegată la conferința regională 
U.C.F.S. Constanța.

11ORAȚIU NICOLAU, profesor de 
educație fizică, maestru emerit al sportu
lui, căpitanul echipei de volei Rapid, ctștl- 
gătoare a „Cupei campionilor europeni", 
delegat la conferința orășenească 
U.C.F.S. București

. e ““ e

Competiții sportive
in cinstea zilei de „î Noiembrie"

CLUJ: APROAPE 300 
DE PARTICIPANT!

INTR-UN SINGUR CONCURS!

n inițiativa Clubului sportiv șco- 
în localitate a avut loc un inte

resant concurs atletic rezervat elevi
lor riăscuți in anii 
care au 
conciirenți. lată cîteva 
BĂIEȚI: greutate (5 kg): 
gljici 10,97 m; înălțime: F. Covaci 1,55 
m: FETE: 60 in.: Rodica Bureaca și
K. Balogh 8,8 sec.; 200 m.: I. Măică- 
neanu 31,0; înălțime: E. Luca 1.25 
rn; greutate: V. Bucur 8,34 m.

I.a reușita concursului și-au adus 
aportul o serie de profesori de educa
ție fizică, printre care O, Stroe, V. 
Boldiș, B. Barta, D. Eeșnie și F. 
llanda. (Petru Naghi. corespondent).

1945—1948, la
participat aproape 300 de 

rezultate.
D. Dril

BUCUREȘTI: COMPETIȚIE 
DE HANDBAL ÎN 7 DOTATA 
CU „CUPA 7 NOIEMBRIE/*

In organizarea asociației sportive a 
școlii medii Nr. 28 a avut loc dumi
nică o interesantă competiție de hand
bal în 7 cu participarea echipelor șco
lilor medii Nr. 1, 5. 7, 18 și 28. Pe 
primul loc s-au situat handbaliștii de 
la șc. medie Nr. 5 (antrenor, prof. 
Valerin Sturza) care a întrecut in cel 
mai disputat meci formația șc. medii 
Nr. 28 cu 6—5 (2—3). S-au clasat, 
in ordine, echipele șc. medii Nr. 28. 
Nr. I, Nr. 7 și Nr. 18. Tuturor echi
pelor participante 
chețe și diplome, 
respondent).

li s-au decernat pla- 
(Rodica Mogoș, co-

7 NOIEMBRIE' 
BOX

Astă-seară, in sala de lestivități a 
Combinatului Poligrafic din Capitală, 
se va desfășura ultima reuniune — 
finală — a tradiționalei competiții 
pugilistice „Cupa 7 Noiembrie" Pri
mul sunet de gong se va da la ora 

Printre alții vor evolua boxerii: 
R. Șerban, 1. Rădulescu

HAȚEG: ÎNTRECERI DE BOX 
BASCHET, HANDBAL IN 7 

Șl VOLEI IN RAIONUL BRAD

Sportivii din raionul Brad au par
ticipat la numeroase întreceri de box, 
baschet, handbal’ în 7 și volei închi
nate ’ ••••••■
tice".
în 7:
13—11
Voința

„Lunii prieteniei romîno-sovie- 
lată cîteva rezultate: handbal 
Dinamo Barza—Minerul Brad 
(4—4); box: Dinamo Barza— 
Orastie 18—2; baschet: Știința

CROSUL DE MASE „SA 1NTIMPINAM 7 NOIEMBRIE"
(Urmare din pag. 1)

duși forțele pentru desemnarea celor 
4 campioni. Iată rezultatele: junioare: 
Lica Dorina (Sîrguinla). Pe echipe ; 
Sîrguința. Juniori: Ilie Bianga (E 
nergia — șc. profesională St. roșu) 
echipe: Energia — șc. prof. St. roșu. 
Senioare: Erika Licbliardl (Energia — 
șc tehnică St. roșu). Pe echipe : Ener
gia — șc. tehnică St. roșu. Seniori t 
Vasile Dumitrescu (Energia — șc teh
nică St. roșu). Pe echipe : Energia — 
șc. tehnică St. roșu. La finale au par
ticipat șî aproape 50 de copii de la șco
lile din localitate. Ei și-an disputat in- 
lîietatca pe două categorii de vîrstă : 
fetițe cat. 1 : Mariana Tarollcr. en, 
Siegfried Wagner, băieți: cat. 1 :

Nistor.

II: 
I.con- 
Oană.cat. 11 : Constantin

C. Gruia-coresp. reg.

> avutEtapa orășenească 
stadionului și ea s-a bucurat

GALAȚI, 
loc în jurul 
de un deosebit succes, aproape 400 de 
concurenți ținînd să fie prezenți la 
startul probelor. Titlurile de campioni 
au revenit următorilor sportivi : junioare: 
Scvastița Mistreanu (Flacăra). Pc e- 
cliipe: Flacăra. Juniori: Aurel Toader 
(Flacăra). Echipe: Viitorul. Senioare: 
Iulia Muntcanu (Sănătatea). Echipe : 
Sănătatea. Seniori: AI. Dimache (An
cora). Echipe : Ancora.

A. Șchenkman-coresp,

Brad—Dinamo Barza 45—41 (18—23); 
volei: Minerul Brad—Corvinul Deva 
3—1. (Nicu Sbuchea. corespondent).
BUȘTENI : UN REUȘIT CONCURS 

DE ȘAH

sportivă Caraimanul dm 
organizat recent, un 
de șah Iată și 

C. Davidescu 9 p.; 2. 
8_p.; 3. 1. Dincă 7 */2

reu- 
primii 

I. 
p:

Asociația 
lix'.alitate a 
șit concurs 
clasați : 1. 
Casagranda
4. .R. Conciu 7 p.; 5. I. Brinzaru 7 p. 
(Victor Zbarcea. corespondent).

GIURGIU : „CUPA 7 NOIEMBRIE* 
LA POPICE

Orașul nostru a găzduit o frumoasă 
competiție de popice dotată cu „Cupa 
7 Noiembrie". Pe primul loc s-au cla
sat Elena Niță (asoc. sp. Cetatea) 
cu 368 p.d. și Constantin Urucu 
(asoc. sp. Victoria) cu 421 p.d. (Tra
ian Barbălată, corespondent).

FAGÂRAS: COMPETIȚII ÎNCHINATE 
ZILEI DE „7 NOIEMBRIE"

Din inițiativa consiliului raional 
U.C.F.S. Făgăraș și în colaborare eu 
asociațiile sportive din localitate, de 
curînd au avut loc o serie de compe
tiții de handbal în 7 și volei. Cîteva 
rezultate : handbal in 7: Grupul școlar 
chimie — Ncgoiul 20—16; Carpați 
Făgăraș—Avîntul Cincsor 17—12; 
Volei Băieți: Grupul școlar chimic — 
Utilajul 2—0. Negoiul—Sănătatea 
2—0, Fete : Carpați Făgăraș—Ne
goiul Făgăraș 2—0. (Valentin Lazăr, 
corespondent)

„CUPA 7 NOIEMBRIE" LA TIR
• In zilele de 4 și 5 noiembrie, pe 

poligonul Dinamo din București s-a 
desfășurat uri concurs de tir inter- 
orașc, organizat de consiliul regional 
U.C.F.S București și dotat cu „Cupa 
7 Noiembrie" Au participat sportivi 
și sportive din orașele Brașov, Giur
giu, Alexandria .și Ploiești. Proba de 
armă sport 3x20 tocuri a lost ciști
ga tă 
Riu) 
tigat 
540

ls seniori de N. Cristea (Giur- 
cu 556 p., iar la senioare a ciș- 
Angela Zgorobete (Giurgiu) eu 

p Pe echipe: Giurgiu 2.572 p., 
2. Brașov 2.570 p.. 3 Alexandria 
2.462 p. Proba de armă liberă .3 x 20 
focuri : seniori : M Cristea (Brașov) 
534 p.; senioare: Cornelia Nițu ( Ale
xandria) 515 p.; echipe: Brașov 
2.530 p„ Giurgiu 2.525 p„ Alexandria 
2.458 p. „Cupa 7 Noiembrie" cu care 
a fost dotat acest concurs a revenii 
(prin adiționarea punctajului echipe
lor de seniori și senioare) reprezenta
tivei orașului Brașov

• în orașul Brașov s-a desfășurat 
zilele trecute un concurs de tir în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie, la care 
au participat 17 trăgători și 6 trăgă
toare din localitate. Concursul s-a 
desfășurat la proba de armă liberă 
3x20 focuri și s-a încheiat cu vic
toria Margaretei Filip (Olimpia) ia 
fete și, respectiv, Gh. Sicorsțhi (Olim
pia) la băieți. (C. Gruia, coresp.)

IAȘI, 
întrecut cu 
rea 
Iul ui 
ni oare 
portă ri Ic-au 
medii nr. 2. la 
stîlulului 
letii Universității „Al 
mai evidential tinerele sportive 
linescu și Elena Luca, studente 
tulul Politehnic, studentul 
Dimii riii de la Universitatea 
Cuza“ și eleva Cornelia Pătrașcw <lc 
la școala medie nr. 2.

Peste 200 de concurcnți s-an 
entuziasm pentru desemna- 

campionilor pe oraș ai traditiona- 
cios de mase. In probele de in

și juniori cele mai bune com- 
avut reprezentanții școlii 

senioare, sportivele In- 
Polilchnic iar la seniori, at- 

Universilății „Al I. Cuza". S-a»
Ana (A- 
la Inșii- 
Dumitra 
„Al I.

A. Scăunăș coresp.

ORADEA. întrecerile decisive, care 
au holărît pe eîștigătorii crosului „Să 
inlîmpinăm 7 Noiembrie" au angrenat 
peste 300 de tineri atlet! și atlete din 
localitate. Iată rezultatele: junioare: 
1. Maria Toriik (Coop. Higiena). 2. 
Ileana Rcvcsz (Șc. medic 4). 3. Mari» 
Safrani (Șc. med. 7), Echipe: 1. Cen
trul școlar Oradea. 2. Școala Pedagogică.
3. Școala medic 4. Juniori: 1. 
Pasulă (Școala pedagogică), 
Zavcczki (Centrul școlar). 3. 
pincar (C.F.R.). Echipe: 1. 
gogiră , 2. Centrul școlar, 
medic 4.

C.l.
2. Șt. 

Ioan Co- 
Pcda- 

Școala
Sc.
3.

Ilic Gliișa-corcsp. l'Cg.



’ (

Se împlinesc 44 de ani de cind 
muncitorii și țăranii din Rusia, sub 
conducerea eroicului partid comunist, 
creat de Vladimir llici Lenin, au răs
turnat dominația capitaliștilor și mo
șierilor și au instaurat Puterea So
vietică.

Rupind lanțul imperialismului în 
Rusia, una din cele mai mari țări ale 
lumii, Marea Revoluție din Octombrie 
a zdrobit puterea capitaliștilor și mo
șierilor, a instaurat dictatura proleta
riatului, creînd un stat de tip nou — 
Statul sovietic, o democrație de tip 
nou — democrația pentru oamenii 
muncii. Biruind greutăți neînchipuit 
de mari, poporul sovietic, sub condu
cerea gloriosului Partid Comunist, a 
asigurat victoria deplină și definitivă 
a socialismului și pășește azi la în
făptuirea visului de aur al omenirii 
— comunismul

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, care a avut loc acum 44 de 
ani, a accelerat nemăsurat de mult 
prefacerile in lumea contemporană, a 
deschis, pe toate meridianele, drumul 
unor evenimente furtunoase, cruciale 
Sub steagul marxism-leninismului s-au 
produs transformări epocale, care au 
dat lumii o nouă înfățișare social 
politică. Pe drumul deschis de Revo
luția din Octombrie, omenirea a ob
ținut o victorie capitală : făurirea sis
temului socialist mondial și schimba
rea raportului de forțe in favoarea so
cialismului. fapt cu imense consecințe 
asupra dezvoltării istorice, izvor de 
mărețe perspective. Triumfînd pe o 
mare parte a globului, ideile marxism- 
leninismului și-au dovedit cu priso
sință uriașa capacitate transformatoa
re, rolul de călăuză sigură in realiza
rea celor mai adinei prefaceri din 
lume.

Pe 
luție 
tează 
Hard 
ternicul lagăr socialist. Se dezvoltă și 
se consolidează necontenit sistemul 
mondial socialist, in timp ce pozițiile 
imperialismului slăbesc, orinduirea ca
pitalistă discreditindu-se tot mai mult 
în fața popoarelor. Socialismul a ciș
tigat noi și noi victorii, a invins de
plin și definitiv in U.R.S.S. și se 
construiește cu succes in țările de de
mocrație populară. Astfel, sistemul so
cialist constituie factorul care deter
mină intr-o măsură tot mai mare dez
voltarea mondială

Succesele obținute de poporul sovie
tic sub conducerea P.C.U.S. în cei 44 
de ani de la victoria Revoluției Socia
liste din Octombrie confirmă în mo
dul cel mai grăitor, superioritatea so
cialismului Rodnicul bilanț făcut de 
cel de al XXII-lea Congres al P.C.U.S. 
a demonstrat, in mod convingător, în
tregii lumi forța și trăinicia economică 
a Uniunii Sovietice, superioritatea ei. 
Sub conducerea partidului lor comu
nist, oamenii sovietici au obținut suc
cese remarcabile in îndeplinirea pla
nului septenal. Astăzi. Uniunea Sovie
tică deține pozițiile cele mai înaintate 
în domeniul științei și tehnicii Stir- 

! nesc admirația întregii lumi realizările 
i epocale ale U.R.S.S. in acest domeniu.

calea deschisă de Marea Revo- 
Socialistă din Octombrie înain- 
astăzi, umăr la umăr, un mi- 
de oameni, strinși uniți in pu-

imbold in muncă
luptă pentru toate
popoarele lumii

Moscova. Leningrad, Kiev, Tbilisi 
pe tot intinsul țării care a pornit

sovietici sărbătoresc 
Marii Revoluții din

La 
ca și .
la construirea desfășurată a comunis
mului, oamenii 
azi aniversarea
Octombrie. „Totul pentru om. pentru 
binele lui", iată esența acestui minunat 
contur al vieții comuniste pe care l-au 
schițat cu atita forță, nemuritoarele 
și biruitoarele idei ale lui Lenin, care 
călăuzesc și actualul Program a! 
P.C.U.S. Azi popoarele sovietice scriu 
marea carte a lumii: cartea societății 
comuniste. Și tot ce va cuprinde ea 
este atît de măreț, atit de uman, incit 
această victorie a oamenilor sovietici 
constituie un adevărat imbold in muncă 
și luptă pentru toate popoarele lumii.

Sint fericită că trăiesc și muncesc 
intr-o țară socialistă Știu că urmind 
exemplul Uniunii Sovietice. întregul 
lagăr socialist va construi cu fermi
tate comunismul Ca profesoară și ca 
sportivă, sint hotărită să muncesc cu 
tot avintitl împreună cu ceilalți oameni 
ai muncii din patria mea pentru ca. 
în felul acesta, să contribui și eu la 
efortul unanim al poporului nostru 
care, sub conducerea partidului, luptă 
pentru un viitor luminos, pentru pace 
in intreaga lume.

CATRSNEL FOLEA
din lotul republican de tenis 

de masă

a vic- 
și co-

învă-
Parti- 

Sovietiee 
(iheorghe Gheorghiu-

Țara Marelui Octombrie, care a des
chis drumul spre o orînduire socială 
superioară, comunismul, este aceea 
care a deschis omenirii drumul spre 
cosmos. Forța materială și spirituală 
acumulată de Uniunea Sovietică în 
cele peste patru decenii, dau acum 
posibilitatea poporului sovietic de a 
intra intr-o nouă etapă a dezvoltării 
sale, trasată de istoricul Congres al 
XXII-lea al P.C.U.S. — etapa con
struirii comunismului.

In lumina perspectivelor deschise de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. a- 
pare și mai clară inevitabilitatea isto
rică a pieirii capitalismului, și 
toriei orînduirii noi, socialiste 
muniste.

„Călăuzindu-se după măreața 
țătură leninistă, după experiența 
dului Comunist al Uniunii
— a spus tov. 
Dej, la Congresul al XXII-lea al 
P.C.U.S. — partidul nostru conduce 
poporul romin pe drumul desăvîrșirii
construcției socialiste" Mergind pe 
drumul deschis de Marele Octombrie,
poporul romin. sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Romin, a obținut 
succese hotăritoare in construirea so
cialismului in patria noastră

Entuziasmat de mărețul program de 
desăvirșire a construcției socialiste in 
patria noastră, elaborat de Congre
sul al Ill-lea al P.M.R., poporul ro
min înfăptuiește cu hotărire sarcinile 
privind dezvoltarea bazei tehnice ma
teriale a socialismului, încheierea pro
cesului de făurire a relațiilor socia
liste in intreaga economie. Realizarea 
acestor obiective deschide in fața po
porului nostru orizonturi și mai lu
minoase, deschide perspectiva trecerii 
treptate alături de celelalte țări so
cialiste. la construirea comunismului.

Revoluția din Octombrie a pus la 
ordinea zilei unicul mod de existență 
mondială posibilă in epoca noastră — 
coexistența celor două sisteme social- 
economice opuse. Nașterea statului so
vietic a însemnat totodată apariția 
unei puteri căreia ii sint complet străi
ne războiul și agresiunea. Pacea, co
existența pașnică, stindard pe care Re
voluția din Octombrie l-a înălțat în 
fața tuturor popoarelor, au devenit 
cauza scumpă a primului stat al so
cialismului din însăși clipa ființării 
sale Mase largi de oameni din lumea 
întreagă s-au convins cu prisosință 
că socialismul și pacea sint de ne
despărțit, că luptătorii pentru socia
lism sint cei mai hotărîți militanți 
pentru triumful conviețuirii pașnice a 
tuturor popoarelor; s-au convins că 
orice succes pe drumul creșterii for
țelor socialismului in lume deschide 
noi perspective cauzei păcii. lovește 
direct în lagărul războinic, diminuin- 
du-i posibilitățile agresive. Puteri ale 
păcii, prin insăși natura orînduirii lor 
sociale, țările sistemului socialist mon
dial constituie principala forță anti- 
imperialistă, antirăzboinică a zilelor 
noastre Puterea economică și militară 
a Uniunii Sovietice, a tuturor țărilor 
socialiste reprezintă o stavilă in calea 
imperialiștilor, amatori de războaie 
mondiale

Sărbătorind cea de a 44-a aniver
sare a gloriosului Octombrie, poporul 
romin iși exprimă recunoștința sa 
fierbinte față de poporul sovietic care
l-a  ajutat să se elibereze, să-și ia 
soarta in propriile sale miini și să-și 
clădească o viață mai luminoasă. Pen
tru oamenii muncii 
prietenia cu marele 
Sovietic constituie 
drie și un puternic 
încredere in viitor.

din țara noastră 
și puternicul Stat 

un titlu de min- 
izvor de putere și

Două visuri
In prea jma zilei de 1 Mai am. vizitat 

Uniunea Sovietică, in calitate de tu
rist sosit cu ..Trenul prieteniei ro- 
mino-sovietice" După ce am admirat 
minunatele construcții ale Kievului și 
monumentalul Leningrad, am ajuns 
să văd și frumoasa capitală a Uniu
nii Sovietice: „Dorogaia moia Mos
kva"

Pașii grăbiți ai turistului, ce nu po
posește mult timp pe aceste melea
guri. m-au dus spre colinele Lenin, ia 
Universitatea Lomonosov După ce am 
privit incintătoarea panoramă a Mos
covei n-am putut rezista pasiunii pro
fesionale și am vizitat minunatele co
lecții de mineralogie și petrogralie ale 
marii capitale

Eșantioane de o rară frumusețe de 
agat, onix și ametist mi-au rămas a- 
dinc întipărite 
aranjat cu gust 
mai minuțioase 
geologice

Dar, trebuie 
încă din țară 
dea 

in memorie. Totul era 
artistic, respec.tind cele 
reguli ale științelor

să vă mărturisesc că 
mă rodea ideea de a ve- 

măcar o rundă a campionatului 
mondial de șah. Și vă spun cu toată
satisfacția că am văzut-o: partida în
treruptă din runda a XVll-a. Am vă-

Vriiif iîi/ii XiîVîî* îlî
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Intilnirile mele cu
Larissa Latinina... Un nume cunos

cut iubitorilor de sport din țara noas
tră, o sportivă care strălucește de 
mulți ani in confrunltrea cu cele mai 
mari gimnaste ale lumii. Cind mă gîn- 
desc la ea retrăiesc aievea, cu aceeași 
vie emoție, momente din intilnirile 
care ne-au adus pe amândouă în ace
leași concursuri...

Parcă o văd la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne, in 1956. Calmă, La
rissa se pregătește să execute primul 
exercițiu. Cită grație, 
cită siguranță în 

confirmă calitățile 
talentatei 
an mai IPziu, ne-am intilnit 
Capitala tării noastre, unde 

desfășurat întrecerile din cadrul

elegantă, 
Punctajul 
excepțic- 
sovietice.

cită 
mișcări.

limnaste
superior 
nale ale

... Un 
chiar în 
s-au
„Cupei Europei". Apariția Larissei în 
sala Floreasca a jost însoțită de ro
pote nesfirșite de aplauze. La fel ca 
și trecerea ei pe la fiecare aparat. 
Totul purta amprenta unei măiestrii 
desăvîrșite 1

In 1958, la Moscova ne-am rein- 
tilnit cu prilejul campionatelor mon
diale. Și Larissa avea să facă din nou 
dovada excepționalelor ei calități, in- 
trecindu-se pe 
de campioană 
plata meritelor

... 1960. Din 
lejul ? Intilnirea bilaterală R- P. 
mină-U.R.S.S. Și de data aceasta, 
rissa a cucerit inimile miilor de spec
tatori de la

... Ne-am
Olimpice de 
gust. Ca și 
feminină sovietică și-a demonstrat cu 
prisosință marea ei superioritate. La
rissa Latinina, 
lina 
trei

sine. Loewi J fi titlul 
mondială a fost 
ei.
nou la București.

răs-

Pri-
Ro-
La-

Floreasca 1 
relntilnit apoi la Jocurile 
vară de la Roma, în au
la Melbourne, gimnastica

Sofia Muratova șl Po- 
s-au situat pe primeleAstahova 

locuri !

i

/

-.

ti
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Împlinite
pe cei doi corifei al șahului mon- 

infruntindu-se in
zut 
dial, față in față, 
cea mai mare competiție de șah din 
lume. Alături de pasionații spectatori 
moscoviți am trăit și eu clipe de ne
uitat oferite de spectaculosul final de 
partidă dintre cei doi mari maeștri so
vietici. Avînd doi nebuni contra cal, 
Tal a ciștigat acest final cu toată o- 
poziția indîrjită a lui Botvinnik. După 
terminarea partidei am ținut cu orice 
preț să obțin in cartea de onoare a a- 
sociației sportive Geologia, autogra
fele celor mai buni șahiști sovietici. 
Au semnat Keres, Petrosian, Flohr. 
Lilienthal, Tal și chiar Botvinnik

Nu pot uita niciodată figura ingi
nerului Mihail Botvinnik, gesturile lui 
sigure, ochi lui scinteietori și sobrie
tatea sa care impune un deosebit 
pect.
...Și iată că excursia în Uniunea 

vietică mi-a împlinit două visuri: 
vizitat marile construcții ale comunis
mului și am văzut o partidă a cam
pionatului mondial de șah

res-

So-
am

FLORIN CODARCEA
— geolog —

Larissa latinina
1961. in 
de gim- 

cucerirea 
putut fi

V.'
... Și. in sfîrșit. Leipzig 

„Cupa Europei"... O pleiadă 
■naște au dat asaltul pentru 
locului I. Dar Larissa n-a 
totuși întrecută...

... Am învățat mult de la Larissa 
Latinina. Secretul succeselor, după 
spusele ei, constă in repetări, in cit 
mai multe repetări. Acestea iți măresc 
siguranța in execuții, te ajută să treci 
cu deplină stăpînire peste fiecare a- 
parat, iți elimină tracul. Dar, obți
nerea unor performanțe mari presu
pune nu numai o pregătire asiduă, 
atentă, științifică. Sportivului i se 
cere in același timp să fie animat și 
de o dragoste nemărginită față de cu
lorile patriei dragi, față de poporul 
pe care îl reprezintă. Acești doi fac
tori constituie, de fapt, cheia succe
selor.

Intilnirile mele cu Larissa Latinina 
sint totdeauna prilej de bogate în
vățăminte. De aceea este ușor de ima
ginat cit de nerăbdătoare sint să o 
revăd anul viitor, la „mondialele" de 
gimnastică de la Praga.

ELENA LEUȘTEANU
maestră a sportului

O scoală9

De cîte ori îmi amintesc de primul 
meu drum în Uniunea Sovietică re
trăiesc din plin bucuria care-mi co
pleșise întreaga ființă și imensa ne
răbdare cu care așteptam să ajung o 
dată la Moscova. In toamna anului 
1950 am fost trimis să studiez la Ins
titutul Central de Cultură Fizică. Cu 
ajutorul colegilor mei și al cadrelor 
didactice am reușit ca în scurt timp 
să depășesc dificultățile inerente ori
cărui început, să-mi însușesc temeinic 
limba rusă și să învăț cît mai bine 
materiile predate.

In cei patru ani petrecuți la Mosco-

£

Antrenorii tie haltere și sportivii 
noștri fruntași ai acestei discipline 
au avut în vara acestui un un oaspete 
de seamă : renumitul antrenor sovie
tic Alexandr Ivanoviri Kalamccv. /./ 
le-a împărtășit tehnicienilor noștri 
zeci și zeci de „secrete"" privind 
buna pregătire a halterofililor și com
portarea lor in conchisuri.

DIN ALDEMIL
avem toarte mulți prie- 
concursuri facem cu-

Noi, sportivii, 
teni. La marile 
noștință cu sportivi din diferite țări. 
Întrecerile se termină repede, se uită 
poate rezultatele, dar multe momente 
rămin întipărite in minte, prieteniile 
legate trăiesc mai departe.

Eu am inceput să practic sportul 
preferat, tirul la talere, relativ tîrziu. 
in anul 1951. Trei-patru ani nu am 
putut ieși din anonimat. Locurile pe 
care le ocupam in diverse concursuri 
nu erau fruntașe. Piuă cind, intr-o zi, 
am făcut cunoștință cu un adevărat 
profesor care nti-a dezvăluit drumurile 
care duc spre măiestria sportivă. A- 
ceasta s-a intîmplat in urmă cu a- 
proape cinci ani, cind pe poligonul 
Tunari antrenorul sovietic Pokrovski, 
cu răbdare de pedagog, mi-a corectat 
greșelile tehnice, începînd de la ținu
ta în timpul tragerii pînă la pregăti
rea armei. Sfera mea de cunoștințe 
tehnice a început să se îmbogățească.

Anul următor. în 1957, prima mea 
deplasare în Uniunea Sovietică. La 
concurs l-am întîlnit din nou pe an-

&

■

Cele mai bune aruncătoare de su
liță din lume din acest an — Elvira 
Ozolina și Maria Diaconescu — sini 
două bune prietene. Cu ocazia dife
ritelor concursuri la care participă 
împreună sau prin zecile de scrisori 
pe care și le trimit, aceste două ex
celente atlete schimbă impresii asu
pra antrenamentelor și întrecerilor 
făcind un rodnic schimb de expe
riență.

minunată
va am legat prietenii trainice cu nu 
nieroși colegi și în special cu unul din 
tre ei, săritorul în lungime Vladimii 
Popov, astăzi antrenor de seamă a 
lotului unional, cu care port o strîn 
să corespondență. In acești ani am a 
vut posibilitatea să învăț, la cursur 
și la lecțiile practice, sumedenie d< 
lucruri deosebite pe care mă străduiesc 
să le aplic acum în activitatea mea d< 
fiecare zi. De un mare folos pentri 
munca de astăzi mi-a fost și faptu 
că am avut ocazia să urmăresc ci 
toată atenția ședințele de lucșs ai 
„Școlii de ridicare a măiestriei’spor 
tive". organizată pe lîngă Institut. L; 
această școală participau majoritate; 
atleților de seamă din Uniunea Sovie 
tică. printre care Leonid Scerbakov 
Iurii Lituîev, Vladimir Kazanțev, Iri 
na Begleakova ș. a.

Ceea ce m-a impresionat cel ma 
mult la sportivii sovietici, pe care an 
avut ocazia să-i cunosc îndeaproape 
la această școală sau în Institut, a fos 
conștiinciozitatea deplină cu care s 
pregătesc în tot timpul anului, voir 
ța lor nestrămutată și înaltul patrie 
tism cu care luptă pentru obținere 
unor rezultate de o valoare cit m; 
ridicată. Aceste calități morale, car 
îi caracterizează pe oamenii sovietic 
am căutat și caut să le educ perm; 
na net in cadrul diferitelor tabere d 
pregătire sau in cadrul obișnuitek 
ședințe de antrenament cu cei mai t 
neri atleți și cu juniorii noștri Dup 
părerea mea calitățile morale repr< 
zintă un suport însemnat al rezult: 
telor și, dublate de o perfectă preg; 
tire fizică multilaterală și special 
pot determina valoarea acestor perfo 
manțe sportive.

Prof. VASILE DUMITRESCU
antrenor de atletism

DE AMINTIRI
trenorul Pokrovski. Deși eram în î 
trecere cu trăgătorii sovietici, bun 
meu prieten, antrenorul sovietic P 
krovski, mi-a dat citeva sfaturi pr 
țioase, m-a asistat Ia prima „serie 
după care mi-a făcut citeva observa 
tehnice, ca și cu un an in urmă 
București. Rezultatul: in seria t 
mătoare am tras mai puține dubleu 
dar cu efect mai mare. Maestrul P 
krovski nu cunoștea rivalitatea spe 
tivă...

Printre prietenii mei sovietici sen 
mără doi mari țintași : Kalinin 
Nikandrov. Ne-am intilnit cu ei ori 
cile ori delegația trăgătorilor noș 
participa la vreun mare concurs int< 
național de tir. Cu amicul meu. K 
linin, am stat alături pe podiumul i 
vingătorilor, la Jocurile Olimpice 
la Roma și anul acesta la „mondial 
la Oslo. Pentru prietenia noastră 
conta cine stă pe treapta mai îna 
a învingătorilor.

ION DUMITRESCU
campion olimpic la tii
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î Succes deplin, dragi 
■
jj In tradițiile poporului nostru 
țj există un vechi obicei: cu ocazia
■ marilor sărbători să-i felicităm pe 
I prieteni. Aniversarea Revoluției So-
i cialiste din Octombrie este o săr- 

B bătoare măreață a oamenilor mun
ți cii din lumea întreagă. Sînt deo- 
J sebit de fericit ca în ajunul ei să-i 
H salut din toată inima pe colegii mei 
85 romini, jucător i de polo.
g In anii din urmă ne unește o 

strînsă prietenie și o frumoasă în-
■ trecere pe „terenurile de apă". Și 
jț jucătorii sovietici și cei romini își

■■MMM .IMiillMlilIMllIMIIiMIIIIMIt^ț 

tovarăși și prieteni I 
ridică an de an măiestria, aflîn- jj 
du-se acum în primele rinduri ale ga 
echipelor lumii. Anul viitor vom ■ 
lua împreună parte la o mare corn- țg 
petiție, campionatul european de 'a
Leipzig. B

Vă doresc, dragi tovarăși și prie- B 
teni, succes deplin în această în- jg 
trecere I

ANDREI CISTEAKOVSKI 
vicepreședinte al Federației inter- B 

naționale de polo pe apă H

0 vuită la Uzina de stat de rulmenți Nr. I 
din Moscova, membru în colectivul de conducere 

al Asociației de prietenie sovieto-romînă

J 
$

„Uniunea Sovietică a I 
lansat primul satelit J 
artificial ai Pămîntu- J 
lui Rachetele cosmice ? 
sovietice au fost pri- J 
mele care au învins Z 
forța de atracție a Pă- Z 
mintului si au ieșit pe Z 
trasee interplanetare. k 
Am reușit să transpor- i 
tăm primii fanionul 4 
nostru oe Ltmă si să J 
fotografiem partea ei J 
invizibilă de pe Pă- J 
mint. Primii oameni t 
care au cutezat să-si 7 
părăsească leagănul - 7 
Pămîntul - si au efec- r 
tua» zboruri triumfale ? 
in Cosmos au fost Iuri J 
Aiexeevici Gagarin 
Gherman
Titov 
unii 
la 
lea

Si
Stepanovici 

cetățeni ai Uni- 
Sovietice delegați 

Congresul al XXII- 
al Dartidului !“
(Din Raportul de 

activitate al CC. al 
P C U.S la cel de-al 
XXII-lea Congres al 
P C.U.S.).

Torul în numele omului,
Orașul Moscova a îmbrăcat haine 

de sărbătoare. In ajunul aniversării 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie, străzile, bulevardele și clădirile 
capitalei Uniunii Sovietice au un as
pect festiv. Fețele moscoviților sînt 
vesele și pline de însuflețire: oamenii 
muncii din Capitala U.R.S.S. rapor
tează în aceste zile despre marile suc
cese pe care le-au obținut în pro
ducție în cinstea celui de al XXII-lea 
Congres al P.C.U.S. și a zilei de 7 
Noiembrie.

In rindurile acelora care au luptat 
cu avînt pentru îndeplinirea și depă
șirea angajamentelor în cinstea mă
rețelor evenimente se află și numeroși 
sportivi. Am făcut în aceste zile o vi
zită la Uzina de stat de rulmenți 
nr. 1 din Moscova, membru în colec
tivul de conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romînă. Această uzi
nă este una dintre cele mai mari din 
Europa. Mîndria colectivului uzinei o 
constituie secția automatizată, prima 
de aceșt gen din lume, unde de la 
topitorie și pînă la ambalarea rulmen
ților totul se tace automat. Zilele tre- 
■ ,ie niuncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei și-au îndeplinit înainte de ter
men angajamentele luate în cinstea 
zilei de 7 Noiembrie, cucerind locul l 
în întrecerea care a angrenat toate co
lectivele de muncă moscovite, obți- 
nînd Steagul roșu de producție al 
Consiliului orășenesc al economiei 
naționale.

Dintre muncitorii care lucrează în 
această uzină aproape 4.000 tineri și 
tinere participă în mod regulat la ac
tivitatea sportivă. în cadrul uzinei 
funcționează un număr de 22 de secții 
pe ramură de sport. Președintele co
lectivului sportiv al uzinei, tov. Viktor 
Starșinov, cu care am stat de vorbă, 
ne-a relatat despre însuflețirea cu 
care sportivii de aici au muncit pentru 
îndeplinirea angajamentelor pe tărim 
sportiv luate în intîmpinarea Congre
sului al XXII-lea al P.C.U.S. La multe 
capitole angajamentele au fost de-
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Paposrele noastre §

N-am fost martorul salvelor de 
pe Aurora, dar eu, ca Și dumnea
voastră, dragi prieteni romini, știu 
foarte bine că aceste salve au des
chis o eră nouă in istoria omeni
rii.

Ele au adus eliberarea popoare
lor Rusiei, care au incercat atunci 
o mare bucurie. Tot atit de mare, 
ca și bucuria pe care a incercat-o 
poporul frate romin cu 17 ani în 
urmă, in ziua de 23 August 1944.

Mi-a fost dat de citeva ori să 
fiu în minunata Rominie însorită. 
Și de fiecare dată in caietul meu 
de însemnări au fost trecute nume 
noi de prieteni. Am legat priete
nii care trăiesc 
mea. Prietenia noastră crește cu 
fiecare zi și sint fericit că in mă
reața operă a construirii comunis
mului popoarele noastre pășesc 
in același rind.

mereu in inima

VLADÎMIR KUZNEȚOV 
maestru emerit al sportului

pășite. Astfel, colectivul și-a propus 
să pregătească un maestru al sportu
lui și a pregătit trei maeștri ai spor
tului, un număr de 37 de muncitori 
au îndeplinit normele de clasificare de 
categoria I (în loc de 31), 380 de 
tineri și tinere au trecut normele com
plexului G.T.O. (în loc de 250).

Mulți dintre cei care lucrează în 
cadrul renumitului colectiv al uzinei 
de stat de rulmenți nr. 1 din Mosco
va îmbină cu succes munca în pro
ducție cu activitatea sportivă. Ast
fel, fruntașul muncii comuniste, elec
tricianul Vladimir Sergheev, a înde
plinit vara aceasta norma de maestru 
al sportului la ciclism. In cadrul uzi
nei este foarte cunoscut maistrul Ivan 
Kuziakin, de la secția de control 
tehnic. El are categoria I de clasifi
care la atletism, iar inginerul Lev 
Gurov a cucerit titlul de campion în 
proba de triplu salt la Jocurile O- 
limpice pentru surdo-muți desfășurate 
în toamna aceasta în Finlanda. Spor
tivii din uzină povestesc cu mindrie 
și despre faptul că echipa de juniori 
a cîștigat titlul de campioană a ora
șului Moscova ia fotbal.

O mare prietenie leagă pe sportivii 
acestei uzine cu sportivii romini. In 
anul 1959, cu prilejul celei de a lll-a 
ediții a campionatelor mondiale fe
minine de baschet, Uzina de stat de 
rulmenți nr. 1 din Moscova a patronat 
reprezentativa R. P. Romîne, cu care 
prilej intre sportivele romine și spor
tivii uzinei s-au legat trainice legă
turi de prietenie. In anul acesta, spor
tivii romîni care au partcipat la în
trecerile din cadrul Spartachiadei ar
matelor prietene au fost primiți de 
colectivul uzinei ca oaspeți dragi. 
Sportivii romini au oferit frumoase da
ruri tinerilor sportivi din cadrul co
lectivului uzinei.

însuflețiți de mărețul program de 
construire a comunismului, adoptat de 
cel de al XXII-lea Congres al 
P.C.U.S., muncitorii Uzinei de stat de 
rulmenți nr. 1 din capitala U.R.S.S. 
pășesc în cel de al 45-lea an al puterii 
sovietice — sub soarele Marelui Oc
tombrie roșu — hotăriți să obțină noi 
și importante succese în muncă și în 
spori

ALEXANDR SIZONENKO

In acest an, sărbătorirea aniversă
rii Marelui Octombrie are loc in con
diții cu totul neobișnuite. Cu numai 
citeva zile înaintea marii sărbători a 
luat sfirșit cel de al XXII-lea Con
gres al P.C.U.S., care a adoptat mă
rețul program al construirii societății 
comuniste, pentru prima oară în isto
ria omenirii.

De-a lungul multor secole, artiștii 
plastici, scriitorii și poeții au zugră
vit chipul omului viitorului. Acum au 
venit vremurile cînd acest chip de
vine realitate. îndrăzneț, curajos și 
puternic, bogat in cunoștințe multila
terale, curat moralicește, desăvirșit pe 
plan fizic și spiritual — acesta este 
omul societății comuniste.

Vladimir llici Lenin arată că oa
menii care construiesc societatea 
nouă, mai ales cei tineri, trebuie să 
fie dirzi și căliți, pregătiți multilate
ral pentru a duce la îndeplinire sar
cinile Partidului. Pentru aceasta ei 
trebuie să practice cultura fizică. în 
special gimnastica. înotul, schiul, exer- 
cițile fizice de tot felul, să ia parte 
la excursii, acestea fiind tot atitea 
mijloace de intărire a sănătății, de 
refacere a capacității de muncă. 
Lenin spunea: „In patria noastră 
muncitoare, trebuie armate de mi
lioane de oameni, puternici din punct 
de vedere fizic, oameni plini de voință, 
bărbăție, energie și perseverență. Lor 
le aparține viitorul, cu mîinile lor va 
fi cucerit dreptul de a construi noile 
baze ale societății omenești".

Aceste indicații ale lui Vladimir 
llici sint oglindite în Programul 
P.C.U.S. adoptat de cel de al XXII- 
lea Congres, in care se arată : „Par
tidul consideră că una din sarcinile 
cele mai importante este de a asi
gura educarea, începînd de la vîrsta 
cea mai fragedă, a unei tinere gene
rații călite fizicește, ale cărei torțe 
fizice și spirituale să se dezvolte ar
monios. Aceasta reclamă stimularea 
pe toate căile a tuturor disciplinelor 
sportive și culturii fizice de mase.

★
★ ★

Un moment solemn : 
pe stadionul central „V. 
I. Lenin “ din Moscova , 
Se ridică steagul între
cerilor finale ale Spar- 
tachiadei popoarelor. 
Uriașa competiție de 
mase a reunit la star’ 
tul ultimei edilii mi
lioane de participant 
de pe întreg continen
tul Uniunii Sovietice.

* ★
★ 1

totul în folosul omului
★ ★ 

★

N. N. ROMANOV
președintele Consiliului Central 

al Uniunii Asociațiilor și Organi
zațiilor sportive din U.R.S.S.

★
★ ★

inclusiv în școli, atragerea unor pă
turi tot mai largi ale populației, in 
special ale tineretului în mișcarea de 
cultură fizică"

Mișcarea sportivă sovietică a in- 
tîmpinat Marele Octombrie cu inari 
succese. Astăzi, după amploarea de 
mase luată de mișcarea sportivă, ca 
și prin prisma rezultatelor inalte ob
ținute in cadrul multor discipline, spor
tul sovietic ocupă locul intii in întrea
ga lume. Numărul celor care prac
tică cu regularitate sportul in U.R.S.S. 
se ridică la 30 milioane de oameni 
de toate virstele și profesiile La a- 
ceastă cifră se adaugă tinerii din 
școli și instituții superioare de invă- 
țămint, angrenați in practicarea exer- 
cițiilor fizice in cadrul programului 
școlar, milioanele de oameni ai mun
cii care fac zilnic gimnastică in pro
ducție, precum și amatorii de turism, 
vinătoare, pescuit, schi, patinaj și 
alte forme de odihnă prin sport.

Una din cele mai strălucite dovezi 
ale nivelului înalt atins de mișcarea 
sportivă din U.R.S.S o constituie 
performanțele sportivilor fruntași Este 
suficient să amintim că la Jocurile 
Olimpice din 1956 și 1960, sportivii 
sovietici au lăsat in urmă pe cei a- 
mericani. la diferențe de puncte din 
ce in ce mai mari. Cunoscutul socio
log american, profesorul Lipset, scria 
nu de mult: „Oamenilor educați In 
credința că țara noastră este cea mai 
puternică dintre toate, le vine greu 
să se împace cu victoria rușilor la 
Olimpiadă. Totuși, așa este I"

Da, profesorul american are drep
tate: s-a terminat (credem pentru 
totdeauna) cu „hegemonia" america
nilor in arena sportivă internațio
nală. Aceasta, deoarece, așa cum spu
nea tovarășul Nikita Sergheevici Hruș- 
ciov, in mesajul adresat participanți- 
lor la J. O. de la Roma: „In condi
țiile societății socialiste libere, oame
nii sovietici au la dispoziție cele mai 
largi posibilități pentru practicarea 
culturii fizice".

Se dezvoltă mișcarea sportivă și in 
celelalte țări ale lagărului socialist. 
Dovadă este că dacă la J. O. de 'a 
Helsinki reprezentanții țărilor socia
liste au cîștigat 27 la sută din totalul 
medaliilor, la ediția de la Melbourne 
a întrecerii olimpice această cifră a 
crescut la 40 la sută Pentru oamenii 
sovietici succesele sportivilor din țările 
frățești Rominia. Polonia. Bulgaria și 
altele, constituie motive de satisfac
ție și mindrie

Programul PC.U.S. preconizează o 
serie întreagă de măsuri menite să 
contribuie la ridicarea nivelului de 
trai al oamenilor sovietici. printre 
care se numără reducerea zilei și sâp- 
tăminii de lucru, creșterea rapidă 

a nivelului general al consumului 
popular, asigurarea confortului in 
viața de toate zilele, lărgirea rețelei 
de creșe și grădinițe pentru copiii oa
menilor muncii. Toate acestea vor 
asigura omului sovietic un plus de 
ore libere, timp pe care el il va putea 
afecta odihnei, artelor. spectacolelor 
și sportului

Ținind seama de exigențele sporite 

ale mișcării sportive, in anii urmă
tori vor ii construite in țara noastră 
numeroase noi terenuri de sport și 
stadioane bazine de înot, parcuri de 
odihnă cabane și hoteluri turistice. 
Va crește rețeaua de locuri de odihnă, 
unde amatorii de sport vor avea la 
dispoziție toate cele necesare practi
cării disciplinelor sportive preferate.

Pînă in anul 1965, in Uniunea So
vietică. numărul celor angrenați ir» 
mișcarea sportivă va atinge impresio
nanta cifră de 50 de milioane de tineri 
și virstnici Desigur aceasta va fi • 
mare victorie a sportului sovietic.

Pe aceste baze tot mai largi v* 
crește fără îndoială și nivelul perfor
manțelor lată de pe acum. recorduri 
care altădată păreau de domeniul fan
teziei au devenit realitate prin efor
tul unor sportivi desăvirșiți ca Iuri 
Vlasov Valeri Brumei. Irina Press și 
alți campioni și recordmani sovietici. 
Și in alte țări socialiste sportivi de 
frunte cuceresc culmi care păreau 
pină acum inaccesibile și in rtndul 
acestora se atlă desigur excepționala 
atletă romincă lolanda Balaș

TOATE ACESTE RECORDURI Șl 
PERFORMANTE ÎNALTE VORBESC 
GRĂITOR DESPRE URIAȘELE PO
SIBILITĂȚI ALE OAMENILOR SO
VIETICI IN ACEST DOMENIU IAR 
RECORDMANI VITEJI CA PICOTII 
COSMONAUT! IURI GAGARIN Șl 
GHERMAN TITOV AU DOVEDIT 
LUMII ÎNTREGI CĂ IN SOCIETA
TEA NOASTRĂ NOUĂ A APĂRUT 
UN OM NOU - OMUL EROU

Cuceririle acestor sportivi neintre- 
cuți sint un imbold pentru toți acei 
care îndrăgesc cultura fizică Ne 
străduim acum ca măiestria sportivă 
să devină un fenomen de masă. ca 
actualele norme prevăzute pentru ca
tegoria a doua și a treia de clasifi
care să devină in cel mai scurt timp 
accesibile unor mase largi de prac- 
ticanti ai sportului

Totul in numele omului, totul In 
folosul omului — aceasta este deviza 
noastră. In numele partidului, tovară
șul N. S. Hrușciov arăta : „DINTRE 
TOATE CUCERIRILE SOCIETĂȚII 
NOASTRE. CEA MAI DE PREȚ ESTE 
OMUL NOU CONSTRUCTOR AN 
COMUNISMULUI" Organizațiile
sportive sovietice, in colaborare eu 
sindicatele și Comsomolul leninist, vor 
face totul pentru ca sportul și cultura 
fizică să contribuie la formarea ace
stui om nou. ca el să crească sănă
tos. plin de vigoare, desăvirșit pe 
plan fizic și spiritual.

Sportivii sovietici, fii credincioși ai 
eroicului nostru popor, nu-și vor pre
cupeți eforturile pentru traducerea in 
viață a mărețului Program de con
struire a comunismului

Ne bucură că prietenii noștri din 
țările socialiste frățești merg pe a- 
celași drum cu noi. drumul făuririi 
unei vieți noi. luminoase și fericite.
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WOTMHLBl ...
I.T.B. a cîștigat „Cupa 7 Noiembrie”

GALAȚI (prin telelon). întrecerile 
Icelei de a Xll-a ediții a „Cupei 7 No
iembrie*' la tenis de masa au marcat 
un plus de valoare față de edițiile pre- 

icedente. Ci.știgătoarea probei de simplu 
rfeminin, maeslra emerită a sportului 
Maria Alexandru, și-a conlirmat buna 
valoare, nepierz.nd decit un singur set 
de-a lungul întregii competiții. De ase
menea. s-au prezentat bine Virgil Sîn- 
deanu și lonescu Soare, iar junioara 
Mariana Jandrescu a lost o adevărată 
revelație, aratindu-se în mare progres.

lată rezultatele tehnice : echipe fe
mei, semifinale: Progresul Buc.— I.T.B. 
3—1 : V Jandrescu—G. Pitică 1—2, M. 
Alexandru—C. Eolea 2—0, M. Alexan
dru, M. Jandrescu—G. Pitică, C. Po

dea 2—1, M Alexandru—G Pitică 
12—0; Voința Buc. (M. Erdreich, 
L. Slăvescu) — I.T.B. II (E. Ră- 
duică, D Berbecaru) 3—0; fi
nala : Progresul—Voința 3—1 : V. 
Jandrescu—Erdreich 0—2, Alexandru— 
Slăvescu 2—0, Alexandru. M. Jan
drescu—Erdreich. Slăvescu 2—1, Ale
xandru—Erdreich 2—0; echipe bărbați: 
semifinale: I.T.B. I (Gantner, Pesch, 
JNaumescu) — sel. reg. Galați (Za- 
Iharia, Jipirescu, Palade) 5—1, Voința 
'Buc. (Bottner, Angelescu, lonescu 
ISoare) — sel. reg. Cluj (Indolean, 
«Suciu, Sentivani) 5—2; finala : 
j-I.T.B. I—Voința 5—3: Naumescu— 
"Bottner I —2, Pesch—Angelescu 0—2, 
Gantner—lonescu Soare 2—1, Nau- 

nmescu—Angelescu 2—1, Gantner— 
^Bottner 2—1. Pesch—lonescu Soare 
1—2, Gantner—Angelescu 2—0. Nau- 
i'mescu—lonescu Soare 2—1; simplu 
femei. sferturi de finală: Biro—M. 
Jandrescu 2—1 (— 15, 22—21, 21 — 
17). După ce a cîștigat setul prim,

M. Jandrescu a condus in cel de al 
doilea cu 15—5. pierzînd ;n cele din 
urmă la limită de timp. Erdreich — 
Pitică 2—0, Eolea—Slăvescu 2—0, 
Alexandru—V. Jandrescu 2—0, semi
finale: Erdreich—Biro 3—2 (4—3,
4—3, 6—18. 5—6, 4—3). In ultimul 
set, cînd mai erau 10 secunde de joc, 
după ce. arbitrul acordase ultimele 
cinci minute, primul punct ciștigă, 
scorul era 3—3 și Biro a tras... afară. 
Alexandru—Eolea 3—0 (17, 19, 15), 
finala: Alexandru—Erdreich 3—1 (12, 
— 17, 16, 18): simplu bărbați, sfer
turi de finală; Gantner—lonescu Soare
2— 0, Naumescu—Angelescu 2—1, Sîn-
deanu—Bottner 2—0, Pesch—Senti
vani 2—1, semifinale: Sindeanu— 
Pesch 3—0 (18, 9, 19). Gantner— 
Naumescu 3—0 (18, 17, 12), finala: 
Gantner—Sindeanu 3—1 (10, — 13,
12. 13); dublu bărbați, semifinale:
Pesch, Zaharia—Sindeanu, lonescu 
Soare 3—2, Gantner, Naumescu— 
Bottner, Angelescu 3—0, finala: 
Gantner, Naumescu—Pesch, Zaharia
3— 1 (19. — 18. 14. 11); dublu fe
mei, semifinale : Alexandru, M. Jan
drescu—Biro, V. Jandrescu 3—0, Pitică, 
Eolea—Erdreich, Slăvescu 3—0, fi
nala : Pitică, Eolea—Alexandru, M 
Jandrescu 3—2 (20, — 17. — 18, 16, 
19); dublu mixt, semifinale: Ale
xandru, Bottner—Pitică. Gantner 
3—1, Eolea, Naumescu—Erdreich. 
Angelescu 3—2, finala: Alexan
dru, Bottner—Folea, Naumescu
3—1 (17, 17, —18, 19). Clasamen
tul „Cupei 7 Noiembrie":' 1. I.T.B. 1 
75 p„ 2. Voința Buc. 63 p., 3. Progre
sul Buc. 41,5 p., 4. reg. Cluj 21, 5 p., 
5. reg Galați 14 p.

A. SCHENKMAN-coresp.

C.C.A., Rapid București și Mureșul Tg. Mureș 
în fruntea clasamentelor

Campionatele republicane se anunță 
deosebit de disputate, etapa de dumi
nică fiind semnificativă in această 
privință. Știința București, de pildă, 
a realizat o mare surpriză. învingînd 
pc Dinamo Tg. Mureș, care pornea iu 
acest meci cu șanse categoric supe
rioare. Știința București a făcut însă 
un meci excelent, nu . s-a descurajat 
nici chiar cînd unii dintre jucătorii de 
bază (Barău, Sterescu, Poper) au fost 
eliminați pentru cinci greșeli perso
nale și, acționind organizat, a realizat 
în prelungiri o victorie pe deplin me
ritată

După frumoasa evoluție a Voinței 
Brașov, în prima etapă, duminică am 
avut prilejui să vedem în Capitală o 
altă echipă cu reale perspective. Este 
vorba de. Știința Timișoara, alcătuită 
în majoritate din elemente tinere, bine 
dotate fizic, cu procedee tehnice co
rect însușite-.. Deși au pierdut în fața 
formației I.C.F., reprezentantele stu
dentelor din Timișoara au lăsat o fru
moasă impresie. Cu o mai bună con
ducere de pe margine, aplicînd o 
tactică adecvată posibilităților, insiș- 
tînd asupra îmbunătățirii jocului pi- 
voților (care vor trebui să-și îmbogă
țească bagajul de procedee tehnice), 
talentatele timișorence vor putea rea
liza rezultate din ce în ce inai bune.

lată acum clasamentele la zi:
MASCULIN. SERIA I

1. C.C.A. 2 2 0 156—105 4
2. Știința Cluj 2 2 0 140-123 4
3. Știința Timișoara 2 1 1 142-118 2
4. Dinamo București 2 1 1 131-115 2
5. Progresul București 2 1 1 121-107 2
6. C.S.M. Galați 2 1 1 129-149 2
7. Dinamo Oradea 2 0 2 117-149 0
8. Constructorul Arad 2 0 2 76-146 0

CICLISM

„Cupa 7 Noiembrie" o reușită verificare înaintea finalei
campionatului 
de ciclocros

Duminică dimineața a avut loc pe 
traseul din jurul G.A.S. Roșia (in a- 
propiere de comuna Pipera) concursul 
de ciclocros dotat cu trofeul „Cupa 
7 Noiembrie" Competiția, organizată 
în bune condițitini de clubul sportiv 
1 Mai, a lost deschisă tuturor pose
sorilor de biciclete, constituind o ulti
mă verificare înaintea finalelor cam
pionatului republican.

Alergătorii avansați și-au disputat 
întîietatea pe un traseu loarte variat 
de circa 20 km. Cel mai bun s-a do
vedit a fi Constantin Dumitrescu (care 

j.a preluat conducerea din turul III) 
lîntr-o întrecere in care toți concurenții 
is-au prezentat bine pregătiți, lată cla- 
țsamentul: avansați: 1. C. Dumitrescu 
^(Flacăra roșie), 2 Gh Neagoe (C C.A.), 
f3. V. lordache (Dinamo).

In celelalte probe s-au înregistrat 
((următoarele rezultate: tineret: 1. P. 
I Simion (C.C.A.). 2. Alex. Hîrju
'(C.C.A.), 3 S Revenko (I.T.B.), ju
niori cat. I: 1. C. Ciocan (Ploiești), 

12. I. Szecheli (Voința Cluj), 3. S. Mi- 
i hălțeanu (FI roșie), juniori cat. a ll-a: 
’ 1. Gh. Radu (FI. roșie). 2. E Dumi- 
Htrescu (C.S.S.), 3. M. Gociman
/(C.S.S.), biciclete de oraș: 1. T. Do- 
i bre, 2. A. Cangea. 3. M Muică.

GH. AMUZA și V. lONESCU-coresp.

Parlicipanții la concursul de duminică an avut de parcurs un traseu dificil, 
care i-a obligat să coboare de pe biciclete.

Foto : Gh. Amuza

TLETISM

Nou record republican de juniori la ciocan

„Cupa tic toamnă”
Duminică dimineață, piscina acoperită 

0c la Floreasca a găzduit primele jocuri 
•0c polo pe apă din cadrul competiției 
'de juniori, organizată dc comisia oră
șenească de specialitate si dotată cu 
„Cupa de Toamnă*4. Meciul dintre Clu- 
Lui sportiv școlar și Școala sportivă de 
fcIe7Î I a fost iot timpul la discreția pri
mei formații care a înscris 15 coluri 
fără să primească vreunul Mult mai 
-disputate au fost celelalte două partide 
Care s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Școala sportivă de elevi II — 
<3.6.A. o—6 și Rapid — Progresul 4— 2. 
Meciul care trebuia să opună echipele 
§tiința și Dinamo a fost amînat.

• In organizarea Clubului Sportiv 
Școlar s-a desfășurat duminică pe 
stadionul 23 August din Capitală un 
concurs al aruncătorilor de ciocan. Cu 
acest prilej Decebal Gheorghiu obți- 
nînd 60,34 m (ciocan de 6 kg) a sta
bilit un nou record republican pentru 
juniori din catcg. I. (v.r. îi aparținea 
cu 58,49). Clasat pe locul doi cu 56.11 
m Mircea Pascu a realizat un nou 
rtcord republican școlar Cu ciocanul 
de 5 kg Gh. Costache a obținut 
51.00 m.

• Pe stadionul Tineretului din Ca
pitală a avut loc întîlnirea dintre 
echipele selecționate ale Institutului 
de Cultură Fizică și Centrul universi
tar București. Victoria a revenit I.C.F. 
cu 292 la 202 puncte lată cîteva re
zultate: BĂRBAȚI: 100 m: I. Leu și 
D. Draga n (ICF) 11,2: 400 m: 
I. Biro (ICF) 52,9: 800 m: V. Jirjea 
(CUB) 2:04,0: I 500 m: I. Biro 4:08.0: 
V Jirjea 4:09,7: 3.000 m: C. Tatu 
(CUB) 9:25,6; 110 mg: L. Preda
(ICF) 15,7; Em. Constantinescu 
(ICF) 16,1: 400 mg: I. Ehedi (ICF) 
60,0: lungime: I. Leu 6,96; II. Alberth 
(ICF) 6,82; IIC S. Ciochină 7.06; 
triplu: N. Popovschi (CUB) 14,17: 
Ad. lonescu (ICF) 14.09; înălțime. 
Gr. Marinescu (ICF) 1,91; C. Semen 
(CUB) 1,88; A. lonescu, C. Stănescu

și A. Trifu 1,85; prăjină: A. Savin 
(CUB) 4.10; P. Aslafei (ICF) 4,10; 
TIC. D. Gîrleanu 4,20; greutate: I. 
Constantinescu (ClIB) 13.46: disc: I. 
Bog (CUB) 40.70; suliță: D. Ma
rian (ICF) 56.81; A. Popa (ICF) 
54,68: ciocan: C. Mușat (ICF) 56,23: 
I. Constantinescu (CUB) 46,80; FE
MEI: 100 m: G. Palade (ICF) 12,7; 
200 m: G. Palade 26,5: Ee Cheșu 
(ICF) 26,7: 400 m: M. Ando (ICF) 
67,6: 80 mg: M Sudan (ICF) 12.9: 
lungime: M. Budan 5.26: E. Knaîl 
(ICI7) 4,97; înălțime: S. Dăscălescu, 
E. Knall și O Borangic (ICF) 1,48; 
greutate: A. Gurău (CUB) 13,89: I. 
Szabo (ICF) 11,49: disc: A. Gurău 
41.73; 1. Szabo 41,52; sulilă: S. Stoi
ca (ICF) 38.38; E. Binder (CUB) 
34,49. (CORNEL STĂNESCU. coresp.)

• Clubul sportiv Flacăra roșie a or
ganizat pe stadionul Voința un con
curs dc marș pe 5 km dotat cu „Cupa 
7 Noiembrie". Clasamentul pe echipe: 
1. FI. roșie 16 p, 2. Dinamo 17 p. 
3. Surdo-muți 19 p, 4. P.T.T. 30 p. 
Clasamentul individual: seniori: 1. Th. 
Nicolae (FI. r.) 24:31,4; 2. V. Avram 
(S.m) 25:06,4; 3. L. Caraiosifoglu (D) 
25:29,0: juniori 1.200 m: D. Gavrilescu 
(FI. r.) 6:40,0: I. Vlădăreanu (Met.) 
6:51, ( (NICOLAE D. NICOLAE- 
coresp.)j

Ciiirgiu, cu mingea, încearcă să-l depășească pe clujeanul Albu. care este 
pregătit să-l împiedice. Fază din derbiul campionatului disputat între Știința 

Cluj — Dinamo București
Foto: T. Roibti

FEMININ. SERIA I :

SERIA A II-A î

1. Rapid București 2 2 0 162-109 4
2. Voința lași 2 1 1 137-100 2
3. C.S.O. Craiova 2 1 1 144-110 2
4. Dinamo Tg. Mures 2 1 1 142-131 2
5. Steagul roșu Brașov 2 1 1 131-125 2
6. Voința Tg. Mureș 2 1 1 115-118 2
7. Știinta București 2 1 1 117-159 2
8. a.sIa. Bacău 2 0 2 87-183 0

3- I.T.B. 2 1 1 110- 90 2

1. Rapid București 2 2 0 162- 86 4
2. I.C.F. 2 2 0 115- 83 4

4. Agronomia Iași 2 1 1
2 1 1

95-104 2
98-132 25. Voința Tg. Mures

6. Crișana Oradea 2 1 1 92-132 2
7. Știința Timisoara 2 0 2 107-122 0
8. Petrolul Ploiești 2 0 2 7^-102 0

SERIA A II-A :

1. Mureșul. Tg. Mureș 2 2 0 99- 80 4
2. Blănuri Oradea 2 2 0 79- 76 4
3. Știința București 2 1 1 99- 81 2
4. Știinta Cluj 2 1 1 91- *75 2
5. Voința Oradea 2 1 1 90- 81 2
6. Progresul București 2 1 1 89—104 2
7. Voința Brasov 2 0 2 86- 99 0
8. Voința București 2 0 2 66-103 0

----= l i IPI 'Dl: T1 --------  -

Au fost stabilite datele jocurilor 
Rapid București - Lokomotiv Rangsdorf : 

22 noiembrie la Tg. Mureș și 3 decembrie în R. 0. G.
• Cluburile Rapid București și Lo

komotiv Rangsdorf au căzut în sfîrșit 
la un acord privind datele de desfă
șurare ale jocurilor din cadrul pri
mului tur al „Cupei Campionilor Euro
peni" la handbal în 7 feminin. Astfel, 
primul joc va avea loc după toate 
probabilitățile la Tg. Mureș în ziua de 
22 noiembrie, iar returul — la Rangs
dorf sau Berlin — în ziua de 3 de
cembrie.

• Echipa de tineret a orașului Bucu
rești va părăsi Capitala în cursul 
zilei de vineri, îndreptîndu-se spre Pra- 
ga. Jucătorii bucureșteni vor participa 
în capitala R. S. Cehoslovace — în 
zilele de 11 și 12 noiembrie — la un 
turneu internațional de handbal în 7. 
La această competiție vor mai fi pre
zente formațiile masculine ale orașe
lor Praga. Plzen. Ostrava. Kosice și 
Copenhaga.

Din lotul de tineret al orașului 
București (antrenor E. Trofin) fac par
te : Tale. Bogolea, Samungi. Paras- 
chiv, Schmidt, Circiu. Mengoni, Duca. 
Pali, Apostu, Constantinescu, Chiru și 
Marinescu.

• 'Zilele acestea este așteptată să 
sosească în Capitală echipa masculină 
de handbal io 7 Tatran Preșov din

R. S. Cehoslovacă. Programul turneu
lui sportivilor cehoslovaci nu a fost 
încă alcătuit, dar în principiu, ei vor 
susține cile un joc la București (cu 
Dinamo probabil), la Ploiești șiîntr-un 
alt oraș care va fi desemnat de federa
ția de specialitate. De reținut că echi
pa Tatran Preșov are la activul ei 
și o victorie asupra echipei Dinamo 
București cu prilejul turneului între
prins anul trecut dc campionii noștri 
în R. S. Cehoslovacă.

Meciul feminin
Dinamo București — C. S. M. Cluj 

se dispută azi
Azi după-amiază, incepînd de la ora 

17, în sala Dinamo din Capitală va 
avea loc partida feminină de volei 
Dinamo București — C.S.M. Cluj, din 
cadrul campionatului republican, etapa 
a Il-a.

Campionatul Capitalei pentru juniori
Pe poligonul Dinamo din Capitală 

s-a desfășurat duminică etapa a V-a 
a campionatului orașului București la 
armă sport 3x10 focuri pentru juniori 
și junioare. In clasamentul individual 
victoria a revenit, atît la băieți cît și 
la fete, reprezentanților clubului Știința. 
Iată rezultatele tehnice înregistrate: 
individual juniori: 1 D. Becea (Știința) 
244 p., 2 L. Ivanovschi (Sănătatea) 
241 p., 3. A. Dumitrescu (S.S.E. nr. 1) 
239 p„ 4. P, Săvoiu (Știința) 235 p., 
5. R. Wainerich (S.S.E. nr. 1) 231 p„ 
pe echipe: 1. Știința 680 p., 2. S.S.E. 
nr. 1 627 p., 3. Progresul 602 p.: in
dividual junioare: 1. Gabriela Ranghe- 
lovici (Știința) 227 p., 2. Adela Rau- 
ghelovîci (Știința) 222 p., 3. Silvia 
JJolbose (S.S.E. nr. 1) 200 p., pe

echipe: 1. S.S.E nr. 1 508 p., 2. Știința 
449 p., 3. Flacăra roșie 378 p.

CONCURS AMICAL ORGANIZAT 
DE CLUBUL DINAMO

Secția dc tir a clubului Dinamo a 
organizat duminică un concurs amical 
la proba dc pistol precizie 60 focuri. 
O frumoasă victorie a repurtat trăgă
torul dinamovist Tadeus Jeglinschi care 
a ocupat locul I cu 547 p. Pe locurile 
următoare: I. Pieptea (Progresul) 542 
p., E. Dragan (Dinamo) 539 p., T. Ma- 
nicatide (Flacăra roșie) 529 p. ele. 
Pe echipe: Dinamo I 2.129 p., Progre
sul 2.087 p„ Dinamo II 2.003 p.. Fla
căra roșie 1941 p.

PAUL GORETI
coresp.



Prahova Ploiești note, știri
Etapă via disputată, cu jocuri în generat desfășurate sportiv, duminica 

aceasta in categoria B. Majoritatea intilnirilor s-au terminat cu rezultate aștep
tate. Echipele gazde au cucerit victoria in 15 meciuri, iar in două au obținui 
rezultate lâ egalitate (C.S.M.S. lași — Dinamo Galați și Metalul București-- 
Tractorul Brașov). Patru formații au învins in deplasare: C.S.M D. Baia Mare, 
Ind. Sîrmei, Crișul Oradea și Recolta. Etapa a fost „bogată" iri goluri, mar- 
cîndu-se în total 72 (medie: 3,60) și urcînd la 636 numărul golurilor înscrise 
pină acum (medie: 3 goluri de joc).

In fruntea clasamentelor o singură modificare în seria a Il-a: C.S.O. Cra
iova este noul lider, Dinamo Obor — care condusese timp de două etape — 
trecind pe locul 4, în urma infringerii de la Reșița. In seria I, Poiana Cimpina 
se menține in frunte, deși duminică a pierdut la Fălticeni, iar în seria a lll-a 
C.S.M. Cluj și-a consolidat poziția de lider, trecind peste un adversar dificil, 
C.F.R. Timișoara. Se cuvine subliniat faptul că C.S.M. Cluj continuă să fie ne
învinsă (are 6 victorii și 4 meciuri nule). O asemenea performanță in actualul 
sezon n-a mai reușit la „B“ dec.it Prahova Ploiești (care are 4 victorii și 6 
meciuri nule).

Lupta pentru intîietate continuă insă, în toate seriile. Actualii lideri au 
eu un singur punct avans și in spatele lor se găsesc foarte multi candidați 
la primul loc și încă de valoare Astfel că orice defecțiune a fruntașilor în 
următoarele trei etape, cîte au mai rămas de disputat din prima parte a cam- 
pioua/’iui, poate aduce schimbări pe primul loc.

-TA"” s-au desfășurat jocurile de duminică ? Iată cîteva amănunte.

Seria 1: 27 de goluri
C.S.M.S. IAȘI—DINAMO GALAȚI 

(1—1). Pină în min. 63 de joc, gălățe- 
nii au condus cu 1—0 prin golul mar
cat de Dudaș (min. 30). lăsînd impre
sia — datorită jocului lor de calitate 
bună — că vor pleca acasă cu două 
puncte. Acest lucru nu s-a intîmplat 
însă, pentru că în min. 63 ieșenii obțin 
o loyitură de pedeapsă la un fault 
în careu asupra lui Dascălu, lovitură 
care este transformată de Matei. în
treaga desfășurare a meciului a arătat 
lipsa totală de orientare a echipei lo
cale, atît in apărare cit și in atac. La 
aceasta s-a adăugat lipsa de combati
vitate, capitol la care oaspeții au ex
celat. (P. Codrea — coresp. reg.).

FOREST A FĂLTICENI- POIANA 
CIMPINA (2—1). Victorie meritată, ob
ținută în urma unui joc bun. Gazdele 
au acționat în viteză. A înscris Mol- 
doveanu (min. 7 și 40 — ultimul gol 
din 11 m). Oaspeții au tras un singur 
șut pe poartă — golu’ marcat in min. 
15 de Iordache. (Lazăr Negru — co
resp.)

ȘTIINȚA GALAȚI-C.S.M. BRAILA 
(1—0). Joc slab, presărat cu multe ne- 
regi^Larități. Studenții au dominat mai 
mu>.ț’*și au avut mai multe ocazii de 
a înscrie. Unicul punct a fost reali
zat de Voicu II (min. 66). In min. 81 
Boboc (C.S.M. Brăila) a fost eliminat 
pentru lovirea adversarului. (A. 
S c he n.km an—coresp.).

CARPAȚI SINAIA—DINAMO SU
CEAVA (6—1). învingătorii au avut 
tot timpul jocul la discreție. Au mar
cat : Dumitriu (min. 10). Petrescu (min. 
46 și 88), Horvat (min. 58 și 86) și Zan- 
gor (min. 66) pentru Carpați, respec
tiv Cărare (min. 61). (M. Bota și V. 
■Zbor ce a-coresp.)

FLACARA MORENI STEAUA RO
ȘIE BACAU (6-1). Găsindu-și cadența. 
Flacăra Moreni a realizat un joc foarte 
frumos, care se putea termina cu un 
scor și mai mare dacă înaintarea n-ar 
fi dovedit imprecizie in șut. Au mar
cat : Capoianu (min. 15 și 81), Brîn- 
dușescu (min. 20 și 47), Mihăescu (min. 
50), Ștefănescu (min. 70) pentru Fla
căra și Negustoru (min. 60) pentru 
Steaua roșie. (I. Savu și R. Săvulescu 
—coresp.).

PRAHOVA PLOI EȘTI-C.F.R. PAȘ
CANI. Deoarece oaspeții s-au „trezitM

ETAPA
IN CLASAMENT

® Cele mai mari salturi le-au 
făcut Dinamo Bacău și Minerul, care 
de pe. Jocurile 9 -și rgșpectiv 10 au 
trecut pe Jocurile 5, respectiv .6. As
censiuni au mai înregistrat: Petro
lul și Știința Timișoara (un loc).

« .Am»,.-- f<it>orît: . St. ..roșu, Dinamo 
București, C.C.A. (cite un loc), Rapid 
(două locuri), Jiul și Știința Cluj 
(trei’ Ioduri).

• Și-au menținut vechile locuri* 1 II. * IV. V. VI. * * IX. X. XI. XII.: 
Progresul, U.T.A., Metalul și Dinamo 
PiteMP *

Concursul Pronosport de duminică 
12 noiembrie a.c. are un program foar
te variat.

In legătură cu acest concurs „Pro
gramul Loto-Pronosport" a cerut păre
rea antrenorului C. Teașcă.

lată pronosticurile indicate:
I. Franța—R.P.R. (rugbi) — 2, 1.
II. Turcia—U.R.S.S. — 2.
ill. R. P. Bulgaria—Franța — 1.
IV. Rapid—Arieșul (Cupa R.P.R. — 

finală) — 1, 2.
V. Jiul—Dinamo Bacău — x, I.
VI. Metalul Tîrgoviște—Știința Ti

mișoara — 1, x
Vii. Petrolul—Dinamo Pitești — 1.
Viii. Știința Cluj—Minerul — 1, x.
IX. Mureșul Tg. Mureș—C.S.M. Cluj 

— 1, x, 2.
X. C.F.R. Roșiori—Farul — 1, x.
XI. Dinamo Suceava — C.S.M.S. 

lași. — 2.
XII. Ind. Siringi C.T.—C.F.R. Timi

șoara — 1, x.
CONCURS SPECIAL PRONOEXPRES

CU UN REPORT DE 76.727 LEI
’ Miercuri este tfajjerta unui nou 

concurs Special' Prpnbeixpres, la care

EFICACITATEA EC.H IPELOR

• Jir Cele șase meciuri au fost în
scrise 16 goluri (medie: 2,66).

® Trei’ goluri au fost marcate din 
.11 m . (Creiniceanu, Publik și R. 
.Lazăr)’, iar alte trei cu capul (Dri- 
dea I, Turcan și Lereter). Cel mai 
frumos gol: Oaidă (cu stîrigul, de la 
20 m, bară-bară, goli).

• Patru echipe nu au marcat , nici 
un gol: Dinamo Pitești, Dinamo Bucu
rești, AAetalul și Jiul.

• Totalul golurilor marcate în 10 
etape (69 jocuri): 217 (medie de joc: 
3,14, medie de etapă: 21,70).

la intrarea pe teren ca și-au uitat 
acasă legitimațiile de joc, meciul ofi
cial nu s-a disputat, el fiind cîștigat 
cu 3-0 (neprezentare) de Prahova. E- 
chipele au jucat amical, victoria re
venind Prahovei cu 5-0 (3-0) prin go

< i ♦

Vii nou iilac la poarta medieșenîlor, de data aceasta respins de lilesch, portarul 
echipei oaspe. Fază din meciul Farul Constanța — C.S.M, Mediaș 5—0.

Foto-.: I. Mihăică
lurile înscrise de Babone (3), Gh. Ma
rin și Georgescu. (M. Popescu și Șt. 
Ionescu-coresp.). In clasament, Pra
hova ocupă locul 3 cu 14 puncte, iar 
C.F.R. locul 6 cu 10 puncte.

CEAHLĂUL P. NEAMT-RAPID 
FOCȘANI (5-2). Echipa locală a ob
ținut o victorie clară prin golurile 
marcate de Meder (min. 12 și 73), Toma 
(min. 30 și 71) și Vintilă (min. 53). 
Pentru oaspeți au înscris Mariuțan 
(min. 66) și Codreanu (min. 90). (C. 
N emțeanu-coresp.).

Seria a Il-a : etapa ech pelor 
gazdă

FARUL CONSTANTA - C.S.M. Mț>
DLA$ (5—0). Intîlnire de un bun nivel 
tehnic, desfășurată într-o atmosferă de 
sportivitate. Localnicii au fost tot tim
pul superiori, impunîndu-și jocul. Oas
peții au dat o ripostă ceva mai ener

A X-a, PE
GOLGETERII

• Publik (Dinamo Bacău) a în
scris 2 goluri, iar Voinea, Oaidă 
(Progresul), Dridea 1, Bontaș (Pe
trolul), Creiniceanu, Turcan (Mine
rul), Sașii (U.T.A.), Ozon (Rapid), 
Panait, Ciripoi (Dinamo Bacău), 
Marcu (Știința Cluj), R, Lazăr, Mi- 
țaru, Lereter (Știința Tun.) cîte unul.

• Clasamentul general: 1—2. Dri- 
dea I (Petr,) și Constantin (C.C.A.) 
cîte 8 goluri; 3—5. Voinea (Progr.), 
Ene II (Din. Buc.), Marcu (Șt. Cluj) 
7 goluri; 6—14. A. Munteanu, Bontaș 
(Petr.), Năftănăilă. Seredai (St. roșu), 
Moldovan (Șt. Cluj), Pircălab (Din. 
Buc.), Gabor (Jiul), Sasu (U.T.A.), 
Oaidă (Progr.) 5 goluri; 15—20 Ca
zacii (Met.), Gram (Din. Bacău), 
Hașoti (Șt. roșu), Ozon (Rapid), 
Creiniceanu (Minerul), R. Lazăr (Șt. 
Tim.) 4 goluri.

PERFORMANȚE

• Petrolul a cîștigat, iar Rapid 
a făcut meci nul . în deplasare.

• Publik a marcat un gol direct 
din corner.

• Sasu și Ozon au transformat ire
proșabil cîte o (lovitură: liberă de. ,1a 
16 m.

gica doar in repriza întîi In tot cursul 
meciului, ei n-au șutat dCcît o singură 
dată la poarta Farului. Realizatori : Mo- 
roianu (2). Olaru (2) și Ciosescu. (P. E- 
na-che. coresp. regional).

METALUL BUCUREȘTI - TRACTORUL 
BRAȘOV (1—1). Intîlnirea a prilejuit un 
ioc anost, neinteresant. Unele durități 
de ambele părți au scăzut și mai mult 
din valoare^ întîlnirii. Metalurgiștii s-au 
lăsat conduși pină aproape de final. 
Realizatori : Viorel Petra (min 35) pen
tru Tractorul si Paul Popescu (min. 87) 
pentru Metalul. Arbitrul B. Cristescu- 
Ploiești a condus. în general, bine. (T. 
St.).

CHIMIA FAGARAȘ - ȘTIINȚA BUCU
REȘTI (3—2). Echipa gazdă putea cîștiga 
întîlnirea cu un rezultat mai conclu
dent, dar la 2—0 a socotit jocul terminat, 
dînd astfel prilej fotbaliștilor oaspeți 
să preia inițiativa și să egaleze. In final. 
Chimia și-a revenit si a obtinut o vic
torie meritată. Au înscris : Feher (min. 
16). Pescaru (min. 17) și Gref (min. 65) 
pentru Chimia si respectiv Nertea (min. 
35) și Dumitrescu (min. 47). (V. Lazăr, 
coresp.).

C.S.O. CRAIOVA - C.F.R. ROȘIORI 
(3—0). Spectatorii (aproape 10.000) au avut 
prilejul să vizioneze un meci interesant 
caracterizat printr-un permanent duel 
între înaintarea echipei gazdă și apăra
rea formației din Roșiori, care a rezis
tat cu brio în prima repriză. La reluare, 
fotbaliștii craioveni îsi continuă. în a- 
celași ritm susținut acțiunile ofensive si 
înscriu de trei ori prin Tetea (min. 52). 
Deliu (min. 68) si Bîscă (min. 88) din 
11 m. (V. Săn-dulescu. coresp.)

CHIMIA GOVORA - S-NM. CON
STANȚA (2—1). Gazdele au acționat mai 
clar. In repriza a doua, jocul a fost pre
sărat cu acte de indisciplină din nartea 
oaspeților, ceea ce a dus la eliminarea 
Iui Bosegeanu (min. 60) care și-a lovit 
intenționat adversarul. Au marcat ; 
Anescu (min. 51) si Bra'tu (min. 87) pen
tru Chimia. Marin (min. 15) pentru 
S.N.M. Constanța <D. Rosian u coresp.)

C.S.M. REȘIȚA - DINAMO OBOR 
BUC. (1—0). Cele două echipe s-au stră
duit si au reușit să practice un fotbal 
de calitate. A înscris : Sporea (min. 25).

FLACARA ROSIE BUCUREȘTI - C. S- 
M. SIBIU (1—0). Echipa bucuresteană a 
obținut prima sa victorie din campionat, 
pe teren propriu. învingînd la limită pe 
C.S.M. Sibiu. în urma unui joc de slab 
nivel tehnic. Flacăra roșie a dominat 
majoritatea timpului, a avut numeroase 
ocazii dar înaintașii săi nu au înscris 
decît o singură dată în min. 31 prin 
Radu Tudor. în urma unei greșeli a apă
rării adverse. C.S.M. sibiu a pus accen
tul pe abărare ieșind destul de rar la 
contraatac Jocul a fost condus fără gre
șeli de către P. Tomescu (Pitești). 
(D. C.)

Categoria A

SCURT...
• Cruțiu a . marcat dintr-o lovitură 

liberă de la .40 m (gol anulat însă, 
pentru, ofsaid ; la un partener).

• Hăimăgeanu a trimis, mingea du; 
capul în, ,bara..^. propriei porți.

CELE MAI BUNE ÎNAINTĂRI

• -Petrolul.' ,(25 (goluri), St. roșu 
.(23 goluri), Progresul; (21), C.C.A. 
și Știința C^uj.^O). Djnamo,Bți<Ț (19),'.

• Cele mai ;■ ineficace: Dinanio.. Pi.-.: 
tești și. Minerpl (JO), Dinamo Bacău, 
Știința:Timț, Jiul.și. UTA. (11),‘ Me
talul (12) (Și;.Rapid (13).

CELE MAI BUNE APĂRĂRI

• Progresul (7 goluri primite), St. 
roșu (10), petrolul (12), Rapid (13)

• Cele mai.‘.,z darnice: Metalul (24), 
Minerul . și . piriamo , Pitești (20), Jiul’ 
și. Știința, Cluj.',(19).

( ^URfQZJȚÂȚl ’

• In meciul ( binamq — Petrolul;
mingea . .uj .ffțșt^loyita de 3Q65 . de, ori: 
cu piciorul jde ( -2979 ori și, cu capul: 
<ie 86 ori. Primul gol ă fost marcat 
la ă fe-ă1 lovitură. Este golul înscriși 
de Dridea I cu capul. 1

Seria a IlI-a: 4 victorii 
in deplasare

C.S.M. CLUJ-C.F.R. TIMIȘOARA 
(3-2). După ce au condus cu 3-0, clu
jenii au slăbit în mod inexplicabil 
ritmul, permițind timișorenilor să re
ducă din scor în ultimele 10 minute. 
Punctele au fost marcate de : Pinzaru 
(min. 29), Crăciun (min. 36), Oprea 
(min. 63) pentru C.S.M. și Serfozo 
(min. 88) și Ionescu (min. 00) pentru 
C.F.R. (V. Morea-coresp. reg.)

CORVINUL HUNEDOARA-A.S.A. 
CRIȘUL ORADEA (0-1). Cei 5.000 de 
spectatori au fost profund nemulțu
miți de jocul slab prestat de echipa 
lor favorită, aflată la a 4-a infrîngere 
pe teren propriu. Singurul gol al. me
ciului a fost înscris de Bați (mm. 70) 
dintr-o lovitură de la 16 m. CV. Albu- 
coresp.).

ARIEȘUL TURDA-VAGONUL A- 
RAD (2-0). După un joc de slabă fac
tură tehnică, gazdele au obținut o 
meritată victorie. Oaspeții au fost ca 
și inexistenți în fața porții. Biiluțiu 
(min. 5) și Pîrvu (min. 48), au marcat 
golurile învingătorilor. (I. Pataki-co- 
resp.).

I.R.A. TG. MUREȘ-IND. SIRMEI 
C. TURZII (1-2). Meciul a fost extrem 
de echilibrat. Ambele echipe au ratat 
multe ocazii clare de gol. Față de 
aspectul jocului, gazdele meritau un 
meci nul. Oaspeții au înscris cele două 
goluri (Safar în min. 5 și Adam in 
min. 78), profitînd de două greșeli ale 
apărării mureșene. Pentru I.R.A. a 
marcat Szigiarto în min. 50. 'V. Kadar- 
coresp.)

C.F.R. ARAD-C.S.M.D. BAIA MARE 
(1-3). Arâdanii au fost mai buni in 
prima repriză, deși au jucat împotriva 
vîntului. Din nenumăratele ocazii ei 
au fructificat doar una prin Boroș 
(min. 35). După pauză, fotbaliștii din 
Baia Mare și-au revenit, asaltind pu
ternic poarta gazdelor și mareînd de 
3 ori prin Drăgan (min. 52 și mm. 82) 
și Gergely (min. 85). Victoria lor este 
meritată. (Șt. Idcob-eoresp.)

A.S.M.D. SATU MARE-RECOLTA 
CĂREI 1-2 (1-0). Joc viu disputat în 
care gazdele meritau cel puțin un re
zultat egal. Au marcat pe rind : Ne- 
grău (min. 19) pentru gazde, Szikszay 
(min. 80) și Koch (min. 84) — pentru 
Recolta. (M. Du mi trașcu -coresp.)

C.S.M. CRIȘANA ORADEA-MURE- 
ȘUL TG. MUREȘ (5-2). Cei 8.000 de 
spectatori au aplaudat jocul excelent 
prestat de gazde. Au marcat: Harsany 
(min. 9, 27, 58, 80) și Toth I (min. 41), 
respectiv Selymesi (min. 1) și Szakacs 
(min. 86). (I. Ghișa-coresp. reg.)

PRONOSPORT

ARBITRII ROMIN! AU LĂSAT
O IMPRESIE BUNA

IN TURCIA

Se știe că partida internațională 
Turcia—Norvegia, disputată săptă- 
ni na trecută în cadrul preliminariilor 
campionatului mondial, a fost con
dusă de o brigadă de arbitri romini, 
M. Popa — la centru — St. Mataizer 
ji Al. Toth — la tușă. Presa de spe
cialitate și ziarele turce cu rubrici de 
sport au apreciat ca foarte bun arbi
trajul celor trei romini; majoritatea 
l-au notat, după obiceiul lor, cu trei 
stele, iar unul cu nota 8 (cea mai 
mare). Ziarul „Havadis" din Istanbul 
a subliniat faptul că a existat o cola
borare perfectă între arbitrul de cen
tru și cei de tușă, iar delegatul 
F.I.F.A. la acest meci, Bund, a feli
citat pe arbitri pentru modul cum au 
condus.

Prin această comportare, „trio-ul“ 
Popa—Mataizer—Toth au întărit pre
stigiul de care se bucură arbitrii ro
mini în Turcia.

DUMINICA: FINALA CUPEI R.p'r.

Ultimul act al popularei competiții 
Cupa R.P.R., finala, se va consuma 
duminică în Capitală. După cum se 
știe, trofeul va fi disputat de Rapid 
București și Arieșul Turda. Meciul va 
avea loc pe Stadionul Republicii, în- 
cepînd de la ora 14. In consecință, 
jocurile de campionat C.C.A.—Rapid 
și C.S.M. Crișana Oradea—Arieșul au 
fost aminate.

PROGRESUL—DINAMO
IN NOCTURNĂ

Deoarece duminică se dispută finala 
Cupei, partida de campionat Progre
sul—Dinamo București a lost progra
mată sîmbătă în nocturnă pe Stadio
nul Republicii. Meciul va începe la 
ora 17.45. In deschidere, ta ora 16, 
se vor irit ini formațiile de tineret

• După toate probabilitățile res
tanța Steagul roșu—C.C.A. va avea 
loc săptămina aceasta și anume joi.

se atribuie numeroase premii SUPLI
MENTARE, printre care :

Un AUTOTURISM „WARTBURG", 
motociclete, scutere, motorete, televi
zoare. aparate de radio, frigidere etc.

Trebuie să rețineți că șansele de 
cîștig la această tragere sint loarte 
mari, întrucit se extrag din urnă 16 
NUMERE IN LOC DE 8, in două 
faze

Trebuie să vă grăbiți, insă, cu de
punerea buletinelor, deoarece AZI este 
ULTIMA ZI in care mai puteți juca 
la acest interesant concurs special.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO

EXPRES Nr. 44 (lin l.XI.194,1
Categoria a lll-a 40 variante a 1507 iei 

fiecare; Categoria a IV-a 251 variau le a 
416 lei fiecare; Categoria a V-a 1002 va
riante a 104 lei fiecare; Categoria a Vl-a 
4245 variante a 25 lei fiecare.

bond dc premii 455.627 lei.
Report pentru concursul' special Prono- 

expres de miercuri 8 noiembrie a.c.:
76.727 lei (48.728 lei t'.a categoria 1 și 

27.999 jei la categoria a ll-a).
'La cotictiisul Pronounic din 1.XI.a.c. va

riantelor cu 4 rezultate exacte la revine 
cîte 605 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono-, 
sport.



A 44-4 ANIVERSAI»
A MARII REVOLUIII SOCIALISIE DIN OCTOMBRIE

(Urmare din nag. I)
stat și ai organizațiilor obștești, generali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, ziariști romîni și corespondenți ai presei străine

Au fost de față șefii unor misiuni diplomatice acreditați in R. P. 
Romină, membrii Ambasadei Uniunii Sovietice la București și alți membri 
ai corpului diplomatic

Au fost intonate imnurile de stat ale Uniunii Sovietice și R.P. Romine.
Adunarea a fost deschisă de tovarășul Florian Oănălache. membru 

al C.C. al P.M.R., prim-sec.relar al Comitetului orășenesc București al 
P.M.R.

Despre cea de-a 44-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul Ion Gheorghe Maurer, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R,, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Romitie

Cuvintarea a fost subliniată in repetate rinduri de aplauze și ovații.
A vorbit apoi ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii 

Sovietice la București. I. K Jegalin.
Cuvintarea sa a fost primită cu aplauze indelungate
Participanții la adunare au ovaționat indelung pentru glorioasa ani

versare a Marii Revoluții Soiialiste din Octombrie, pentru marea Uniune 
Sovietică, pentru gloriosul Partid Comunist a> Uniunii Sovietice și Comi
tetul său Central în frunte cu tovarășul N S Hrușciov pentru prietenia 
veșnică dintre poporul romin și poporul sovietic, penlro Partidul Muncitoresc 
Romin și Comitetul său Central in frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pentru lagărul de neînvins al socialismului și păcii, pentru triumful 
atotbiruitoarelor idei ale marxism-leninismului. pentru pace in lumea 
întreagă.

(Agerpres)

Echipa Franței, înaintea jocului de la Bayonne
— Corespondență telefonică specială de la Paris —
Duminică, rugbiștii frântezi au avut 

etapă de campionat Pentru jucătorii 
selectionabili. totul a mers normal. 
Singurul care a produs griji selecțio
nerilor a fost Cazai El s-a acciden
tat ușor, dar se speră că pină dumi
nică, la meciul cu Rominia. se va 
găsi din nou in plenitudinea torțelor. 
In ceea ce privește formația de du
minică. presa țranceză constată cu 
satisfacție că federația a adoptat 
„triunghiul de atac" formal din 
Bouquet si cei doi frați Boniface. An
dre și Guy De notat că acest „triun
ghi" a fost cerut cu insistență de 
presă incă înainte de turneul in Noua 
Zeelandă al naționalei franceze și că, 
la întoarcere, neadoptarea acestei su
gestii a fost un adevărat „cal de bă
taie" al criticilor

In general, echipa franceză se o- 
rientează către un joc eminamente 
ofensiv F.ste. de altfel, motivul pen- 
tru care n-a fost selecționat Albala- 
dejo, jucător de calitate, dar despre 
care s-a spus că nu e destul de rapid 
și de ofensiv De asemenea, argu
mentul principal pentru care a fost 
preferat ca fundaș Claude Lacaze de 
la Lourdes este tocmai specificul ofen
siv al jocului său Presa de aici co
mentează cu lux de amănunte această 
selecționare pe care o numește „sfir- 
șitul domniei lui Vannier". fundașul 
care ani de zile a figurai ca senator 
de drept în „I5"-Ie francez

Compoziția liniei de inaintare este 
viu comentată și mulți nu sini de 
acord cu ea. regreți nd absența lui 
Moncla Unii specialiști iși manifestă 
teama că pachetul francez de înaintași 
nu va rezista rapidității și pregătirii 
fizice excelente a jucătorilor romîni 
din compartimentul analog In etapa 
de duminică. Crauste (care va înde
plini rolul de căpitan al echipei) a 
jucat destul de șters De notat că in 
compartimentul înaintării franceze vor 
apare și doi debutanți Primul este 
Marracq. de la echipa Pau. un jucă
tor de 24 de ani. agresiv, robust, foarte 
bun individual, dar care nu prezintă 
suficiente garanții sub aspectul înca
drării in jocul colectiv Celălalt debu
tant este Le Bourhis (linia a ll-a in

echipa La Rochelle). El este înalt de 
1.80 m și il înlocuiește pe Momme- 
jat Din partea lui se speră foarte 
mult in jocul la tușă, domeniu in care 
duminică a dai satisfacție. In Franța 
se crede că reprezentanții „cocoșului 
galic" vor avea mult de furcă cu 
rominii la mingile la tușă.

Foarte multe speranțe se pun in 
Dupuy El se află de citva timp intr-o 
iormă excepțională, formă pe care a 
confirmat-o chiar in ultima etapă de 
campionat, cind a fost ce) mai bun 
jucător al echipei sale. Stade Tar- 
bais Ceilalți jucători care vor put ta 
duminică tricou) naționalei franceze 
(Celaya. Cassiede, Domenech. La- 
douar. Darrouy) s-au dovedit in 
formă

O dată inlrați in săptămina jocului, 
presa franceză comentează pe larg 
meciul de la Bayonne Francezii sini 
considerați favoriii. dar in toate co
mentariile apare, ca un relren, teama 
de jocul liniei de inaintare a reduta
bilului „15" rominesc.

ROBERT BARRAN
corespondent a) ziarului „Sportul 

popular" la Paris

ATLETII SOVIETIC!
SI-AU ÎNCHEIAT turneul 

IN JAPONIA
Grupul de atleți sovietici alcătuit 

recordmanul mondial la săritura în 
(inie, Valeri Brumei, Anatoli 
și Vasili Rudenkov §i-a încheiat 
în Japonia, evoluînd în ultimul 
pe „Stadionul national" din 
Io unde peste trei ani se 
șura Jocurile Olimpice de 
a XVI! |-a Atle|iî sovietici 
dil a fi superiori adversarilor 
toate probele Vasili Rudenkov 
cat ciocanul la 66.18 m, cu 
mâi mult decîl experimentatul 
japonez T Sugavara. O victorie 
a realizat în cursa de 110 mg 
Mihailov. IJ a înregistrat o performan 
tă de 11,3 sec.. înt recîndu-l cu 0.5 sec 
pe lașudu (Japonia). Publicul aștepta 
cu vădită emoție evoluția marelui cam
pion sovietic și recordman mondial. Va
leri Brumei. Adversarii săi au ieșit 
din concurs la 1,00 m. Valeri Brumei a 
rămas singur în luptă cu... înălțimea El 
a sărit din prima încercare 2.00 in. 2.05 
m. 2,08 m, 2.16 m și în sfîrșit 2.20 in. 
Ștacheta a fost apoi ridicată la 2.26 m. 
Valeri Brumei încercînd să doboare re
cordul mondial. Din păcate însă, el n-a 
reușit din cele trei sărituri regulamen
tare. Observatorii și specialiștii prezenți 
au declarat însă că nu este departe ziua 
cînd recordul mondial va fi întrecut din 
nou de excelentul săritor sovietic.

Președintele Comisiei de atletism din 
cadrul Comitetului de pregătire a J. O. 
de la Tokio, Mikio Oda, a declarat că 
întrecerile dintre sportivii japonezi și 
sovietici au fost „folositoare, au contri
buit la lărgirea legăturilor de prietenie*1.

TURNEUL U.E.F.A DE
din 

înăl- 
Miliailov 

turneu! 
concu rs

Tokio. a co
vor deUft- 

varft. ediții 
s-au dove- 

lor în 
a a run- 
6.30 m 
sport iv 
ușoara 

Anatoli

După 6 runde 
în turneul candidatelor
In turneul candidatelor la titlul 

mondial feminin de șah, care se des
fășoară la Vrnjacka Banja (Iugosla
via). au fost epuizate duminică seara 
toate întîlnirile primelor șase runde, 
lată clasamentul: Gaprindașvili, La- 
zarevici și Karakas 4*/2, Nicolan 4. 
Nedelkovici și Borisenko 3*/2. Poli- 
hroniade și Konarkowska 3 Zvorikina. 
Volpert și Lane 2*/2. Gresser. Zatu- 
lovskaia și Silans 2. Hundsuren și 
Rinder 1'/2. Heemskerk 1, Concuren
tele notate cu litere aldine au o 
partidă mai puțin Aseară s-a desfă
șurat runda a VH-a in care campi
oana R.P.R.. Alexandra Nicolau. a 
avut ca adversară pe șahista sovie
tică Tatiana Zatulovskaia intrerupînd 
cu avanta|. Elisabeta Polihroniade a 
avut zi de odihnă

SE VA DESFĂȘURĂ 
INTRE 19 Șl

T Uniunea Europeană de Fotbal 
a Asociație (U.E.F.A.) a hotărit ca 
4 ediția 1962 a Turneului Interna- 
T țional de Juniori să fie organizat 
4 in țara noastră. Jocurile din cadrul 
t celor patru grupe de cite patru 
4 echipe se vor desfășura in orașele 
4 București. Brașov, Constanța și 
4 Ploiești, după un program careva 
4 fi alcătuit ulterior.
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european a stabilit,Forul 
principiu, ca 'Turneul să aibă 
intre 19 și 29 aprilie.

înscrierile la această tradițio
nală întrecere a tinerilor fotba
liști din Europa se primesc pină 
la 10 decembrie la sediul UEFA 
In acest sens. UEFA a trimis o 
circulară federațiilor de fotbal din 
Europa.
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TURNEUL GIMNĂȘTILOR SOVIETICI IN JAPONIA
Reprezentativa de 

gimnastică a Uniunii 
Sovietice a cules nu
mai succese in ca
drul turneului între
prins recent în Japo
nia. Gimnasta sovie
tici au evoluat la To
kio, Osaka, Maebasi 
Si Sidzuoke, obținînd 
de fiecare dată victo
ria atit în confrun
tările masculine, cit 
și in cele feminine.

In fotografie: E- 
chipa U.R.S.S., in 
frunte cu maestrul 
sportului P. Stolbovt 
fotografiată după cîs- 
tigarea competiției 
desfășurată in sala 
olimpică din Tokio.

FOTO: Japan-Press

Lokomotiv Moscova neînvinsă în campionatul 
de hochei pe gheață al U. R. S. S.

Echipa moscovită Lokomotiv conti
nuă să se afle, neînvinsă, pe primul 
Ioc al campionatului de hochei pe gliei- 
ță a! Uniunii Sovietice. In cel de al pa
trulea ioc susținui feroviarii au între
cut cu un scor categoric: 11—2 (5—0. 
3—1, 3—1) pe Traktor Celeabinsk. Pe 
locul II al clasamentului se află, de
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După primele runde 
ale finalei șahiștilor

(Urmare din pag. 1)

nirea cu G. Bozdoghină. La întrerupere, 
poziția lui Gliițescu este net avanta
joasă.

In urma acestui lider virtual, tinde 
să se formez.e un pluton de concurenti 
cu cite 1 */» p. In afară de cei nntati. 
mai avem în vedere pe M Radulescu si 
G. Partos. considerînd că partida lor 
întreruptă se va termina egal (deși pri
mul menține avantai in final greu de 
realizat însă). Li se mai poate adăuga 
acestora 1. Szabo dacă va cîștiga în
trerupta cu Urseanu Botez a cîștigat la 
Fischer și a reușit o remiză nesperată 
în întrerupta cu Radovici.

Aseară în runda 3-a : Pavlov — 
Partos */?—'/?, Rădulescu - Ghițescu 
'L—'/?, Bozdoghină - Weisman 1-0. 
Gheorghiu - Gîinsberger V-,-1/,, Mf- 
titelu - Botez >L—>/2. Restul parti
delor s-au intrerupt.

IN PRELIMINARIILE 
CAMPIONATULUI MONDIAL

Reprezentativa Italiei a întîlnit la 
Torino in meci retur contînd pentru 
preliminariile campionatului mondial 
selecționata Israelului de care a dis
pus cu categoricul scor de 6—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de Sivori (4), 
Corso și Angelilo. Prin această vic
torie echipa Italiei s-a calificat pea- 
tru turneul fina) al campionatului mon
dial.

• La Assnncion, în meci retur pen
tru preliminariile campionatului mon
dial de fotbal, echipele Paraguainfui 
și Mexicului an terminat la egalitate 
0—0. Prima Intîlnîre fusese cîștigâtă 
cu 1—0 de echipa Mexicului, care s-a 
calificat pentru turneu] final. In felul 
acesta, pentru turneul din Chile s-au 
calificat 10 echipe: R. P. Ungară. An
glia. R. F. Germană, Italia. Argentina. 
Columbia, Uruguay, Brazilia. Mexic 
și Chile.

CAMPIONATUL POLONEZ

în cea de a 24-a etapă au fost 
consemnate următoarele rezultate: 
Gornik—Ruch 0—0. Polonia Bytom— 
Zawisza 2—1. lech—Lecl ia 2—0 
Stal Mielec—Wisla 1—2. Cracovia— 
Odra 2—0. L.K.S.—Legia 3—1, Po
lonia Bydgoszes—Stal Sosnowiec 
3—1. în clasament! Gornik Zabrze 
41 p.. Polonia Bytom 34. Wisla 29 
etc.

DOAR PATRU JOCURI
ÎN CAMPIONATUL AUSTRIAC

Din cauza ploilor care au căzut in 
ultimele zile. îs multe orașe din Au
stria terenurile au fost impracticabile, 
din cele șapte jocuri ale etapei ■ 
IX-a disputîndu-se doar patru: S V S. 
Linz—Wiener Sport Klub 1—0. S A K. 
—Wiener Neustadt 4—3. Kapfenberg

—W.A.C. 1—0, Graz—Vienna 1—0. 
In clasament continuă să conducă 
Austria cu 14 p.. urmată de L.A.S.K. 
cu 13 p.

NIMES A LUAT UN AVANS 
DE 3 PUNCTE

Intrecind cu 1—0 pe Strasbourg, 
liderul campionatului trancez, Nîmes, 
s-a distanțat la 3 puncte de cea de 
a doua clasată. Sedan, care a termi
nat la egalitate (2—2) cu Metz. I» 
celelalte jocuri ale etapei a XVI, des
fășurată în cursul săptămînii trecute, 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
Sochaux-Le Havre 6—1, Rennes—Lyon
2— 0. St Francais—Angers 1—I. 
Rouen—Nice 2—I, St Etienne—Ra
cing 1—1, Monaco—Toulouse 4—3, 
Lens—Montpellier 5—1. In clasa
ment: Nîmes 24., Sedan și Rennes
— cite 21 p., Monaco 20, Reims 19 
p. etc.

EVERTON—TOTTENHAM 3—0

In unul din cele mai importante 
meciuri ale etapei a XVl-a a campio
natului englez, Everton a întrecut ca
tegoric (3—0) pe campioana Angliei, 
Tottenham. Celelalte rezultate: Arse
nal—Chelsea 0—3, Birmingham— 
Blackpool 1—1. Bolton—Sheffield 
United 2—0, Burnley—Aston Villa
3— 0, Fulham—Cardiff 0—1, Ippswich 
—Nottingham 1—0. Leicester—Wol- 
werhampton 3—0. Manchester City— 
West Ham 3—5. Sheffield Wednesday 
—Manchester United 3—1, West 
Bromwich—Blackburn 4—0. In clasa
ment : Burnley 23. West Ham. Ever
ton și Ippswich — fiecare cu cite 19 
p.. Tottenham și Sheffield Wednesday
— fiecare cu cite 18 p

LUPTA STRINSA 
PENTRU TITLUL 

DE CAMPIOANA A R D GERMANE
Campionatul R. D. Germane, care 

se apropie de sfîrșit se caracterizează 
printr-o luptă strînsă intre echipele

Empor Rostock și Motor Jena pentru 
titlul de campioană. Cu două etape 
înainte de sfîrșit in clasament con
duce Empor cu 33 p. (2—0 cu Akti- 
vist in etapa a 24-a), urmată de 
Motor Jena cu 31 p. (1—1 cu Tur
bine). Alte rezultate: Motor Zwickau 
—Vorwârts 3—0, Lokomotiv Leipzig 
—Wismut 2—1, Dynamo Berlin—Che- 
mie Halle 0—2, Aufbau Magdeburg— 
Rotation Leipzig 0—1. Einheit Dres- 
da—Lokomotiv Stendhal 1—1.

PARTIZAN BELGRAD 
.CAMPIOANA DE TOAMNA*

Intrecind cu 3—1 pe Vele], Partizan 
Belgrad și-a asigurat înaintea ultimei 
etape a turului un avans de 3 p. in 
fruntea clasamentului, fiind „campioa
nă de toamnă" a Iugoslaviei. Alte 
rezultate din etapa a X-a: Dinamo 
Zagreb—Sara jevo 2—0, O.F.K. Beo
grad—Vojvodina 0—0, Novisad—HaJ- 
duk 2—4, Rjeka—Steaua roșie 1—1, 
Boraț—Vardar 3—0. Clasament i Par
tizan 16. Steaua roșie 13, Vojvodina 
12, Dinamo și Rjeka — fiecare cite 
11 p.

asemenea, o echipă din Moscova--Șoan- 
tak. Aceasta a obținui. în ultimii, 
susținut, o victorie la limită, destul da 
neobișnuită la meciurile de hochei pa 
gheață : 1—0 (0—0, 0—0. 1—0) în par
tida cu Himik Voskrcscnsk. Alte rezul
tate : Aripile Sovietelor-S.K.A. Leningrad 
2 4 (0—1, 2—3. 0—0), Daugava 
Riga-Molot Perm 6—3 (1—2, 3—0. 
2—1), Ț.S.K.A.-Torpcdo Gorki 6_ !'
(-~0, 1—0, 3—1), Kiroveț Leningrad- 
S.K.A. Kuibîșev 10—3 (5—0, 5 1.
0—2), Spartak Moscova-Ț.S.K.A. 4—2

1. 2—0, 1—1), Daugava Riga- Trak
tor Celeabinsk 2—10 (0—3. 0—5. 2—2). 
Aripile Sovietelor-Dinamo Moscova 5—3

I 2, 2—1). Pînă acum in cam
pionatul de hochei pe gheată al U.R.S.S. 
s-au desfășurat 19 meciuri. In clasa
ment : Lokomotiv Moscova 8 p, Spartak' 
Moscova 7 p. Daugava Riga 6 p. Ari
pile Sovietelor și T.S.K.A. — fiecare 
cu cite 4 p. etc.

Succesele sportivilor maghiari 
in campionatele internaționale 

de tenis de masă ale Iugoslaviei
BELGRAD 6 (Agerpres). Campiona

tele internaționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei, desfășurate la Novi Sad. au 
luat sfîrșit cu un remarcabil succes 
al jucătorilor din R.P. Ungară, care 
au cîștigat toate cele 5 probe de 
simplu.

Turneul final al C. M. de fotbal se va desfășura în patru orașe din Chile
Cele 16 echipe finaliste ale cam

pionatului mondial iși vor disputa 
șansele intre 30 mai-17 iunie 1962, în 
partea cea mai de sud a Americii La
tine, în Chile. Inițial, organizatorii 
au prevăzut ca meciurile turneului 
final să se dispute in opt localități, 
dar acest lucru a devenit imposibil 
după cutremurul care a avut loc în 
Chile anul trecut. Programul a fost 
modificat, redueîndu-se numărul o- 
rașelor Ia patru. Recent un ziarist 
francez a vizitat țara gazdă a mare
lui eveniment fotbalistic de anul vii
tor, a fost prin localitățile unde se 
vor desfășura meciurile turneului fi
nal. Prima localitate este Santiago, 
capitala țării. Aici, în toamna lui 1960.

au început lucrările pentru mărirea 
și modernizarea stadionului care va 
avea o capacitate de 75.000 de locuri. 
Stadionul va fi inaugurat cu meciul 
dintre echipele R.P.U.-Chile. Arica; 
un orășel la 2000 km. nord de Santia
go, va avea un stadion cu 25.000 de 
locuri. Racangua, este o localitate mi
nieră situată la 80 km sud de capi
tala țării. Stadionul de aici, care avea 
doar 8.000 de locuri, a fost lărgit pen
tru a cuprinde un număr de 25.000 
persoane. Cea de a patra localitate 
este Vina de Mar, un orășel situat pe 
malul Oceanului Pacific, în apropiere 
de Santiago. Și aici vechiul stadion 
de 12.000 de locuri va fi mărit pentru 
a cuprinde 30.000 mii de spectatori.
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