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O insulă în mijlocul unei pă
duri 1 Un orășel internațional în 
preajma Bucureștiul-ui ! Nu le cău- 

pe hartă căci nu le veți găsi, 
sînt sinonimele din aceste 
ale poligonului Tunari. Aici, 

zori și până seara, sânt reu- 
reprezentanții a 10 popoare. 

Vorbesc limbi diferite, au obiceiuri 
și convingeri de multe ori deose
bite. Totuși sânt prietenă, se în
țeleg foarte bine, se respectă, se 
sprijină reciproc și — învins sau 
învingător — se felicită cu 6ince.
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Boris Pereberiri (U.R.S.S.) timpul tragerii la poziția genunchiIn

L
[ JU.PHIE1MI WINS SOVIETICE

Cele 30 de zile care preced aniversarea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie sînt intitulate ,,Luna Prieteniei Romîno- 
Sovietice".

Prietenia, acest sentiment nobil și înălțător, cunoaște rădăcini 
de veacuri in relațiile dintre poporul romîn și cele de pe marile în. 
tinsuri ale Rusiei. Dar niciodată, ca în anii ce au urmat eliberării 
patriei noastre de către glorioasa Armată Sovietică, ea nu a avut 
un conținut atit de profund și de fructuos.

Nu va uita niciodată poporul nostru gesturile minunate de prie
tenie sinceră și dezinteresată ale popoarelor sovietice Ajutorul 
economic, sprijinul permanent acordat industriei și agriculturii 
noastre în drum spre socialism, contribuții substanțiale la desă
vârșirea revoluției culturale, iată numai citeva aspecte ale acestui 
ajutor multilateral. Dar oare există vreun domeniu de activitate 
în care să nu fi simțit reazimul de nădejde al prietenului de la 
răsărit? Să amintim numai gestul de înaltă noblețe sufletească 
prin care nc-au fost predate integral (și în perfectă stare) como
rile de artă ce se aflau în păstrare la Moscova încă dinaintea 
primului război mondial.

Dar sportul? Colaborarea romîno-sovietică a constituit unui 
din factorii de seamă ce au dus la transformările structurale in 
mișcarea de cultură fizică din țara noastră, la progresul vertiginos 
înregistrat de activitatea sportivă în Romînia nouă. A enumera 

«toate formele sub care am primit ajutorul sovietic în sport în
seamnă a repeta lucruri general cunoscute. Literatură sportivă 
competentă și sprijin metodic substanțial, antrenori și specialiști 
fără să mai vorbim despre contactele personale dintre sportivii 
celor două țări, care s-au transformat într-o veritabilă școală a 
măiestriei pentru sportivii noștri.

Iată de ce „Luna Prieteniei 
mare sărbătoare pentru tineretul 
iubesc și apreciază activitatea de

Snortivii noștri s-au pregătit 
entuziasm la manifestațiile ce se 
Prieteniei Romîno-Sovietice". E vorba nu 
maeștrilor (cu un excepțional cap de afiș: 
pentatlon modem), ci și mari întreceri de masă, care vor culmina 
cu o grandioasă și tradițională ștafetă. Din toate colțurile patriei 
noastre vor pomi mii de tineri și tinere purtînd mesajul de prie
tenie către tineretul sportiv sovietic. Pe jos sau călări, folosind 
cele mai variate mijloace de locomoție (biciclete, motociclete, 
bărci) pe un traseu care întrece chiar și pe acela al circuitului 
ciclist de mare fond al R.P.R., Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovietice 
va ajunge în ziua de 7 Noiembrie la Ungheni unde va fi predată 
sportivilor sovietici. Va fi un mic semn din marea prietenie care 
leagă pe veci popoarele noastre.

Romîno-Sovietice* este prilej de 
sportiv. pentru toți cei care 

pe stadion.
să întîmpine și să participe cu 
vor organiza în cinstea „Lunii 

numai de competițiile 
R.P.R. — U.R.S.S. Ia

Știam că în ultima vreme volei
balistele fruntașe din R.P.F. Iugo
slavia au susținut puține întâlniri 
internaționale, iar în ultima com
petiție la care au participat (tur
neul din luna iulie de la Sofia) au 
obținut rezultate slabe. De aceea, 
ne-a surprins în mod plăcut jocul 
prestat de echipa campioană a 
Iugoslaviei, Partizan-Belgrad. care 
a întîlnit în meci de debut al 
turneului pe care-1 efectuează, 
campioana țării noastre, Progre
sul C.P.C.S. întrecerea dintre a- 
ceste 
reușit 
multă 
lui a 
multe 
loare 
și pregătirea 
t oarelor.

Campioanele 
fost superioare, dominînd datorită 
pregătirii fizice superioare (ma
nifestată în forța execuțiilor, vi
teza de acțiune și rezistența), urnii 

uoștințe tehnice și tac«

două formații a oferit un 
spectacol. S-a luptat cu 

însuflețire, evoluția scoru- 
fost uneori 
faze au 
tehnică.

palpitaintă și 
fost de înaltă va- 
doveriind talentul 
completă a jucă-

țării noastre au

Miine jocul internațional de handbal 
R. P. Romînă — R. P. F. lugoslayia

După cum se vede, nu lipsesc 
ruhnații Tomljanovx și Korbar, 
primul de 19 și ai doilea de 18 
ori internațional 
cuții Do'.enec și 
care ultimul s-a numărat printre 
goigeterii ultimei ediții a Cam

pionatelor mondiale.
Cit privește echipa noastră, ea 

se prezintă într-o formulă nouă, 
în care vor intra o serie de jucă
tori tineri: Moser, Petri, S or eseu. 
Bulgaru, Nifescu, Reitz. Aceasta 
nu înseamnă că reprezentativa 
noastră se prezintă mai slab. 
Dimpotrivă ultimele antrenamente 
au arătat justețea împrospătării 
lobului cu cadre tinere. Noi spe
răm că debutanții vor confirma 

și miine pe teren încrederea ce li 
s-a acordat Formația noastră pro
babilă: Haberpursch — Telman, 
Bretz. Sauer, Sorescu, Nițescu — 
Bulgaru, Jost, Wagner, Petri, 
Reitz. Vor mai fi folosiți: Sidea 
Donca, Moser și Călimări.

Jocui va începe la ora 16,15 și 
va fi arbitrat de J. Csaffo (R.P.U.)

Ieri dimineață. acceleratul de 
Timișoara a „depus" ~pe peronul 
Gării de Nord echipa de handbal 
a R.P.F. Iugoslavia, care urmea
ză să întîlnească miine pe sta
dionul „23 August* formația re
prezentativă a țârii noastre. In 
grupul oaspeților noștri am recu
noscut repede o bună cunoștință 
a noastră și chiar a publicului 
bucureștean: arbitrul Ivan Snoj, 
care este în același timp și selec
ționerul echipei naționale de hand
bal a R.P.F. Iugoslavia El ne-a 
spus că în privința rezultatului 
nu poate face nici un pronostic, 
deoarece consideră că echipele 
sînt de forțe perfect egale.

Pentru meciul de miine, iugo
slavii au deplasat îa București 
cea mai .bună formație și speră 
într-un rezultat onorabil. O con
firmare a acestui lucru este for
mația oaspeților, în care sînt pre- 
zenți toți jucătorii de bază: 
Malenic—Ristic, Korbar, TomFa- 
novic. ■ Tambic. Lajsic — Anusic, 
Milojevic. Dolenec. Patic, Dzodan.

și nici 
Dzoden,

cunos- 
dintre

ECHIPELE NOASTRE ÎNVINGĂTOARE IN PRIMELE MECIURI 
ALE TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE VOLEI Șl BASCHET
mai bogat și mai bine puslâce r

la punot. Oaspetele au luptat ‘ cu 
multă energie, unele jucătoare a- 
rătînd execuții tehnice corecte și 
eficace. In special s-a remarcat 
Milica Stoiadinovici. mezina e- 
chipei Partizan și a echipei na
ționale a Iugoslaviei,

Victoria le-a revenit campioane
lor noastre, care au început fie
care set bine, dar de fiecare dată 
au scăzut ritmul, ceea ce a de
terminat ca finalul să fie echili
brat și disputat. Scorul partidei a 
fost Ide 3—1 (15—12, 15—12,
15—17, 15—7). In acest meci, ar
bitrat bine de Ioachim Niculescu, 
s-au remarcat Tineia P'eșoianu, 
Felicia Mușat, Ștefania Crișan din 
echipa Progresul și Milica Stoia- 

• dinovici, Miriana Nicolici și Da
nica G'.umaci de la Partizan.

Următoarele jocuri ale campioa
nelor Iugoslaviei sînt programate 
pentru azi (cu Locomotiva Bucu
rești) și miine (cu Știința I.C.F.).

★
Echipa feminină de volei Sep- 

temvri din Sofia a susținut primul 
meci în țara noastră joi, la Orașul 
Stalin, unde a jucat în compania 
formației locale Voința. Victoria 
le-a revenit gazdelor cu scorul 
de 3—1 (15—12, 15—5, 9—15.
15—II). Deși nu a fost corespun. 
zător ca valoare tehnică, meciul a 
plăcut datorită elanului cu care 
s-a jucat. S-au evidențiat Ceala- 
kova, Dundarova, Kolceva, Vania 
Dimitrova de la Septemvri 
Stanciu, Orlandia și Nisipeanu 
la Voința. Septemvri Sofia 
continuă turneul jucând mâine 
Sibiu (cu Voința) și miercuri

înmultă siguranță și tenacitate 
acțiunile finale. Scorul partidei a 
fost de 66-53 (38-31). Punctele au 
fost înscrise de Gozai (10), Tan- 
kut (9). Teza! (14), Ulmen (6), 
Okaya (4), Gonen (9), Bali (1), 
pentru Moda Spor și 
Cucoș (15), Ganea 
rea nu (20). Liță (5) 
motiva P- T .T.

In deschidere s-a 
mul meci din cadrul returului cam
pionatului republicam: Dinamo
Buc.—Progresul Arta (m) 57—52 
(33—31).

Costescu (9), 
(17), Călugă- 
pentru Loco-

disputat pri-

ritate după fiecare rezultat valo* 
ros.

In orășelul Tunari, Intlianufi 
Prabhu, danezul Jensen, iugosla
vul Jez sau bulgarul Roslowski se: 
simt ca în propria lor țară. Prabhui 
a făcut această mărturisire as-î 
cultînd cu emoție — imprimată! 
pe disc — vocea compatriotului! 
său Raj Kapoor într-o melodia, 
din filmul „Vagabondul"; Olie> 
Jensen — sosit Wupă începerea-, 
campionatelor — s-a grăbit săi 
ajungă în poligonul care l-a lan-4 
sat în fruntea celor mai burii 
trăgători ai lumii și căruia, toc
mai de aceea, îi păstrează sen
timente deosebit de frumoase;; 
conducătorul delegației italiene,’ 
generalul Giovanni Gatta a ținuți 
să ne împărtășească satisfacția sat 
față de. amabilitatea gazdelor, va-- 
loarea întrecerilor, organizarea: 
concursului, construcția și așe
zarea poligonului și atmosfera dint 
timpul campionatelor; iar vete
ranul Karoly Takacs — cu aeruli 
său de bătrân povestitor — i-a> 
destăinuit lui Marin Dochilifă în
tre două serii din timpul antre
namentului : trec și totuși.,
la Tunari, am impresia ca înti
neresc. Poligonul vostru, deasuorai 
căruia cred că niciodată na sei 
string norii, mă înveselește, mă 
dispune și astfel — orice ai spune
— mă face să întineresc".

Am putea să umplem — poate
— toată gazeta cu asemenea 
mărturisiri, făcute nu din genti
lețe, ci dintr-o pornire spontană, 
sinceră, firească, a celor car. se 
întrec în ambianța poligonului 
Tunari. Dar nu numai spațiul ne 
oprește să vă relatăm impresiile 
concurenților, ci mai cu seamă— 
obligația ide a vă anunța rezul*- 
talele I

O VICTORIE MERITATA
51 UN SUCCES ROM1NESG
Jurii Nikandrov — talenstul e- 

vidențiat pentru... economii la 
cartușe (90 la sută din talere le-a 
doborît din primul foc), — a cu
cerit cu mare diferență față de 
ceilalți titlul de campion interna
țional. Nikandrov a cîștigat fără 
emoții, fără să „forțeze" un re
zultat excepțional. Deși cele 192 
de taiere doborîte reprezintă o 
performanță bună, totuși credem 
că Nikandrov putea să piardă mai 
puțin de 8 talere cite au aterizat 
fără să fie spulberate de alicele 
cartușelor sale. Dacă pentru pri
mul loc situația a fost clară încă 
de la începutul celei de a doua 
manșe, nu același lucru se poate 
spune despre lupta pentru locu
rile II și III. Aici, reprezentantul 
nostru Gh. Florescu și talenstul 
sovietic Nikolae Mog'ailewski (a- 
nrîndoi în aceeași grapă de 6 
taleriști) s-au întrecut în emoția 
crescmdă a spectatorilor. Din a- 
vantaju! de 2 puncte realizat în 
prima serie de 25 de talere. Flo
rescu a reușit să mențină unul 
față de Moghilewski pînă la sfîrșit 
și astfel să încheie concursul 
printr-un frumos succes interna
țional : 1-ocul II într-o întrecere a 
celor mai buni taleriști din 
U.R.S.S., R.P. Romînă, R.P. Un
gară, R.P. Bulgaria și a unor tră
gători de valoare din R.P. Po
lonă. După două zile de concurs, 
c.asamentul probei de talere arun
cate din șanț arată astfel : 1.
' NIKANDROV (U.R.S.S.) 192

2. G. Florescu (R.P.R.) 184 t;
/. 
L;

(continuare în pag. a 2-a) i

Milica Stoiadinovici
(Partizan Belgrad)

Tineia Pleșoianu
(Progresul GPCS București)

Și 
de 
ÎȘÎ 
Ia 

... ______  în
Caoitală (cu selecționata Voința).

★
După primele zece minute de joc 

se părea că echipa Moda Spor, 
campioana de anul trecut a Tur
ciei, va ceda cu ușurință în fața 
formației bucureștene Locomotiva 
P. T. T- Acesta a fost începutul 
însă, deoarece după o perioadă, e- 
chipa Moda Spor a acționat mai 
degajat, a atacat mai mult coșul 
și a reușit să se apropie pină la 
un punct (în repriza doua). Multă 
vreme din partea doua a meciului 
scorul a fost apropiat și jucătorii 
ambelor formații au realizat un 
spectacol frumos, în care contra
atacurile și aruncările de la serni- 
distanță s-au succedat fulgerător. 
Victoria a revenit Locomotivei 
P.T.T., ai cărei jucători au dovedit 
o mai bună pregătire fizică și mai

Ne mai desparte exact o săp
tămână de disputarea meciului in
ternațional dintre echipele mas
culine și feminine de atletism ale 
Republicii Populare Romîne și 
Norvegiei. Aceasta este a doua în- 
tîlnire între echipele acestor țări 
și constituie o 
rilor de anul 
la Oslo.

Pe stadionul 
tala Norvegiei,

revanșă a meciu- 
trecut desfășurate

Bislet, din capi- 
__  , spectatorii au fost 
martorii unei întreceri deosebit de 
dîrze și echilibrate lămurită abia 
după consumarea ultimei probe, 
ștafeta de 4 x 400 m. Atunci echipa 
masculină a Norvegiei a cîștigat 
întiînirea la minima diferență de 
un punct: 106,5—105,5. In schimb 
în întrecerea echipelor feminine, 
reprezentativa țării -noastre a ob-

ținut o victorie concludentă cu 
70—35.

Echipele reprezentative ale Nor
vegiei vor sosi în București pe la 
mijlocul săptămânii viitoare. Din 
lista de înscrieri trimisă de Fe
derația de atletism a Norvegiei 
atm spicuit cîteva nume mai cu
noscute : semi-fondistul Audun 
Boysen (cel mai bun rezultat al 
său 1:45,9 pe 800 m., iar anul a- 
cesta 1:46,4) ; sprinterul P;o-n 
Nilsen (anul acesta: 100 m.—
10,4: 200 m. 21,3); sulițașul F.gil 
Danielsen (anul acesta : 83.57 rn. 
— la 9 cm: de recordul lumii); 
aruncătorul de ciocan Svere Stran- 
dli (fost recordman al lumii); 
alergătorul de 3.000 m. obstaco.e 
Ernst Lărsen (anul acesta —* 
8:42,4), etc,



CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

N. Moghilewski (U.R.S.S.) 183 
4. Kulta Nagy (R.P.U,) 180 t.; 
Z. Dumitrescu (R.P.RÎ) 178 t; 

_. B. Petrov (R.P.B.) 175 t.; 7. 
M. Vasiliu (R.P.R.) 173 t.; 8, Gh. 
Enache (R,P.R.) 172 t; " " 
linin (U.R.S.S.) 172 t.; 
telczyc (R.P.P.) 172 t. 
cinat 18 concurenți).

® Printre concurenți! 
talere se află și cel mai vîrstnic 
participant al fldiției a IlI-a a 
campionatelor noastre internațio
nale de tir. Este vorba de bul
garul K, Hristovici, în vîrstă de 
58 ani, care, în 1937 într-un con
curs la Budapesta, a împărțit pri
mele locuri cu actualul nostru an
trenor de talere, Nicolae Săulescu. 
Dacă îl cunoașteți pe cel mai 
vîrstnic, este cazul să vi-1 pre
zentăm și pe cel mai tînăr: Josif 
Aron, de 17 ani, din lotul țării 
noastre. Aron se numără printre 
concurenții de viitor ai probei de 
3X40 armă liberă calibru redus. 
LUPTA LA ARMA LIBERA ESTE

INCA DESCHISA
Este ora 9.00! începeți focurile 

de încălzire!... Opriți tragerea!... 
începe concursul! Acestea au fost 
comenzile de start în singura pro
bă de vineri: arma liberă cc.ibru 
redus 3 x 40 focuri. Concursul nu 
s-a încheiat Ieri s-au efectuat 
numai focurile — 80 la număr ■— 
din pozițiile culcat și genunchi, 
restul de 40 urmând să aibă kx- 
astăzi dimineață cînd va K cu 
noscut și învingătorul intreceric. 
Spre deosebire de concursurile pra. 
cedente, de această dată se res
pectă întocmai regulamentul olim
pic care nu prevede decît un sin
gur campion: cel de la 3x40! 
Cîștigătorii diferitelor poziții de 
tragere răimîn numai cu mulțu
mirea performanței tor.

Așa s-a întîmplat ieri cu trăgă
torul Uniunii Sovietice, Pereberin 
care, după ce a realizat maximul 
punctelor posibile: 400 și după ce 
a întrecut la „muște" pe reduta
bilul trăgător maghiar Krebs, a 
rămas numai cu performanța și 
— cel puțin, deocamdată — fără 
titlul de campion internațional al 
țării noastre. Dar nu numai Pere- 
berin și Krehs au fost „stelele" 
■poziției culcat, ci și Itkis sau Sîr
bu care din 40 de focuri nu au 
..greșit" decît 
în cercul ,,9“, 
trăgătoare — 
Juverdeanu și 
au luptat cot

L;
5.
6.

9. S. Ka-
10. T. Pe. 
(au parti-

probei de

țile tirului mondial, reuniie în a- 
cest concurs, și care, realizînd 
398 p„ au încheiat întrecerea la 
egalitate cu vestitul Borisov și cu 
campionul Jugoslaviei, Vrbnic și 

cu cel al Italiei, B'ava. Coneuren- 
tuil italian a trecut prin multe e- 
moții. La ridicarea sa de pe stand 
a fost informat — pe ibaza rezulta
telor provizorii — că a realizat 400 
puncte, fapt care — bineînțeles — 
l-a iăcut să sară în sus de bu- 
curie. Mai tîrziu i-a ajuns* Ia ure
che că a obținut numai 399 p. ca 
pînă la urmă, rezultatul definitiv 
să ide numai 398 p. — record ega
lat al Italiei.

La genunchi. In fruntea perior. 
merilor se află renumitul record
men mondial și campion european, 
Oile Jensen. Performanța sa de 
394 p. este egală cu cea obținută 
de Boris Pereberin, așa că trăgă
torul sovietic stăpîoește cei maitorul sovietic stăpîoește ce] 
bun rezultat pe două poziții 
pleacă astăzi cu prima șansă

Oile Jensen

un loc expedxndu-î 
precum și cele trei 
Lie Sîrbn, Marieta 
An-a Goreti — care 
la cot cu celebrită-

titlul de Învingător. Adversarii 
principali stnt: compatriotul săiu, 
Mihail Itkâs și reprezentantul no
stru, Iosâf Sîrbu. Acești doi tră
gători au mers „mină ’n mînă" și 
la culcat și la picioare și de Re,- 
care dată au rămas la cîte un 
punct în urma primului clasat și 
totodată în urma lui Pereberin. 
Astăzi însă au posibilitatea să se 
revanșeze și astfel să-și asigure 
victoria finală.

R. ILIESGU
H. NAUM

Recomandări culturale
IN VITRINELE LIBRARIILQR au 

apărut cîteva interesante lucrări 
sport.ve. Este vorba în primul rind 
<le cartea eu caracter biografic 
„Ion Moina**, de V. Banu, care nu 
trebuie să lipsească din biblioteca 
nici unui sportiv. Totodată, „Tînărul 
intră în ring" de V. Pușkin, o inte
resantă prezentare reportajată a no
țiunilor elementare de box și în 
același timp o vie pledoarie pen
tru „nobilul sport** ca și regula
mentul comentat de canotaj acade
mic, vin să completeze literatura 
de specialitate din cele două dis
cipline sportive.

Dar, dacă intrați, în librărie, nu 
vă rezumați ia cercetarea standu
rilor de cărți sportive. O serie de 
opere beletristice recent apărute ișl 
cer locul firesc în preocupările și... 
biblioteca tunarului sportiv și, în a- 
cest sens, ne socotim datori cu 
cîteva recomandări. Savuroasele 
„Povestiri despre vînăfori și pes
cari** ale maestrului Mihail Sado- 
veanu ca și „Pamflete" de N.D. 
Cocea, ediția IU-a a Operelor lui 
Topîrceanu și volumul „Teatru" de 
Victor Eftimiu sînt cărți care tre- 
toue neapărat citite.

Dintre cărțile apărute în Editura 
Tineretului, recomandăm „Cîntecul 
Străzii", versuri de Dimos Rendis 
și „Ultimul Mohican** al lui Fen;- 
more Cooper.

IN CURIND VOR APARE în Edi
tura „Cartea Rusă**, cu ocazia Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice, o serie 
de opere ale autorilor clasici și con
temporani. Noua ediție a Trilogiei 
Autobiografice a lui Maxim Gorki 
ca și volumul V al Operelor lui 
Cehov trebuie rezervate din timp, 
Cu justificat interes sțnt așteptate 
„Energia** de F. Gladkov, „Păd*urea 
rusă" de L. Leonov, „Schițe șl nu
vele** de V. Ovecikin, ,,Emelian Pu- 
gaciov** de V. Șișkov etc.

Dar, pentru că sîntem la sfîrșit 
de săptămână, cînd fiecare tînăr 
dispune de mai mult timp liber șl 
se simte îndemnat să-și poarte pa
șii spre un teatru sau un cinema
tograf, ne vom permite să extin
dem recomandările culturale șl în 
aceste două domenii.

PE SCENE, acest sfîrșit de săp- 
târnînă programează o premieră: pie
sa „Ziariștii" Ia teatrul Național I. 

X. Caragiale (sala Studio) precum șl 
o serie de spectacole dintre care 
remarcăm: Rusalca, coppelia și Ri- 
goleto la Teatrul de Operă și Balet, 
Avarul și Fîntîna Blanduziei la Tea- 
•trul Armatei, Volpone șl Titanic 
Vals la Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
Giulești, Mult zgomot pentru nimic 
și David Coperfield la Teatrul Tine
retului. Pe amațorii de teatru de 
varietăți îi sfătuim să' nu piardă 
spectacolul ,.SofiațBu,c-ureșt'-‘ v*re- 
zentat în incinta Circului de Stat.

BE ECRANE, multe filme -care—și 
fără recomandări deosebite—trezesc 
cel mai justificat interes. Printre eliei 
excelează premierele „Evadații**, film 
francez avînd ca subiect peregrină
rile a trei prizoniera evadați dintr- 
un lagăr nazist și excelenta pro
ducție sovietică „Mexicanul**, adap
tare cinematografică a nuvelei cu 
același nume a lui Jack London, 
Filmul prezintă un turburător epi
sod din viața unui luptător pentru 
libertatea Mexicului—magistral inter
pretat de actorul Strijenov — care 
ajunge, fără voia iui, pe ring, pen
tru a procura banii necesari ct«n- 
părării de arme pentru revoluțio
nari și învinge, la capătul unei 
lupțe epuizante, un boxer de cate
gorie mult superioară. Programul 
cinematografului „Timpuri Noi“ vă 
va oferi, de asemenea, momente de 
autentică emoție artistică.

Dintre reluări filmele „Suflete îm
pietrite". „Mii ne va fi prea tjrziu" 
și „Marile manevre**, producții ale 
cinematografiei engleze, respectiv, 
italiene și franceze, își confirmă 
succesul înregistrat la cinematogra
fele de premieră.

Și acum, distracție plăcută în to
vărășia cărților și a spectacolelor 
recomandate!

!

„CLUB
In inima Capitalei, îți bucură 

ochii o îneîntătoare oază de ver
deață căreia
— de 
fofolit 
de limuzină modernă și 
la pensionarul pasionat 
cuprinsul paginii a patra a 
dianelor — îi este, mai des sau 
mai rar, oaspe. Este Cișmigiul, 
gazdă la fel de primitoare pentru 
cei care sorb la „botul calului" 

un (ap la „Buturugă" ca și pen
tru elevul în drum spre casă, 
pentru cuplurile de îndrăgostiți ' 
ca și pentru... duzina de pelicani 
care și-au părăsit nu de mult 
Delta natală. Dar, despre Cișmi- 
giu s-a scris in general mult, de
seori frumos și uneori interesant, 
și poate că nu ne-am mai fi oste
nit condeiul dacă străvechea dar 
veșnic tînăra grădină n-ar oferi 
și un alt aspect, oglindit în 
titlul rîndurilor de față (cu cuve 

nițele... ghilimele).
Jntr-una din rotondele cu bănci 

de piatră ce mărginesc aleea de 
ne circonferința căreia te privesc, 
îngăduitor parcă, busturile mari
lor înaintași ai literaturii noastre 
întUnești din momentul în care 
primele raze de soare usucă rouă 
de pe petale și pînă ce l.R.E.B.-ul 
li se substituie asumindu-și el 
rolul de a lumina orașul, zeci de 
oameni care-și dispută cu rivnă 
înttietatea într-un campionat de 
șah fără sfîrșit. E un aspect bine
cunoscut. dar rar consemnat în 
notele care, poate, vor constitui o- 
dată și odată baza... documen * 

tară a unei istorii romanțate 
Cișmigiului.

Trec deseori pe aici și nu 
dată intru, atras de curiozitate, 
grupul de trecători care s-au oprit 
să „chibițeze" un final „dramatic" 
sau o ieșire „tăioasă" dintr-o si
tuație „disperată" (pentru a fo - 
losi terminologia cu care croni
carii de specialitate își detec - 
tează cititorii). Dar. mai mult de
cît întrecerile propriu zise, a- 
muză (ba chiar nasc... probleme) 
anumite aspecte oarecum stranii. 
Ici, un elev de la „elementar" 
pune în dificultate un cetățean pe 
lingă care bunicul susamintdu'ui 
școlar ar părea un... tinerel. Din
colo, o copilă cu funde în co
dițe, se străduiește să zdruncine 
calculul \subtil al adversarului 
său : un elev dintr-a ..XI-a".

Un argument concret împotriva 
perimatelor teorii despre incom
patibilitatea dintre vîrste, despre 
„conflictul dintre generații"! In 
fața tabelei cu 64 de patrate e.e 
se spulberă ca luate de 
elevul (cu cursuri după 
Nițoiu Dumitru (pentru 
Ticu) și pensionarul

orice bucureștean 
la sugaciul 

în landou-i
bine

cu...
în -

aere 
pină 
după 
coti-

I i AER LIBER
gonește 

pe a -

c.iv’a timp, 
cores-

citim în 1957?

înseninări

tenis

nu lipsesc de pe lista 
talentat! membri ai cen-

din ce în ce mai rece 
frunzele galbene de 
lei, în „clubul" fără acoperiș con
tinuă un campionat fără clasa
ment, în care adversarii fără... 
programare prealabilă duc o luptă 
fără dușmănie. Jar dacă vă in
teresează o dispută în care n-au

existai nici cînd contestații, pen
tru a vă convinge că șahul are 
și el o perioadă competițională 
în... aer liber, purtați-vă odată 
pașii prin rotonda cu bănci de. 
piatră învecinată cu aleea script 
torilor. J

V. ARNAUTU J

De dimineață și pînă seara, campionatului de șah din C-șmigâi 
nu-i lipsesc nici jucătorii, nici spectatorii...

Foto: M. PETRESCU

Copiii An Tg.

vînt, iar 
amiază!) 
prieteni, 
Neculaie

Vlădoianu își continuă partida cu 
aerul cu care doi oameni serioși 
duc la bun sfîrșit o treabă nu 
mai puțin serioasă...

... Și, din momentul în care se 
sparg mugurii și pînă cînd vîntul

pe terenurile de
In școli, temeni 

nu se bucură «ie 
prea multă popu
laritate, condiții 
pentru înființarea 
unei școli sportive 
de tineret nu exis

tau... Și, totuși, la Tg. Mureș, 
zeci de tineri doreau din toată 
inima să practice „sportul alb". 
O lăudabilă inițiativă a dus ime
diat la rezolvarea acestor proble
me: a fost organizat im oentru 
de antrenament pentru copii. To
varăși? Ovici Tiberiu, Emilia Ur
zică și Iosif Nagy au muncit cu 
drag; au fost asigurate materia
lele necesare, s-au găsit și tere
nurile care să găzduiască întrece
rile micilor tenismani (terenurile 
colectivului Progresul) și, încet, 
încet, cu sprijinul comisiei regio
nale de tenis a început să se des
fășoare aici o intensă activitate. 
Acum, la centrul din Tg. Mureș 
întUnești zilnic aproape 50 de co
pii din diferite școli. Dimineața și 
după amiaza terenurile sînt mereu 
ocupate. Au început să apară șt 
copii cu deosebit talent, primii cîș- 
tigâtori ai diferitelor concursuri, 
lată cîțiva dintre aceștia: Arcadie 
Drăghici, Ijak Petru, Dticti Precup, 
Ștefan Pop, Fakeș Gh., Gh. Ba
logh, Koloman Szocs, N. Hinczi, 
Elod Pop, N. Kopasz. Vă surprinde 
faptul că nu întâlniți și nume de 
fete? Ele t ”, ' j _
celor mai .
trulul de antrenament. Ana Galic. 
Elisabeta Fazes, C. Ciupe, Inliana 
Tokes sau Ana Tanko au dovedit 
reale aptitudini în practicarea te
nisului.

Conducerea centrului se ocupă cu 
același interes și de educarea ti-

Răspunsuri la o întrebare:
«

Unul din subiectele ridicate ade
sea în discuțiile pe care le-am avut 

diferiți ȚÂanoriști și aviatori

Ce vrem să
din țară, în special cu oei tineri, 
a gravitat în juruil Mipsei acute de 
cărți și publicații cu caracter a- 
viatic. In acest sens este lăuda
bilă inițiativa ziarului „Sportul 
popular", care, s-a hotărit să se 
ocupe în ultimul timp de problema 
cărților cu subiect sportiv.

Răsfoind proiectul de plan al a- 
parițiilor die cărți și broșuri al E- 
diturii Tineretului pe 1957, am ră
mas plăcut surprins citind titlul 
unor cărți cu caracter aviatic. Du
pă recenta apariție a biografiei și 
vieții lui Traian Vuia, iată că Edi
tura Tineretului își propune apari, 
ția volumului „Aurel Vlaicu" de 
S. Mi! or ian. Vor mai apare 
„Școala micilor aviatori* de I. 
Szuics (traducere dim limba ma
ghiară), „Aripile tineretuluT' de cu
noscutul planorist sovietic A. I. 
Pietuh și „Aeromodelismul" scrisă 
de O. Hintz din Cluj. Insfîrșit, în 
limba maghiară va apare broșura

„Asa-tul zidului sonic" de ing. Ghl 
Rado. ®

Toate acestea sînt bune, dar niu^ 
pot răspunde pe deplin dorinței ti
neretului nostru de a cunoaște a- 
viația în general și pa cea spor
tivă în special. Piloții cu motor 
și în special parașutiștii nu vor gă
si în 1*957 cărți care să le îmbogă
țească cunoștințele, deși în aceste 
sporturi s-aiu făcut pași însemnați. 
Traduceri de manuale cmprizînd 
noua tenică, ar fi de un real folos 
parașut iști lor noștri sportivi.

Acum, cînd Aeroclubul Contrai al 
R.P.R. este afiliat la Federația Ae
ronautică Internațională, este ne
cesar ca în librării să se poată gă
si Codul Sportiv cuiprinzînd regula
mentele internaționale ale diferite
lor sporturi aeronautice.

O lacună care se cere imperios 
împlinită este lipsa cărților bele
tristice cu caracter aviatic. Expli
cația faptului că în literatura auloh- 
tonă nu găsim decît puține lucrări 
de acest gen, rezidă in aceea că

un elev codaș ia invățăterâ iar 
cefe cîteva manifestări de vedetism 
au tost curmate La vreme. lată 
doar cîteva rezultate ale unei ini
țiative care merită cele mai căl
duroase aprecieri.

Forme noi de atragere 
sportuluiin practicarea

De 
pe plicurile 
pondențelor primite
la redacție remar
căm prezența unor 
ștampile care nu 
cuprind nume de 

localități, !e zF.etor de expe
diere sau de sosire. Textul acestor 
ștampile are un conținut neobiș
nuit : îndemnuri sugestive de par
ticipare la trecerea normelor com
plexului sportiv G.M.A.

Aceasta este una din formele 
noi de popularizare a activității 
sportive de masă — inițiativă a 

asociației „Locomotiva". In dorin
ța de a contribui efectiv la atra
gerea maselor spre activitatea 
sportivă, aceeași asociație a tipă
rit și răspîndit în întreaga țairă 
un mare număr de afișe ,Jlutu- 
raș“, al căror text conți-ne, de ase
menea, o sugestivă chemare adre
sată oamenilor munci;, pent™ 
practicarea sportului.

Intr-un buletin, special redac
tat de aisociația ,,Locomotiva", a 
fost publicată o scrisoare-directivă 
semnată de tovarășii ing. Gh. 
Safer, ministrul Transporturilor 
Rutiere, Navale și Aeriene, Ionel 
Diaconescu, prim locțiitor al mi
nistrului Căilor Ferate. Un

gare Marin, locțiitjr al ministru
lui Poștelor și TeectununicațBlor, 
al cărei conținut îndeamnă acti
viștii sportivi și salariații unități
lor din ministerele respective să 
acorde tot sprijinul marii compe
tiții de masă „Locomctiviada*.

Iată inițiative demne de laudă, 
menite să aducă un prețios aport 
mișcării sportive din țara noastră

scriitorii noștri mi cunosc îndeajoau 
aviația.

Zburătorii speră totuși că într-o 
bună zi se var găsi scriitori care să 
se simtă atrași de această activi
tate, de problemele ei și care vor 
găsi timpul necesar pentru a o 
cunoaște și a o prezenta citi
torilor cu toate frumusețile, greu
tățile și emoțiile trăite de pitoți. 
parașut'ști și, poate nu mă cre
deți, de aeromodeliști.

Noi vă așteptăm pe aerodromuri.
Pînă -atunci, îndrăznesc să in

vit pe cei care au trăit în mijlocul 
pikxților și avioanelor și care po
sedă darul de a scrie, să încerce 
să o facă.

Niciodată nu știi de unde sare... 
scriitorul !...

MIRCEA FINESCU 
campion de zbor fără mot« 

ad RPX.



CEI HOHĂ COMPONENȚI Al LOTULUI DE CAIAC CANOE.. Un aspect de la Helsinki..
Mărturisiți, dragi cititori, că 

citind acum cîtăva vreme lista 
Sportivilor componemți ai loturi
lor noastre olimpice, ați întîilnit 
unele nume cu care erați mai 
puțin familiarizați sau pe care, 
poate, nu le cunoșteați deloc. 
Și fără îndoială că asemenea 
„semne de întrebare" v-a ridicat 
și lista sportivilor de la caiac- 
canoe. Pentru că, spre deosebire 
de alte sporturi care își desfă
șoară activitatea duminică de du
minică, pe terenuri și stadioane 
din centrul Capitalei, în fața a 
mii și mii de spectatori, canota
jul are competiții destul de pu
ține și — mai ales — progra- 

. mate cu totul „peste mînă“. la 
I 40 de km. de București, pe ’.acul 

Smagov. Astfel încît, putini sint 
amatorii de sport care pot spune 
că i-au văzut conourind pe -Mir
cea Anastasescu, pe Simion Is- 
mailciuc, pe Dumitru A'exe sau 
pe alți canotori fruntași.

Faptul că ei concurează — de 
obicei — într-un oarecare „ano
nimat" nu este însă pentru ca- 

^iaoiștii și canoiștii noștri, un mo
tiv care să-i facă să renunțe la 
lupta pentru performante supe
rioare. Dimpotrivă chiar! Acești 
sportivi care, de multe ori, luptă 
din greu cu vîntul și cu ploaia, 
cu frigul și cu valurile, cu ze- 

, cSe de kilometri ai antren am en-
i. teilor au obținut în ultima vreme 

o serie de performante cu totul

Mircea Anastasescu, unu! din cei mai bani colaci ști ai noștri

Cafieid
• Toate instalațiile prevăzute 

pentru Jocurile Olimpice au fost 
terminate. S-a cheltuit suma de 
aproape 2 miliarde franci fran
cezi. Dar /de pe acum organiza
torii și-au scos o parte din chel
tuieli ; vînzarea biletelor a adus 
750 milioane franci francezi. 
10.000 locuri au fost reținute de 
către vizitatorii din străinătate.

• Orașul Olimpic este gata să 
găzduiască 6.200 atleți și oficiali. 
2.000 responsabili vor asigura 
buna funcționare a celor 841 vile. 
23 bucătării și săli de mincare și 
a celor 12 magazine de desfacere 
a diverselor produse.
• Traficul aerian va atinge pro

porții neîntîlnite pe aeroportul Es- 
sendorf din Melbourne. Numai 
pentru zilele de 21 și 22 noiem
brie sînt prevăzute peste 6.000 
sosiri zilnice. Societățile 'de na
vigație aeriană au primit atîtea 
cereri încît conducerea a trei din
tre ele a declarat că întîmpină 
mari dificultăți în asigurarea 
transportului pentru toți solici- 
tanții.
• Toate „suvenirurile" olimpice 

oare vor fi vindute la Melbourne 
sînt de fabricație... străină.

• Se apropie vremea plecării: 
flecare Comitet olimpic și-a luat 
măsurile pentru ca deplasarea să 
adibă loc in bune condițiuni. Spor
tivii maghiari și-au fixat pleca
rea pentru zilele de 28 și 29 oc
tombrie. sosirea urmînd să aibă 
loc la Melbourne la 3 noiembrie. 
Lotul R.P. L'ngare va fi însoțit 
de proprii săi... bucătari. Francezii 
pleacă în grupuri între 23 și 30 
octombrie. In total fac "deplasa
rea 177 sportivi și conducători șt 
8 împuterniciți aldnwnistrativi.

• Viticultorii australieni au 
căzut de acord să ofere zilnic — 
in tot timpul J.O. — tuturor par- 
tt-cipanților cite o sticlă de vin 
Nici ziariștii care vor fi prezent! 
la Melbourne n-au fost... uitați. In 
cinstea lor va fi organizată " 
mare serbare cîmpenească. Peste 

remarcabile pe plan mondiad, per
formanțe care îndreptățesc selec
ționarea lor printre „candidații o- 
limpici" ai țării noastre.

In rîndurtte de față, ne vom 
mulțumi să vi-i prezentăm în 
linii mari, rămînînd ca în pa
ginile noastre viitoare să ne o- 
cupăm mai îndeaproape de an
trenamentele lor, de performanțe 
și chiar de șansele cu care merg 
la suprema întrecere a sportivi
lor amatori din întreaga lume: 
Olimpiada.

Să încăpem cu caiaaștii. Des
pre unul dintre ei. Mircea Anas
tasescu. cititorii noștri au mai 
auzit vorbind u-se El este unu! 
din cei mai buni sportivi ai țârii 
noastre Maestru al sportului, ani 
la r:r>d campion la caiac simplu, 
Anasiasescu s-a impus și pe plan 
international. La campionatele 
mondiale de la Macon, de acum 
doi ani, el s-a clasat pe locul 3 
la proba de 500 metri, iar la Fes
tival'. de la Varșovia a cucerit 
meda!:a de aur. Peri urm a oțet e 
sate îi dau dreptul să aspire la 
un loc în finala olimpică la 
simplu 1000 metri, dar iată, că, 
în ultima vreme, mergînd în du
blu cu Stavru Todorof, tînărul 
nostru reprezentant a scos per
formanțe care fac mai probabilă 
participarea sa la caiac dublu, 
unde — după călcâiele specia
liștilor — cuohil nostru Anasta-

oscop
l.OtA) invitați vor lua parte la a. 
ceasta ceremonie care se va des
fășura pe terenurile de tenis da 
la Kooyong, unde va avea loc la 
sfîrșitul lunii decembrie finala 
Cupei Davis între echipele S.U.A. 
și Australiei.

• La J. O. vor concura la a- 
cetași probă tatăl și... fiul său. 
Este vorba de doi sportivi ger
mani Albert și Rudi Sigl, înscriși 
la probele de tir. Cazul este unic 
în istoria J.O.

PENTRU
Puține săplămiiii au mai ră

mas pînă în cțjpa cînd gongul 
de pe West Melbourne Stadium 
va vesti „startul" în marea com
petiție olimpică de box, adevă
rate campionate mondiale ama
toare ale sportului cu mănuși. 
Poate că în seara aceea de 
noiembrie, în jurul rugului de 

•pe West Melbourne Stadium 
se vor afla și unii spectatori mai 
vîrstnici, vechi adm ratori ai 
„nobilei arte", care își vor amin
ti despre înețtputurile olimpice 
ate boxului modern. Amintirile 
lor nu se vor duce pînă la 
vremurile dinaintea războiului Tro- 
iei, vremuri despre care Plinii» 
și Homer scriu că ar fi cunos
cut luptele ou pumnii. Incursiunea 
pe care o vor face în memorie 
se va rezuma doar la o perioadă 
foarte scurtă și care include nu
mai cei 60 de ani ai olimpiade
lor moderne. Ei vor recapitula 
a-tunci? cîteva lucruri pe care, cu 
cîteva săptămîni înainte ca fla
căra olimpică să se fi aprins 
pe Cricket Ground Stadium, so
cotim potrivit să le înfățișăm și 
noi, cititorilor noștri.

Știați, de pildă, că boxul n-a 
figurat de la început pe progra- 

sescu—Todorot merge cu șanse 
regulate la locurile fruntașe. 
Cel de-al treilea caiacist dm lo
tul olimpic este unul dintre cei 
mai tineri canotori ai noștri: 
Aurel Vemescu, încă junior. Pro
gresele remarcabile înregistrate 
de ei în acest an (s-a apropiat 
la numai 3 secunde de cete mai 
bune timpuri ale lui Anastasescu) 
îl prezintă ca pe un element cu 
largi perspective.

Canoea se practică la noi de 
relativ puțină vreme. In 1952 
(anul oiimpte p-ecedeotl canoea 
nici nu era cunoscută la noi. 
Ea a fost introdusă' pentru pri
ma dată în 1953, cînd primii 
noștri canoiști au participat la 
întreceri e Festivalului. Ia Snagov. 
In cîțiva ani. prin eforturile de
puse fel special de secția de ca
notaj a asociației Dinamo, care 
a recrutat cadre deosebit de va
loroase din rind’jrf-e pescarilor 
din Deltă, canoiștii au ajuns la 
performanțe căre i situează prin
tre fruntașii europeni ai acestei 
importante ramuri nautice. Cîști- 
garaa a numeroase medaKi la 
Festhrahil de la Varșovia, reoen- ! 
trie victorii internaționale de la î 
Berlin și — mai otes — de la 
Helsinki unde au întîlnit sportivi 
renumit i. îndreptățesc azi pre
zența în lotul olimoic a șase <sa- 
noiști: Simion Ismailciuc foen-tru 
simplu viteză și dublu viteză). 
Dumitru Alexe (partener al lui 
Ismaifciucl, cuplul A. Aghei— 
I. Li pal it specializat în probele 
de fond (10 km), ’Alexandru Iva
nov și Leon Rotman. Toți fac 
parte din asociația Dinamo și 
sînt antrenați, ca și csiacștii, 
de maestru! soortului Radu Hu- 
țan. un vechi și priceput caiac, st.

Zilele trecute, la Snagov. am ; 
urmărit un antrenament al ca
iac iști lor. Am vorbit și cu an
trenorul lor. Radu Huțan spune, 
între altele, vorbind despre pre
gătirea lotului: „întîlniriie inter, 
naționale la care am participat 
în acest an ne-au fost deosebit 
de utile. Din întrecerile cu ca- 
iaciștii și canoiștii de peste ho
tare, în special din cea de la 
Budapesta, am tras învățăminte 
prețioase, deosebit de importante 
pentru activitatea Hoastră de pre
gătire următoare. Intenționăm 
să participăm la toate probele 
de canoe de la Olimpiadă. In ce 
privește caiacul, cred că la vi
teză avem mai multe șanse de a 
obține locuri de frunte și de a- 
ceea nici nu ne pregătim pentru 
fond."

L-am întrebat pe anirenonti 
Huțan și despre șansele echipa
jelor noastre. El s-a mărginit doar 
să ne asigure că , La Melbourne 
vom fi prezenți în multe thsate"-.

Despre rest rămîne să vorbim 
noi, în alt reportaj...

RADU URZICEANU

Boxul la startul Jocurilor Olimpice
început, cîteva file de

mul olimpiadelor moderne? Deși 
pugilatul constituia în antichitate 
o disciplină olimpică de mare 
însemnătate, inițiatorii Jocurilor 
Olimpice moderne nu l-au repus 
de la înoeput în drepturi. De 
aceea, nici pe programul olimpia
dei de la Atena (1896£, nici pe 
cel de la Paris (190(D și nici 
pe cel de la Saint Louts (1904) 
mi găsim inclus boxul. Motivul 
principal era că, trecut totuși 
de perioada pionieratului și a 
marilor sale frământări, regle
mentat prin faimoasele reguli ale 
marchizului de Queensbcrry, boxul 
nu-și găstse încă drumul spre... 
inimile oficialităților sportive care 
îl considerau drept ur sport sîn. 
geros. inuman. O reflectare sem
nificativă a acestei păreri of ciule 
o găsiim de altfel în „Grand 
Larousse Ilustre", unde istoricul 
spontiv Charlemonf sere despre 
întrecerile de box: „Aceste în- 
tîkiiri sîngeroase sînt de altfel 
în epoca noastră interzise în a- 
proape toate țările și’ devin din 
ce în ce mai rare". Un amănunt 
savuros: Charlemont prevedea îit 
schimb un viitor strălucit ,,sa- 
vatei", cum era denumit boxul 
francez, fri care se întrebuințau.

Una din intilnirile cele mai inte
resante de la trecuta ediție a Jacu
rilor Olimpice a fost cea dintre 
sovieticul Nazanțez și americanul 
Aschenje ter, in proba de 3000 m. 
obstacole. In mod surprinzător Ka-

O raită printre „olimpicii” noștri...
• Trăgătorii au lost mai har

nici. Au plecat din zori spre Tu
nari. Ii așteaptă o nouă zi de 
întreceri, in campionatele inter- 
națienate. Dar, iată, aleile mi
nunatului parc sint răscolite de pașii 
sprinteni ai tinerilor. Unui pa
sionat al sportului. înviorarea 
i-ar da prilejul să vadă un veri
tabil buchet cu cele mai valo
roase elemente ale stadioanelor 
noastre, lată-i, amestecați. _Ca- 
iacistal* Mircea Anastasescu 
lingă boxerii N. Linca și Gh. 
Negrea, cicliștii C. Dumitrescu, 
Moiceanu alături de luptătorii 
Pirvulescu și Horvath... Grupul 
s-a oprit și face gimnastică. E 
un aer minunat și toți sorb cu 
nesaț mireasma proaspătă a di
mineții.

• Ieri dimineață, utemiștiî au 
ținut o ședință însuflețită. Cîțiva 
au propus organizarea unor con
cursuri de șah și tents de masă, 
învingătorii urmînd să primească 
titlul de „campioni ai loturilor 
olimpice". In plus, boxerii au 
chemat la întrecere toate cele
lalte loturi, 3vind ca princi
pale puncte: punctualitatea și 
disciplina în programul de pre
gătire. Care pe care ?

• Lotul de luote CD. Pirvu
lescu, Fr. Horvath. L Popescu. 
Gh. Dumitru și antrenorul Ion 
Coreeanu) pornește la drum spre 
sala Floreasca. După sosirea de 
la Opztija. luptătorii s-au așter
nut serios pe muncă incercind 
să lichideze anumite lipsuri ce 

deopotrivă, lovițur le cu pumn*» 
și au piciorul!

to anul 1908, Jocurile Olimpice 
s-au disputat la Londra, în pa- • 
tra boxului modern, chiar în 
orașul în care luptătorul de circ 
Tom Figg a susținut în anul 
1727 prima întrecere oficială de 
box. Prilejul a tost folosit pentru 
a aduce boxul printre disciplinele 
sportive olimpice. Dar, competi
ția nu prevedea decît două ca
tegorii ■ semi-grea și grea. Cîști 
gători, doi englezi, Oldman Și 
Douglas.

De abia la Olimpiada urmă
toare (Anvers. 1920), după pri
mul război mondial, boxul și-a 
cîștigat locul cuvenit pe lista 
sporturilor olimpice. De data a- 
ceosța, întrecerile au dat în
vingători la toate cele 8 ca
tegorii. Printre ei se afla și 
Frankie Genaro, care avea să 
strălucească apoi în mod deosebit 
pe firmamentul boxului mondial. 
Multe nume de prestigiu au o- 
norat la Olimpiadele următoare 
tabelul învingătorilor : Tamagr.ini 
(Itaha), Fidel la Barba (S.U.A.), 
Enekes (Ungaria). Ser^o (Italia) 
și multi altii. In 1952. Ia Hel
sinki, au figurat pentru prima 
oară pe program cele 10 catego-

zanțev a fost încins. iar ac.rra^ 
ml său a realizat cea mo: bună 
oerfermanță mondială de acră a. 
tund. Ce surprize ne vor oferi 
Jocurile Olimpice ale anului i

s-au făcut simțite in ultimul tee 
concurs intern a rimai. Ca d-os&. 
bire, ap'ecind urechea Ia sfatu
rile antrenorului maghiar Kar- 
paty, ei caută să-și intâreajd 
rezistența. Dtn această pricină, 
luptătorii sint vizați toată zisa 
făcând crosuri peste crosuri. Ze
lul lor l-a determinat pe un atlet 
să le spună in glumă:

— Dacă veți continua *n aceiași 
ritm cu crosurile — cine știe? 
— deveni ți susceptibili de selec. 
ționare ca— fondiști la atletism.

Luptătorii au zimbit iar Pîr- 
vulescu a replicat:

— Piaă una alta dorim un 
loc bun la... lupte t

• — How do you do ?
Cu cuvintele acestea ne întîm

pină Mircea Dobrescu și Gh. Ne
grea, ca să ne demonstreze pro
gresele lor la limba engleză. 
De altfel toți componenții lotu
lui se aclimatizează cu Fmba 
tai Shakespeare, pentru că la 
Melbourne va fi greu să te des
curci altfel. Prof. Dumitru Hui 
ne dă cîteva am aman te suoli-i 
mentare evidențiindu-i pentru 
rîvna lor pe „elevii" Deutsch, 
Wiesenmayer, I. Sîrbu. Mircea 
Dobrescu. Lia Manoliu, C. Anto
nescu, Hie Save!, etc.

• Loturile s-au răspindit por
nind spre sălile de antrenament^ 
spre pistele de atletism, spre po
ligoane sau lacuri. Zilele pînă la 
plecarea spre Australia sînt tot 
mai puține la număr. Trec iute—

G. MIHALACHE

ISTORIE...
rii fixate de A.LB..*. Specialști 
în materie au afirmat că turneul 
olimpic de la Helsinki a fost 
cea ma puternică confruntare a 
pugJ.șuTor amatori din întreaga 
lume. învingători, în ordinea ca
tegoriilor, au fost atunci Nate 
brooks (SLA), Per.ti Hamalainen 
(Finlanda), Jan Zachara (Ceho
slovacia), Aureliano Bolognesl 
(Italia), Charles Adkins (SUA), 
Zygmunt Ghychla (Polonia), La-sz- 
lo Papp (Ungaria), Floyd Pa
tterson (SUA), Norvai Lee 
(SUA) și Edward Sanders 
(SUA). Anul a<esta, majoritatea 
învingătorilor olimpici de la 
Helsinki nu vor urca treptele 
ringului de la (Melbourne. Bro
oks, Bolognesi, Adkins, Lee și 
Patterson au devenit profesio1 
niștl', Chychla s-a retras din 
box, iar Sanders, tînărul greu 
american care promitea să facă 
o carieră frumoasă, devenit și 
el profesionist, a murit în urina 
unui accident suferit pe ring. 
Rămîne acum ca Hamalainen, 
Papp și Zachara să apere onoa
rea medaliatilor d° la Hei inki—

MARIUS GODEANU



începe returul let bascîîet
Cu excepția echipelor mascu

line Dinamo București și Progre
sul Arta București — mai... gră
bite — celelalte formații mascu
line și feminine de categoria A 
fincep astăzi și mîine returul. In 
preajma reluării întrecerii, iată 
Citeva aspecte utile, atît pentru 
antrenori dt șl pentru jucători 
și arbitri.

Ce au de făcut echipele. Pentru 
a progresa efectiv în a doua? par
te a campionatului .echipele mas
culine trebuie să insiste asupra 
lipsurilor manifestate în tur. Men
ționăm că acestea — extrase din- 
Jr-un amplu studiu al antrenoru
lui C. Herold — sînt Dinamo 

IBucurești: îmbunătățirea procen
tajului aruncărilor libere, care 
■acum este necorespunzător 
(55,74%); C-C.A. realizarea unui 
echilibru de randament între ju
cătorii pătrunzători și pivoți, îm
bunătățirea contraatacului. Loco
motiva P.T.T.: perfecționarea tac- 
șticii colective, mărirea discipli- 
anei în organizarea acțiunilor. 
«Energia C. Cluj: îmbunătățirea 
pregătirii fizice, tehnice și tac
tice, mărirea preciziei în arun
cările de la semi-distanță. Dina
mo Oradea: stabilirea unui sis
tem de joc, realizarea unul’ e- 
chîlibru între atac și aipărare. 
Știința I.C.F.: rezolvarea proble
mei rezervelor, care sînt cu mult 
sub valoarea primei formații. 
Progresul Arta București: întări
rea apărării, utilizarea mai cura
joasă a contraatacului. Progre
sul Tg. Mureș: îmbunătățirea ac
țiunile individuale și colective 
în apărare, o orientare mai pre
cisă a întregului proces de joc. 
Dinamo Tg. Mureș: întărirea dis
ciplinei în echipă, perfecționarea 
pregătirii fizice, tehnice, tactice. 
Progresul Cluj: mai multă fante
zie și curaj în efectuarea acțiu
nilor personale; rezolvarea pro
blemei conducătorului tehnic. 
Știința Timișoara: maT multă
conștiinciozitate, seriozitate și 
disciplină în pregătire; canaliza
rea forței de joc a echipei către 
im sistem precis. Progresul Orașul 
Stalin: creșterea simțului de- răs
pundere al jucătorilor și impri
marea un<uî sistem de joc cores
punzător posibilităților lor.

Tn ceea ce privește campio
natul feminin, eforturile tuturor 
Jucătoarelor trebuie să se con- • 
centreze asupra îmbunătățirii .pre
gătirii individuale fizice, tehni
ce și tactice. Pentru toate echi
pele din provincie este valabilă j? 
de asemenea recomandarea de a-

Maria Pogorevici pentru a IV-a oară 
campioană 62 șah a R.P.R.

CLUJ (prin telefon). — Titlul 
de campioană a țării s-a decis în 
mod practic în runda a XV-a cînd 
cete două pretendente principate, 
Mania Pogorevici și Marga Teo- 
dorescu, s-au întîlmit în' partidă di
rectă. Intr-o deschidere spaniolă 
Pogorevici a acumulat de la înce
put un ușor avantaj, pe care, prin- 
tr-o serie de manevre, l-a trans
format în cîștig de calitate. In con
tinuare, ea a manevrat cu precizie 
obțînînd o victorie deosebit de pre
țioasă. Astfel, înaintea ultimelor 
două runde Maria Pogorevici avea 
un avans suficient ca să nu mai 
fie obligată să forțeze. In runda 
a XVI-a tînăra studentă la medi
cină a remizat cu Iliescu în timp 
ce Teodorescu a pierdut surprinză
tor la Tzitron. Avansul fruntașei 
clasamentului a ajuns la 2 pet- și 
astfel ea a devenit pentru a IV-a 
bară campioană de șah a tării.

Iată și celelalte rezultate din run
da a XVI-a : Perevosnic-Diacones- 
<m ’/s-Vi, Manolescu-Hodoș ’/j-'A, 
Nicolau-Tarapanov 'A-'A. Grabo- 
viețki-Ionescu 1-0, Brana-Szatmary 
0-1, Ududec-Fiiipescu ‘A-'/t- Parti
da întreruptă Tzitron-Bra-na din 
runda a XV-a a fost remiză.

La ora cînd închidem ediția ni 
ce comunică două rezultate din ul
tima rundă : Pogorevici a remizat 
cu Perevosnic, iar Ionescu a în- 
vins-o pe Brana. In felul acesta 
Maria Pogorevici acumuilînd 12 
puncte (9 victorii, 6 remize, 1 în- 
fafingere) a fost declarată cam
pioana țării. Pentru locurile urmă
toare luptă Nicolau, Graboviețki și 
Teodorescu care au în momentul 
de față cîte 9'/2 pet și Tarapanov 

■cu 9 pet Ordinea lor o vor decide 
rezol ta tete din ukkna rundă.
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se preocupa de perfecționarea tac
ticii individuale.

Atenție la disciplină. Este de 
dorit ca în retur să nu se înre
gistreze nici un act de nesportî- 
vitate. Sîntem nevoiți să facem 
o inaugurare nefericită în aceas
tă privință: comunicarea sanc
țiunilor date în urma atitudinilor 
nesportive din jocul Știința Ti
mișoara — Știința București des
fășurat în cadrul turneului in
ternațional studențesc: Dan Puș- 
cașu (Șt Tim.) suspendare 2 e- 
tafpe, Nosievici (Șt. Buc.) și Ra
dulescu (Șt. Tim.) avertisment 
scris, Vasiiiu (Șt. Buc.) suspen
dare 3 etape. Arbitru Gheorghe 
Roșu și Alebert Berger suspen
dare 1 etapă și, respectiv, 2 etape. 
Căpitanii ambelor echipe pri
mesc un avertisment pentru că 
nu au intervenit spre a împiedi
ca actele nesportive.

De aici reîncepe întrecerea. 
Programul primelor etape ale 

returului este următorul: Mascu
lin: Știința I.C.F. — Progresul 
Cluj, Dinamo Tg. Mureș — Pro
gresul Tg. Mureș, Dinamo Ora
dea — Energia C. Cluj, Știința 
Timișoara — C.C.A., Progresul
Orașul Stalin — Locomotiva 
P.T.T. Feminin; Șt’înța Cluj — 
Știința înv. București, Fi. roșie 
Oradea — Progresul Oradea. 
Știința I.C.F. — Voința Orașul 
Stalin, Locomotiva București — 
Energia M. Cluj, Progresul Tg. 
Mureș — Energia C. Bucu-ești.

Clasamentul turului se prezintă 
astfel:

MASCULIN
1. Dinamo București 11 11 0 885:576 22
2. C.C.A. 11 10 1 746:556 21
3, LOC. PTT. Buc. 1.1 8 3 705:607 19
4. Prog. Arta Buc. 11 6 5 628:674 17
5. Energia C. Cluj 11 6 5 616:629 17
G. Dinamo Oradea 11 6 5 697:660 17
7. Știința I.C.F. 11 5 6 627:637 16
8. Prog. Tg. M. 11 4 7 746:759 15
9. Știința Timiș. 11 4 7 597:654 15

10. Dinamo Tg. M. 11 3 8 612:697 14
11. Progresul Ciuj 11 2 9 557:703 13
12. Prog. Or. Stalin 11 1 10 508:772 12

FEMININ
1. Energia C. Buc.
2. Știința I.C.F.
3. Locomotiva Buc.
4. Știința Min. înv.
5. Progresul Oradea
6. Progresul Tg. M.
7. FI. roșie Oradea
8. Voința Or. StaJin
9. Energia M. Cluj

10. Știința Cluj

981 563:371 17
972 511:355 16
972 398:306 16
963 584:465 15
9 6 3 506:466 15
945 422:457 13
936 383:498 12
927 366:507 11
9 18 316:493 10
918 337:468 10

Sancțiuni?
In ziarul „Scînteia Tineretului'* 

din 2 octombrie a.c. s-a publicat 
sub semnătura tov. Al. Pintea un 
articol sub titlul „0 victorie fără 
glorie". Tov. V. Constandache, 
antrenor de stat pentru natațte, 
ne-a trimis la redacție rîndurile 
de mai jos, cu rugămintea de a 
le publica în ziar. Intrucît consi
derăm că precizările tov. V. Con
standache sînt importante, publi
căm în întregime scrisoarea să.

„Mare ne-a fost surprinderea 
etnd răsfoind paginile ziarului 
.Scînteia Tineretului" din 2 oc
tombrie a.c. am găsit articolul 
.O victorie fără glorie", semnat 
de tov. Pintea Al., articol care con
fine concluzii după intîlnirea de 
natafie cu sportivii din R.P. Po
lonă. Am fost însă și mai sur
prinși atunci cind citind articolul 
am constatat cit de mult umbrește 
autorul o acțiune pozitivă din cau
za necunoașterii și a lipsei sale 
de pricepere.

Socotim absotut necesar să lă
murim citeva aspecte ridicate în 
articolul respectiv, folosind fap
tele reale, așa cum s-au petrecut 
ele.

Intîlnirea de înot, sărituri și 
polo cu R.P. Polonă a avut ca 
obiectiv principal verificarea for
țelor noastre in această ramură 
sportivă, atît la seniori cit și la 
juniori. Ea a fost contractată nu
mai pentru bărbați pe baza pro
tocolului încheiat și semnat de 
reprezentanții celor două țări, în
că în toamna anului trecut. Fe
derația poloneză de specialitate 
s-a declarai, de altfel, așa cum 
este și firesc, de acord cu proto
colul nostru tehnic care cuprin. 
dea toate problemele acestui con
curs, inclusiv probele și amănun
tele tehnice tn condițiile mai sus 
arătate, trimi(indu-ne in scris a- 
cordul tor. In funcție de aceste 
condiții s-a pornit ta pregătirea 
lotului nostru, pentru a cores
punde cit mai bine tn viitoarea 
întîlnire.

Cu aproape două săptămîni în
ainte de concurs. Federația polo
neză ne ruga printr-o nouă scri
soare, să invităm și citeva fete 
intrucît intenționa să verifice în 
acest fel nivelul atins de înotă
toarele poloneze înainte de Olim-

Fază din meciul Știința I.C.F. — Progresul Oradea

Constantin Grecescu despre concursul de la Dresda
concursul atletic :w;ernaițioinal 

organizat la Dresda în memoria 
fostului recordman al lunni Ru
dolf Harbig, a constituit un bun 
prilej de verificare a formei spor
tive a celor mai mulți dintre at- 
leții participant în vederea J.O. 
iar pentru atleții noștri, în special, 
o verificare a posibilităților lor 
înaintea meciului cu Norvegia. 
Dintre rezultatele înregistrate, cel 
mai valoros este desigur cel în
registrat de echipa olimpică femi
nină a Germaniei în proba de 
4X100 m. Echipa Fisch, Stubnik,. 
Kohler, Mayer cu 45.1 sec. a sta
bilit un nou record a.i lumii. Re
zultate excelente au mai obținut 
tînărul atlet german Knorzer în 
proba de 100 m. (10,4 sec.); ir
landezul Ki’nseta în proba de 110 
m. g. (14,3 6ec.); fondistul Janke 
la 5.000 m. (14:04,4 — nou re
cord german); Crista Stubnik care 
a egalat recordul european pe 100 
m. cu 11,5 sec.

In acest concurs nu au lipsit 
insă surprizele: recordmanul mon
diali Futterer 6.a clasat al cincilea 
la 100 m. cu 10,7; cehoslovacul 
Jungwirth a ocupat locul VII la 
800 m. (1:50,8); săritorul la înăl
țime Lanski a sărit numai 1,85 m.. 
Iar Olga Modrachova a obținut 
numai 1,55 m.

In ceea ce privește comporta.

Da, dar celor într-adevăr vinovați
Răspuns la articolul „0 victorie fără glorie*4

piadă. Dorind a sprijini acțiunea 
de verificare a gradului de pre
gătire a lotului feminin al unei 
țări prietene, comisia centrală de 
natație a fost de acord să satis
facă rugămintea Federației polo
neze și a invitat un număr de 
oct fete să participe la întrecere 
(în afară de concurs). întocmind 
un program de întreceri care să 
ajute la realizarea scopului preci 
zat de oaspeți, deși fetele noastre 
nu se aflau într-o pregătire spe
cială organizată în acest scop. 
Menționez însă că oaspeții noștri 
nu au venit totuși cu opt fete, 
așa cum primiseră invitația, ci 
numai cu șase, ceea ce nu consti
tuie o echipă completă de fete.

La bărbați, s-a alcătuit de co. 
mun acord un program complet, 
eu excepția probei de 1500 m. 
care nu a fost inclusă încă de la 
început în protocol, deoarece in
tenționam ca intîlnirea cu R. P- 
Polonă să aibă loc in bazinul a- 
coperit (lung de 33.33 m.) în care 
tn mod regulamentar nu poate 
fi organizată cursa de 1500 m. 
Ca atare noi nici nu ne-am p’e- 
gătit pentru această probă.

In ceea ce privește săriturile, 
frații Wittemberger nu au fost nu
mai cu „ceva" mai buni decit să
ritorii polonezi, ci orice spectator 
mai avizat a putut lesne consta
ta un nivel actual de pregătire 
mult mai bună. Această consta
tare ar fi putut s-o facă și tov. 
Pintea dacă ar fi urmărit cu mai 
multă atenție întreg concursul de 
sărituri. Diferența de punctaj în
tre arbitrii noștri și cei polonezi 
nu a depășit limitele unor apre
cieri corecte. De altfel, arbitrajul 
la concursul de sărituri de la 
trambulina de 3 m. cit și la să
riturile de pe platformă a fost 
mixt (polono-romîn). De aseme
nea ne mirăm foarte mult că tov. 
Pintea pare să nu știe, ceea ce 
știe îndeobște orice spectator, că 
nota cea mai mare și cea mai 
mică nu se iau în considerație 
răminînd doar trei din cele cinci 
note date de arbitrii respectivi. 
Deci arbitrajul s-a efectuat în 

rea atleților noștri ea poate fi a- 
preciată în general ca satisfăcă
toare. Iile Savel, lolanda Bailaș 
și Constantin Aioanei au obținut 
victorii frumoase, dovedind putere 
de luptă și o pregătire destul de 
bună. Ion Bădiici a părut 
însă puțin obosit și de aceea 
nu a mai reeditat ultimele 
sate rezultate. Dumitru Bîr- 
dău, luînd startul la 1.000 m., 
a făcut o serie de greșeli tactice 
care nu i-au îngăduit să realizeze 
un rezultat pe măsura pregătirii. 
Greșeli tactice a făcut și Nicalae 
Bunea. mai ales aceea de a ti 
parcurs primul tur în 63 sec. Ion 
Soter a avut săritura la 1.97 m. 
cu mult peste 2,00 m., dar la 
înălțimea următoare (2.00) căzînd 
prost a suferit o luxație la umăr 
și a abandonat întrecerea. In ceea 
ce mă privește, socotesc că am 
făcut și eu o serie de greșeli tac
tice pentru că am plecat de la pre- 
miza că trebuie să merg foarte 
tare și pentru aceasta am pornit 
puternic și am pierdut, mai apoi, 
legătura cu Bunea. In felul acesta 
noi nu am mai putut colabora în 
timpul cursei, așa cum am făcut 
altă dată. Sînt convins că într-o 
cursă bine gîndită tactic și în 
condițiuni atmosferice normale 
putem coborî cu mult sub actua
lul record al probei de 5.000 m.

condițiuni egale atît pentru o 
parte cit și pentru cealaltă.
„ Cit privește tradiția noastră de 
gazde ospitaliere, considerăm că 
ea nu a căpătat un gust amar 
— așa cum afirmă tov. Pintea — 
ci din contră ea a fost chiar foar
te mult apreciată de oaspeții noș
tri, cărora noi le-am acordat 
toate înlesnirile cerute, pentru ca 
e> să poată verifica gradul de 
pregătire al lotului lor olimpic, 
tn goană după un material „critic" 
tov. Pintea a căutat să dea un 
„gust amar" unei victorii obținută 
într-o ramură sportivă care se 
află în plină ascensiune. Vina 
aparține tov. Pintea care dove
dește o gravă lipsă de cunoaștere 
a realității, și care vrea cu or tea 
preț... „să critice". Autorul arti
colului din „Scînteia Tineretului" 
dovedește, de asemenea, că are 
un „sistem" personal de lucru 
acela de a scrie reportaje din 
birou.

De altfel, aceste greșeli ale tov. 
Pintea nu sînt intîmplătoare. Ele 
se repetă des. Dacă acest tovarăș 
ar fi urmărit cu mai multă aten 
(ie evoluția activității în notația 
noastră, el. ar fi putut constata 
lesne că noi am avut intilniri cu 
țări care au o veche tradiție în 
acest sport și posedă condiții ma
teriale (bazine acoperite) mai nu
meroase și nu am fugit deloc de 
aceste intilniri. Este vorba de în- 
tîlnirile cu înotătorii din R.D.G. 
R. Cehoslovacă. R.P. Ungară, în- 
tîlniri care și-au spus cuvîntul 
în creșterea performanțelor noas
tre sportive, deși sportivii noștri 
au pierdut aceste intilniri.

Din concursul cu înotătorii din 
R.P. Polonă, noi am reținut mult 
mai multe aspecte pozitive, Drintre 
care și faptul că juniorii noștri 
au cîștigat numeroase probe. A- 
ceasta dovedește că munca noas. 
tră de viitor este pe un drum bun. 
Probabil, că în cazul desfășură
rii organizate și a unei intilniri 
de fete, pe care am fi dorit-o, am 
fi putut spune același lucru și 
despre junioarele noastre.

Deși tov. Pintea își permite să 
scrie despre natație, el nu este

Mîine la ora 9
Start, in campionatul 

de motocros
Mîine dimineață, începînd de la 

ora 9, alergătorii specialiști în 
probele pe teren variat vor lua 
startul în prima întrecere a cam
pionatului republican de mo-to-cros.

Alergările vor avea loc pe un 
traseu în circuit lung de 4,200 km. 
care va fi acoperit de zece ori 
de mo tocirii ști și de 5 ori de 
motocicliste. Traseul este situat în 
regiunea Dudești-Ciopiea cu ple
carea de la aproximativ 3—4 km. 
de la capătul liniei de tramvai 
18. In cursele lor motocicliștii, se 
vor îndrepta și spre Popești-Le- 
ordern, pe un teren variat, foarte 
dificil.

In total, la acest campionat vor 
participa 66 de concurenți, repre
zentanți ai multor regiuni din 
țară. Numărul participanților îl 
socotim însă insuficient dacă ne 
gîndim că el este repartizat la 
toate cele 6 clase și categorii de 
mașini la care se va concura. 
Astfel, la fete, clasa 150 cmc. și 
la categoria ataș, clasa 750 cmc. 
(clasă unică), vor lua startul cîte 

4 concurenți. La clasele 250 și 500 
cmc. se vor alinia cite 9 concu
renți. La 125 cmc., 11, iar ia 350 
cmc., cifra record de 29.

In rîndurile celor 29 de motoci- 
cliști de la clasa 350 cmc. sînt 
incluși și campionii regionali (14) 
ai campionatului pe țară organizat 
de A.V.S.A.P. Aceștia vor trebui 
să fie urmăriți în mod special 
deoarece ei reprezintă cadrele noi 
tie alergători din sportul cu mo
tor.

O noutate pe care o prezintă 
actuala ediție a campionatului de 
motocros este aceea că în afara 
Clasamentului individual, organiza
torii vor mai alcătui și un clasa
ment pe echipe.

O indicație care trebuie s-o 
dăm celor care vor veni mîine să 
urmărească întrecerile este aceea 
de a tiu căuta să intervină atunci 
cînd vreun alergător se va găsi 
în „impas". Este interzis de re
gulament orice fel de ajutor și 
bunăvoința spectatorilor poate de
termina pe organizatori să exclu
dă pe cel „ajutat", Idin cursă.

cunoscut de activiștii notației 
noastre, nici de inspecția de na
tație, nici de comisia centrală și 
nici de antrenori. Este drept că 
uneori, din dorința de a se agăța 
de ceva, el mai dă cile un telețon 
la inspecție. Dar niciodată nici 
măcar o singură dată, el nu a 
venit să se informeze, să se do
cumenteze în legătură cu acțiu
nile noastre.

Afirmația sa relativ la echipa 
noastră de polo „că s-ar întîlni 
cu cela mai slabe echipe din alte 
țări" este cu totul nereală și do
vedește mai bine ca orice super
ficialitatea sa și totala necunoaș
tere a realității. Este bine să-i a- 
mințim că progresul realizat d» 
echipa noastră de polo, fapt re
cunoscut în toată lumea, se da* 
torește unei orientări juste a o' 
ganelor competente care au con
tractat intilniri cu cele mai tari 
echipe din lume: U.R.S.S.. R. P 
Ungară, Italia, R. F. Germană. 
R.P.F. Iugoslavia, Anglia, echipe 
cu renume în ierarhia polo-ului 
mondial. Oare ar putea tov. Pin
tea să ne indice și alte echipe 
mai puternice ?

Cit privește întîlnirile de pol» 
cu selecționatele de seniori și ju
niori ale R.P. Polone, ele au con
stituit pe de o parte un prilej ba» 
de verificare a echipelor noas
tre înainte de plecarea în R.PJ- 
Iugoslavia, iar pe de altă pari» 
un prețios schimb de experiența 
folositor sportivilor prieteni dxr 
R.P. Polonă.

Toate gravele greșeli cuprins» 
în articolul semnat de tov Pintea 
în ziarul „Scînteia Tineretului , 
poziția cu totul nejustă pe ca*» 
acesta se situează minimaliz'nd o 
importantă victorie a sportivilor 
noștri, au produs amărăciune T» 
rindurile activiștilor, antrenorUtr 
și sportivilor noștri. Articolul res
pectiv nu reprezintă în nici >• 
caz un ajutor în munca acestora.

Repet că greșelile făcute de ta». 
Pintea dovedesc multă necunoaș
tere a realității și pe drept m- 
vînt. pentru a ne folosi chiar de 
o expresie a sa. este imperios v- 
cesară o analiză a afirmațuifr 
sale eronate precum și -santH» 
narea celui vinovat".

V CONSTANDACBE
Antrenor de stat pentra



„Cip Orașelor”
întrecerile din cadrul competiției 

fenwniine ide hochei pe iarbă „Cupa 
Orașelor" au dat loc la întîlniri 
echilibrate și, îin același tâmp, a- 
prig disputate- Din cele șase me
ciuri disputate pînă în prezent, trei 
s-au terminat cu victorii la limită 
(1-0) iar celelalte, la egalitate. 
Toate echipele participante merită 
laude pentru ardoarea cu care lup
tă, pentru corectitudine și în spe
cial pentru eforturile pe care ie 
depun jucătoarele, pentru a-și îm
bunătăți continuu nivelul tehnic de 
joc. In această privință, merită să 
remarcăm echipa FI. roșie Olteni
ța care cu toate că a hiat ființă 
abia de două luni s-a încadrat în 
această întrecere luntînd de 1a 
egal la egal cu celelalte echipe 
participante.

Joi s-au înregistrat rezultatele : 
Voința Gheorghieni-Fl. roșie Olte
nița 1-0 (1-0). Unicul gol a fost 
înscris de Nagy. Voința Chnj-Di- 
namo București 0-0.

Vineri, Dinamo București a în
trecut cu 1-0 (1-0) Energia Ora
dea. golul victoriei fiind înscris de
B. Teodor eseu. Cu același scor a 
luat sfîrsit și jocul dintre echipele 
Voința Cluj și FI. roșie Oltenița. 
Pentru Voința a înscris Strebellv.

Programul ultimelor două zile 
este următorul AZI : DHamo Bu- 
curești-Fl. roșie Oltenița : Voința 
Gheorrrhieni-F.nergia Oradea. MT1- 
NE : Voința Cluj-E-nergia Oradea 
și Dinamo București-Voința Gheor- 
ghicni.

-------- «»—w»-»---------

Piinml concurs tte verificare 
a totului olimpic de ciclism
Mîjne, pe vn traseu în formă de 

circuit, cuprins între Piața Victo
riei și Herăstrău, se Va desfășura 
u<n prim concurs de verificare a 
lotului olimpic de ciclism. La acest 
concurs vor lua parte și o serie 
de alergători fruntași, precum și 
alergători tineri, recent afirmați. 
Proba se dispută pe o distanță de 
120 km. Plecarea se va da la ora 
9, din bd. Stalin (din fața Studio
ului Al. Sahia) unde va avea loc 
și sosirea.

Returul campionatului (te sorină 
pe echipe categoria A

Mime, la Satu Mare, începe re
turul campionatului republican de 
scrimă pe echipe categoria A. Du
pă cum se cunoaște, întrecerile 
dintre cele mai bune formații de 
scrimă ale țării noastre se des. 
lășoară în acest an în două 
etape concentrate. Prima a avut 
loc în februarie la București, iar 
ce>a de a doua (returul) are loc 
între 7 și 14 octombrie la Satu 
Mare

La Satu Mare este scontată o 
luptă extrem de aprigă. Echipele 
fruntașe pornesc în generai de 
la egal în acest retur. Prima par. 
te a campionatului nu a reușit să 
clarifice lupta pentru primul loc 
decîț la sabie, unde, C.C.A. păs
trează un avantaj de patru puncte 
față de a doua clasată, Progresul 
Cluj. La celelalte probe, în schimb 
(floretă femei, floretă bărbați și 
spadă) clasamentele vor suferi 
fără îndoială multe modificări. 
Pentru fiecare din cele patru pro
be au fost reținute în program 
cîte două zile. In această între
cere participă : C.C.A., Progresul
F.B., Progresul Cluj, Dinamo Cluj, 
Progresul 1 Oradea, Progresul 
I.M.F. Tg Mureș, Energia Satu 
Mare (organizatoarea returului) 
și Flamura roșie Timișoara.

0 Particlpanții din Capitală își mai 
pot depune buletinele pentru concur
sul Pronosport nr. 40 din 7 octombrie 
pînă astă seară la ora 24. După cum 
se știe fondul de premii al concursu
lui Pronosport nr. 40 este mărit cu 
78.982 lei reportați, conform regula
mentului de la concursul nr. 39.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 39 din 30 septembrie 
continuă în Capitală astăzi după a- 
miază începînd de Ia ora 17 la agen
țiile proprii Pronosport din raioanele 
în care și-au depus participanții bule
tinele.
• COMUNICAT. Colectivele sporti

ve organizatoare de meciuri din Ca
pitală care au asupra lor timbre olim
pice volante-Ie vor preda, pînă la 10 
octombrie în București la agenția cen
trală Pronosport din Calea Victoriei 
nr. 9. Timbrele vor ÎI aranjate pe va
lori în coli de 100 sau 50 buc. Preda
rea și primirea se va face conform 
dispozițiunilor dnstr*. M. F. șl C.C.F.S. 
nr. 7120 și 16299 din 10.VIII.1956. Se a- 
trage atențiunea că după data de 10 
octombrie 1955 nu se vor mat primi 
timbre întructt urmează a se efectua 
operațiunile de restituire a sumelor 
respective.

ancheta ‘ Care sînt cauzele nivelului scăzut 
noastră j a| fotbalului nostru ?

Să ascultăm părerea fostului internațional Eisenbeisser-Fieraru
Diin vraful de răspunsuri pri

mite la ancheta noastră am des
prins scrisoarea Iui Alfred Ei- 
senbeisser4ri«raru, fost jucător 

internațional de . fotbal, fost ju
cător de hochei pe gheață, prac
ticant fidel al patinajului ar
tistic, în prezent antrenor, per
manent în mijlocul problemelor 
fotbalului.

— „Ne-am bucurat — ne 
scrie Eisenbeisser — că și noj 
foștii fotbaliști avem prilejul să 
spunem lucrurilor pe nume, fără 
menajamente, cum din păcate n-o 
fac acei dintre noi care, ocupind 
diferite posturi de antrenori, oco
lesc de multe ori adevărul, nu-1 
dezvăluie cu curaj, deși îl cunosc 
foarte bine.

Despre fotbal s-ar putea scrie 
pagini întregi, dacă nu chiar 
cărți. Eu mă voi limita la urmă
toarele patru aspecte, pe care 
le consider esențiale în ce pri
vește acțiunea de îmbunătățire 
a fotbalului nostru:

1. In ultimii ani am constatat 
că ducem o lipsă acută de cadre 
pentru conducerea adoiin’strativ- 
sportivă a colectivelor Cea mai 
mare parte a colectivelor sînt 
conduse de oameni care n-au 
avut o legătură îndelungată cu 
fotbalul, care n-au cunoscut at
mosfera de pe terenuri. Astfel 
de oameni nu înțeleg jocul Și 
jucătorii. Ei iau în brațe pe ju
cători cînd ec'nina cîștică si. în 
aceste cazuri, devin toleranți și 
fac favoruri — ceea ce dăunează 
spiritului de echipă și disciplinei: 
iar cînd echipa pierde, cuprinși 
de deznădejde .ei ocolesc pe ju
cători, nu Ie mai dau atentia 
cuvenită în orice situație. Acești 
conducători nu știu să primească 
o înfrîngere și atunci, cu ..pu
terea" pe care o au. schimbă an
trenorii. aleargă după jucătorii 
altor echipe și strică astfel si 
echipa lor și pe a altora. Ase
menea conducători nu iubesc fot
balul. ci poziția lor, care este le
gată nelogic de rezultatele la 
fotbal.

De ce nu sînt folosiți insă la 
locurile care li s-ar potrivi cel 
mai bine, la colective, oamenii 
care au experiență și activitate 
îndelungată în fotbal și care ac
tivează și în prezent în sport 
(la colective, asociații și chiar 
comitete C.F.S.) dar în alte do. 
menii decît fotbalul? Iată o oro- 
blemă care rezolvată, ar da un 
aspect nou vieții fotbalistice.

2. N-am de gînd să las la o 
parte antrenorii. Ei au o mare 
răspundere. Din păcate, nu avem 
un număr suficient de antrenori 
calificați cu adevărat. Lipsa unei 
școli de antrenori, la care să 
participe foștii jucători, a făcut 
să pătrundă în corpul antrenori
lor elemente nepregătite, recru
tate mai ales în ultimul timp de 
la I.C.F., chiar dintre tineri 
care n-au jucat fotbal. Cine să-i 
învețe atunci fotbal pe juniori? 
Mici sau mari, fotbaliștii te 
,,simt“ imediat dacă știi sau nu 
să-i înveți. Ca antrenor trebuie 
să le impui respect. Ei vor să 
te vadă în trening și bocanci, 
învățîndu-i cum să lovească min
gea. Ei nu admit numai teoreti

onosport
@ Duminică 14 octombrie un nou 

concurs Pronosport, concursul nr. 41, 
ai cărui program cuprinde 2 întîlniri 
internaționale de fotbal, 5 meciuri de 
categoria A și 5 întîlniri din categoria 
secundă .De remarcat primul meci al 
programului: Austria — R. P. Ungară. 
După revenirea de formă manifestată 
în ultimele 2 întîlniri (cu R.P.F. Iu
goslavia și U.R.S.S.) de reprezentativa 
maghiară, meciul ei cu naționala aus
triacă, constituie o nouă verificare cu 
atît mai mult cu cît va juca în depla
sare. Un criteriu în acordarea unui 
pronostic la acest meci ni-1 va da de
sigur și întîlnirea care se dispută mîi- 
ne la Paris: Franța — R. P. Ungară, 
meci cuprins și în programul concur
sului Pronosport nr. 40.

Cea de a doua întîlnire internațio
nală din programul concursului nr. 41 
este cea dintre R.P. Bulgaria și R.D. 

zări la care, din lipsă de expe
riență, recurg in conducerea an
trenamentelor antrenorii tineri. 
Cu regret trebuie să spun că și 
antrenorii vechi folosesc un an
trenament șablon. O astfel de 
pregătire împiedică dezvoltarea 
personalității jucătorilor și-i lip
sesc de încredere în forțele lor.

Asemenea antrenamente convin 
jucătorilor deoarece sînt comode, 
fără bătaie de cap, dar cu înce
tul îi plictisesc. Datoria prin
cipală a antrenorului este să fa
că pe jucători prin mijloace cît 
mai variate să îndrăgească an
trenamentele.

3. Teoretizarea absolută a an
trenamentelor nu aduce decît po
noase fotbalului. ,.$edințomania“ 
cu zeci și sute de formule de a- 
tac și apărare dezorientează pe 
jucători. In schimb, sînt omise 
principiile de bază ale fotbalului. 
După mine, problema de căpătii 
în această privință este ca an
trenorii să aibă si de unde în
văța practic, nu numai teoretic. 
Să trimitem antrenorii cei mai 
buni în țările cu fotbal dezvol

Fază din jocul de la Istanbul Uțu intervine cu succes la o min
ge pe care o urmărește Metin 11. Din apropiere, Neagu, Kadi și Bă- 

cuț II urmăresc cu incordare faza

Trei jocuri de categoria A ia București... 
...și un joc internațional, intre surdo - muți

Mai favorizați decît spectato
rii din celelalte orașe, cei din Bu
curești au ocazia, în această in
teresantă etapă a campionatului 
categoriei A, să urmărească șase 
din cele 13 echipe participante. 
Intr-adevăr, astăzi și mîine, pe 
același stadion, „23 August", sînt 
programate jocurile următoare:

Azi (ora 16): Progresul Bucu
rești — C.C.A. (valabile biletele 
cu seria nr. 2).

In ce privește programul de 
mîine, forurile de resort au că
zut de acord, în principiu, cu 
următorul program, care urmea
ză a ii definitivat în cursul zilei 
de astăzi:

Energia Flacăra Ploești — Fla
mura roșie Arad (ora 12,45); Di
namo București-Locomotiva Bucu. 
rești (ora 14,30).

Vor fi probabil valabile atît bi
letele cu seria nr. 5 cît și cele cu 
seria nr. 6.

Germană. Dat fiind avantajul tere
nului, credem că echipa bulgară, în 
plină verificare a formei jucătorilor ce 
vor participa la olimpiadă, va reuși să 
obțină victoria. Despre meciurile din 
campionatul nostru credem că este 
mai bine să așteptăm etapa de mîine 
și apoi să dăm pronosticuri.

Iată acum programul concursului 
Pronosport nr. 41 (etapa ctfn 14 octom
brie) :

I. Austria — R. P. Ungară
II. R. P. Bulgaria — R.D. Germană

III. Progr. Buc. — Din. Or. Stalin
IV. Știința Cluj—Energia FI. Ploeșt!
V. Din. Bacău — Șt. Tim.

VI. Loc. Tim. — Din. București
VII. Progr. Oradea—Energ. Min Petr. 

VIII Energ. Met. C. Tur. — Rec. Av.
T. Mureș

IX. Recolta Av. Reghin—Energ. Met. 
Hunedoara

X. Energ. Met. Uz. tract. Or. Stalin— 
Progresul Sibiu

XI. Șt. Iași — Locomotiva Iași
XII. Loc. Constanta — Energ. Met. St. 

roșu Or. Stalin
A. Loc. Arad — Energ. Met. Reșița
B. FI. roșie Bacău — Energ. Met.

1 Mai Ploești 

tat, să învețe acolo practic timp 
de cîteva luni de zile și să se 
înapoieze cu un bagaj nou de 
cunoștințe. Să luăm din fotbalul 
de peste hotare ceea ce este a- 
daptabil Ia noi, nu numai în teo
rie. ci mai ales în practică.

4. Mărirea numărului jocurilor 
internaționale cu echipe de club 
puternice și alcătuirea progra
mului internațional în raport cu 
interesele fotbalului nostru poate 
ajuta și mai bine la rezolvarea 
problemei de mai sus. Anul a- 
cesta, intensitatea programului 
internațional s-a făcut cu totul 
pe dos: am început cu jocurile 
cele mai puternice și am termi
nat cu cele slabe, în loc să se 
procedeze după o gradație abso
lut necesară punerii pe picioare 
a echipei naționale.

Aș fi scris mai mult dacă n-aș 
fi știut de existența secretarului 
de redacție și a „numărului de 
rînduri". Sper însă, că acest în
ceput lăudabil de discuție va fi 
continuat și atunci voi avea pri
lejul să vorbesc și despre alte 
probleme".

După meciurile de fotbal va 
urma întîlnirea internațională de 
handbal R.P.R.—R.P.F.I.

Toate trei jocurile privesc direct 
lupta pentru primul loc deținut 
în prezent de C.C.A. și la care 
rîvnesc Dinamo București și E- 
nergia Flacăra Ploești în primul 
rînd (în afara Științei Timișoa
ra). Intr-un joc, cel de azi, „mi
za" contează și pentru lupta din 
ultima parte a clasamentului, de 
unde Progresul face eforturi mari 
să evadeze. In schimb, toate jo
curile programate mîine în țară 
privesc direct această luptă pen
tru evitarea retrogradării:

Orașul Stalin: Dinamo — Știin
ța Cluj

Oradea: Progresul — Dinamo 
Bacău

Petroșani: Energia Minerul — 
Locomotiva Timișoara.

Pentru lămurirea situației nu 
va conta numai rezultatul direct 
dintre echipe, ci toate laolaltă, 
care pot da o altă turnură a- 
cestei pasionante bătălii.

In categoria B, au loc de ase
menea jocuri importante, la Tg. 
Mureș, lași, Orașul Stalin. Joi 
au avut loc două restanțe în se
ria a Il-a, încheiate cu rezulta
tele: Energia St. Roșu Orașul 
Stalin — Știința București 4—0 
(2—0). Au marcat: Proca, Fusu- 
lan, Luea (autogol) și Hașotă; 
Știința Iași — Progresul CPCS 
București 0—0. Joc frumos în 
care ambele echipe au ratat nu
meroase ocazii ( Știința a ratat 
chiar un pen-alti).

In București, mîine are loc un 
joc ‘internațional, între repre
zentativele de surdo-muți ale 
R.P.R. și R.P. Polone. O între
cere interesantă. în care echipa 
romînă are ocazia să obțină un 
nou rezultat favorabil.

„CULESE” PE „23 AUGUST”...
CU Șl FĂRĂ ANTRENOR

Știința Timișoara și Locomotiva 
Pașcani au inaugurat în București, 
duminică, turneul final al campio-; 
natului republican de juniori. Me
ciul a arătat că juniorii timișo
reni lovesc corect balonul, că au 
o tehnică individuală și chiar de 
ansamblu, destul de buină spre 
deosebire de juniorii din Pașcani 
care au avut execuții greșite. Fap
tul este explicabil: Știința are un 
antrenor special pentru juniori, pe 
fostul internațional Beke, care des
fășoară o activitate rodnică, pe cîtă 
vreme la Locomotiva de juniori sa 
ocupă antrenorul primei echipe, 
Gologanu. Și oricît s-ar strădui 
acesta nu va putea face treabă 
bună și cu seniorii și cu juniorii,- 

VEDETISM?
Duminică, echipa Progresul

C.P.C.S.  a făcut un joc sub orice 
critică, situîndu-se cu mult sub 
comportarea avîntatei formații a 
Științei București, Urmărind evo
luția tinerilor fotbaliști de la Pro
gresul C.P.C.S. în acest meci an> 
fost izbiți de comportarea lor lip
sită de convingere, de jocul indo
lent al majorității jucătorilor, în 
rindurile cărora sînt elemente de 
talent, de nădejde ale fotbalului 
nostru: Matesanu, Mihăilescu,
Văcaru, etc. Nu ignorăm faptul că 
unii jucători erau accidentați de 
(mai înainte (Ionjță de pildă), 
totuși nu putem fi de acord cu 
aerele de îngîmfare, de vedetism* 
care și-au făcut loc în echipă,

INVITAȚIE LA CALM
Duminică, jucătorii echipelor 

C.C.A. — în special — și Dinamo 
Bacău s-au lăsat atrași foarte ușor 
înțr-o notă de nervozitate dău
nătoare. Este, una din cauzele 
care a dus la înfrîngerea echipei 
C.C.A.; aceasta a ratat matematic 
toate situațiile avute, inclusiv un 
penalii. Lipsa de calm influen
țează însă și atitudinea corectă 
pe care trebuie s-o aibă jucătorii 
pe teren, indiferent de importanța 
jocului sau poziția în clasament 
a echipelor. Cu atît mai mult 
deci, cauza și efectele acestea tre
buie să atragă atenția conducăto
rilor și antrenorilor, care au dato
ria de a insista în îndrumarea 
fotbaliștilor spre un joc calm. E 
și în interesul echipelor și al 
fotbalului. Jucătorii și-ar putea 
desfășura jocul obișnuit și ar da 
randamentul normal, corespunză
tor valorii lor, iar meciurile ar fi 
scutite de 6cene neplăcute cum 

au fost acelea în care Zavoda II 
a dat cu mingea în capul unui 
adversar sau Al. Vasile l-a călcat 
pe Cacoveanu căzut jos.

CA VODĂ IN LOBODĂ...
La acest joc, terenul a avut 

iarăși un aspect de maidan.
In spatele porților : numeroase 

persoane fără calitatea de a sta 
acolo și mulți copii veniți să se 
joace...

Un cetățean (pare-se turmentat) 
a pătruns fără nici o greutate 
pe teren în timpul jocului, s-a 
dus la arbitru și a cerut... să-l 
lase să joace la Dinamo pentru 
că a rămas în zece oameni. Cînd 
a fost invitat să părăsească te
renul, a trecut iarăși fără nici o 
greutate dincolo, la tribuna a Il-a 
fără să-1 întrebe nimeni cine este 
și ce caută acolo...

Antrenorii echipelor s-au așezat 
unde au vrut, iar cînd s-a acci
dentat Oaidă, pe teren au apărut 
vreo cinci persoane ca să-i dea 
ajutor... Dacă erau zece, intrau 
toți...

Unde au fost organele de coru- 
trol și de ordine?

PETRE GAȚU

Știri
•' Jocul restanță dintre Dinamo 

Orașul Stalin și Dinamo București 
se va disputa la 11 noiembrie.

• Luni se dispută următoarele 
jocuri de rezerve: Progresul —. 
C.C.A., teren Progresul F.B., ora 
16; Dinamo — Locomotiva, tereh 
Dinamo, ora 16.

• Biletele pentru jocul Energia. 
Flacăra Ploești — FI. roșie Arad 
se găsesc de vînzare în aceleași 
locuri anunțate ca și: pentru cele
lalte două partide din București 
(Progresul —■ C.C.A. și (Dinamo 
— Locomotiva). Biletele cu preț 
redus pentnu studenți și elevi se 
pun în vînzare azi la casa sta
dionului 23 August din Bd. Mun
cii



Campionatul. de
r Catnpiviiaiini republican de box 
pe echipe nu ne-a scutit nici anul 
acesta de surprize. Campioana pri
mei ediții, Dinamo, a capotat în 
fața redutabilei formații a asocia
ției Voința, iar Ia București, n-a 
lipsit mult să înregistrăm victoria 
Energiei în tațîlnirea cu Gasa Ceur 
trală a Armatei, o altă candidată 
autorizată la titlu, după cum nici 
înfrângerea destuii de netă suferită 
de Flamura roșie din partea Lo
comotivei nu, poate fi socotită prin
tre rezultatele normale, știut fiind 
că Locomotiva prezintă în campio
nat o formație tînără și neexperi
mentată. Se pare că și de-acum în
colo vom maj avea ocazia să notăm 
surprize, deoarece, spre deosebire 
de anul trecut, echipele au aliniat la 
„start" formații omogene și, în ma
joritate, de o valoare sensibil ega
lă. Voința, de pildă, cu un lot care 
cuprinde pe L. Ambruș, I. Zlătaru,
D. Adam, I. Schwartz, M. MkJăuș, 
<?, Gherasim, V. Bogoi poate face 
„zile grele" oricărei echipe, cum 
a dovedit de altfel cu prisosință 
duminică la Galați. Este deci firesc 
să așteptăm cu legitimă curiozitate 
Intilnirile Voința—C.C.A- (28 oc
tombrie, 'a Galați), Energia—Di
namo (28 octombrie, la Reșița), 
Energia—Voința (25 noiembrie, ,1a 
București) și C.C.A.—Dinamo (9 
decembrie, la Ploești). Avem toate 
motivele să credem că aceste „con
fruntări" vor rezolva în cea mai 
mare parte problema cîștigătoridui 
din acest an a campfonakului pe 
echipe!

★
Dacă succesul de care se bucură 

campionatul! pe echipe este incon
testabil, nu-i mai puțin adevărat 
că, în Capitală, competiției nu i 
se acordă atenția meritată. In pri
ma etapă, întîinirea dintre C.C.A- 
și Locomotiva s-a petrecut intr-un 
quasi-anonimat supărător. Reuniu
nea a avut loc pe Stadionul Giu- 
lești, la cca. o jumătate de oră 
după terminarea primei zile a cam
pionatelor internaționale de atle-

Energia Constructorul— 
Flamura roșie, meciul primai 

al etapei & mîine in camipionatul 
lepiAlican de tenis de masă
Duminica aceasta, în campio

natul de tenis de masă categoria 
A se va desfășura un meci de
osebit de important, între echipele 
masculine bucureștene Energia 
Constructorul (Naumescu, Pesch, 
Popescu, Șirlincan) și Flamura 
roșie (Gantner, Reiter. Ploscaru, 
Santalena). Din simpla citire a 
numelor se poate vedea că cele 
două formații sînt alcătuite, cu 
cîleva excepții, din fruntașii te
nisului de masă romînesc. Parti
dele susținute pînă acum între 
acsste echipe s-au soldat de fie
care dată cu victoria Flamurii 
roșii, deși Energia Constructorul 
a prezentat o formație mai omo
genă, în timp ce Flamura roșie 
conta numai pe doi jucători. Și 
de data aceasta situația este 
asemănătoare. Rămîne de văzut 
dacă tradiția va fi sau nu res
pectată.

Celelalte meciuri masculine sînt 
următoarele: Tg. Mureș: Dina
mo — Progresul București; 
Arad: Voința — Flamura roșie 
Oradea : Cluj: Progresul — Pro
gresul Satu Mare.

In întrecerea feminină sînt 
programate partidele : Timișoara : 
Progresul — Flamura roșie Ora
dea ; București: Energia Con
structorul — Flamura roșie.

Intîkii-ea masculină restanță 
Flamura roșie Buc. — Dinamo 
Tg. 'Mureș a luat sfîrșit cu vic
toria formației bucureștene, cu 
5—0 prin neprezentarea echipei 
mureșene.

Surprize in faza de zonă a campionatului da
Așa cum arătam într-o cro

nică anterioară desfășurării fazei 
de zonă a campionatului de oină, 
întrecerile au provocat un viu in
teres în rândurile iubitorilor a- 
cestui sport. La Craiova unde fa- 
Vorită era echipa Dinamo B-ucu- 
rtști, aceasta a fost înfrântă de 
o echipă mai puțin cunoscută în 
uHtîmii ani șj anume de Dinamo 
Tr. Severin. Echipa din Tr. Se
verin a depășit mult echipa bucu- 
reșteniîor jucînd mai clar atît 
în apărare cit și la bătaie Și 
îm celelalte zone ca de exemplu 
la Reghin, Cîmpultmg Moldove
nesc. București. Cîmoulung Mus
cel și' Satu Mare întrecerile au 
fost viu disputate, arătînd că mo.

box pe echipe in note și comentarii
tism, ceea ce a adus în tribune nu
mai 2—300 de spectatori. Dac? 
s-ar fi disputat a doua zii, dumini
că, să spunem la ora 10 dimineața, 
întîinirea ar fi piuitut desigur atra
ge um public mult mai numeros, 
întîinirea C.C.A.—Energia, din ca
drul celei de a doua etape, deși a- 
vea un program cu multe puncte 
de atracție, s-a desfășurat pe o 
arenă periferică (terenul Energia 
din cal. Dudești) și la o oră inco
modă- In plus, trebuie spus că or
ganizatorii nu au luat măsurile de 
ordine potrivite, permiți-nd intrarea 
pe teren, în jurul ringului, a mul
tor persoane care nu aveau ce cău
ta acolo și care puteau la un mo
ment dat să influențeze arbitrajele 
și deciziile. Asociația Energia are 
posibilitatea să asigure organizări 
impecabile și noi dorim să con
semnăm acest lucru cît mai curând 
în paginile „Sportului popular"...

★
Unul din țelurile de frunte ale a- 

cestui campionat a fost, încă de la 
prima sa ediție, propaganda „spor, 
tului cu mănuși". Tocmai în acest 
scop, comisia centrală a fixat obli
gativitatea organizării unora din-

C. GHERASIM 
învingătorul lui M. Trancă

Energia Mine, București—Progresul F. B. 
în campionatul categoriei B la rugbi

• Mîine se dispută în campio
natul categoriei A la rugbi o 
serie de meciuri în care calcu
lul hîrtiei nu poate fi răsturnat 
în mod normal. Dar cum ba
lonul este... oval să așteptăm des
fășurarea jocurilor de mîine.

In categoria B vom avea posi
bilitatea să urmărim mîiine. cea 
mai importantă partidă din ca
drul returului acestei competiții. 
Se întîlnesc echipele Energia 
'Mine București și Progresul 
F.B. Ambele formații sînt de 
forțe sensibil egale și au în 
componența lor jucători deosebit 
de valoroși. Un lucru care ne 
dă posibilitatea să întărim a- 
ceastă apreciere, îl constituie și 
rezultatul de egalitate (3—3) cu 
care s-a încheiat întîinirea dintre 
aceste echipe în turul campiona
tului.

Dar întîinirea dintre Energia 
Mine București și Progresul F.B. 
— sau mai bine zis rezultatul 
cu care se va încheia această 
partidă — va influența direct po
ziția primelor trei locuri în cla- 
mentul primei serii. Dacă ținem 
seam a d e f aptul că iniei una d intre 
aceste formații (la care se mai 
adaugă cu șanse egale și Știința 
București) nu mai au de susținut 
meciuri ..cheie", ne dăm seama 
că rezultatul acestei întîlniri are 
de spus un cuvînt greu în pro
movarea uneia dintre cele trei 
echipe în campionatul primei ca
tegorii. Pentru a cunoaște și 
mai bine poziția echipelor din 
campionatul categoriei B. pre
zentăm și clasamentele celor 
două serii:

oină
dificările care s-au adus siste
mului de joc au contribuit la 
dinamizarea oinei. Echipele Știin
ța Iași, Știința București și Re
colta Curcani, au reușit atît în 
jocul de la prindere cit și la 
bătaie să creeze prin lovituri 
puternice și sisteme tactice dife
rite multe dificultăți adversarilor 
lor. Iată echipele cîștigătoare 
ale fazelor de zonă care se
vor întîlni în finala campio
natului R.P.R. între ii — 14 oc
tombrie la Orașul Stalin: Ene-- 
gia S.P.E.E. Timișoara, Știința
București, Știința Iași, Dinamo 
Tr. Severin, Locomotiva S'biu și 
Recolta Curcani.

(N. O.) 

tre reuniuni in provincie de către 
asooiații'e in cauză. Ce se intîmplă 
insă? Dorind să realizeze încasări, 
care cel puțin să acopere cheltuie
lile destul de ridicate, implicate de 
organizarea unei reuniuni de box 
de anvergură, mai toate asociațiile 
își aleg orașele Galați și Brăila, 
despre care se știe că au „vad 
bun" în materie de organizări pu- 
gilistice. De aceea, orașele Oradea, 
Iași, Arad, Tg. Mureș, cărora nu 
le-ar strica de Ioc o „infuzie" pu- 
gilistică, nu vor găzdui anul acesta 
nici o întîlnire din campionatul pe 
echipe. Si e regretabil...

★
Am primit la redacție, zilele tre

cute, vizita cunoscutului, antre
nor Zamfir Popazu. Maestrul Po- 
pazu ne vizitează deseori, dar 
de data aceasta avea să ne 
facă o comunicare importantă. La 
propunerea sa, colectivul Metalul 
23 August a decis să-l suspende 
pînă la terminarea ca mo ion a, ului pe 
boxerul Dinu Eugen, care a comis 
din nou grave abateri regulamen
tare în meciul cu Mindreanu. O 
măsură justă. Sperăm ca ea să-și 
vădească efectele.

MARIUS GODEANI'

ION ZLĂTARU 
egalul lui Șt. Văcarii

SERIA I

1 Energia Mine Buc. 11 9 1 1 135: 36 30
2 Știința București 11 9 0 2 173: 38 29
3 Progresul F. B. 11 8 2 1 136: 30 29
4. Fl. r. Or. Stalin 11 7 0 4 G8: 34 25
5 Locomot. Buzău 11 5 2 4 61: 74 23
6 Știința Iași 11 4 0 7 70: 68 19
7 Știința Galați 11 3 2 6 74:107 19
8 Energia Ploești 11 2 3 6 23: 79 18
9 Energia Const. 11 1 2 8 11:109 14

10 Prog. Tecuci 11 0 2 9 18:203 13

SERIA II

1 Știința Timișoara 11 9 1 1 137: 23 30
2 Energ. Rep. Buc. 11 9 1 1 92: 21 30
3 Progresul 1 Buc. 11 6 1 4 54: 68 24
4 Energ. Tîrnăveni 11 6 1 4 69: 59 24
5 Locomotiva Cluj 11 5 2 4 110: 66 23
6 Locomotiva Timiș. 11 3 4 4 56: 74 20
7 Știința Arad 11 3 2 6 40: 59 19
8 Energia Lupeni 11 2 2 7 23: 87 16
9 Prog. I.A.S. Sib. 11 1 4 6 38:101 16

10 Voința Cluj 11 1 2 8 21: 82 15
După zece etape campionatul cate

goriei A are următoarea înfățișare:
1 Dinamo București 10 9 0 1 159: 26 28
2 C.C.A. 10 9 0 1 219: 27 23
3 Locom. Gr. Roșie 10 8 0 2 145: 58 26
4 Energ. I.S.P. Buc. 10 7 1 2 106: 39 25
5 Prog. Sănătatea 10 3 3 4 38:114 19
6 Dinamo IX 10 3 1 6 54: 55 17
7 Energ. Petroșani 10 2 3 5 18: 59 17
8 Locomotiva P.T.T. 10 2 2 6 35:143 16
9 Energ. S.M. Or. St. 10 0 3 7 20: 87 13

10 Știința Cluj 10 0 1 9 9:195 11
• Iată și programul jocurilor 

de mîine: CAT. A: Locomotiva 
P.T.T. — Știința Cluj; Dinamo 
IX — Energia I.S.P. Buc.; Lo
comotiva Gr. Roșie — Progresul 
Sănătatea; C.C.A. — Energia Pe

Astăzi se reia returul 9 campionatului
republican de atletism pe echipe

După o întrerupere de mai multe 
luni, astăzi se reia activitatea 
din cadrul Campionatului repu
blican de atletism pe echipe pe 
anul 1956, prin desfășurarea în. 
tîlnirilor din prima etapă a retu
rului acestei competiții. Stadionul 
Republicii din Capitală găzduiește 
astăzi și mîine întrecerile celor 
două întîlniri care au ca protago
niste echipele: Știința-Progresui- 
Energia Constructorul și Recolta- 
Voința-Locomotiva. Cel de al trei
lea meci ai etapei (Dinamo-C.C.A.- 
Energia Metalul) a fost amînat. 
întrecerile au loc pe stadionul Re
publicii și încep astăzi la ora 
i4,00 și mîine dimineață la ora 
10.

Iată acum clasamentul Campro. 
natului înaintea etapei de astăzi:

Clasamentul generai

1. Știința 8 R 0 0 1093,5:1469,5 15
. 2. Dinamo 8 7 0 1 2’23 : 1.631 IA
3. C.C.A. 8 *92 1797 îl 636 10
4. Locomotiva 8 5 0 3 i7fM :17S9 10
5. Energ. Con. Si 4 0 4 1709 -1.711
6. Energ. Met. e 3 1 4 1757 :103d. 7

Progresul Orașul Stalm șî-a consolat poziția le Mb 
al campionatului feminin de handbal

'Meciurile de handbal din cam
pionatul feminin aatiegforia A. 
disputate joi în cadrul celei de 
a XV-a etape, s-au soldat, în 
general, ou rezultate strînse și 
normale. O singură excepție, a- 
ceea de la Sighișoara, unde for
mația locală Flamura roșie, care 
ne obișnuise în ultima vreme cu 
rezultate bune, a cedat la limită 
în fața echipei Energia Reșița, 
în accentuată revenire de formă.

Victoria în meciul derbi al eta
pei, acela dintre Flamura roșie 
Steagul roșu și Progresul Orașul 
Stalin, le-a revenit jucătoarelor 
din orașul de la poalele Tîmpei. 
Din păcate, după o repriză de 
toată frumusețea, în care hand
balistele celor două echipe ne-au 
făcut să „gustăm" faze de o 
rară spectaculozitate, în pairtea 
a doua a partidei, jocul a deve
nit lent, confuz, bucureștencele 
acționînd cu mai puțină viteză 
și forță în atac, în timp ce e- 
chipa oaspe a contraatacat din 
ce în ce mai rar. In mare mă
sură, schimbarea aceasta s-a -da
torat arbitrului Gh. Popescu. A- 
cesta a comis în repriza secundă 
cîteva grave erori, dintre care 
unele (neaoordarea unei lovituri 
de 13 m. în favoarea echipei 
gazde, cînd Victorița Dumitrescu 
» fost faultată în poziție clairă 
— singură pe semicerc; acorda
rea a două goluri marcate din 
pași — Iuliana Vasile pentru 
Progresul și Marina Țipa pen
tru Flamura roșie, etc.) au in
fluențat aspectul și chiar rezul
tatul meciului, creînd o accen
tuată stare de nervozitate în rân
dul jucătoarelor, în special prin
tre cele ale echipei Flamura ro
șie.

Rezultatele tehnice înregistrate 
în această etapă sînt următoa
rele: Flamura roșie Steagul 

troșani; Energia S.M. Or. Stalin 
•— Dinamo Buc.; CÂT. B. seria 
I-a: Energia Mine Buc. — Pro
gresul F.B.; Știința Iași -— FI. 
roșie Or. Stalin; Locomotiva Bu
zău — Energia Constanța; Pro
gresul Tecuci — Știința Galați; 
Energia Ploești — Știința Buc. 
Seria a I l-a: Energia Republica 
Buc. — Energia Lupani; Voin
ța Cluj —• Voința Arad; Loco
motiva Timișoara —■ Progresul 
I Buc.; Energia Tîrnăveni — 
Progresul I.A.S. Sibiu; Locomo
tiva Cluj — Știința Timișoara.

® Tot mîine, în cadrul campio
natului republican de juniori se 
va disputa unuil dintre cele mai 
echilibrate meciuri în oaTe se 
întîlnesc valoroasele formații Lo
comotiva Gri vița Roșie și Energia 
I.S.P. București. Rivalitatea spor
tivă care există între aceste for
mații a făcut ca întotdeauna 
partidele dintre ele să fie de
osebit de apreciate de către a- 
matorii sportului cu balonul oval. 
Tinerii rugbiști au dat dovadă 
în nenumărate ocazii că posedă 
cunoștințe tehnice și tactice su
ficiente pentru a practica un 
rugbi de calitate. Așteptăm deci 
o partidă pe măsura posibltăților 
lor.

Clasamentul femei

7. Voința 8 2 0 6 1600,5:1344,5 4
8. Progresul 8116 1549,5:1850,5 3
9. Recolta 8 0 0 8 1041,5:1252,5 0

Clasamentul bărbați

1. Dinamo 8 8 0 0 1592,5: 965,5 16
2. C.C.A. 8 7 0 1 1292 :1003 14
3. Știința 8 6 0 2 1147 1018 12
4. Locomotiva 8 5 0 3 1086 :1186 10
5. Energ. Met. « 3 0 5 1-124,5:1'189,5 6
6. ProgresuL 8305 1046 :1193 6
7. Energ. Const. 8 3 0 5 1018 :1203 6
8. Voința 8 1 0 7 1047,5^1226,5 2
9. Recolta 8 0 0 8 1 041,5:1252,5 0

1. Știința
2. Energ. Constr.
3. Locomotiva
4. Energ. Met.
5. Voința
6. C.C.A.
7. Dinamo
8. Progresul
9. Recolta

« 8 0 0 848,5:4.50,5 16
8 7 O 1 753 :508 14
8 6 0 2 699 :572 12
8 4 0 4 632,5:611,5 8
8 4 0 4 552 :618 8
8 3 0 5 500 :603 6
8 2 0 6 557,5:658,5 4
8 2 0 6 503,3:657,5 4
8 0 O 8 378 :735 0

O parte din atleții fruntași ai e- 
chipetor Dinamo, C.C.A. și Meta
lul, a căror întîlnire a fost amî- 
nată, vor participa totuși, în afară 
de concurs, ca o ultimă verificare 
înaintea meciului cu Norvegia.

roșu — Progresul Orașul Statin 
3—5 (2—3); Știința I.C.F. —
Flamura roșie Buhuși 1—0 
(0—0) — studentele au marcat 
golul victoriei în ultimele 30 de 
secunde — Recolta Avîntui Cod- 
lea — Știința Min. 1 nvățămîntu. 
lui 1—2 (1—1); Flamura roșie
Sighișoara — Energia sReșița 
1—2 (1—1); Flamura roșie Si
biu — Știința Timișoara 5—2 
(3—2): Progresul Tg. Mureș — 
Flamura roșie U.T.T. 2—0 (1—0).

Ca urmare a acestor rezultate, 
clasamentul se prezintă astfel:
1. Progr. Or. St. 14 11 2 1 72:32 24
2. Șt. Min. învăț. 15 10 3 2 49:31 23
3. Progr. T. Mureș 14 9 4 1 40:14 22
4. FI. r. Sibiu 15 10 2 3 50:32 22
5. FI. r. Steagul r. 15 9 3 3 60:33 21
6. Știința I.C.F. 15 7 3 5 46:35 17
7. FI. r. Sighiș. 15 5 2 8 37:42 12
8. Știința Tim. 15 2 6 7 16:37 10
9. Rec. Av. Codlea 15 3 3 9 30:52 9

10. FI. r. U.T.T. 14 2 2 10 14:38 «
11 Energ Reșița 15 2 2 11 17:56 6
12. Fl. r. Buhuși 14 1 2 11 13:42 4

Programul jocurilor de mî-ine: 
categoria A feminin: BUCU
REȘTI: Știința Min. Tnvățămîn- 
tulut •— Flamura roșie Steagul 
roșu; TIMIȘOARA: Știința — 
Știința I.C.F.; Flamura roșie — 
Flamura roșie Sibiu; BUHUȘI: 
Flamura roșie — Flamura roșie 
Sigh'șoara; REȘIȚA: Energia — 
Recolta Avîrrtul Codlea; ORAȘUL 
STALIN: Progresul — Progre
sul Tg. Mureș; masculin, cate
goria B: BUCUREȘTI: Locomo
tiva G.N. — Energia I.C.M. Re
șița; BACĂU: Progresul — Ener
gia Sibiu; GALAȚI: Știința — 
Energia Tîrgcviște; TG MUREȘ: 
Dinamo — Progresul Odor hei.

i Profesori de educație fizică, 
j antrenori, sportivi și activiști 
! abonați-vă din timp pentru 
{ anul 1957 la revistele:
i CULTURA FIZICĂ ȘI SPORT 

FOTBAL 
ȘAH

Abonamentele individuale și 
colective se primesc Ia sec
toarele difuzării presei, ofi
ciile poștale, factorii poștali șl 

i- difuzorii de presă din între- 
! prinderi și instituții.

Se primesc abonamente pe 
3 luni, 6 Iutii și un an.

IN CAPITALĂ
AZI

FOTBAL. — Stadionul 23 August, 
ora 16: Progresul București — C.CaA. 
(cat. A); ora 13,45 Voința — FI. roșie 
Viscofil (finala cam. de juniori ai 
orașului București).

ATLETISM’. — Stadionul Republi
cii, ora 14: campionatului republican 
pe echipe.

BASCHET. — Sala Dinamo, ora 
16,30: Știința I.C.F. — Voința Orașul 
Stalin (feminin): ora Știința I.C.F. 
— Progresul I.M.F. Cluj (maseuMn).

VOLEI. — Sala Dinamo ora 19,30 
locomotiva București — Partizan 
Belgrad (feminin).

TENIS. — Teren Progresul I.T^B. 
ora 14, C.C.A. — Progresul I.T.B. 
(campionat cat. A). 6

MÎINE

FOTBAL. — Stadionul Dinamo, 
ora 9 Progresul C.P.C.S. — Energia 
1 Mai Ploești (cat. B); ora 10,45 R.P. 
■Romînă-R.P. Polonă (surdo-muți). 
Stadionul Giulești. ora 10,30 
tiva IVP.C.F. — Energia «Metalul Si
naia (cat. C). Teren Dudești, ora 
10,30. Energia 23 August — Locomo
tiva Galati (cat. C.)

ATI*ETTSM. — Stadionul Republi
cii ora 10 campionatul republican pe 
echipe.

HANDBAL. — Stadion 23 August, 
ora 16.15; R. P. Romînă — 
R.P.F. Iugoslavia.

TENIS. — Teren Progresul 
ora 8.30 și după-amiază de la o» 
14. C.C.A. — Progresul I.T.B.

CICLISM*. — Bd. Stalin (în fața 
studioului Alex. Sahia> ora 9, cot*~ 
curs de verificare a lotului olim
pic.

BASCHET. — Sala Dinamo, ora 1C29 
Locomotiva Buc. — Energia Cyd 
(fem.); ora 20.30 Dinamo Bucur-sti— 
Moda Sport Istambul (mascu'.’n).

VOTJSI. — Sala Dinamo, ^ra îl 
Btdnta I.C.F. — Partizan Belgrad 
(fem.).

TENTS DE MASĂ. — Sala Construc
torul (str. Aurora nr. 1), ora 9 Ener
gia Constructorul Buc. — Flamura 
roșie Buc. (camp. cat. A fhm.); ora 
10 Energia Constr. Buc. — Flamura 
roșie Buc. (camp. cat. A mase.).

RUGBI. — Teren Loc. P.T.T., ora 
9,30 Locomotiva P.T.T. — știința 
Cluj (cat. A); teren Dinamo Tonoka, 
ora 10,30 Dinamo IX — Energia 
I.S.P. Buc. (cat. A); teren Grivtta 
Roșie, ora 10: Locomotiva Grivlța 
Roșie-Progr. Sănătatea (cat. A) 
ora 8,45: Energia I.S.P; Buc. — Loco
motiva Gr. Roșe (juniori); teren
C.C.A.,  ora 11 C.C.A. Energia Pe
troșani (cat. A); Stadionul Tineretu
lui, ora 10,30 (teren IU) Energia Re
publica Buc. •— Energia Lupeni (cat- 
B); teren IV, ora 10,30 Energia Mine- 

i rul București — Wogresui F. B.
(cat. B). /



Ascultînd la radio emisiunea de gimnastică
Pekin se trezește țdis-de-dimi- 

neață. Auzisem că obloanele ma
gazinelor sint ridicate puțin timp 
după răsăritul soarelui și eram 
curios să asist la „deșteptarea" 
acestui oraș de peste trei mili
oane de locuitori. Intr-o dimineață, 
cind razele soarelui abia înce
peau să se facă simțite, am plecat 
de unul singur. Intr-adevăr, spec
tacolul merita să fie văzut: Din
spre porțile uriașe Tien-Men, Ha- 
Ta-Men și Suan-U Men, speci
fic chinezești, construite in uria
șul zid care înconjoară Pekinul, 
se auzea un țiriit continuu, pe 
toate „glasurile" produs de miile 
sau chiar zecile de mii de sone
rii ale bicicletelor și rlcșelor, care 
veneau in stoluri fără de sfirșit. 
Printre ele și printre nenumăra
tele automobile și camioane, că
ruțe pe cite două roți pneumatice 
trase de cite un cal sau ide cite 
un catir, încărcate pînă Ia refuz, 
făceau o notă oarecum discordan
tă. In depărtare, Pagoda Albă 
strălucea în bătaia razelor de 
soare.

Deodată, din forfota și din a- 
malgamul de sunete care se a- 
uzea, d:n megafnanele ce tmpin- 
zesc străzile, începe să sune o 
muzică chinezească, pe fondul că
reia se aude vocea crainică. La 
început n-am dat atenție acestui 
amănunt, dar trecind prin fața 
curții unei importante instituții, 
așezată in fața clădirii roșcate a 
impunătorului hotel Pekin, am vă
zut șoferii mașinetor staționate 
acolo făcind — cel puțin așa mi 
s-a părut la prima adiere — niște 
mișcări ciudate. Privind mai a- 
tent am ooservat că ritmul lor 
se potrivea de minune cu ritmul 
vocii de la megafon. Bineînțeles, 
trebuia să fie emisiunea de gim
nastică prin radio.

Cu timpul, această imagine pe 
care o credeam singulară a deve
nit ceva obișrudt fiindcă a apărut 
de mai multe ori, în diferite orașe 
în călătoria făcută prin China.

Am sosit la Mukden, .inima" 
industrială a Chinei, oraș așezat 
în Manciuria, — după-amiaza. In 
gara orașului, lingă expresul din 
care abia coborisem, controlori și 
însoțitori ai trenului împreună cu 
numeroși pasageri, executau cu 
convingere exercițiile de gimnas
tică comandate de crainica de la 
radio. Același lucru l-am putut 
vedea și de la fereastra camerei 
hotelului din Tien-Tsin. Dimineața 
pe la ora zece, toți salariații unei 
fabrici de peste drum, ieșeau fie 
in curte, fie pe terasa clădirii, fie 
în balcoane și executau cu toții 
exercițiile de gimnastică cerute. 
Printre ei, nu numai tineret, nu 
numai băieți, ci și oameni mai 
în virstă, fete tinere și femei. Se 
vedea după cum executau exer
cițiile, după ușurința cu care se 
mișcau că erau obișnui) i cu ele. 
Le executau cu plăcere și cu în- 
deminare, dovadă că urmăreau a- 
ceste emisiuni Ide mult timp.

Dar toate așteptările noastre 
au fost 'întrecute la Chan-Chun, 
un adevărat oraș-grădină, așezat 
in nordul Chinei. Am pornit să 
vizităm uriașa fabrică de auto
camioane, construită acolo, prima

PE SCURT
e La 13 octombrie va avea loc la 

BruxeUes întîlnirea internațională de 
baschet dintre reprezentau vele mascu
line și feminine ale Belgiei și Ceho
slovaciei.

Duminică 7 octombrie are loc Ia 
Niirnberg (R.F. Germană) întîlnirea 
Internațională de atletism între repre
zentativele feminine ale R.F. Germane 
șl Cehoslovaciei.
• La Vlena s-a disputat duminică 

întîlnirea internațională de hochei pe 
iarbă dintre reprezentativele masculine 
și feminine ale Austriei și Cehoslova
ciei. întîlnirea dintre echipele femi
nine a revenit jucătoarelor ceho
slovace cu scorul de 2—0, în timp ce 
meciul dintre echipele masculine s-a 
terminat Ia egalitate: 2—2 (•—0). Pen
tru gazde au înscris Straka și Holier. 
Iar pentru oaspeți Cerny (2).
• La 19 octombrie se va desfășura 

la Pizen întîlnirea internațională de 
hochei pe gheată: Cehoslovacia — Su
edia. Revanșa acestei intîlBiri va avea 
loc la 21 octombrie la Praga.

<• Astăzi și mîine arc loc la Belgrad 
întîlnirea internațională de atletism 
dintre reprezentativele Iugoslaviei și 
Norvegiei.
• Reprezentativele de hochei pe 

gheață ale Uniunii Sovietice și R. F. 
Germane se vor .intilni de patru ori în 
actualul sezon. Primele două întî'niri 
vor avea loc la Moscova la 15 și 20 
decembrie 1956. urmînd ca revanșa să 
aibă loc la 26 si 29 ianuarie 1957 la 
Garmisch-Partenkirchen șl Dortmund

La începutul lvnli decembrie echina 
sovietică de hochei pe gheață Dinamo 
Moscova va evolua in R.F. Germană. 

de acest fel în R. P. Chineză 
Hale imense de cite 500 m. lun
gime, pardosite cu mozaic, adă
postesc mașinile la care lucrează 
aproape 20.000 de lucrători. Peste 
tot, o curățenie impresionantă. Lu
crau cu toții la o serie de auto
camioane, primele fabricate de ei 
și care la 1 Octombrie au defilat 
la Pekin prin fața președintelui 
Mao, alăiurlndu-se celor mai im
portante izbinzi ale tinerei indus
trii grele din China Populară. •

La sosire ne-a inlimpinat un 
spectacol care continua totuși să 
fie neobișnuit pentru noi, in spe
cial prin proporțiile lui: sute de 
oameni, tineri și bătrini executau 
cu indeminare exerciții \de gim
nastică dintre cele mai grele.

Cel care m-a lămurit a fost tot 
Hun-Min. însoțitorul nostru, pe 
care l-am întrebai despre progra
mele de gimnastică ce se difuzea
ză la radio. Am aflat că de trei 
ori pe zi. toate posturile din 
China emit aceste lecții de gim
nastică: dimineața, înainte de a 
intra în producție, la ora zece, 
cind toată lumea are o pauza șt 
după-amiaza la ora 17.

X-aș putea spune că abso ut 
toți chinezii, atunci cind aud 
emisiunea de gimnastică prin ra
dio se opresc și. acolo umie se 
află, încep să se miște in ritmul 
cerut. Dar cele câteva mii de oa
meni pe care l-am văzut făcind 
gimnastică după transmisiunile 
făcute la radio, mi-au întărit con
vingerea că in China Populară 
activitatea sportivă nu numai că 
preocupă din ce in ce mai mult 
pe tineri și pe bătrini d, cum 
s-ar spune, le-a ,intrat bi singe".

MIRCEA TUDORAN

Intr-un articol scris special pentru „Sportul popular’’ 
ziaristul sovietic I. Jileaev ne prezintă...

...PENTATLONIȘTII SOVIETICI
Pentatlonul modern și-a cucerit 

de curînd drepturi de „cetățenie" 
în Uniunea Sovietică. Primul cam
pionat individual în această dis
ciplină a fost organizat cu nouă 
ani în urmă, dar prima ieșire in
ternațională a sportivilor sovietici 
a constituit-o abia participarea la 
cea de a XV-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de la Helsinki din 1952. 
'Atunci echipa U.R.S.S. a ocupat 
locul 5.

In anul următor maeștrii sovie
tici s.au îrrtîlnit într-un meci a- 
mical cu sportivii maghiari. A- 
ceastă competiție a constituit pen
tru echipa U.R.S.S. o mare școală 
a experienței tehnice și tactice.

Dar succesele nu vin lesne. La 
campionatele mondiale din 1954 
desfășurate în Ungaria, echipa 
Uniunii Sovietice a ocupat, ca și 
la Helsinki, doar locui 5. In au
gust anul trecut. pregătndu-se 
pentru campionatele mondiale, pen- 
tatloniștii sovietici au participat 
(în afară de concurs) la campio. 
natele Suediei. Alături de ei au 
concurat echipele Elveției, Finlan
dei și Austriei. încă în prima zi, 
evoluînd nesatisfăcător în proba 
de călărie, echipa U.R.S.S. a pier
dut 700 puncte față de cea a Su
ediei Greu handicap, care a tre
buit să fie refăcut punct cu punct 
în zilele următoare. Cu prețul u- 
nor mari eforturi echipa sovietică 
reușește 6ă cîștige probele de tir

Amănunte despre întîlnirea de pentatlon 
R. P. R.«— U. R. S. S.

• Iată programul complet al întîlnirii de * pentatlon modem dintre re
prezentativele R.P.R. și U.R.S.S.: sîm. bătă 6 octombrie: călărie (ora 9, corn. 
Băneasa, teren ,,Cărămidari“); duminică 7 oct.: scrimă (ora 9, sala

Dante Gherman*4); luni 8 oct.; tir (ora 10,30 poligonul Tunari); marți 
9 oct.: înot (ora 16.30, ștrandul ,,Dante Gherman”) și miercuri 10 oct.: 
cros (ora 15.30, la CălugăreniX
• Pentatloniștii romîni și sovietici se întîlnesc acum pentru a patra

oară, însă pentru prima oară în meci direct. Iată rezultatele pe care 
cele două echipe le-au obținut în întîlnirilel anterioare: camp, mondiale 
1354 — Budapesta: U.R.S.S. 11.027 p. (locul V) R.P.R. 9.459 p. (locul VII©: 
camp, mondialii 1955, — Mlacolin U.R.S.S. 11.922,5 p. (locul II); R.P.R.

10.826 p. (locul VII); concursul de la Budapesta, mai 1956: U.R.S.S. 12.177 
p. (locul V); R.P.R. 12.036 p. (locul VI) După cum se vede diferența din
tre cele două echipe a fost din ce în ce mai mică. Firește, echipa 
U.R.S.S. pornește favorită în meciul cu echipa noastră. Totuși, pentatlo- 
nistii noștri, mai ales dacă vor lua un start bun în proba de astăzi — 
călăria — pot spera la un rezultat onorabil.
• Așa cum am anunțat se va face clasament atît pe echipe cît și in

dividual. U.R.S.S. va alinia la start 4 concurenți. și anume: Constantin 
Salnikov (campion mondial), Igor Novikov, Alexandru Tarasov și Ivan 
Deriughin. Din partea R.P.R. vor concura: Cornel Vena, Victor Teo- 
dorescu, Alexandru Stoenescu, Viorei Manciu. Dumitru Țintea, Wilhelm 
Roman și Radu Iorgulescu, din rîndul cărora vor fi alcătuite două 
echipe.

Meri di ane sporii ve:
„Egiptul este un dar al Nilului" 

spunea în antichitate HeroueL 
iar Nilul este un dar pentru îno
tătorii egipteni, putem spune as. 
tăzi, paraîrazînd pe vestitul is
toric grec.

De ce începem cu natația acea
stă primă prezentare a sportului 
din Egipt? Pentru simplul motiv eă 
într-umil din domeniile acestui 
sport și anume înotul de mare 
fond, măiestria reprezentanților 
țării africane nu cunoaște egali 
în lume. Pe Sena Și Ontario, în 
traversarea Canalului Minecii sau 
în tradiționalul ,,maraton" al Me_ 
diteranei. pe toace meridianele, 
„crocodilii" (așa sint supranumiți 
fondiștii egipteni) au ieșit inva
riabil învingători. De mai muite 
ori la rind neobositul Abu Haif, 
pornind în grup compact din Ca
lais a sosit primul la Dower, ur
mat de obicei la mică c «târnă de 
2—3 compatrioțî. Doar în acest an 
egiptenii n-au putut fi învingători 
în traversarea „Minecii", dar pen
tru smpl-ui motiv că organizatorii 

Studentele Institutului de Cultură fizică efeduind o spectaculoasă 
demonstrație de scrimă pe stadionul din Cairo

și scrimă. După desfășurarea în
trecerilor de înot suedezii mai de. 
țineau un avans de 264 puncte. 
Rezultatele alergării de cros (4000 
km. pe teren variat) s au arătat 
decisive. Cîștigînd această probă, 
echipa U.R.S.S. a acumulați 12.879 
puncte ocupînd ‘primul loc, înain
tea suedezilor lăsați în urmă cu 
peste 200 puncte. A fost primul 
mare succes ăl pentatloniștilor so
vietici !

Anul trecut iubitorii pentatlonu. 
lui modern din U.R.S.S. așteptau 
cu multă nerăbdare știri din El. 
veția, unde, în mica localitate Ma. 
colin se desfășurau campionatele 
lumii. Și iată că radioul aduse o 
veste îmbucurătoare. Sportivul so
vietic Konstantin Salnikov, în lup
tă cu cei mai vestiți maeștri mon
diali ai acestui sport, a cucerit 
primul loc și odată cu el medalia 
de campion al lumii. Echipa 
U.R.S.S. s-a clasat pe locul 2. A. 
cest succes a fost rodul uriașei 
munci depuse în ultimii 2—3 ani 
de pentatfoniști și de antrenorii 
lor.

Acum, reprezentativa de pen
tatlon modern a Unitari Sovietice 
se pregătește cu rîvnă pentru cea 
de a XVI-a ediție a Jocurilor 0- 
limpice de la Melbourne, astfel că 
întîlnirea cu sportivii romîni va 
fi într-un fel o veritabilă repetiție 
generală înaintea plecării în Au
stralia.

EGIPT
englezi printr-un act unic ca ne- 
spanttvitate i-au exclus dit com
petiție.. răzbunat du-se pentru fap
tul că fuseseră izgorrți de egip
teni din Canalul de Suez. Și, in. 
teresant de remarcat, că pentru 
prima dată în istoria sa traversa
rea Canatului Minecii n-a avut 
învingători, toți particîpanții a- 
bandonînd din cauza valurilor pu
ternice.

Deși sportul egipt&an are tra
diții, forma si conținutul său ac
tual snrt cu torid inedite. Pe im
pui dominației engleze, ocupația 
ia ordinea zilei era golful, prac
ticat însă în mare măsură d" 
funcționarii 6uperiori britanici șl 
de localnici; înstăriți. Astăzi, in 
schimb, masele largi snt cele a- 
trase spre aport Conducătorii e- 
gițdeni se îngrijesc nu numai să 
le asigure condiții materiale c* 
și cadre calificate de profesori, 
antrenori și instructori. O dovadă 
elocventă o constituie n-imămt 
mereu crescut de stufenți tare, 
gistrați în cataloagele Institutului

Echipa U.R.S.S. care a făcut 
deplasarea în Romîn'a este aticâ. 
tiĂă din Konstantin Sa'nikov, 
Igor Novikov, Iv’atf Deriughin, 'A- 
lexandr Tarasov și — rezervă — 
Pawl Rakiteanski.

Campionul lumii, Konstantin 
Salnikov, este un maestru experi
mentat și multilateral Din întrea
ga echipă a U.R.S.S. Salnikov este 
cel care concurează la o valoare 
egală în toate disciplinele pentat
lonului. Anul acesta, în mai, la 
întrecerile internaționale de la Bu
dapesta el a avut neșansa să cadă 
de pe cal în prima zi a concursu
lui și să se aleagă cu o gravă 
luxație lă umăr. învingând du. 
rerea feroce, el s-a ridicat, a în
călecat și a reușit să termine 
cursa. Dar după aceea a stat mai 
bine de o lună în sp’-tal cu brațul 
imobilizat. Evident, după un ast- 
fell de accident el și-a intrat greu 
în formă. TDar Salnikov este ca
racterizat de o mare voință și, 
îndată ce medicii i-au permis, a 
reluat antrenamentele, concur în rt 
în finala Spartachiadei popoarelor. 
El a ocupat un onorabil loc 4. in 
momentul de față campionul mon
dial se antrenează asiduu și după 
cuvintele specialiștilor se apropie 
zi de zi de forma sa cea mai 
bună.

Novikov a participat Ia nume
roase întâlniri internaționale. Anul 
acesta el posedă o formă strălu
cită .fiind pe drevt cuvînt cel mai 
puternic din echiua U.R.S.S. In 
august el a cucerit titlul de cam
pion al Spartachiadei popoarelor 
și de campion al U.R.S.S. acumu
lând 4809 puncte. Admirabil a e- 
voluat Novikov în proba de scri
mă. obținînd 53 victorii din 67 
intîlniri. Punctul său forte Fi con
stituie totuși crosul.

Tarăsov s-a făcut remarcat la 
'concursul de la Budapesta din a- 
cest an, ocupînd locul 2 în urma 
maghiarului Benedek.

Ivan Deriughin a fost cel ma: 
periculos adversar al lui Novikov 
la Spartachiada popoarelor din 
U.R.S.S. El a cucerit un onorabi' 
loc 2 cu un total de 4744 puncte. 
In special în proba de înot este 
greu să-i găseștî egal printre pen- 
tat'oniștii lumii.

Nu încane îndoială că întîlnirea 
dintre pentatloniștii sovietici și ro
mîni se anunță un foarte inie 

Jresant eveniment spoi'l'v.

Veănătaiea mării și apele XîmM 
predispus tineretul egiptean la 
P'acticarea sporturilor nautice. In 
fotografie: o io’.ă pe Xil, la Caino

de Cultură Fizică din Cairo. Acest 
lăcaș superior de învațămint spor
tiv este per și simpla luat cu a. 
salt de tineri. Anul acesta din 
cauza numărului record, de candi
dați (750 băieți pentru 75 locuri 
Și 600 fete pentru 160 locuri) a 
trebuit să se introducă un foarte 
sever examen de admitere care a 
cuprins numeroase probe praclce 
pe lingă cele teoretice. Z arul e- 
giptean „Piramida" a ccasacrat 
numeroase pagini Kustrate Institu
tului. Fotografiile ni s_au părut 
foarte elocvente. Ele r.e-aa coc- 
vtns ăe excelentele amenajări care 
stau ia dispoziția studenților.

Institutul oferă m -cărți spor
tive egiptene nu numai cadre ca
lificate dar și camp-o cum ar ti 
săritorii în apă .A Mo'.tid, F. Ra
tat sau foarte tînăra Soad Euan.

Dintre sparturile cele mai mutt 
practicate în Egipt, pe primul Ioc 
se situează disciplinele atleticei 
grele. Este o mare cinste să fii 
ptrtem e, să ai mușchi de oțel. De 
aceea, luptele sint extrem de 
populare iar halterele și mai în 
cinste. Boxerii de pe malurile Ni- 
îNlui au obținut in acest an vic
torii de răsunet întrecînd cu 18—2 
puternica reprezentativă a orașu
lui Kariovi-Vary. La un nivel su
perior se află baschetul. Foarte 
mulți adepți are și scrima iar 
campionul de floretă al Egiptului, 
Osman, are la activ victorii răsu
nătoare rn fața unor trăgători ca 
francezul D'Orîola, italianul Man— 
giarotti, engleza’ Fethers, etc

O competiție foarte populară 
este camponatul de fotbal în ca
drul căreia se întrec 12 echipe. 
Ceie mai bune sînt Zamalek, Ahli 
și Te.-isatia care, de altfel, se afla 
și în acest an în fruntea clasa, 
meritului. Fotbaliștii egipteni au 
o vie activitate internațională 
participînd la Cupa Mediteranea
nă, jocurile panarabe, sus- 
ținînd meciuri de tradiție, cu a- 
chîpele Sudanului, Eriopiei. etc 
Anul trecut, viz'te'e întreprinse în 
Egipt de fotbaliștii sovietici și 
maghiari au contribuit simțitor ia 
creșterea calitativă a măiestriei 
fotbaliștilor egipteni

Ca în multe aite domenii de ac
tivitate și în sport Egiptul se a- 
flă în plin progres. Un progres 
care prevestește realizări și rezuL 
tate din ce în ce mai frumoase.

V. 0H, !

Mîine începe la Moscova turneul 
te șah in memoria lui A. A. Alehin
La 7 oc.oinar.e i . — a de con

certe „Ceaikovski" din Moscova va 
avea loc deschiderea turneului in
ternational de șah organizat în 
memoria marelui șahist rus A. A. 
Alehin. Turneul a fost inițiat de 
Secția unională de șah cu prilejul 
comemorării a 10 ani de la înce
tarea din viață a primului cam
pion mondial de șah rus.

La turneu vor pariirioa campio
nul mondial M. Botvinik, cîștigă. 
torul turneului preten cenților la 
titlul mondial, V. Smîslov, marii 
maeștri D. Bronstein (U.R.S.S.).
S. Gligorici (R.P.F. Iugoslavia), 
P. Keres (U.R.S.S.). M Najdorf 
(Argentina), L. Pac iman (R. Ce
hoslovacă), L. Szabo (R.P. Unga
ră), M. Ta'manov (camp'on al 
U.R.S.S.), V. Unzicker (R.F. Ger- 
nrană), G. Stahlbe-a (Suedia), 
maeștrii H. Goloinbek (Anglia), 
N. Pîdevski (R P. Bulgaria), B. 
Sliwa (R.P. Polonă >. V. Uhitean 
(R.D. Germană), V. Ciocîltea 
(R.P. Romînă)^
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întîlnirea de natație de la Split
In probele de înot (bazin de 

50 m, apă sărată) reprezentanții 
noștri s-au clasat pe primul loc 
în patru probe: 100 m. spate, Mana 
Both 1.13.3 (nou record de se
nioare și junioare); 200 m flutu
re, Al. Popescu 2.34.7; 100 m.
bras, M. Mitrofan 1.16.2; 4jK,190t 
m mixt, R. P. Romînă 4.39:5.

' SPLIT (prin telefon). — Ieri 
s-au jucat în localitate meciurile 
de polo pe apă dintre reprezen
tativele de seniori și juniori ale 
R- P. Romîne și R. P. F. Iugo
slavia. In ambele tntîlniri victo
ria a revenit gazdelor: la seniorts 
Iugoslavia—Romînia 4—2 (2—1): 
la juniori, Iugoslavia—Romînia 
6—3 (4—0).

întrecerea de gimnastică 
dintre echipele R.P. Ungare și R.P.R

Azi după masă încep în hala 
i,Sportcsarnok“ dip Budapesta în
trecerile de gimnastică din cadrul 
întîlnirii bilaterale dintre echipele 
reprezentative al© R-P. Ungare și 
R.P. Romîne.

Gimnaștii celor două țări s-au 
întîlnit ultima oară anul trecut 
la București, într-un ccyicurs di
rect. Atunci fetele noastre au reu
șit să întreacă pe valoroasele gim.

naște maghiare la o diferență de 
două puncte. In cadrul întreceri
lor masculine gimnaștii maghiari 
s-au dovedit superiori.

Toți Iubitorii de gimnastică aș-, 
teaptă cu mult interes rezultatele 
întrecerilor cu redutabilii gimnaștî 
maghiari și în același timp speră* 
într-o comportare frumoasă a re* 
prezentativelor noastre.

PRAGA 5 (prin telefon).— In 
cadrul serbărilor care vor avea 
loc duminică, cu prilejul Zilei 
Armatei Cehoslovace, la Praga, 

concurs 
la care

se va desfășura un mare 
internațional de atletism 
participă numeroși atleți din R. 
D. Germană, Polonia, ’ Romînia. 
Bulgaria și Cehoslovacia.

Cu acest prilej își va face re
intrarea și Emil Zatopek care va 
alerga la proba de 10.000 m 
Este primul concurs la care par
ticipă atletul cehoslovac după o- 
perația de hernie pe care a su
ferit-o nu de mult. Alături de el, 
vor mai concura la această pro- 

Porbadnifc, 
D. Germa- 
precum și

bă: Janke, Honike.
Nitsche (toți din R. 
nă) Ozog (Polonia)

La 7 octombrie se împli
nesc 7 ani de la proclama
rea Republicii Democrate 
mane. Din 1949 și pînă 
oamenii muncii din R.D. 
mană, sub conducerea 
tidului Socialist Unit 
Guvernului, avînd sprijinul 
neprecupețit al Uniunii So
vietice, au obținut mari suc
cese în construirea socialis
mului, în lupta pentru pace.

Ger- 
azi, 
Ge>r- 
P ar

și a

carea unei 
sportivi, 
există astăzi peste 6500 de 
colective sportive cu efectiv 
de peste un milion de spor
tivi activi! O contribuție 
însemnată în crearea unei 
mișcări sportive de mase o au 
competițiile rezervate tinere
tului de la orașe și sate și 
întrecerile pentru complexul

Miniștri
numeroși atleți cehoslovaci. La 
proba de înălțime se vor întrece: 
Soter și atleții cehoslovaci Ko
var, Lanrky, Kribus și Mateika. 
La proba de aruncare a greutății 
participă printre alții: Skobla și 
Plichal (Ceh.), Raica, Todorov 
(Bulgaria). Proba de 100 m. va 
fi disputată de: Janecek (Ceh.), 
Schultz (R.D.G.), Foik (Pol.), 
Gavrilov (Bulgaria).

O luptă foarte interesantă se 
va da pe proba de 1.500 m. La 
întrecere participă atleții cehoslo
vaci Jungwirth, Cikeî, Zvolensky 
și Gref precum și Valentin 
(R.D.G.) și Graj (Pol.).

întrecerile vor avea loc pe sta
dionul Strachov.

Walter Ulbricht — prim vice președinte al Consiliului de 
al R. D. Germane și prim secretar al Partidului Socialist Unit Ger
man — felicită pe unul din corn ponenții echipei \de ciclism a R. D. 
Germane. Paul Dinter. ...................... "pentru su ccesele obținute în „Cursa Păcii"

de rea- 
pe plan 
cultural, 
s-au si-

In cei 7 ani, alături 
lizările dobîndite 
economic, științific, 
la loc de frunte 
tuat succesele obținute în miș
carea de cultură fizică și sport 
din R.D. Germană. Printr-o 
hotărîre luată la cel de al 
II-lea Congres al P.S.U.G., a 
fost înființat Comitetul pentru 
cultură fizică și sport, care a- 
vea să devină în anii urmă
tori, un factor activ în edu
carea tineretului șî în

Impresii de la meciul dintre echipele
IFLuton Town" și „Tottenham

In ultima zi a vizitei în Anglia 
am avut prilejul să asist la un 
meci de fotbal disputat pe fru
moasa arenă a renumitului club 
londonez „Tottenham Hotspur'1.

Țineam să revăd echipa Luton 
Town care, deși învinsă, a impre
sionat mult spectatorii 
două jocuri disputate in 
citeva luni în București, 
menea știam că această 
invitat echipa C.C.A. într-un tur
neu în Anglia și. deci, ca viitor 
adversar, prezenta un interes de
osebi

locul între Luton Town și 
Totenham Hotspur s-a disputat 
conform unei tradiții care depășește 
un secol, sîmbătă după-amiază., 
așa cum se dispută aproape toate 
întrecerile sportive în Anglia. Așa 
se face că la ora 15 — ora înce
perii meciului — tribunele de la 
Tottenham erau pline vîrf, adă
postind 58.960 spectatori, care în 
cea mai mare parte stăteau, însă, 
în nicioare. Da, exact 58.960. Nici 
unul mai puțin, și nici unul mai 

mult. Cum am aflat cifra exactă? 
Foarte ușor: privind la ultima 
cifră înregistrată de aparatul au
tomat instalat sub tribuna cen
trală a arenei. Accesul în tribune 
se face printr-o portiță care se a- 
flă la capătul fiecărei scări și care 
se învîriește la împingere. De în
dată ce s-a învîrtit o dată, apa
ratul o înregistrează- 1.000 de în- 
vîrtiturl pe secundă pot fi totali
zate lesne. Privind acest aparat 
util m-am gîndit ce mult ar re
zolva — sau poate ar complica — 
treburile l.E.B.S.-ului nostru!? In 
orice caz pentru gazetarii sportivi 
ar dispare nelipsitele tocmeli și 
nepotriviri în aprecierea număru
lui spectatorilor.

Meciul nu a avut o desfășurare 
prea pa'pitantă, deși spectatorii se 
așteptau la o luptă slrinsă țintnd 
seama de poziția în clasament a 
celor două echipe: Tottenham 
Hotspur la locul 4, avlnd ÎL puncte 
și Luton Town la locul 7, dar tot 
cu 11 puncte. Ambele echipe dis-

în cele 
urmă cu
De ase- 

echipă a

meciuri, dintre care
5, au obținut rezultat

putaseră 8 
câștigaseră 
egal intr-un joc și pierduseră 2. 
Pini și golurile primite coinci
deau — 14. Doar numărul goluri
lor marcate deosebea cele două 
echipe și determina și pozijia în 
clasament: gazdele marcaseră 23, 
în vreme ce oaspeții doar 18 go
luri.

Și totuși meciul a fost foarte 
ușor pentru localnici, care au 
fost, de altfel, foarte gălăgios sus
ținuți de public. Trompete, moriști 
care fac un adevărat vacarm, bo
cănituri in podea, fluierături, totul 
se folosește in Anglia pentru sus
ținerea echipei favorite-

Localnicii au cîștigat meciul cu 
un scor categoric — 5—0 (1—0) — 
care nu reprezintă însă diferența 
reală intre cele două echipe. Al 
treilea gol ă fost un autogol, mar
cat de fundașul Aheme și al 5-lea 
s-a marcat din penalii, acordat 
pentru un fault nu prea evi
dent.

In orice caz „spurs-ii", cum îi 
numesc londonezii pe cei din 
Tottenham, s-au arătat superiori, 
atît in atac cit și în apărare. Cei 
din Luton — pare poate para
doxal — au greșit mai mult în a- 
tac. înaintașii au jucat, așa cum 
joacă, din păcate, mu'te înaintări 
ale noastre: prea înghesuit pe 
centru, cu pase laterale inutile și 
n-an tras aproape de loc la poartă. 
Atacanții lui Luton nereținînd ba
lonul, mijlocașii și fundașii au 
avut foarte mult de lucru.

In mod deosebit s-au remarcat 
stoperul Owen — căpitanul echi
pei — (nu a fost la București} și 
vechea noastră cunoștință — mij
locașul stingă Shanks. Primul este 
înalt, zvelt, joacă la om, este foarte 
sigur la intrări și pasează precis. 
Nu a pierdut nici o minge la cap, 
căci are o detentă foarte bună. 
Shanks, este la fel de bun în atac 
șl în apărare, dovedind acele ca
lități pe care le-am apreciat în jo
cul lui și la București. Se plasează 
bine, pasează precis, participă a- 
desea la atac și nu obosește de 
fel.

Dintre aiacanti, vechea noastră

Hotspur
cunoștință Cullen, a jucat aripă 
dreaptă, și deși este înzestrat cu 
remarcabile calități, a jucat slab. 
Prea individual, cere țoale min
gile, intră numai spre centru și 
pierde balonul în drib inguri inu
tile. Interul dreapta Turner și cen
trul Norton au fost la fel de slabi, 
în vreme ce interul stingă Pearce 
și aripa stingă Adam s-au achi
tat mai bine de sarcini.Slabi ni 
s-au părut mijlocașul dreapta și 
fundașul stingă — cel cu autogo
lul, Dunne, fundașul dreapta, este 
combativ și luptă pentru fiecare 
balon, dar păcătuiește mergînd 
parcă mult pe înaintare. De cite
va ori a ajuns pe post de aripă, 
de unde a centrat, de altfel, foarte 
bine. Portarul Streten .același ca 
în meciurile de la București, deși 
a fost obligat să scoată de cinci 
ori balonul din plasă, a jucat bine, 
s-a plasat priceput și a plonjat 
deseori spectaculos. Nici unul 
tre goluri nu i se poate 
pută.

Rezultatul acesta nu trebuie 
liniștească de fel pe cei de la C.C.A. 
Ei nu trebuie să uite că Tottenham 
Hotspur este o echipă cu justifi
cate pretenții la titlul diviziei l-a 
engleze. De asemenea, se poate 
considera, așa cum mi-au și pre
cizat oficialii prezenț: la joc — 
că cei din Luton, au fost obos’ți 
și nu au dat randamentul obișnuit 
Să nu se uite un amănunt 
important și anume că în Anglia 
avantajul terenului este adesea ho- 
tărîtor. Pentru a obține rezultate 
valoroase în Anglia, echipa C.C.A. 
va trebui să fie în cea mai bună 

formă a ei. Să sperăm că va fi, 
dovedind astfel că merită marea 
încredere care i se acordă.

,,Gata pentru muncă și apă
rarea Patriei".

Din acest imens rezervor 
de cadre este și firesc să a- 
pară noi și noi talente. în lu
mea sportivă, numele 
atleți, înotători, schiori 

din R.D. Germană sînt 
noscute pretutindeni. La 
tism, de pildă, sportivii 
Germania democrată au 
nut citeva performanțe de va
loare mondială. Atletele Stub- 
nick, Kohler și Henning au 
alergat în ștafeta de 4x100 
rn contribuind la doborîrea 
recordului lumii (45,1). Stu
dentul institutului de cultură 
fizică și sport din Leipzig 
Manfred Preusger a sărit 4.45 

cu prăjina. dinamovista 
Christa Stubnick este dețină
toarea recordului mondial la 
220 yarzi, înotătoarea Jutta 
Langenau din Erfurt este cam
pioană europeană în proba de 
200 m. fluture (2:48.8), cic
listul Gustav Adolf Schur a 
cîștigat cea de a VIH-a edi-

unor 
etc. 
cu- 

atle- 
din 

obți-

m.

ție a „Cursei Păcii", Eberhard 
Luther din Pirna este cam
pion mondial la popice, sări
torul cu schiuri Harry Glass 1 
a cucerit medalia olimpică de 
bronz la Cortina d’Ampezzo, ' 
patinatorul Helmut Kuhnert a 
obținut excelenta performanță 
de 16:53.2 in proba de 10.000 
m.

în R.D. Germană se acor
dă o importanță deosebită 
pregătirii antrenorilor, cadre
lor didactice sportive. La | 
Leipzig, Berlin, Jena, Halle, 
Rostock, Potsdam, Greifswald 
există institute superioare de 
pedagogie sportivă unde stu
diază mii de studenți, care 
devin profesori de pedagogie 
sportivă, 
institute, 
sînt și institute centru cul
tură fizică și sport.

Sutele de mii de sportivi din 
R.D. Germană au la dispo
ziție minunate baze sportive. 
Ei se pot pregăti pe nu mai 
puțin de 15.000 baze sportive, 
care cuprind terenuri de fot
bal, baschet, volei, tenis, săli de 
gimnastică, bazine de înot etc.

Datorită performanțelor și 
a succeselor obținute în multe 
discipline, sportivii din R.D.G. 
și-au 
tigiu 
puțin 
tive 
tiile ___ _,
AIB'A, LIGH etc.). Acum pre
ocuparea principală a mișcării 
sportive din R.D.G. o consti
tuie pregătirile pentru Olim
piadă. In. Iotul unit al Ger
maniei care va participa la 
Olimpiadă este inclus- un grup 
masiv de sportivi din R.D.G. 
(atleți, înotători, boxeri etc.) 
care desigur, vor reprezenta 
cu cinste patria lor. (în cazul 
cind pe primul loc se clasează 
un sportiv din R.D.G., în 
timpul solemnității 
miere 
R.D.G.).
Cu prilejul 

aniversări 
sportivii 
transmit 
publica 
un călduros salut, 
noi succese în ridicarea mă
iestriei lor sportive, în lupta 
pentru pace și în acțiunea de 
unificare a Germaniei ca stat 
liber și democratic.

Paralel cu aceste 
în aceleași orașe

cîștigat un frumos preș- - 
internațional. Nu mai 
de 20 de discipline spor- 
sînt afiliate la federa- 

internaționale (FIFA,

se va

din R.D.G., 
■■“/i de pre- 

i cînta imnul

celei
R.D.a

din țara 
sportivilor 
Democrată

de a 7-a 
Germane, 

noastră 
din Re- 
Germană 
urindu-le

FOTBAL PESTE HOTARE

din-
im-

să4

ȚICU SIMION

MlINE LA PARIS 
FRANȚA — R. P. UNGARĂ
Opinia publică mondială așteaptă cu 

un deosebit interes întîlnirea dintre 
reprezentativele Franței șl R. P. Un
gare, care va avea loc duminică pe 
stadionul Colombes din Paris.

Considerăm că nu mai este necesar 
să-i prezentăm pe fotbaliștii maghiari, 
care sînt bine cunoscut! în întreaga 
lume. Deși anul acesta ei au avut un 
„start" mai slab, se pare că după vic
toriile de la Belgrad (3—1) si Moscova 
(1—0) echipa și-a regăsit cadența. For
mația ce va fi utilizată la Paris a ră
mas neschimbată.
Karpati, Borzsei, 
Berendi — Sandor, 
Puskas, Czibor.

In ce privește echipa Franței ea de
butează în sezonul de toamnă. In pri
măvară a susținut două întîlniri în 
care a avut o comportare inegală: 
(0—2 cu Italia, și 3—1 cu Austria). 
Pentru întîlnirea cu Ungaria francezii 
s-au pregătit în mod special, și cu 
toate că echipa va fi lipsită de Kopa, 
„vîndut" spaniolilor,,, Bliard, Foix și 
Penverne, răniți, antrenorul federal Pi- 
barot speră într-o victorie, bazîndu-se 
pe omogenitatea echipei (în formație 
figurează jucători rutinați cu vechi 
state în întîlnirile internaționale,_mai 
puțin debutanții Grillet, 
taine și Scotti), Iată 
ția probabilă a Franței: 
ter—Kelbel, Jonquet, Marche — Scotti, 

t(Louis), Marcel — Grillet, Cisowski, 
(Glovacki), Fontaine, Piantoni Vin
cent.

★
După 7 etape, în campionatul Fran

ței continuă să conducă St. Etienne. 
Derbiul etapei de duminică' s-a des- 
făușat la Reims între echipa locală 
și St. Etienne. Victoria a revenit 
oaspeților cu 5—4. Iată primele cla-

1. St. Etienne 7 6 1 0 31:13 13
2. Reims 7 5 0 2 21: 9 10

Iat-o: Grosits — 
Kotasz — Bozsik, 
Kocsis, Hidegkuti,

Fon- 
forma- 
Rcmet-

Un nou record mondial la ciocan
concurs de at- 
la 3 octombrie

In cadrul unui 
letism desfășurat 
în orașul Boston, atletul ame
rican Hall Connolly a stabilit 
un nou record mondial în proba 
de aruncare a ciocanului cu o

performanță de 66,71 m. Vechiul 
record al lumii aparținea atle
tului sovietic Mihail Krivonosov 
și era de 66,38 m.

(Agerpres)

3. R. C. Parts
4. Lyon

5. Strasbourg

7 3 4 0 25:1'1 10 
7 4 2 1 14: 9 10 

7 3 2 2 14:0 O 
MANCHESTER UNITED NEÎNVINSA 

IN CAMPIONATUL ENGLEZ
După 11 etape în campionatul en

glez conduce campioana de anul tre
cut Manchester United', caro a cîș
tigat în ultima etapă ia Londra în 
fața echipei Arsenal — (2-1). Iată 
situația primelor
1. Manchester
2. Leeds
3. Tottenham
4. Burnley
5. Blackpool
SAMPDORIA , _____________ ________
TEA CLASAMENTULUI ITALIAN
Abia au trecut 3 etape din cam

pionatul italian, și redutabila echipă 
Fiorentina, care nu a suferit anul 
trecut nici o înfrîngere, a fost în
trecută duminică cu 2-1 da Torino. 
In clasament conduce Sampdoria, 
echipă în care joacă fostul interna- 

Ocwirk. Iată' primele

U.

Șl

clasate.
10
11
10
11 
io

o
2
2
2
3

2
2
1
4
0

MJLANO IN

25:11 13 
22:13 16 
30114 15 
20:13 14 
30:21 14
FRUN-

țional austriac 
clasate:
1. Sampdoria
2. MiLano
3. Juventus
4. Napoli
PRELIMINARII

3 3
3 3
3 2 1 0 6: 1
3 2 1

o 
o

o 5: 2

s 
s 
5 
S 

DIN CADRUL CAM
PIONATULUI MONDIAL

Recent au început jocurile preli
minarii din cadrul campionatului 
mondial al cărui turneu final va 
avea loc în 1958 în Suedia. La Viena 
echipa Austriei a întrecut reprezen
tativa Luxemburg cu 7—0 (2—0). Au 
înscris Hanappi (2), Wagner (-> 
Walzhoffer, Koslicek și Haumer.

Miercuri la Dublin reprezentativa 
Irlandei a întrecut selecționata Da
nemarcei cu 2-1 (2-0).

DE PRETUTINDENI
• Mîine va avea loc la Berlin în- 

tîlnirea dintre selecționatele orașe
lor Moscova și Berlin. Tot mîine va 
avea *loc la Karl NParx-Stadt (R.D 
Germană) întîlnirea dintre Wismut 
(R.D.G.) și F. C. Kaiserslautern (R. 
F. Germană).
• In vederea meciului de mîine 

cu reprezentativa B a Franței, se
lecționata secundă a R. Polone a 
susținut un meci de antrenament 
cu echipa braziliană Bele Horizon
te. Meciul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate: 2-2, după ce la 
pauză fotbaliștii polonezi au con
dus cu 2-1.

9 La Essen, a avut loc pr mul 
meci Internațional de fotbal intre 
echipe de... femei. Reprezentativa R. 
F. Germane a întrecut reprezentati
va Olandei cu 2-1 (2-0).


