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O măreață sărbătoare 
a oamenilor muncii

Lenin pro- 
lamă Puterea so

vietică

Marți 6 noiembrie 1956

marea i
la lichidarea acțiunii criminale dezlănțuite de forțele întunecate ale reacțiunii.

Poporul romîn a urmărit cu adincă îngrijorare tragicele evenimente din Ungaria, care au pus în mare 
primejdie cuceririle democratice și socialiste ale poporului maghiar. Bandele contrarevoluționare organizate 
de reacțiunea internă și externă urmăreau să restaureze orînduirea burghezo moșierească, să redea capitaliști
lor fabricile, moșierilor pămînturiie și să readucă țn Ungaria jugul imperialiștilor străini. Fasciștii și reac
ționarii au săvîrșit măceluri bestiale și distrugeri îngrozitoare la Budapesta și alte orașe din Ungaria; an 
schingiuit și astasinat în mod barbar nenumărați fii ai clasei muncitoare, devotați trup și suflet cauzei poporu
lui, cauzei socialismului.

Poporul nostru, care ș-a bucurat frățește de realizările dobîndite de poporul maghiar in anii puterii 
democrat-populare, a fost îndurerat de faptul ca năzuințele legitime ale oamenilor muncii de a îndrepta 
lipsurile și greșelile serioase comise în această perioadă au fost utilizate în mod perfid de reacțiune care 
abuzînd de libertățile democratice și fluturînd lozinci demagogice a înșelat buna credință a unei părți a oa
menilor muncii.

In tot cursul acestor evenimente dureroase, clasa noastră muncitoare, întregul popor romîn și na
ționalitățile conlocuitoare din Republica Populară Romînă au păstrat neclintită încredere în clasa muncitoare, 
în forțele sănătoase ale poporului maghiar, în capacitatea lor de a zdrobi reacțiunea, pentru a safva puterea 

muncitorilor și țăranilor, libertatea și independența Ungariei populare. >
Guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc nou format mobilizează întregul popor m frunte cu clasa 

uncitoare la tupta pentru a infringe reacțiunea internă, a respinge uneltirile cercurilor reacționare impe- 
ialiste din străinătate, a reda populației liniștea și siguranța, a pune capăt haosului și a lichida distrugerile 

provocate de bandele reacționare, a consolida economia țării și a ridica nivelul de trai al oamenilor muncii. 
Guvernul muncitoresc-țărănesc si-a exprimat hotărîrea de a strînge relațiile prietenești, frățești, cu toate țările 
socialiste, pe baza deplinei egalități și a neamestecului în treburile interne, de a colabora în pace și prietenie 
cu toate statele, indiferent de orînduirea tor socială.

Poporul romîn își exprimă simpatia sa fierbinte pentru această luptă dreaptă a poporului frate maghiar 
șl încreuerea deplină că guvernul revoluționar muncitoresc-țărănesc sprijinit de masele largi populare va 

ăptui cu succes programul său înfățișat poporului și va asigura victoria forțelor democrației și socialismu
lui în Republica Populară Ungară.

In numele clasei muncitoare, al țărănimii muncitoare, al intelectualității progresiste, asigurăm clasa 
muncitoare, țărănimea muncitoare și intelectualitatea atașată cauzei poporului din Ungaria de solidaritatea și 
sprijinul nostru frățesc.

Munca creatoare plină de abnegație patriotică a oamenilor muncii din Ungaria va asigura poporului 
maghiar prosperitatea și înflorirea, posibile numai atunci cînd puterea se află în mîiniie celor ce muncesc.

Oamenii muncii din Republica Populară Romînă — muncitori, țărani, intelectuali legați de popor, ti
neret muncitoresc, țărănesc și studios, strins uniți în jurul Partidului Muncitoresc Romîn și guvernului de- 
nocrat-popular, își consacră toate forțele îndeplinirii programului măreț de dezvoltare economică și culturală 

patriei noastre, de ridicare continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii.
Poporul romîn, și naționalitățile conlocuitoare muncesc înfrățite pentru întărirea continuă a regimului 

e democrație populară a cărui temelie este alianța între clasa muncitoare și țărănimea muncitoare, pentru 
onsolidarea prieteniei și unității popoarelor egale în drepturi ce fac parte din marea familie a țărilor so- 
ialiste îp frunte cu Uniunea Sovietică.

Poporul nostru urează poporului maghiar izbindă deplină în lupta pentru înfăptuirea mărețului țel 
omun al popoarelor noastre, construirea socialismului, pentru propășirea și fericirea poporului maghiar 
rieten.

MESAJUL
Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 

ai guvernului Republicii Populare Romîne
al Prezidiului Marii Adunări Naționale a R. P. R. 
către guvernul revoluționar muncitoresc - țărănesc 
Republicii Populare Ungare, către clasa muncitoare 

ungară, către întregul popor maghiar
Dragi tovarăși,

Clasa muncitoare din Republica Populară Romînă și întregul nostru popor salută din toată inima for- 
în Republica Populară Ungară a guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc, care a pășit cu hotărire

al

Se Suplinesc 39 an< âe ta 
victoria Marii Revoluții So
cialiste <fcn Octombrie, eve- 

nimerrtul cel mai remarcabM din 
întreaga istorie a onwswrii. Ma
rea Revoluție Socialistă a des
chis o eră nouă in istorie, 
era revoluțiilor proletare, a lup
tei victorioase Împotriva regimu
lui ce exploatare a omului 
de către om. împotriva asu
pririi naționale si coloniale. 
Ziua de 7 Noiembrie este o mă
reață sărbătoare a oamenilor mun
cii de pretutindeni tocmai pentru 
că în urmă cu 39 de ani proleta
riatul rus, în fruntea tuturor ex- 
pîoatațijoc din Rusia țaristă. a 
reușit, sub înțeleaptă conducere a 
eroicului partid comunist al lui 
Lenin, să doboare regimul de odi
oasă exploatare socială și națio
nală și să instaureze — pentru 
prima oară în istorie — un gu
vern al muncitorilor și țăranilor, 
guvernul sovietelor.

Lung și anevoios a fost drumul 
parcurs de la vijaNosid Octom
brie 1917 pir.ă astăzi! Dar cit de 
victorios este acest drum 1 Sub 
înțeleaptă conducere a gloriosului 
partid al lui Vladimir loci Lenin, 
tînărul stat sovietic a rezistat ca 
o stîncă de neclintit tuturor ata
curilor înverșunate date cu nestinsă 
ură de dușmanii socialismului si pro. 
greșului. In cri 39 d“ ani U.P SS. a 
devenit o mare putere industrială 
și coihoznică. Prestigiul, autorita
tea și influența primului .stat 
socialist a crescut și s-a întărit 
an de an. Popoarele sovietice au 
făurit pe uriașa întindere a pa
triei lor societatea socialista. Că
lăuziți de istoricele hotărîri ale 
Congresului al XX-lea alP.C.US-, 
sub conducerea Comitetului Cen
tral leninist, ele obțin noi și noi 
succese pe drumul construirii co
munismului, visul de aur al ome
nirii muncitoare de pretutindeni

Orînduirea socialistă — lipsită 
de exploatare, criză și șomaj — 
și-a dovedit superioritatea față 
de orînduirea capitalistă, care se

Mîine, Ștafeta Prieteniei 
va fi predată sportivilor sovietici

Ștafeta Prieteniei Romino-Sovie- 
t'ce, această acțiune prin care spor
tivii noștri sărbătoresc an de an 

aniversarea Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, ilustrează 
din plin sentimentele de frăție
tate față de sportivii sovietici.

Organizată în cadrul „Lunii 
Prieteniei Romîno-Sovietice", a- 
ceastă ștafetă, intrată puternic în 
tradiția manifestațiilor de simpa

tie ale sportivilor romîni fată de 
sportivii sovietici, a fost întimpi- 
nată cu mult interes.

Pretutindeni pe unde au trecut, 
purtătorii mesajelor de salut adre
sate sportivilor din Marea Țară a 
Socialismului s.au bucurat de o 
primire sărbătorească din partea, 
cetățenilor și sportivilor oatriel 
noastre. La Craiova ca Și la Tg. 
Mureș, la Pitești ca Și la Sibiu, 
la Tulcea ca și la Ploești, prin 
toate orașele și satele aflate Pe 
îtinerariul ștafetei, motocicliștii. 

cicliștii și atleții purtători ai me
sajelor au fost ovaționați din 
toată inima, cu un entuziasm viu 
— oglindă a sentimentelor de 
dragoste Și recunoștință pe care 
oamenii muncii din țara noastră 
le nutresc față de popoarele sovie
tice, care ne-au redat libertatea 
ți ne ajută să construim o viață 
nouă șl prosperă. 

zbate neîncetat in cor.trădicțiUe 
sale antagonice de nerezolvat. O 
strălucită confirmare a trăinicie! 

orînduirii sorielice șs a superiori
tății ei a reprezentat-o victoria ob
ținută de Uniunea Sovietică in 
Marele Război de Apărare a Pa
triei. Zdrobind fascismul — cu a- 
jjtocul puterilor din coaliția anti- 
hitleristă — invincibila Armată 
Sovietică nu numai că a scăpat 
omenirea de cel mai groaznic duș
man — robia hKIeristă — ci a 
creat condițiile pentru desorinde- 
rea unui număr mare de țări din 
sistemul imperialismului. Intre a- 
ceste țări în care popoarele, ia 
frunte cu clasa muncitoare și sub 
conducerea partidelor comuniste și 
muncitorești. au pornit pe ca’ea 
construirii socialismului, se află 
și țara noastră.

De la eliberarea patriei noastrt 
de sub jugul fascist șl pină astăzi 
fiecare succes al poporului nos
tru — devenit pentru printa oară 
cu adevărat liber și stăpîn oe 
soarta sa — este indisolubil Ie- 
gat de ajutorul internaționalist, 
frățesc și multilateral, acordat de 
Marea Uniune Sovietică. Nici cînd 
poporul nostru nu a avut un prie
ten mai bun 1 Niciodată nu au 
existat între state mari și mic# 
astfel de relații ca acelea care 
domnesc în marea și strînsa fa
milie a țărilor din lagărul socia
list I

Pe bună dreptate sublinia re- 
cent ziarul chinez „Jenminjibao*  
In articolul său de fond că „unita
tea țărilor socialiste, in frunte ca 
Marea Uniune Sovietică, consti
tuie cel mai important bastion ai 
păcii și progresului omenirii. Da
torită unității ideologice și uni
tății de fe'uri ale luptei, țării ■ so
cialiste au stabilit relații frătesti 
de ajutor reciproc și colaborare, 
fără seamăn in istoria omenirii".

Din lipsă de experiență au fost 
săvîrșite în trecut și unele gre
șeli în aceste relații. Dar, așa cunf

(continuare in pag. 8-a)

Ieri, ștateta Prieteniei Romlfw 
Sovietice a poposit la Bacău.

Astăzi, marți, sportivii regiunii 
Bacău se îndreaptă V’re Pașcani 
unde vor prelua și mesajele spor
tivilor din regiunea Suceava, ano! 
vor merge mai departe sere fisf, 
unde vor preda mesajele.

Ștafeta purtată de astă dată de 
reprezentanții fneretohi’ df« 
Iași, va sosi în cursul zilei de 
miercuri la Ungheni, unde va a-> 
vea loc o festivitate la care •'of 
participa sportivi romînf șl so
vietici.

In cadrul acestei festivități, voi" 
fi nredate sportivilor sovlet’ci 'T*e J 
saiele de salut ale sportîvl'or dW 
toate orașele și satele patriei noas
tre.

Ca și în anlî precedent" sta'of a’ 
Prieteniei Romîno-Soviefcc 'Oiu 
stituie o grăitoare manifestare a 
prieteniei de nezdruncinat d:ntre 
sportivii romîni și cei ai Uniunii 
Sovietice. Această ștafetă simbo
lizează marea prietenie dintre doj 
porul nostru șl popoarele” Țării So
cialismului, chezășie a tiiturod 
succeselor repurtate de oamenii 
muncii din țara noastră de W 
23 August 1944 încoace, pe dru-i 
mul luminos al cflnstrnîrli brlrn 
duirii socialiste.



Trăiască prietenia de nezdruncinat și colaborarea 
dintre poporul renii și popor ui sovietic

DARURI LUI NOIEMBRIE, ȘAPTE

Intre hotarele a aproape trei 
decenii, calendarele vremuri
lor n-au cuprins, în filele lor, 

o sărbătoare scumpă nouă astăzi: 
sărbătoarea lui noiembrie, șapte... 
Tirziu, după mulți ani, oamenii 
și-au putut manifesta sentimente
le încătușate pînă atunci, au de
venit cunoscute în întreaga țară 
faptele pline de eroism ale po
porului rus, din zilele cînd tunu. 
rile „Aurorei" vesteau lum i vic
toria Marii Revoluții Socialiste 
De-atunci, noiembrie șapte a fost 
Înscris cu litere de aur intre ma
rile sărbători ale poporului nos
tru. O sărbătoare pe care — semn 
al prețuirii, al recunoștinței și 
'prieteniei — poporul nostru o cin
stește cu dragoste în fiecare în 
ceput de noiembrie.

★

Octombrie, 19561... Clocotului 
nestăvilit, imnului muncii 
creatoare ce-și înalță minu- 

nata-i melodie deasupra marilor 
uzine, uriașelor furnale sau în
tinselor ogoare, îi răspunde — e- 
cou plin de simțire și dragoste — 
entuziasmul tineretului sportiv
din Capitală, din orașele moldo
vene, din satele de la poalele
Carpaților...

A Început „Luna Prieteniei Ro- 
mîno-Sovietice'l

★

S oarele de toamnă nu și-a 
schimbat încă matinala apa
riție. Mai puternică însă de- 

cit căldura razelor aurii este căl
dura din inimile tinerilor sportivi. 

■Ea țîșnește năvalnic, cuprinde 
mereu mai mulți prieteni ai sta
dioanelor, In drum spre intimai- 
narea lui noiembrie șapte.

„.Intr-un sat de la gurile Du
nării, un mănunchi de tineri — 
poate primii — înalță în cintec 
ți voie bună — noul teren de 
sport pe care s-au angajat să-și 
dispute tntîietatea tn primele în- 
treceri sportive închinate „Lunii 
Prieteniei Romino-Sovietice". Dar 
ei sînt, tntr-adevăr, primii ? Cine 
știe! In dimineața aceleiași zile 
s-au întîlnit pe ulițele satului și 
tinerii din Răcăciuni, și cei din 
Ghimbav. Poiana. Orțișoara... Și, 
nu toi 
tureze 
Galați, 
iești ?

...Pe 
terni — cu 
de preț — 
daruri, din 
sportivii patriei noastre le pregă
tesc cu dragoste ți prietenie : 
...Turneu de fotbal, în București... 
„Cupa 7 Noiembrie' la handbal, 
în Sibiu, la tenis, ciclism, popice, 
în București, la volei. în Cilieni, 
Drăgășani, Rimnicu Vil cea și in 
alte așezări piteștene, la baschet 
sau tenis de masă, tn Gheor- 
gheni.-

atunci au prins să se con
ți noile baze sportive
Iași, Constanfa sau Pi-

din

file de însemnări 
grijă, ca pe un lucru 
gînduri despre alte 
cele multe pe care

alte af.

★

Te impresionează fiecare com
petiție desfășurată sub sem
nul lui 7 Noiembrie. Păs- 

îrezi — în ciuda zilelor care își

Jn orașul și regiunea tsta-lin au fost
. ................................................. fu^^ng roase

amenajate in cinstea „Lunii
Prieteniei Romino-Sovletice" nume roase baze sportive. Un exemplu- 
frumoasa bază sportivă a colectiva lui Energia-Uzinele de tractoare.

(Foto: L. Ti-bor)

intr-un miting organizat la uzinele 
din Capitală dh primit mesajul

iau „rămas-bun“— pline de pros
pețime amintirile clipelor petrecu
te In mijlocul sutelor de mii de 
participant la tradiționalele în
treceri de cros, printre cei peste 
1.500 de elevi pe care i-ai cunos
cut In „Săptămîna atletismului", 
alături de temerarii alpiniști pe 
care i-ai însoțit cu gîndul în es
caladele închinate lui 
brie ca și pe cicliștii 
disputat întîietatea în 
Noiembrie", 
prietenos și 
vînt, ploaie.

7 Noiem- 
care și-au

„Cupa 7
soare ne-tn zile eu

eu musafiri nadariți: 
frig...

Printre alte însemnări în care 
ai încercat să înmănunchezi 
și bucuria pe care ți-a dă

ruit-o popasul făcut tn mijlocul 
sportivilor fruntași care au adău
gat celorlalte daruri, noi recor
duri,.noi performanțe de valoare, 
și calda prietenie cuprinsă Intse 
nenumăratele plicuri care au luai 
— tn aceste zile — drumul Kiev
ului sau Moscovei, al Dombasu- 
lui sau Leningradului, lași — fă
ră să vrei—condeiul în voia lui
atunci cînd vrei să înfățișezi ciți- 
va dintre numeroșii sportivi car» 
se pregătesc să întîmpine sărbă
toarea lui 7 Noiembrie. Poți oare 
nedreptăți pe cineva ? Poți să 
vorbești despre eleva care se pre
gătește cu atîta sîrguință pentru 
a-și lua insigna GMA In cinstea 
lui 7 Noiembrie, fără să amin
tești de bătrînii din Frumușeni, - 
adunați la Căminul Cultural, 
fața meselor de șah? Și, dacă 
fi numai această greutaiet

îx
ar

■w

De multe zile, din cinci 
ale țârii, pe drumuri de 
prin potecile pădurilor, pe 

șosele, sute de tineri sportivi 
poartă cu mîndrie „Ștafeta Prit- 

textile „7 Noiembrie"' sportivii 
tinerilor din regiunea București.

(Foto: M. Petrescu)

teniei' al cărui mesaj cuprinde 
glodurile de dragoste ale întregului 
tineret, ale întregului nostru po
por. Miine, dsn Iași, ultimul 
schimb al ștafetei va pomi spre 
Ungheni pentru a preda tinere
tului sovietic caldul mesaj * *1  șta
fetei care a străbătut zeci șl zeci 
de sate și orașe.

• Zilele treoute s-a desfășurat în 
orașul Turnu Severin etapa a IlI-a 
a Spartachiadei regiunii Craiova. 
La întreceri au participat 176 ti
neri și 
ritatea 
oraș și 
dențiată 
raional C.F.S. Tr. Severin care a
reușit să pună la dispoziția parti- 
cipanților toate cele necesare bu
nei deslășurări a probelor. Iată 
cîțtigătorii probelor: triatlon ju
nioare : Doina 
juniori: Ion 
Ion senioare: 
triatlon seniori: Petre Mosor.

Colectivul sportiv al școlii medii 
de fete nr. 3 din localitate a or
ganizat pe stadionul Dinamo cî- 
teva concursuri atletice cu prile
jul cărora elevele și-au trecut 
toate normele F.G.M.A. și G.M.A, 
Astfel, în cinstea zilei de 7 Noiem
brie, încă 80 de eleve de la aceas
tă școală au devenit purtătoare ale 
insignei F.G.M.A. și G.M.A.

O Duminică s-au disputat în 
Capitală cele două meciuri con
tend în semifinala „Cupei 7 No
iembrie" la fotbal juniori.

Rezultatele au fost următoarele: 
Locomotiva — Flamura roșie 6—0 
(1—0); C.C.A. — Progresul F. B. 
2—1 (1—1; 1—1); acest ultim 
meci, foarte disputat a necesitat 
prelungiri pentru definitivarea re
zultatului.

★

In prag de 7 Noiembrie, tn prag 
de mare sărbătoare, carnetul 
de reporter, cu zeci de file 

scrise mărunt, îmi pare totuși ne
spus de sărăcăcios. Toate însem
nările sînt doar crîmpeie din pre
gătirile sportivilor pentru marea 
sărbătoare. Și cite s-ar putea 
spune despre dragostea ți entu 
ziasmul cu care s-a amenajat fie
care bază, cu care s-a organizat 
fiecare competiție, cu care s-a 
desfășurat fiecare schimb de 
onoare l Ce reprezintă toate aces
tea?

La sfîrșitul celor dteva însem
nări, am scris doar attt: Daruri 
lui Noiembrie, șaipte!

DAN G1RLEȘTEANU

Competiții ♦ Inițiative ♦ Acțiunț

tinere reprezentînd majo- 
colectivelor sportive din 
raion. Merită să fie evi- 

activitatea comitetului

Crețan; triatlon 
Marinescu; triat- 
Valeria Lazăr și

Gtnduri, in prag de 7 Noiembrie
„Mă număr printre absolvenții Institutului de Cultură Fizică 

cărora regimul nostru le-a creat posibilitatea de a-și desăvîrși 
pregătirea de specialitate în Uniunea Sovietică In cei trei ani de 
studiu ca aspirant la catedra de teorie a educației fizice de la Institutul 
„Leshaft" din Leningrad, am avut prilejul să cunosc amabilitatea 
și grija deosebită a profesorilor sovietici, dornici să asigure e’evi- 
lor lor o cît mai temeinică pregătire.

Păstrez o nemărginită admirație și stimă mai ales față de pro
fesorii K. I. Mihaifovici. Lcihina și Granten, oameni cu o 
vastă cultură de specialitate și metode dintre cele mai eficace în 
predarea materiilor respective.

Amintirile din timpul studiilor făcute în Uniunea Sovietică stă
ruie mai puternic acum, în prag de 7 Noiembrie, zi de aniversare a 
glorioasei Revoluții Socialiste. Cu acest prilej, îmi exprim încă odată 
recunoștința față de profesorii sovietici — apropiați și sinceri îndru
mători care m-au ajutat să-mi însușesc o pregătire temeinică".

prof. EMIL GHI-U 
candidat în științe 

pedagogice
oaspete al Țării Soviete- 
vezi aevea mărețele In
și pe făuritorii aczstcru 
un prilej care îți tnlipă- 
inimă și tn gînd amin-

.Recent, am încheiat cursa cl- 
clistă „Cupa 7 Noiembrie", între 
cere cu care s-a epuizat calenda- 
rul pe anul acesta al competiții
lor de fond. Am satisfacția că 
In clasamentul acestei curse ca 
și In altele anterioare am reușit 
si ocup un loc în apropierea cîș- 
tigătorilor. Și mai mult mă bucu
ră faptul că în ultima vreme s-au 
afirmat numeroase elemente tine
re printre care mă aflu și eu. De
sigur, la baza realizării unor 
performanțe bune stau în primul 
r’nd condițiile opt'me de pregă
tire create în acești ani mișcării 
noastre sportive.

Deseori. îmi amintesc de vor
bele unuia dintre cicliștii „vete
rani", Gh. Șandru, ca-re la înce
putul activității mele mi-a dat 
prețioase îndrumări. ,Jn anii ti
nereții, cînd am început să prac
tic ciclismul — îmi spunea Gh. 
Șandru — trebuia să rup din bu
cata de pline de la gură pentru 
a-mi cumpăra o piesă de schimb 
la bicicletă. Un cauciuc nou, în
semna renunțarea la o pereche de 
pantofi...'.

Despre condițiile vitrege în ca
re făceau altă dată sport mi-au 
vorbit și antrenorii Nicolae Țaou, 
Gh. Negoescu ș.a. De aceea, îini 
dau seama că tînăra noastră ge
nerație de sportivi trebuie să fie 
demnă de condițiile pe care le are 
acum și să le prețuiască așa cum 
se cuvine. Voi depune toate efor
turile pentru a contribui la obți 
nerea unor noi succese ale miș
cării noastre sportive*.

PETRE GANE 
ciclist din echipa Energia

Deci, pentru finala care se va 
disputa duminică 11 noiembrie 
s-au calificat echipele Locomotiva 
și C.C.A.

e Comitetul regional C. F. S. 
Galați a organizat cea de a VII-a 
ediție a competiției de tenis de 
masă pe regiunea Galați, dotată 
cu „Cupa 7 Noiembrie".

O Pe șantierul de construcții — 
Drumuri de la Buftea se desfășoa
ră în prezent o intensă activitate 
sportivă.

Conducerea cercului sportiv Lo
comotiva M.T.R.N.A de pe acest 
șantier a întocmit un plan de ac
țiune în cinstea zilei de 7 Noiem
brie.Majoritatea obiectivelor a11 
fost reali’ate înainte de 1 noiem
brie. Astfel, aproape 70 tineri și 
tinere au devenit purtători ai tn- 
signei G.M.A. De asemenea, în 
flecare zi se desfășoară, pe grupe 
sindicale și pe grupe de producție, 
tin interesant campionat de șah. 
Cele mai bune rezultate au fost 
obt’nute de echipele loturilor Su- 
ceanca și Buftea.

e In cadrul „Lunii Prieteniei 
Romlno-Sovletice'1, colectivul spor
tiv Energia din Constanța, cit 
soril’n”! conducerii administrative 
a fabricii de ambalaje 5*  prin fo
losirea resurselor interne, a ame
najat o sală de antrenament pen
tru volei și baschet.

Sportivii colectivului au muncit 
voluntar și pentru mărirea capa
cității cabanei de la terenul de 
fotbal.

© Zilele trecute a fost dată în 
folosind noua sală de antrena
ment pentru box și ciclism a co"

ION STOIAN
președintele asociației Locomot va

Tbilisi. O- 
pulsează o 
cu locul-

Să fii 
lor, să 
făptuiri 
— iată 
rește în 
tiri dintre cele mai frumoase

Cuvintele sînt prea sărace pen
tru a reda cele petrecute in zi 
lele verii anului 1955, cînd am în
soțit reprezentativa de fotbal u 
asociației noastre Intr-un terne-., 
prin Uniunea Sovietică.

Moscova, Leningrad, 
desa — orașe în care 
viață intensă, așezări 
tari harnici și veseli, amabili s 
prietenoși cu oaspeții lor. Oarr. 
nii sovietici simt ca o firea-.' 
îndatorire transmiterea boga: 
lor experiențe. Animat de aseme 
nea sentimente, președintele aso
ciației Lokomotiv, Kupcenko mi-a 
vorbit multe ore despre metcde’e 
de muncă în conducerea activ’tă- 
ții sportive de masă. Cu a-.ee:;- 
bunăvoință și competență alț cc- 
tivișii sportivi sovietici, cum s nt 
Granatkin și Antepenov, ne-ou îm
părtășit din bogatele lor cunoș
tințe.

Ne-am despărțit de oamenii so
vietici cu un sentiment de regret, 
deoarece gazdele noastre s-au în
trecut parcă prin ospitalitatea tu 
care ne-au înconjurat.

La aniversarea marii sărbători 
a glorioasei Revoluții Socialiste 
îmi îndrept gîndul spre minuna
tul popor sovietic, înflăcărat zi
ditor al comunismului, devotat 
prieten al oamenilor care iubesc 
viața liberă și pașnică.

lectivului sportiv Voința 
stanța. O mențiune specială a 
trenorilor Nicolae Buză și Cri 
tian Tuțuianu care au adus o c 
tribuție serioasă la această real 
zare

• Comitetele C.l-'.S. orașe ne:-: 
și raional din Sibiu au organiz 
o competiție de volei dotată c 
„Cupa 7 Noiembrie*.  La aceast 
competiție au participat 15 echi 
din diferite colective.

• Colectivul sportiv Recoi 
Reghin a organizat cu prlle 
„Lunii Prieteniei Romîno-Sov'eti 
întreceri de fotbal, volei și ba 
chef (băieți și fete) la care 
participat peste 520 de sportivi!
• Consiliul sportiv orășene 

Energia-București, a organizat d 
minică 4 noiembrie Un concurs 
orientare turistică dotat cu „Ci 
7 Noiembrie". Concursul s-a d 
fășurat în împrejurimile Prede 
lului și s-a bucurat de un 
categoric. Au participat pest 
de echipe-alcătuite din sportivi 
sportive din cadrul asociat7 
Energia.

© In cinstea zilei de 7 Noiem 
Consiliul Central al Sindicate! 
prin secția sport, a organizat m 
multe ture alpine în premieră. A 
fel, o echipă formată din alpiniș 
de la colectivul Progresul I T 
și Progresul Sibiu, a realizat 
Cheile Bicazului trei premiere 
anume; „Fisura diagonală din S 
duc" de gradul V A, „Fisura ! 
nului" de gradul IV A și o altă pr 
mieră de gradul II A tot în perete 
Svrduc.

(după corespondențele i 
mite de la Ion Crețu. F 
Leibovici, Gh. Ștefâr:;
S. Roniică, Petre Enac 
Ilie Ionescu, Al. Molnar 
Lazăr Negru)



Cum va fi acoperit stadionul Dinamo Moscova? 
Un interviu de la 2.000 km. depărtare...

Cînd o distantă de peste 2.000 
m. te desparte de persoana cu 
:are ai vrea să comunici nu-ți ră- 
nîne altceva de făcut decît sa re-
curgi la ajutorul telefonului. 
Sxact așa am procedat și noi pen- 
ru a lua un interviu inginerului 
I. Zaidman unul din autorii sen- 
aționalului proiect al acoperirii 
itadionului Dinamo din Moscova 
Prin intermediul și amabilitatea 
lorespondentului nostru de la 
toscova. Victor Frolov, am reușit 
ă-I „prindem" pe inginerul Zaid- 
ian după o veritabilă „vînătoare" 
telefonică) pe la diferite Institn- 

și șantiere ale 
Culmea! L-am găsit 

mai puțin.

• de proectări 
doscovei. 
nde ne așteptam 
casă, iar aparatul a sunat tocmai 
itunci cînd inginerul Zaidman 
îvedea schitele și calculele în- 
răznetului său proiect. Eram în 
roblemă, deci, motiv pentru care 
im întrebat direct :
I— Este intr-adevăr realizabilă 
foperirea unei arene atît de mari

i încă fără nici un tei de sprijin? 
Probabil dacă am li fost față în 

ată puteam surprinde o urmă de 
edumerire pe figura îndepărtatu- 
li nostru interlocutor. Așa însă 
■ani auzit doar răspunsul :
— Intrutotul! Tehnica și măie- 
ria constructorilor sovietici au fă- 
ut în ultimul timp pași uriași, 
fsigur. realizarea pract’ca a aces- 
ii proiect nu este ușoară. Nu-i 
psit de interes să arătăm că is- 
rria arhitecturii nu cunoaște un 
:operiș (nesprijinit) de aseme- 
ea proporții. De pildă marele 
tiditoriu de la Atlanta City, con- 
iderat pînă acum ca record, mâ
nară 88X148 m. Stadionul aco- 
■rit dm Chicago are 01X81 m, iar 
lădirea marii expoziții din St. 
ouis 85X142 m. Stadionul Dina-
10 însă cere acoperirea unui pa- 
ulater gigant de 280X180 m!
— Cînd a încolțit ideea acestui 
•oiect? Cîteva clipe de tăcere 
i-au arătat că interlocutorul nos-
u face un vizibil efort de memo- 
:. Apoi...
— Ideea teoretică este foarte 
che. Cu exactitate n-aș putea 

vă spun. Eu însumi și colegii 
ei, mari pasionați de fotbal, 
am decepționați de lunga pauză 
! care iama o impune maeștri- 
r balonului rotund. La treabă
n pornit însă cu vreo doi ani în 
mă. împreună cu inginerii Za- 
dcikov, Boldîrev, Hlebnikov, can- 
latul în științele arhitectonice 

Kozlcv și cîțiva alți entuziaști
sportului am încercat cum se 

une . marea cu degetul". „Marea" 
s-a arătat chiar așa de adîncă. 

ale calculele teoretice ne con- 
igeau că nu alergăm după o hi- 
eră. Apoi, planuri așternute pe 
c au demonstrat științific via- 
iitatea proiectului.
Din fericire convorbirea telefo- 
:ă decurge în condiții tehnice 
celente. Se aude admirabil, iar 
ionul abia prididește să alerge 

lucruri deosebit 
legătură cu a- 

minune arhitec- 
ică. Acoperișul va fi repre- 

hîrtie. Aflăm 
interesante în 

istă veritabilă

uă din miile de exemple...
O fabrică sau o întreprindere 
Tiuită cum sînt atîtea pe in
ul Uniunii Sovietice. Munca e 
foi. Iată însă că în plină p'O- 
fte vuietul mașinilor și meca- 
telor este înlocuit pentru cîteva 
ute cu sunetele melodioase ale 
i acordeon.
loment muzical ? Nici gind. 0- 
luita pauză de gimnastică e- 
‘uată în ritmul muzicii și sub 
ducerea unui experimentat pro- 
>r de educație fizică.
are este rostul acestei gimnas 

în producție ? Foloasele i-au 
t de mult arătate de savanți. 
experiență clasică a demons- 

'-o grăitor. 0 mină complet 
izată de efort revine mult mai 
’de la normal dacă în locul 
: odihne absolute, pasive, se 
sește odihna activă, reprezen- 

printr-o serie de exerciții și 
lari. Rezultatul: astăzi marea 
oritate a oamenilor muncii din 
■S.S. folosesc gimnastica în 
’ucție ca mijloc eficient de o- 
ă, de recăpătare rapidă a copa
ii de lucru. 5

zentat printr-o mare cupolă sferi
că din plexiglas. Spre deosebire 
de cele obișnuite, acoperișul va fi 
mobil. Un mecanism electric sim
plu, comandat de un singur om, 
va putea (la necesitate) să des
chidă sau să închidă cupola.

In zijp’.e cele mai fierbinți ale 
verii aici nu se va suferi de căl
dură. Ventilatoare puternice vor 

pompa în permanentă un aer ră
coros și agreabiL Ingenios este sis
temul de încălzire în timpul ier
nii. In afara caloriferelor care pot 
menține chiar și pe tradiționalele 
geruri moscovite o temperatură 
constantă de 15 grade, în dreptul 
intrărilor (și pe stadionul Dinamo 
numărul lor este considerabil) vor 
exista adevărate „perdele" de aer 
cald care nu vor permite pătrun
derea frigului. Inginerul Zaidman 
ne relatează o serie de transfor
mări „miraculoase" pe care le 
poate suferi stadionul.

— Este suficientă o singură co
mandă ca pista de atletism să se 
transforme într-una de gheață. 
Intr-o jumătate de oră, fotbaliștii 
pot fi înlocuiți cu hocheiști, iar 
atletii cu patinatori! Un înc'n’ător

Iată veuerea gederală a stadionului pe care măiestria aihUecților, in ginerilor* și muitcitoruor sovietici 
il va transforma in cea mai mare . sală- de sport din cite cunoaște iumea^

IARNA MOSCOVEI
Sokolniki... Acest nume poarta 

parcă în el chiar, clinchet vesel 
de zurgălăi, bucurii ale iernii. Și 
este chiar așa. Sokolniki, bătrînul 
parc din preajma Moscovei, este 
iarnă de iarnă un prieten scump 
al locuitorilor marii capitale. Cînd 
arborii săi majestoși și aleile pi
torești se acoperă de puful alb 
al zăoezii, înseamnă că parcul 
Sokolniki este gata să-și primeas
că din nou oaspeții. Ei vin lum- 
cind pe schiuri sau purtînd pe 
umeri patinele, pentru a gusta 
din bucuriile celor mai iubite 
sporturi de iarnă. Vin aci și multi 
copii, trăgînd după ei săniuțe 
mari și mici, cu care pornesc a-

Fabrica de încălțăminte „Sko- 
rohod" din Leningrad este vestită 
pentru pantofii de calitate pe ca- 
re-i produce. Muncitorii acestei în
treprinderi nu ascund că o bună 
narte din succesul lor în producție 
o datorează gimnasticii care a că
pătat în acest loc de muncă un 
veritabil caracter de masă. Acum 
a devenit o necesitate pentru mun
citori această pauză sportivă bi
nefăcătoare, pe care un profe
sor o conduce prin ...radio.

Fabrica de marochinărie din 
Moscova și-a îmbunătățit simțitor 
calitatea produselor prin buna pla
nificare a gimnasticii (munca de 
aici, deși nu cere mari eforturi 
fizice necesită în- schimb o puter
nică și permanentă concentrare). 
Peste 50 la sută din muncitori 
practică gimnastica în producție. 
Nu-i de mirare că majoritatea frun
tașilor în muncă fac parte din 
rîndul acestora.

Am dat două exemple. S-ar putea 
găsi însă mii și mii. Astăzi această 
formă de odihnă activă este -larg 
răspindită în Uniunea Sovietică. 

festival pe gheață poate urma u- 
nei reuniuni de box sau unui pa
sionant meci de fotbal.

— Din informațiile pe care Ie 
avem — auzim intervenția cores
pondentului nostru Frolov — pro
iectul a fost primit cu multă căl
dură de toți cei care i-au consul

tat. Profesorul Ivanov-Deatlov 
doctor în științele tehnice, s-a ex
primat că realizarea acestei con
strucții este intrutotul pe puterile 
inginerilor, tehnicienilor și mun
citorilor sovietici. Pentru transpu
nerea lui în viață pot fi folosite 
cu succes atît betonul armat cit și 
șinele de duraluminiu pe care le 
produce pe scară largă industria 
sovietică.

La aceste afirmații se alătură 
și L. Scipakin, directorul trustu
lui unional de proiecte , Sta'kons- 
trukția" precum și purtătorii de 
cuvint ai comitetului unional pen
tru cultură fizică și sport.

— In privința proiectului — con
tinuă inginerul Zaidman — nu 
este exclus să-i aducem unele mo
dificări. Astfel. în forma sa iniția
lă se propunea amenajarea unui 
al patrulea „etaj* al tribunei care 
i-ar fi mărit capacitatea la 115.000 
locuri. Acum, prin existența ma

poi în iureș de pe virfurile dîm- 
burilor ridicate anume în multe 
unghere ale întinsului parc. Este 
iarnă, o iarnă care durează la 
Moscova aproape cinci luni pe 
an, dar pe care oamenii s-au în
vățat s-o îndrăgească, mai a’es 
dacă sînt sportivii

Și totuși, in acest an sezonul 
de iarnă al parcului Sokolniki 
n-a așteptat cortegiul prevestitor 
al fulgilor de zăpadă, nici prime
le geruri. Era încă soare de 
toamnă caldă pe alei și vizitato
rii căutau umbra copacilor, atunci 
cînd pilcuri de sportivi purtînd 
pe umăr crose de hochei se în
dreptau în pas grăbit spre mij
locul parcului. Da, încă din luna 
septembrie se putea patina la So
kolniki pe gheața lucie a noului 
patinoar, care chiar se numește 
astfel: „Patinoarul de vară".

Marele patinoar, străjuit de tri
bune spațioase, va înlocui proba
bil vechiul „sediu" al competiții
lor de hochei, stadionul Dinamo. 
Mai ales că de obicei acesta din 
urmă nu... scapă de fotbaliști de
cît tîrziu, în noiembrie. La So
kolniki, după primele antrena
mente și jocuri de verificare, se
zonul oficial a fost deschis la 9 
octombrie cu meciurile interna
ționale din cadrul turneului echi
pei poloneze C.W.K.S. Oaspeții 
au avut de înfruntat în primul 
meci pe campioana Uniunii So
vietice. echipa T.S.K.-MO. Ho 
cheiștii sovietici au obținut victo
ria cu categoricul scor de 10-—! 
confirmîndu-și astfel înalta lor 
clasă. Cîteva zile mai tîrziu, ho- 
cheiștii polonezi au avut de în- 
fruntat echipa Casei Ofițerilo- 
din Leningrad, care de asemenea 
a obținut victpria, cu 5—1.

După acest «preludiu", a urmat 
deschiderea campionatului unional 
de hochei pe ’gheață. La 14 oc
tombrie, steagul întrecerilor a fost 

relui stadion de la Lujnichi o a- 
semenea amenajare nu-și mai 
păstrează integral sensul. Renun
țarea la ea ieft'nește considerabil 
costul construcției.

— In această formă nouă, am 
întrebat, la cit s-ar putea ridica 
întregul deviz?

— Aproximativ la 50—60 mtlt- 
oane ruble, ne spune inginerul 
Zaidman- Suma firește nu-i de 
disprețuit, dar un calcul sumar ne 
arată că întreaga cheltuială se 
poate amortiza fără dificultăți in 
3—4 ani prin exploatarea stadio
nului de-a lungul întregului an și 
cu întreaga sa capacitate.

Am mulțumit inginerului Zaid
man pentru bunăvoința cu care 
ne-a răspuns la numeroasele în
trebări. Convorbirea se terminase.

Credem însă că nu și discuțiile 
in jurul acestei probleme. De ce 
oare folosind experiența construc
torilor de la Dinamo Moscova să 
nu încercăm și noi acoperirea 
— la început — a unuia dintre 
stadioanele Capitalei noastre?

Inginerii șl arhltecții noștri au 
cuvântul.»

V. CH1OSE

ridicat și deși era o duminică 
destul de .Încărcată" din punct 
de vedere al marilor competiții 
sportive, mii de spectatori au ți
nut să asiste la primul joc, care 
opunea echipele T.SJC MO. și 
Aripile Sovietelor. După o luptă 
aprigă, campionii părăsesc învin
gători patinoarul, tabela de seer 
arătind 8—5 in favoarea lor.

Surprize și-au făcut loc și In 
acest campionat. Astfel, Aripile 
Sovietelor a reușit neașteptata 
performanță de a învinge pe Di
namo Moscova cu 6—I, ca apoi 
aceasta din urmă întîlnind pe 
T.S.K. MO. să reușească un sur
prinzător meci nul: 0—0! Dar șl 
pucul e rotund...

Geloși pe activitatea febrilă a 
hocheiștilor, nici schiorii nu stau 
cu mîinile în sînt Cum zăpada 
se lasă mai mult așteptată în a- 
cest an la Moscova, ei au hotă- 
rit să-și înceapă activitatea cu 
cîteva crosuri pregătitoare. Ast
fel, într-una din duminicile tre
cute puteau fi văzuți pe aleile 
parcului Ismailovsk 250 de schi
ori fruntași străbăiînd în alerga
re un traseu dificiL Schi oarele au 
alergat 2 km, învingătoare ie
șind L. Jilkina (Spartak), iar 
crosul schiorilor, desfășurat pe 
distanța de 5 km, a revenit maes
trului sportului M. Pomogaev, de 
la Dinamo.

Dar cînd cauți cu rîvnă, gă
sești și zăpadă I Departe de Mos
cova, în pădurile din Magadan, 
s-a așternut un strat gros de ză
padă, îmbietor la schi. Către a- 
colo au plecat sportivii asociației 
Metalurg, pentru a se desfăta de 
priveliștea feerică a iernii și, bi
neînțeles, pentru a lua parte la 
primele întreceri.

E limpede. Chiar dacă decorul 
nu e încă în întregime zugrăvit 
în alb, cortina a fost înălțată... 
La Moscova sezonul de iarnă a 
început t

Vorbesc cifrele...
• Anul acesta au început ! 

In Parcul Sokolniki (Mosco
va) lucrările de construcție a 
unei baze sportive a asocia- ; 
ției „Spartak". Va fi amena
jat un stadion cu o capacita

te de 26.000 locuri, un manej 
a cărui pistă va măsura 250 
m , și terenuri de volei, bas

chet și tenis. Capacitatea ma
nejului va fi de 4000 locuri. ;

In timpul iernii aici se vor j 
putea antrena fotbaliștii. In 
apropierea manejului va fi 

construită o clădire care va 
adăposti un bazin de natație I 
de 50X20 m. cu 3 turnuri I 
pentru sărituri. In altă parte 
a parcului se va ridica un 
stadion acoperit destinat jo

curilor cu mingea.
O Intre 16—27 octombrie, 

s-a desfășurat în sala Clubu
lui Central de Șah din 
U.R.S.S. finala competiției 
„Turneul Unional de Șah" 
deschis tuturor jucătorilor din 
Uniunea Sovietică. Numărul 
participanților în fazele ante
rioare a fost de peste 600.000
• în R.S.S. Letonă au în

ceput pregătirile in vederea 
Festivalului Mondial al Tinere
tului și Studenților care se va 
desfășura anul viitor Ia Mosco
va. De cîteva luni, în întreaga j 
republică au avut loc întreceri 
sportive la care au participat

100.000 de sportivi.
1

O La Leningrad a fost inau
gurat de curînd un velodrom 
care măsoară 333,3 m. și are o 
înălțime de 8 ni. In imediata 
apropiere se ridică o clădire în 
care se vor afla cabinele con- 
curenților, dușurile, cabinetul , 
medical, un atelier mecanic și 
un garaj.

0 In- orașul Cita s-a con
struit anul acesta un nou sta
dion modern cu o capacitate 
de 20.000 locuri.

• Sportivii din Tbilisi vor 
primi în curînd un nou dar mi
nunat. Este vorba de o sală a 
asociației „Spartak" care va 
avea o capacitate de 10.000 
locuri.
• In R.S.S. Bielorusă, cul

tura fizică și sportul au luat un 
avînt deosebit. Această repu
blică unională numără 17G 
maeștri ai sportului și 85.000
sportivi clasificați. In fazele j 
premergătoare Spartachiadei j 
Popoarelor din U.R.S.S. au e- 
voluat pe stadioanele din Bie- 
lorusia aproape 390.000 spor , 

tivi. In ultimii ani. Institutul de 
Cultură Fizică a pregătit peste 
1120 de profesori de educație 
fizică- '

• La Novosibirsk, asociația 
sportivă Dinamo a construit anul 
acesta un stadion de iarnă cu o
capacitate de 4000 locuri. Aci 
se vor desfășura meciuri de 1 
hochei si demonstrații de pati
naj artistic.
• In R.S-S. Ucraineană . 

sportul ocupă un loc de frunte.
In republică există nu mai pu- ; 
țin de 314 stadioane, 936 tere- ■' 
nuri complexe de sport. In a- ( 
fără de aceste baze mari mai 
există : 7000 terenuri de fotbal, ! 
400.0C0 terenuri de volei, 6500 ț 
terenuri de baschet, 112 baze ! 
nautice, 125 bazine descoperi
te și 4 bazine acoperite.

O In R.S.S. Kazahă, au luat 
ființă anul acesta 208 noi co
lective sportive. La Alma-Ata 
au fost terminate lucrările de 
construcție a Palatului Sportu
rilor al Universității de Stat. 
De curînd a intrat in exploa
tare stadionul din Balbașe. 
Sînt în curs lucrările de con
strucție a stadionului din capi
tala republicii.

® In centrul orașului Kiev, 
pe strada Cekiștilor, a fost 
inaugurată de curînd o nouă 
bază sportivă a asociației Di
namo. In clădirea special ame
najată se află o sală pentru ! 
jocuri avînd dimensiunile *. 
30X16 m. și o sală pentru an
trenamente ale boxerilor avînd 
dimensiunile de 9X18 m.
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ți prezent la startul probei 
300 m. bras la Melbourne, pare 
Ut-i spune antrenorul, lui Horst 
\fritsche (R. D. Germană)... Stan

dardul olimpic a fost atins

Luptătorii noștri candidați 
Ia medaliile olimpice

Trei „veterani" — D. Pirvu- 
Jescu, Fr. Horvath și 1. Popescu 
(și un „recrut" — Gh. Dumitru, 

’lată componența lotului nostru 
de luptători la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne. Primii trei au 
debutat în aceste mari 
cu ocazja J. O. de la 
obținînd unele succese 
pe atunci au scos în 
progresul acestui sport 
noastră, anunțîndu-ne ca prota
goniști ai tuturor concursurilor 
internaționale viitoare.

Intr-adevăr, de atunci luptăto
rii noștri au realizat noi perfor
manțe valoroase. Referindu-ne nu. 
■mai la cei care se află la Mel
bourne, cităm succesul obținut la 
Keapole (Pîrvulescu clasat pe lo
cul patru, iar Popescu pe locul 
O- La ultimele două Festivaluri 
(1953 și 1955) Horvath urcă pe 
podiumul învingătorilor cucerind 
medalia de bronz, iar Pîrvulescu 
si I. Popescu se clasează pe la
cul 4. Anul acesta succesele rea
lizate de reprezentanții noștri au 
scos și mai 
litățile lor, 
xmii dintre 
competitori 
lupte de la 
Mondială, 
bul, Fr. Horvath se clasează pe 
locul 3, iar Pîrvulescu — deși 
recunoscut de specialiști drept cel 
mai bun om al categoriei — se 
clasează pe locul 4. Debutînd 
într-o competiție de nare am
ploare, Gh. Dumitru reușește un 
onorabil loc 6. Ultimele con
cursuri desfășurae la Budapesta 
si Opatija (R.P.F.J.) au adus 
luptătorilor noștri noi și însem
nate succese. Comportarea cea 
mai bună și răsplata 
frumoasă a avut-o D. 
căruia i s-a decernat 
aur a învingătorilor 
specială pentru cea 
„muscă" a concursurilor 
'Opatija. Fr. Horvath a

întreceri 
Helsinki, 
care de 
evidenjă 
în tara

mult în evidență ca- 
desemnîndu-i drept 

cei mai îndreptățiți 
ai concursurilor de 
Melbourne. In Cupa 

desfășurată la Istan-

cea mai 
Pîrvulescu, 

medalia de 
și o cupă 
mai bună 

de la 
cucerit 

două medalii de argint, I. Popescu 
-,s-a clasat odată pe locul doi și 
■odată pe locul trei, iar Gh. Du- 
•«litru a cîștigat în ambele în
treceri medalia de bronz. Intere
sant de mel^ionat că la Buda
pesta, Gh. Dumitru aflat la ega
litate cu fostul campon mondial 
ți olimpic Freij (Suedia) s-a cla
sa1 pe locul trei cu ajutorul sor
ților.

la.tă pe scurt performanțele 
ee’cr patru sportivi ai noștri care 
'între 3 și 6 decembrie, în marea 
tsală a Expoziției din Melbourne, 
'•vor participa la marile întreceri 
■de lupte clasice. Ce rezultate vor 
îSCoate ? Desigur valoarea lor ne 
iîndreptățește să așteptăm noi per
formanțe de valoare și — lă- 
t«înd la o parte falsa modestie 
— chiar unele medalii olimpice. 
II n această privință, cu puțin timp 
îînainte de a pleca snre ZĂelbour- 
îHe, am discutat cu D. Pîrvu’escu 
•despre șansele la J. O. „Desi
gur. important este să participi 

Ta Olimp’adă, a spus Pîrvulescu. 
Par mai im-ortant și mai frumos 

■ este să cîstigi pentru țara ta o 
imedalie olimpică. Mă voi ștra
ndul să o obțin, și chiar pe cea de 
-•aur". Noi urăm lui și celorlalți 
«"succes!

SPORTUL POPULAR
££a.g. 4-a Nr. 2916

Din parcurgerea materialelor an
terioare, de prezentare a celor mai 
buni performeri mondiali ai anului 
la natație, s-a putut observa că 
australienii dețin un adevărat mo 
nopol al recordurilor mondiale sau 
al celor mai bune rezultate în ba
zin de 50 m, la probele masculine 
și feminine de craul- Europenii, a- 
mericanii și japonezii, fără să re
nunțe la veleitățile lor de valoroși 
crauliști șl-au îndreptat atenția spre 
celelalte probe în care australienii 
nu excelau. Numai cu un 3n în ur. 
mă specialiștii natației căutau, da 
pildă, pe viitorul cîștigător al me
daliei olimpice de aur, la proba 
de 100 m. spate, în persoana lui 
Bozon posesorul celor mai bune 
performanțe, atît în bazin mic 
(1:02,1) cît și în bazin mare 
(1:04,4) Magyar sau Oyakawa, ta
ră riscul de a fi contraziși. Pronos
ticul s-a dovedit însă prematur. 
Dki excelenta pleiadă de înotători 
australieni au răsărit „peste noap. 
te“ și remarcabili crauliști... pe 
spate. La începutul anului, David 
Thiele și recent John Monckton au 
întrecut tot ceea ce se realizase 
pînă anul acesta Ia această probă... 
prilejuind antrenorului lui Bozon, 
Lucien Zins o observație: „Pentru 
a se ciștiga la Melbourne va tre
bui să se meargă sub 1:04,0!" Și 
mai înainte ca protagoniștii la 100 
m. spate să se fi îndreptat spre 
Australia, Monckton, i-a dat 
dreptate antrenorului francez, par- 
curgîhM deocamdată la antrena
ment distan-j olimpică în 1:03,9! 
lată cum se prezintă lista oficială 

semit ina-

și-a reeditat performanța, deși, con. 
form planului de antrenamente și 
rezultate, trebuia să realizeze pînă 
In octombrie 2:29,0. Era un obiec
tiv pe deplin realizabil, cu atît mal 
mult cu cît în prima perioadă de 
pregătire el dovedise o formă as
cendentă atingînd, la sfîrșitul a- 
celei perioade, exact performanța 
scontată. Și așa însă, Popescu are 
șanse pentru semi-finale, unde, 
odată ajuns, va ști să lupte pentru 
mult doritul loc în finala olimpică.

200 m FLUTURE

1. Yorzik (S.U.A.)
2. Ishimoto (Japonia)
3. Tumpek (Ungaria)
4. Nagashima (Japonia)
5. Ats (Ungaria)
6. Nelson (S.U.A.)
7. Nagasawa (Japonia)
8. Weber (Germania)
9. Pirolley (Franța)

10. Harrison (S.U.A.)
11. Masei (Germania)
12. Zierold (Germania)
13. POPESCU (ROMÎNIA)
14. Samuhel (Cehoslovacia)
15. Rubacev (U.R.S.S.) 
IX Raczlnski (Polonia)

La 200 m. bras, Extremul
va fi bine reprezentat. Dacă numele 
campionului japonez Furukawa este 
bine cunoscut în lumea natației, in 
schimb reprezentantul R.P. Chi
neze, Mu-Suan-su este o adevărată 
revelație. Anul trecut el nu figura 
printre cei mai buni specialiști ai 
probei, iar acum aspiră cu 
cate pretenții la o medalie 
că. înotătorii sovietici vor 
ei un cuvînt greu de spus 
aală.

2:19,0 
2:19,6 
2:24.6 
2:25,8 
2:25,9 
2:26,3 
2:26,4 
2:26,5 
2:28,2 
2:30,0 
1:30,5 
2:31,2 
2:33,0 
2:33,0 
2:33,7 
2:35,1

Orient
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Bob Gutowski sărind cu prilejul campionatelor internaționale di> 
acest an ole țării noastre. Perfor rnanței obținută atunci (4,55 m. 

el i-a adăugat de cur irul 15 cm.

Întrecere pasionantă intre săritorii în înălțime europe 
și americani

justifi- 
ofimpi. 
avea și 
în li-

I

Fără discuție că spectatorii care 
vor lua loc în tribunele încăpăto
rului Mein Stadium, din Melbour
ne, în zilele întrecerilor atletice, 
vor trebui să facă serioase efor
turi pentru a putea urmări cum se 
cuvine lupta sportivă. Căci trebuie 
să recunoaștem, un asemenea con
curs atletic se urmărește destui 
de greu, mai ales de către acei 
care doresc să'nu le scape nimic 
de pe stadion deși în același timp 
se desfășoară o cursă, o sări.ură

a probabililor finaliști și 
liști la...

1»9 m. SPATE

Thiele (Australia) 
Magyar (Ungaria) 
Oyakawa (S.U.A.) 
Bozon (Franța) 
Mac Kinney (S.U.A.) 
Christophe (Franța) 
Wiggins (S.U.A.) 
Hase (Japonia)

1^4,0 
1:04,1 
1:04,7 
1:05,3 
1:05,7 
1:05,9 
1:06,1 
1:06,2 
1:06,2 
1:06,5 
1:06.5 
1:06,7 
1:06,9 
1:07.2 
1:07,2 
1:07,5

X 
2. 
X
4.
5. 
8.
7.
8. ...
9. Pfeiffer (Germania)

10. Hurrlng (Noua Zeelandă)
11. Miersch (Germania)
12. Tomlta (Japonia)
13. Kuvaidin (U.R.S.S.)
14. Swiguisen (Olanda)
15. Goncalves (Brazilia)
16. Soloviev (U.R.S.S.)

Proba de 200 m. fluture este sin
gura probă masculină la care na- 
taț:a noastră va fi reprezentată la 
J.O. După cum se știe, în lotul e- 
chipei noastre de polo care a făcut 
deplasarea la Melbourne se ailă șl 
maestrul sportului Alexandru 
pescu, specialistul nostru nr. 
probele de fluture In prezent, 
xandru Fopescu ocupă un loc 
tul de bun în tabloul performerilor 
mondiali, însă aceasta datorită u- 
nui rezultat obținut la sfîrșitul lu
nii iunie: 2:33,0. 
la plecarea spre

1. Furukawa (Japonia)
2. X?u-Suan-Su (R.P. Chineză)
3. Iunicev (U.R.S.S.)
4. Yoshimura (Japonia)
5. Matsuda (Japonia)
6. Klein (Germania)
7. Dosaev (U.R.S.S.)
8. Broussard (Franța)
9. Dominguez (Argentina)

10. Gathercole (Australia)
11. Golovcenco (U.R.S.S.)
12. Enke (Germania)
13. Fritsche (Germania)
14. Ci-Le-Yun (R.P. Chineză)
15. Ota (Japonia)

Utassy (Ungaria)

2:33.» 
2:36,0 
2:37,2 
2:37,6 
2:30,4 
2:38,0 
2:39,6 
2:40,0 
2:40,1 
2:40,2 
2:40,5 
2:40,9 
2:41,0 
2:41,0 
2:41,1 
2:41,5

se desfășoară 
și o aruncare.

Cu toate că 
te „lari", iar 
vor fi date probabil în jurul unor 
distanțe impresionante, mulți spec
tatori vor rămîne credincioși să
riturilor. la care luptele nu vor fi 
de altfel, mai puțin aprige. Astăzi 
fi veți cunoaște pe cei care aspiră 
la titlurile de la înălțime și pră
jină

UN AMERICAN SAU 
EUROPEAN?

Tînărul negru american 
Dumas a reușit în acest

alergările sînt ioar- 
la aruncări bătăliile

UN

Charles 
sezon

De atunci și pîna 
Melbourne, el nu Reprezentantul nostru la 200 m. fluture, Al. Popescu, în plină cursă

excelentul rezultat de 2,147 m.j 
care a modificat lista record 
rilor lumii. Prin prisma ace^l 
cifre el apare ca favorit indiscut 
bil al întrecerii de la Mei boturi 
Iată însă că atieții europeni, pd 
rezultatele lor, se arată hotar 
să aducă pentru prima oară titl 
olimpic în Europa. Cei mai aul 
rizați să facă aces; lucru sînt J 
sigur îgor Kașkarov și Bed
Nilsson ale căror performanțe rij 
de prima mină. Față de 
destul de constantă 
arătat-o în ultima 
timp — în special 
Uniunii Sovietice — 
chi al săritorilor europeni se po; 
împlini însfîrșit. Oricum, un fi 
este aproape sigur: întrecerea p 
tru desemnarea campionului oii 
pic al anului 1956, va fi purii 
peste cei 2,04 m. ai recordului oii 
pic stabilit de americanul W. 1] 
vis la J. O. de la Helsinki.

Cei mai buni săritori din II 
înaintea Melbourne-ului sînt I 
mătorii: I

fon 
pe care 

perioadă 
recordmai 

acest vis •

2,147 Pumas (S.U.A.)
2,10 Kaskarov (U.'R.S.S.)
2,09 Nilsson (Suedia) 
2,072 Reavis (S.U.A.) 
2,072 Willson (S.U.A.) 
2,07 Poliakov (U.R.S.S.) 

2,06 Saiminen (Finlanda) 
2,055 SOter (Romînia) 
2,05 Chigbolu (Nigeria) 
2,05 Fournier (Franța) 
2,05 Petterson (Suedia) 
2.04 Stepanov (U.R.S.S.) 
2.04 Thorklldsen (Norvegia] 

2,04 Lanski (Cehoslovacia) 
2.04 Porter (Australia)
2.03 Stuart (Australia)

RICHARDS ȘI GUTOWSKI 
VORIȚI LA PRĂJINA

Suedezii vor reconfirma tradiția pentatlonului modern?
Există un respect explicabil 

îață de prescripțiunile regulamen
tului Jocurilor Olimpice. Fiecare 
Comitet Olimpic Național se 
străduiește să-și organizeze ac
tivitatea sportivă conform cu 
normele indicate prin „tablele de 
lege" ale universalei competiții 
olimpice. Așa se explică, că în 
ciuda greutăților materiale pro
vocate de deplasarea pînă în Au
stralia — greutăți care au triat 
atîția sportivi de valoare care în 
alte condițiuni s-ar fi numărat 
printre participanții ediției a 
XVI-a a J.O. — totuși pentatlo
nul modern reunește cel mai mare 
număr de echipe și de concurenți 
înregistrat vreodată în J.O. sau 
în campionatul mondial. Comite
tul australian de organizare a 
J.O. și Uniunea Internațională 
de pentatlon modern anunță par
ticiparea a peste 50 de concurenți 
din 20 de țări. Și numărul pen- 
tatloniștilor și mai cu seamă cel 
al țărilor reprezentate întrece o- 
rice „așteptări. Cel mai mîndru 
dintre toți pentru această perfor
manță1 este actualul președinte al 
Unitrnii Internaționale de pentat
lon ' modern, campionul olimpic 
de pentatlon modern din 1924,

suedezul Gustav Dyrssen.. El este 
acela care a luptat pentru înca
drarea pentatlonului moder-i prin
tre sporturile obligatorii ale J. O., 
așa cum se găsește astăzi. De 
altiel, suedezii au fost în de
cursul istoriei olimpice animatorii 
pentatlonului modern. Primul cam
pion olimpic (1912 )a fost un 
suedez, Gustaf Lilliehook și, cu 
excepția J. O. din 1936 cînd a 
cîștigat un german, în toate ce
lelalte întreceri olimpice campio
nii au fost recrutați tot dintre 
suedezi.

Dar în acest an, după toate 
calculele, suedezii, deși sînt încă 
foarte valoroși, totuși au puține 
șanse să-și păstreze supremația 
olimpică. Pentatloniștii soviet ci în
rîndul cărora se numără actualul ~ — 
campion mondial Konstantin Sal 
nikov, 
diali pe 
cei din 
care de 
ținută 
modern 
vor fi la Melbourne... principalii 
tavoriți. Suedeziir își vor anăra 
prestigiul prin. ,,inginerul nertn 
Haase, clasat al-patrulea !a ulti
mele mondiale și prin fiul fostu
lui campion olimpic Sven Tho-

felt (1928), John Thofelt și el 
campion mondial în 1954, la Bu
dapesta.

Dar lupta se anunță mai apri
gă în întrecerea pe echipe. Nu 
vor fi chiar 20 de fosmații cum 
sînt anunțate (nu toate prezintă 
echipe de 3 sportivi) dar este 
cert că numărul lor va trece de 
14. c.eci peste numă'-.il partici
pantelor la ultimele campionate 
mondiale. In felul acesta, sar- 
c:na reprezentanților noștri de
vine mai anevoioasă decît la Ma- 
colin unde s-au clasat pe locui 
VII. Dar putem avea încredere 
în trei din cei patru: Țintea,
Manciti, Vena, Teodorescu (al 
4-lea va fi rezervă) 1 Ei știu să 
infirme pronosticurile. i

Cunoașteți motivele neselecțion 
lui Bob Gutowski în echipa q 
pică a S.U.A. așa că nu vom 1 
insista asupra lor. Accidentarea 
Jim Graham i-a făcut loc cant 
nulul nostru internațional, care] 
la selecția <Hn iunie a participai] 

: succes la numeroase concursuri,] 
punîndu-se ca unul dintre prlna 
IU favoriți al întrecerii de la ] 
loume. Oricum, după cît se J 
prima șansă o are încă Bobfl 
chards, campionul olimpic al al 
1952 (4,55 m.) un atlet cu multă] 
periență de concurs. Față de | 
4,70 m. realizați recent atît de| 

’ chards cît și de Gutowski, euJ 
nli nu pot emite în mod nd 

' pretenții - ■
Helsinki,

la primul loc, ci, ca 
la mecTalia de brom

Richards (S.U.A.)4,70
4,70 Gutowski (S.U.A.)
4,53 Mattos (S.U.A.)
4,51 ’ ‘ ‘
4,48
4.47
4,46
4,45
4,43
4,43
4,41
4,41
4.40
4.40
4,40 Cernobai (U.R.S.S.)
4,40 Krzesinski (Polonia)

Landstrom (Finlanda) 
Graham (S.U.A.) 
Wasini (Polonia) 
Lundberg (Suedia) 
Preusger (Germania) 
Krtiger (S. Africa) 
Denisenko (U.R.S.S.) 

Smith (S. Africa)
Janiszewski (Polonia) 
Bulatov (U.R.S.S.) 
Petrov (U.R.S.S.)

maghiarii — campioni mon- 
echipe —, americanii — atît 
nord, cît și cei din sud 
un an au început o sus- 
campanie pro-pentatlon 
—, finlandezii, elvețienii

O performanță
După cum s-a mai anunțat, un 

pasionat turist din Elveția. Ignaca 
Rueg a făcut o temerară expediție 
turistică, fiind hotărît să parcurgă 
...pe jos distanța de la Zurich la 
Melbourne!. Acum sîntem în mă
sură să informăm cititorii noș
tri că Ignace Rueg a parcurs pe 
jos aeaastă distanță care a însu-

puțin obișnuit
mat aproape 19.000 km. aj/un 
cu bine, zilele trecute la Mcăbc 
(bine înțeles distanța de la S 
pore la Port-Darwin a nari 
cu vaporul). Această perfori 
a fost obținută în nu mai 
de 18 luni. El a parcurs di: 
cu un sac de 30 kgr. în sp 
In acest timp el a distrus 7 p 
depantofi 1



Lupta se va da peste 1,70!
Ultimul concurs preolimpic de la 

Tașkent (dintr-o întreagă suită) 
a adus în sfîrșit în fața ștachetei 
două dintre cele mai bune sări
toare ale U.R.S.S., rivalele de la 
Spartachiada popoarelor, Valen
tina Bailed și Maria Pisareva. 
Trecînd din prima încercare 1.70 
m. (record personal pentru Pisa
reva) cele două săritoare au ară
tat că se află în formă excelentă, 
ca de altfel toți atleții sovietici, 
înaintea starturilor de la Melbo
urne. Interesant de remarcat că 
la 1,74 m., după consumarea ce
lor trei sărituri regulamentare, 
Pisareva a trecut — din a patra 
încercare — această înălțime.

Astfel, la ora actuală, cinci a- 
tiete ale lumii, constante la 1,70 
m. si mai sus. se înscriu pe lista 
candidatelor fa medalia olimpică 

de aur,Șansa hîrtiei ar da urmă
torul clasament: Mc. Daniel — 
1.76 m„ Balaș 1,75 m., Hopkins 
— 1,74 m., Ballod și Pisareva — 

1,70 m. In concurs însă, Ballod a 
învins-o pe Balaș, aceasta — la 
rîndul său — a 'ntrecut-o ne Hop

Un non.enî „dramatic*'  dl pul camiomtelv nomtale Zfe li
niari (Luxemburg 1956): mareu favorită, Bruna Colombetti (Italia) 
plînge în urma eliminării sale din competiție! Cine i-a provocat acest 
neajuns? Una din reprezentantele noastre, Ecaterina Orb, La Mel
bourne, ele se vor găsi din nou față in față. Sperăm că Bruna nu 
va reuși să se revanșeze! In foto grafie remarcăm și prezența spa
dasinului Gianluigi Saccaro (ulti mul din stingă) care a lăsat o 
impresie foarte frumoasă au ocazia recentului concurs internațional 

de la București

FAVORITE NU EXISTĂ, DAR TINERELE FLORETiSTE PORNESC CU ȘANSE LA MELBOURNE
Dacă există vreo întrecere olim

pică în care nu poate fi pronosti
cat nici cum învingătorul, apota- 
ceea este sigur întrecerea floretls- 
telor. La Melbourne și-au dat în- 
tilnire puține trăgătoare (după ul. 
timele informații: 16), dar ele re
prezintă ce există m,ai bun — la 
ora actuală — pe plan mondial. Și 
aparatul electric pentru arbitraj a 
dovedit — spre deosebire de de
pășitele arbitraje subiective ale 
oamenilor — că va’oarea acestor 
fruntașe este aproape uniformă, 
exisiînd o oarecare diferență nu
mai în ceea ce privește experiența 
și rutina, respectiv vechimea pe 
planșă și în concurs. Așa că este 
foarte greu de pronosticat învin- 
gătoarea de la . Melbourne și chiar 
ne vine puțin peste mină să in
dicăm și favoritele dintre care s-ar 
putea alege viitoarea campioană 
olimpică. De altfel, rezultatele ul
timelor competiții mondiale (de la 
in r. ducerea semnalizării electri

ce) au infirmat toate previziunile. 
La Roma, în campionatele mon
diale ale senioarelor (1955), spe
cialiștii vedeau campioană pe ori 
care dintre participante, dar nici
decum pe cea mai tînără compo
nentă a echipei ungare, Lid:a Do
moliri. Și totuși, aceasta a cîști- 
gat; La Londra în campionatele 
mondiale pe echipe, Ungaria (cam
pioană în 1955), Franța și Italia 

^porneau ca mari favorite, dar vic
toria a revenit lormaț ei Uniunii 
Șov’etice; La Luxemburg (oampio- 
na ele mondiale ?le junioarelor pe 
1956), italianca Bruna Colombetti 
era prima și unica mare favorită,

Festival olimpic in Tasmania
Tasnia.ua este cei mai mic și 

Cel mai frumos dintre ce’.e 6 
state australiene. Desigur ați au
zit de .acest minunat colț dc lume, 
cu peisaje încintătoare și cu oa
meni ospitalieri. Aci va fi organi
zat îndață după închiderea Jocu
rilor Olimpice un festival olimpic, 

kins, iar Mc. Daniei nu a concu
rat încă alături de cele mai bune 
atlete ale lumii, sărind de una 

singură în S.U.A. în condiții 
care s-au arătat insuficiente pen
tru omologarea rezultatului ei ca 
record al lumii. Concluzia se im
pune de la sine : lupta va fi pa
sionantă, deschisă oricărui rezultat 
Și, să nu uităm, că Ciudina Ș> 
Modrachova, două specialiste ruti
nate ale probei, au sărit și ele în 
acest an 1,67 m.

Șansele celor cinci favorite sini 
aproximativ egale. In sprijinul 
lui Mc, Daniel pledează recentul 
său rezultat. Balaș și Hopkins au 
demonstrat în acest an o constan

ță impresionantă la 1,70 m. și 
mai sus. Ballod este o mare luptă
toare (vezi victoriile sale sur
prinzătoare la Spartachiada po
poarelor și la București), iar Pi
sareva poate (în definitiv) să sară 
1,74 m. nu numai din a patra în
cercare. Deci, lupta se va da la 
Melbourne Ia peste 1 7" m.

dar Ecaterina Orb a învins-o in 
sferturi de finală, eliminînd-o din 
competiție. (Pînă la urmă a cîști- 
gat floretista maghiară, Ildiko 
Rejto). Așa au stat lucrurile con
curs de concurs. Nume noi au 
apărut mereu în fruntea ierarhiei 
mondiale. Este aproape sigur că 
și la Melbourne nu va fi cla
rificată această înverșunată dispu
tă cate frămîntă, dar care con
tribuie efectiv la dezvoltarea ca
litativă a întrecerilor de floretă.

In istoria olimpică — destul de 
restrînsă la această probă (flore
ta femei a fost introdusă la J.O. 
de abia în 1924) — nu există de- 
cît un singur caz de reeditare a 
unei victorii; Este vorba de repre
zentanta Ungariei, celebra llona 
Elek, campioană olimpică în 1936 
și în 1948. In toate celelalte ca
zuri campioană a fost o altă tră
gătoare și din altă țară: Ellen O- 
sjier (Danemarca — 1924), Helen 
Mayer (Germania — 1928), Ellen 
Mtiller-Preis (Austria —1932) și 
Irene Camber (Italia — 1952). Din 
această listă a laureatelor olimpi
ce, la Melbourne nu întîlnim de- 
cît pe Mâller-Preis, nelipsită la 
J.O. de cînd a cucerit înaltul ti
tlu. Performera llona Elek, precum 
și ultima campioană Irene Camber 
nu au astăzi — după părerea an
trenorilor lor — forma necesară 
pentru o competiție de asemenea 
amploare. In cazul Honei Elek ar
gumentul principal, nefavorabil, a 
fost vîrsta (are circa 50 de ani) 
care o împiedică să lupte cu vi
goarea pretinsă de noile procedee 
tehnice. Se pare că în această în- 

în cadrul căruia se vor desfășura 
o serie de întreceri sportive. Prin-, 
cipala atracție va fi furnizată de 
cele două’ -regate la care vor par
ticipa o serie de echipaje o!imL 
pice. La rîndul lor oaspeții Vbr 
putea urmări frumoasele serbări 
ale locuitorilor Tasmaniei.

CE I MAI INTERESANT 
IN BULETINUL NR. 16

BULETINUL DE ȘTIRI Nr. 16 
AL COMITETULUI DE ORGANI
ZARE A J. O. NE-A ADUS ȘTIRI 
INTERESANTE. 1ATA O PARTE 
DINTRE ELE:

Recent a fost inaugurată piscina 
olimpică. Concurenții care au par
ticipat la prima întrecere s-au de
clarat satisfăcuți de puritatea apei, 
de vestiarele bine utilate și în ge
neral de calitatea construcției.

• Firme luminoase vor indica lo
cuitorilor satului olimpic diferitele 
magazine, sălile de spectacole etc. 
De pildă, sala de festivități va 
putea fi ușor recunoscută datorită 
firmei luminoase, care va repre
zenta niște piese de șah și palete 
de ping-pong, salonul de frizerie 
va putea fi identificat ușor prin 
foarfecele luminoase, de la intrare, 
Iar deasupra salonului de coafură 
pentru sportive va putea fi vă
zut un chip de femeie.

•’ Primul purtător al flăcării o- 
limpice pe teritoriul australian va 
fi Antony Mark, un tînăr crescător 
de oj din extremul, nord al Austra» 
Hei,

• Comitetul de organizare a 
pregătit o surpriză agreabilă pen
tru membrii C.I.O. care vor sosi la 
Melbourne. Fiecăruia i s-a pus la 
dispoziție o mașină și doi șoferi, 
pe toată durata Jocurilor.

e C.O. australian a desemnat 
trei sportivi pentru pentatlonul mo
dern : pe campionul național Ne
ville Sayers, un școlar în vîrstă 
de 16 ani, Svetn Coomar și un 
șofer de taxi din Sydney, Berry 
Nichol.

• Singaporul va Ii reprezentat de 
53 de sportivi: cicliști, hocheiști, 
baschetbaliști, jucători de polo pe 
apă, halterofili și yachtmani.

® Lotul insulei Fidji se compune 
dintr-un atlet (discobol), doi yacht
mani și doi boxeri.

® In general, au fost reținute 
bilete pentru toate manifestațiile 
sportive. De pe acum nu se mai 
găsesc bilete la finalele de baschet, 
hochei, box, lupte și haltere. De 
asemenea la natație și sărituri au 
fost epuizate toate biletele.

trecere sînt favorizate trăgătoare
le tinere, printre care se numără 
și cele două reprezentante ale țării 
noastre, Olga Orban (17 ani) și 
Ecaterțna Orb (21 ani). Sperăm 
că acest pronostic nu va fi infir
mat. R. ILIESCU

TEODOR KOCERKA

Sportivii din R.P. Polonă își 
leagă multe speranțe de numele 
cunoscutului canotor Teodor Ko- 
cerka. Fostul campion european la 
schif simplu a avut în acest an o 
comportare mai slabă decît în a- 
nul trecut, clasîndu-se pe locul al 
IlI-lea în campionatul european de 
la Bled. întrebat de gazetari cum 
explică această clasare (în orice 
caz sub așteptări), Kocerka a răs
puns zîmbind: ,,Nu-i nimic, cam
pion european am fost. Campion 
olimpic încă nu. Și cel mai bun 
prilej de a deveni mi se oferă toc- 

ț mai în noiembrie la Melbourne, 
j Așa că, n-am avut de ce să fac 

aici risipă de efort".
Desigur, răspunsul campionului 

polonez nu justifică în întregime 
insuccesul lui de la Bled. In 
schimb. înseamnă o promisiune 
pentru Melbourne...

Dana Zaiopkova — campioană oii mpică la aruncarea suliței in 1952 
la Helsinki. Cu siguranță că Dana va ocupa și în acest an un loc 

fruntaș la J.O. de la Melbourne.

Sportivi din țările socialismului
cu mari șanse la Olimpiadă

Nu încape îndoială ca reprezen
tanții țărilor care construiesc so
cialismul vor avea de spus un cu- 
vînt greu în majoritatea discipli
nelor incluse în programul Olim
piadei. La atletism de pildă, aces
te țări au candidați la medaliile 
olimpice aproape la fiecare probă. 
Astfel, din echipa Poloniei nu pu
tem emite pe sulițașii Sidlo și 
Kopyto, pe alergătorul Chromik, 

pe săritoarea Dunska-Krzesin- 
ska, recordmana lumii la lungi
me, care vor concura pentru pri
mele locuri. Din rîndul atleților 
cehoslovaci se impun soții Zato- 
pek care la Helsinki „au cumulat" 
patru medalii olimpice de aur, 
semitondistul Jungwirth (3.42,2 pe 
L500 m.), excelentele aruncătoare 

de disc Fikotova (51,84 m.), Vo- 
borilova (51,40 m.), și Mertova 
(50,90 m.). Dintre iugoslavi
trebuie să amintim pe: fon- 
distul Mugosa (sub 14 mîn. pe 
5.000 m.), aruncătorul de eiocan 
Racic. Atletismul din R.D.G., re
prezentat printr-un mare număr 
de atleți, excelează prin sem’ifon- 
diștii Richtzenhaim și Herman, 
vitezistele Kohler, Stubnik și Ma
yer, componente ale ștafetei 4x100 
m. In sfîrșit, din echipa R-P- Chi
neză cităm pe aruncătoarea de 
disc Si Bau-ciu care deține la 
disc o performanță de 48,34 m.

In întrecerea feminină de gim-

GIUSEPPINA LEONE
Zecile de mii de spectatori bu- ' 

cureșteni prezenți la Internațio- 
nalele de atletism de anul acesta 
au remarcat desigur pe fata aceasta 
înaltă, in vîrstă de 22 ani cu j 
trăsături energice, muncitoare la | 
„Fiat"-Torino. Sprinteră „pur-\
sang" cum o consideră specialiștii | 
italieni, Leone a obținut recent I 
în cadrul unui concurs desfășurat | 
la Bologna excelentul rezultat de ț 
11”4 pe suta de metri. „Leone- > 
ssa" (Leoaica) — au supranumit-o j 
admiratorii săi după reușita aceas j 
tei performanțe. Intr-adevăr, cu 11”4 1 
Leone a reușit un nou record ] 
euronean ' și a doua performanță j 
mondială din toate timpurile, fiin- j 
du-i egală acum lui Jackson (A- 1 
ustralia), Cu 11”4 Leone se impune 1 
r>rintre favoritele probei. j 

nastică reprezentativele Cehoslova
ciei și Poloniei numără o serie 
de demente consacrate în arena 
mondială (Eva Bosakova, Helena 
Rakoczy), care sînt candidate la 
primele locuri. Foarte puternice 
vor fi loturile de box ale Ceho
slovaciei (cu Zachara, Kontnv, 
Tornra), Poloniei (cu Drogosz, 
Pietrzykowski), R.D. Germane (cu 
Nietzschke).

La haltere, ,,în umbra" pasionan
tului duel ruso-american, o serie 
de sportivi ca Nikolov, Abadjiev, 
Veselinov (R.P. Bulgaria), Biaias, 
Dziedzik (R.P. Polonă), Psenicka 
(R. Cehoslovacă) și Miske (R.D. 
Germană) pot ocupa locuri frun
tașe, imediat în urma învingă
torilor. Mari favoriți pornesc sa- 
brerii polonezi care alcătuiesc 
o echipă omogenă și eu suficien
tă rutină pentru a candida la 
primul loc. Nume sonore figurea
ză în probele de canotaj unde 
schiful de 8+1 al Cehoslova

ciei, echipajul de 2-j-l al R. D. 
Germane și polonezul Kocerka 
(la simplu) pot cunoaște din nou 
conisacrarea Olimpică. înotătorul 
thinez Mu Sian-sun a obținut foar
te recent la trialul „olimpicilor" chi
nezi, o performanță de 2.38,9 pe 20C 
m. bras. Constant (în general) în 
jurul aceste cifre el are mari 
șanse nu numai de a intra în 
finală, ci și de a aduce patriei 
sale o primă medalie olimpică.

Baschetbaliști! bulgari, alături 
cu cei sovietici, vor avea de apă
rat prestigiul baschetului euro
pean. După valoarea arătată în 
ultima vreme, putem afirma că o 
vor face cu cinste. In sfîrșit, nu 
trebuie să uităm nici turneul de 
fotbal în cadrul cărui reprezenta
tivele Bulgariei și Iugoslaviei îm
preună cu cea a U.R.S.S. se deta
șează net de celelalte partici
pante.

Din informațiile pe care le a- 
vem, un lot de atleți maghiari a 
plecat spre Melbourne. Necunos- 
cînd însă componența acestui lot 
nu putem, firește, face considera
țiile respective. Dar, știut este, că 
atletismul maghiar numără mulți 
campioni de clasă mondială. Nu 
s-a comunicat pînă acum dacă 
sportivii din R- P- Ungară vor. 
concura și la celelalte discipline 
olimpice. Ne mulțumim doar să 

subliniem, că prezența lor în sparturi 
ca polo pe apă, scrimă, pentatlon 
modern, caiac și canoe, tir etc. 
ar ridica simțitor valoarea tehui-1 
că a întrecerilor. ,

Tasnia.ua


Din greutățile echipei de rugbi Știința Cluj Situația In cantonatele de baschet
Multi dintre iubitorii sportului 

cu balonul oval, privind configu
rația clasamentului se întreabă 
probabil, și pe bună dreptate, care 
este explicația foarte slabei com
portări a studenților clujeni în ac
tualul sezon. Echipa Știința Cluj, 
proaspătă promovată în cat. A., 
nejustificînd așteptările susțină
torilor ei, deține cu autoritate ul
timul loc în clasament. In tot de
cursul campionatului echipa n-a 
reușit să obțină decît un rezultat 
de egalitate în compania Energiei
S.M. din Orașul Stalin.

Această comportare nesatisfăcă
toare provine din cauza o --**  co
lectivului sportiv Știința Politeh
nica Cluj (președinte prof. Ioan 
Stamate) cit și secției de rugbi, 
care s-au preocupat prea puțin de 
bunul mers al echipei divizio
nare. Așa se explică faptul că pî- 
nă la sfîrșitul turului, nu i-a fost 
asigurat echipei un teren pentru 
antrenamente, jucătorii fiind ne- 
voiți să se pregătească unii pe un 
cimp din apropierea stadionului 
Gh. Gheorghiu-Dej, iar alții în 
comun cu jucătorii echipelor Lo
comotiva și Voința din cat. B. 
Vai poate oare exista o omogeni
tate a echipei, cînd jucătorii se 
intîlnesc numai la meciuri? Cre- 
dem că nu.

O altă problemă acută a con- 
Vituit-o echipamentul. Mai întîi 
el tost dat în primire unul om 
de serviciu de la Institutul Poli
tehnic. Jucătorii se echipau la 
institut și parcurgeau apoi dis
tanța în această ținută, prin cen
trul orașului pînă la terenul 
unde se antrenau. Apoi, echipa
mentul a fost împărțit celor 18 
jucători Jin echipa I, astfel că 
fiecare mergea la meci și la an
trenament cu echipamentul său. 
'șa s-a întîmplat că la meciul cu 
Energia I.S.P. București echipa a 
fost nevoită să joace în 14 oa
meni (deși pe tușă stăteau patru 
titulari) pentru simplul motiv că 
pentru alții nu mai era echipa
ment: cei care-1 dețineau nu ve
niseră la meci, avînd examene.

Antrenorul Aurel Onciu nu s-a 
preocupat de loc să organizeze 
antrenamentele și în general să 
remedieze lipsurile constatate, el 
privind situația cu o totală indife
rență. In ceea ce privește condu
cerea colectivului, aceasta consi
deră echipa de rugbi o adevărată 
novară și, de aceea, de-abia aș
teaptă ca ea să retrogradeze. 
Bineînțeles, o vină destul de ma
re au și jucătorii care au făcut 
de multe ori greutăți conducerii 
colectivului, neprezentindu-se la 
meciuri, sub diferite motive. Ast
fel, înainte de a pleca la Bucu
rești pentru a susține meciurile 
cu Progresul Sănătatea și C.C.A.

In urma propunerilor partici- 
panților la concursul nostru 

„PENTRU CEA MAI BUNA 
CORESPONDENȚA”, redac
ția prelungește termenul de 
primire a corespondențelor 
pînă la 31 decembrie 1956.

0 problemă de rezoivat pentru alpiniști
De curînd s-a desfășurat pe di

ferite trasee din jurul Văii Albe în 
Bucegi, „Cupa Capitalei” la alpi
nism, organizată în două manșe. 
Lăsînd la o parte ideea foarte bu
nă a inițierii acestei competiții de 
către comisia orășenească de alpi
nism din București, vrem să insis
tăm în rîndurile de față asupra 
altui aspect, acela al modului de 
organizare, care ni s-a părut toar
te interesant.

Să fim mai expliciți: forma de 
organizare a Cupei a atras în 
concurs atît alpiniști și alpinis
te cu recunoscute state de serviciu, 
cît și începători, care s-au între
cut pe trasee diferite (după gradul 
de pregătire a fiecărei categorii), 
în două manșe, iar cîștigătoare a 
fost declarată asociația care con
form regulamentului a acumulat 
cel mai mare punctaj, obținut prin 
însumarea punctelor realizate la 
întrecerile din fiecare categorie. 
Considerăm că acest sistem de 
clasificare pe asociații este foarte 

la gară nu erau prezenți decît 
zece j’ucători. Spre norocul lor ei 
au mai întîlnit pe drum încă cîțiva 
..colegi1* pe care i-au luat în ul
timă instanță în voiajul lor.

Credem că este cazul ca măcar 
acum, In ceasul al 12-lea, condu
cerea colectivului sportiv și a sec. 
ției, și antrenorul, care poartă 
răspunderea situației de mai sus, 
să dea o mai mare atenție pregă
tirii și creării de condiții de lu
cru echipei de rugbi Știința Po
litehnica.

Viorel Cacoveanu 
corespondent voluntar

Echipa C.C.A. a reușit o frumoasă performanță, cîștigind din nou 
Cupa R.P.R. la rugbi

Iaiă-i pe cei 15 jucători îndată după decernarea trofeului
(Foto I. MIHAICA)

ACTUALITĂȚI DIM VOLEI
® Clasamentul echipelor femi

nine participante la campionatul 
republican de volei, după etapa 
de duminică :
1. Pr. C.P.C.S. Buc. 12 11 1 35—11 23
2. Șt. I.C.F. Buc. 12 10 2 32—13 2?
3. Din. Buc. 13 9 4 30—22 22
4. Loc. Buc. 12 9 3 32—15 21
5. Voința Sibiu 13 3 5 30—24 21
6. FI. r. Cluj 13 6 7 26—27 19
7. En. București 13 3 10 15—33 16
3. Voința Or. Stalin 11 3 8 15—27 14
9. Din. Timiș. 12 1 11 12—35 13

10. Pr. Cluj 11 1 10 12—32 12

• In campionat sînt patru me
ciuri restante: Voința Orașul 
Stalin — Știința I.C.F. și Progre
sul C.P.C.S. — Progresul Cluj, 
care se dispută azi, Voința Orașul 
Stalin — Progresul Cluj, care se 
desfășoară la 30 noiembrie și Di
namo Timișoara — Locomotiva 
București a cărui reprogramare 
urmează a fi făcută.

• In campionatul masculin s-a 
disputat un singur meci, în care 
Dinamo București a învins la Ga
lați echipa locală Progresul cu 
3—2 (15—13; 6—15; 14—16; 15—3; 
16—14).

® Azi se dispută întîinirea re
stantă Progresul Cluj — Progre
sul I. T. B.

• Corespondentul nostru Eugen 
Ursu din Iași ne-a transmis cîteva 
amănunte în legătură cu finalele 
campionatului de calificare-

Iată ce ne relatează:
,,In general, meciurile au fost 

viu disputate, de un nivel tehnic 
ridicat la băieți și modest la fete. 
Echipele masculine Energia Bucu
rești și Știința Iași, calificate în

Dun și s-ar putea extinde chiar 
și la campionatele republicane de 
alpinism, pentru că fără îndoială 
aceste întreceri ar trezi mai mult 
interes pentru alpinism din par
tea asociațiilor. In acest caz, a- 
sociațiile ar trebui să se ocupe în 
egală măsură nu numai de o gru
pă de alpiniști recunoscuți, așa 
cum se face în prezent, ci și de 
alpiniști! tineri, începători, cu alte 
cuvinte de răspîndirea alpinismu
lui în masele de tineret. Bine în
țeles această propunere suscită 
încă diverse îmbunătățiri.

Organizîndu-se în acest fel, 
campionatul republican de alpi. 
nism-cățărare pe stînci ar contri
bui în mod direct la dezvoltarea 
acestui sport în țara noastră.

Trecînd la „Cupa Capitalei” tre
buie să spunem că în urma clasa
mentului genera], cupa a fost cu
cerită de asociația Știința. Un 

punct „negru” al acestei compe
tiții, care a devenit general pentru 
toate întrecerile oficial^, de alpi
nism, inclusiv campionatul, este 
numărul extrem de mare dș con
testații, cele mai multe Ifîemndate-

M. ^UDORAN

ALTE REZULTATE DIN CAM
PIONATELE DE RUGBI

® La Petroșani s-a desfășurat ieri 
întîinirea restanță dintre echipa 
locală Energia și Energia S.M. 
din Orașul Stalin. Partida a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate: 
0—0.

• In cadrul campionatului cate
goriei B, Progresul Tecuci a între
cut Energia Ploești cu 3—0 (3—0), 
iar Știința Iași a învins Știința Ga
lați cu 15—3 (10—0); Energia Con
stanța — Știința București 0—14 
(0-9).

campionatul republican, au prezen
tat formații omogene, bine puse 
Ia punct și cu mare putere de lup
tă. Au prezentat însă defecțiuni în 
ceea ce privește primirea mingii. 
Cei mai buni jucători ai campio
natului au fost • Pențac, Cohn, 
Șușelescu (Energia București), Ki- 
mirkazim, Pădurețu, Dembinschi 
(Știința Iași), Dedinschi, Geor
gescu, Stuparu (Energia Ploești), 
Vidone, Rădulescu. Mitran (Loco
motiva Craiova).

La fete, primele două clasate, E- 
nergia București și Progresul Alba 
lulia s-au remarcat printr-un pla
sament bun, pase precise și acțiuni 
de atac eficace. Blocajul a fost 
însă inexistent, iar primirii mingii 
trebuie să i se acorde o mai mare 
atenție de către antrenori. Cele 
mai bune jucătoare: Dorina Nica, 
Coca Constantinescu (Energia 
București), Ecaterina Dobre, Ra- 
l’aela Popa (Progresul Alba lulia), 
Sanda Filipescu. Mariana Coagă 
(Flamura roșie lași). Elisabeta 
Miholcz. Aranka Szocsi (Recolta 
Miercurea Ciuc)“.

Se cunosc primii partis ipanți îm finala campionatului de șah al R.P.R.
Extrem de strînsă se anunță „so

sirea” în semifinala de la Oradea, 
înaintea ultimei runde, fiind încă 
de jucat partide întrerupte care pot 
fi decisive, numai trei jucători sînt 
virtualmente calificați: Gunsberger 
12 p., I. Szabo 12 p., Samarian ll*/ 2 
p. Cum în ultima rundă Gunsberger 
întilnește pe Samarian, este proba
bil că partida dintre ei se va ter
mina la egalitate, ceea ce asigură 
calificarea amîndorura. I. Szabo 
joacă împotriva lui Nagy, la care, 
de asemenea în mod normal nu 
poate pierde.

Pentru celelalte trei locuri lupta 
continuă și va fi acerbă pînă în 
ultimele clipe. înfrîngerea lui Șuta 
în runda a XVI-a din partea lui 
Suteu a complicat situația, acum 
el fiind amenințat să fie ajuns de 
un întreg pluton de concurenți. Iată 
ordinea înaintea ultimei runde: Șuta 
11 p. (o întreruptă în poziție egală 
cu Seimeanu), Gavrilă 10’/2 p., Pali 
10 p. (o întreruptă în poziție supe
rioară cu Nacht), Seimeanu 9‘/2 p., 
Braunstein 9 p. (o întreruptă în po
ziție superioară la Șutiman), Șuteu 
9 p. (o întreruptă în poziție infe
rioară la Mitrică).

In ultima rundă, decisiv va fi re
zultatul partidei Braunstein—Pali, 
ca și cele ale partidelor Gavrilă — 
Mendelsohn și Seimeanu — Mi
trică.

La jumătatea returului campio
natelor republicane feminin și mas
culin de baschet, situația echipe
lor cu șanse pentru primul loc 
sau care „fug“ de retrogradare 
este departe de a fi limpezită. La 
fete, de pildă, înfrîngerea frunta
șei clasamentului, Energia Bucu
rești, a făcut ca întrecerea pentru 
primul loc să devină mai echili
brată, la ea participînd cu șanse 
apropiate Energia, Știința I.C.F. 
și Locomotiva, toate din Capitală. 
Trebuie să precizăm însă că primul 
loc nu va fi rezolvat numai de 
întîlniri'.e directe dintre aceste for
mații, ci și de jocurile pe care 
echipele fruntașe le vor susține cu 
cele din mijlocul clasamentului 
sau chiar cu codașele. In lupta 
pentru evitarea retrogradării sînt 
angrenate cinci echipe: Energia 
Cluj, Progresul Tg. Mureș, Știința 
Cluj, Flamura roșie Oradea și 
Voința Orașul Stalin. Dintre ace
stea, o formă bună au arătat în 
deosebi Energia Cluj și Voința 
Orașul Sta’.in

La băieți, lupta pentru primul 
Ioc se dă între echipele Dinamo 
București și C.C.A. Probabil că 
întîinirea directă dintre aceste for

Recolta Jimbolia și Știința I.C.F. au promovat 
in campionatul masculin de handbal categoria A
Primul dintre cele trei campio. 

nate republicane de handbal care 
își încheie ediția de anul acesta 
este cel masculin de categoria B, 
a cărui ultimă etapă s-a disputat 
duminică, rămînînd de disputat 
doar cîteva meciuri restanță, ale 
căror rezultate nu mai pot schim
ba situația din primele și ultimele 
locuri.

Obiectivele principale ale între
cerii — stabilirea echipelor care 
părăsesc anul viitor întrecerea, u- 
nele promovînd în campionatul 
categoriei A iar altele retrogra- 
dînd în campionatele regionale — 
au fost atinse. In prezent, repe
tăm, deși campionatul nu este ter
minat, se știe cu precizie cine va 
promova în categoria A si cine va 
retrograda.

Deosebit de interesantă a fost 
lupta pe care au dus-o echipele Re
colta Jimbolia, Progresul Odorhei 
și Știința I.C.F. pentru ocuparea 
primelor două locuri. La un mo
ment dat, se părea că Știința
I.C.F.  și Progresul Odorhei sînt 
candidate sigure, pentru ca, apoi, 
cele trei echipe să ajungă la ega
litate de puncte. După aceasta, si
tuația s-a complicat, schimbîndu- 
6e de la o etapă la alta, pentru ca 
acum să fie, însfîrșit, limpede. Pri
mele trei locuri în clasament sînt 
ocupate de:
1. Rec. Jim. 22 19 1 2 218:107 39
2. Șt. I.C.F. 22 18 2 2 246:123 38
3. Pr. Odorh. 21 18 0 3 200:13U 36

Pentru a trece pe locul al doilea,
asigurîndu-și prin aceasta promo
varea în cat. A Progresul Odor

Și mai complicat este tabelul la 
Iași. Aci numai Mititelu — care 
prin o ultimă victorie Ia Deneș a a- 
cumulat 13 puncte în penultima 
rundă — se poate considera ferit 
de emoții. In urma lui, însă, o serie 
întreagă de participant speră la 
calificare: Radovici și Rădulescu 12 
p„ G. Alexandrescu IIV2 p. (1). 
Pitpinic 11 p. (2), Costea 11 p. (1), 
Neamțu IOV2 p. (2), Halic îO'/î P- 
(1). Și aci sînt întîlniri decisive în 

ultima rundă: Rădulescu — Costea, 
G. Alexandrescu — Neamțu, Pitpi
nic—Mititelu.

Grupa din București prezintă o 
situație mult mai clară. Aceasta 
mai ales pentru că avem în față 
toate rezultatele înainte de ulti
ma rundă, fără nici o partidă în 
suspensie. Prin prisma clasamen
tului, se pot considera sigur cali
ficați: Drimer 13*/ 2 pct. (învingă
torul grupei). Negrea 12 pct. 
și Urseanu 12 pct. (a ter
minat toate partidele). Aceas
ta indiferent de rezultatele din 
ultima rundă, care se dispută în 
cursul zilei de astăzi. Pentru ur
mătoarele trei locuri care asigură 
calificarea în finală, luptă (în or
dinea punctajelor actuale, dar nu 
și în aceea a... șanselor) : Pavlov 
11’/2 pct-, Reicher 11 pct., Voicu- 
lescu, Menas și Breazii, toți trei 
cu cite IOV2 pct. JinL-

Dintre toți aceștia din urmă, 
considerăm că șanse foarte bune 

mații, programată pentru 25 no
iembrie, va stabil; echipa campioa
nă. In întrecerea pentru evitarea 
retrogradării, cele mai puține șan
se le are Progresul Orașul Stalin, 
care nu a obținut decît o victorie. 
Cealaltă echipă credem că nu va 
putea fi cunoscută decît după ul
tima etapă.

Iată clasamentele în urma eta
pei de duminică:

FEMININ:

1. Energ. Buc.
2. Loc. Buc.
3. Șt. I.C.F. Buc.
4. Șt. Mln. înv. B.
5. Pr. Oradea
6. Voința Or. St.
7. FI. r. Oradea
8. Știința Cluj
9. Pr. Tg. Mureș 

1». Energia Cluj

14 12 2 859—55» »o
14 11 3 670—518 25
13 11 2 712—508 24
14 10 4 825—679 24
14 7 7 700—750 21
14 4 10 615—761 18
14 4 10 555—749 18

14 3 11 566-704 17
12 4 8 541—603 16
13 2 11 486—706 15

MASCULIN:
1. C.C.A. 16 15 1 1133— «29 ol
2. Din. Buc. 15 15 0 1190— 800 30
3. Loc. P.T.T. B. 15 12 3 1017— 854 27
4. Din. Oradea 16 10 6 1072— 969 26
5. Șt. Timiș. 15 7 8 857— 881 22
G. Pr. Arta B. 15 7 8 880— 945 22
7. Energia Cluj 16 C»10 876— 976 22
8. Șt. I.C.F. B. 15 6 9 910— 948 21
9. Pr. Cluj 16 4 12 634—1026 20

10. Din. Tg. Mureș 14 4 10 786— 901 18
11. Pr. Tg. Mureș 14 4 10 953—1007 18
12. Pr. Or. Stalin 15 1 14 692—1069 16

hei trebuie să învingă în meciul 
restanță pe care îl mai are de ju
cat (cu Energia l.C.M. la Reșița), 
cu scorul de 61—0! Or, un aseme
nea rezultat este practic imposi
bil de realizat.

Deci, Ia anul, în campionatul ca
tegoriei A, în locul echipelor Pro
gresul Arad și Dinamo 6 — pe ca
re nimic nu le mai poate scăpa 
de ultimele locuri ale clasamen
tului categoriei A și deci de re
trogradare, —- vor activa forma
țiile Recolta Jimbolia și Știința 
I.C.F. Cit privește ultimele două 
locuri în campionatul categoriei 
B, ele revin, fără drept de apel, 
echipelor Energia Tîrgoviște și 
Știința Cluj, care vor juca în cam
pionatele regiunilor respective.

înainte de a încheia aceste scur
te însemnări despre campionatul 
masculin de handbal a! categories 
B, este cazul să precizăm că aci 
tuala ediție a întrecerii s-a ridicați 
la un nivel superior celei de anuj 
trecut și că, în general, echipeto 
participante s-au prezentat mult 
mai bine pregătite față de edițiile 
anterioare. Consecința directă a 
acestui fapt a fost că meciurile 
s-au disputat sub semnul unui e- 
chilibru de valoare mai apropiat 
decît altădată, ceea ce a determi
nat și creșterea interesului țață 
de competiție. Așa se explică de 
ce, față de edițiile anterioare, a- 
nul acesta numărul spectatorilor 
care au asistat Ia jocurile de ca
tegoria B a fost mult mai mare.

are Reicher, care prin victoria asu
pra lui Menas, obținută în runda 
a XV-a, și-a ușurat mult situa
ția. In plus, Reicher are un ad
versar mai puțin dificil în ulti
ma rundă, pe David, care se află 
în partea de jos a clasamentu
lui. Reicher se poate mulțumi 
chiar cu o remiză, fiindcă, în caz 
că va împărți locul în clasament 
cu aiți concurenți, Soneborn-ul îi 
va fi favorabil, întrucît are o 
singură înfrîngere în concurs și 
multe remize...

Fără istoric se anunță desigur 
partida dintre Pavlov și Negrea. 
Pavlov are mari șanse de a-și asi
gura jumătatea de punct necesară 
pentru calificare, mai ales că vine 
după trei victorii consecutive, una 
dintre ele la Breazu, care prin a- 
ceasta și-a văzut micșorate mult 
șansele.

Decisivă pentru amîndoi jucăto
rii este însă partida Menas-Brea- 
zu. O remiză nu este suficientă 
pentru cel care dorește calificarea. 
Aceasta prin prisma pronosticului 
că Voiculescu va reuși să cîștige 
la Silberman.

Astfel se prezintă situația în 
semifinala de la București, care 
mai poate furniza totuși surprize 
în ultimele jocuri. De notat, pen
tru încheiere, că învingătorul în 
acest concurs, maestrul Drimer 
n-a putut termina concursul fără 
pierdere, el lăsînd un pungt. întreg 
ia Crețulescu în runda, ;a XVII-a.



DINAMO BUC.—C-C.A. 8-0, I
LA LUPTE

In cel mai important meci al 
campionatului de lupte pe echipe, 
Dinamo București a obținut o vic
torie netă asupra formației C.C.A.: 
8—0. Scorul victoriei dinamoviste 
constituie însă o surpriză, cu atît 
mai mult cu cît în istoria acestei 
tradiționale întîlniri nu am mai în- 
tîlnt un asemenea rezultat. Oricum 
victoria dinamoviștilor este meri
tată și sa poate afirma că de pe 
acum ei au cîștigat campionatul, 
mai ales că adversarii lor din ul
tima etapă nu le mai pot da prea 
multă bătaie de cap. Dacă pro
blema cîștigătorului competiției 
este rezolvată, în schimb situația 
în următoarele două locuri s-a 
complicat. In urma etapei de du
minică, C.C.A și Progresul Lu
goj sînt la egalitate de puncte și 
doar ultima etapă (cînd de altfel 
aceste formații se vor întîlni) va 
decide dacă militarii își vor păstra 
locul pe care îl dețin de ani de 
zile.

La periferia clasamentului s-a 
produs o- oarecare clarificare în 
sensul că se cunoaște prima echipă 
care retrogradează. Aceasta este 
Flamura roșie Galați care — prin- 
tr-o hotărîre a Biroului Comisiei 
Centrale — a fost eliminată din 
campionat pentru repetate absențe. 
Gălățenilor li s-a ridicat și drep
tul de a participa în întrecerea de 
baraj cu Locomotiva Oradea, ast
fel că formația orădeană promo
vează direct în categoria A. Cea 
de a doua echipa care urmează să 
retrogradeze, nu este cunoscută 
urmînd ca tot în ultima etapă să 
se clarifice situația. Deocamdată 
primejdia este la fel de mare pen
tru Fi. roșie Cluj, Dinamo Satu 
Mare. FI. roșie Arad și Energia 
Hunedoara.

Și acum cîte ceva despre întâl
nirile de duminică. La București, 
liderul campionatului a mai obți
nut două victorii la scor în fața 
Energiei Orașul Stalin (7—1) și 
Dinamo Satu Mare (8—0). C.C.A., 
a trecut foarte greu de Energia 
Orașul Stalin și Dinamo Satu 
Mare pe care le-a întrecut cu 5—3. 
In sfîrșit luptătorii din Orașul 
Stalin au întrecut Dinamo Satu 
Mare cu 5—3. De remarcat că 
Energia Orașul Stalin a prezentat 
o formație alcătuită din numai 6 
luptători.

La Baia Mare s-au întîlnit — 
în sala Minerul — formațiile Ener
gia din localitate, Energia S. M. 
Ploești și Energia Cluj. A lipsit 
Energia din Reșița, a cărei ab
sență nu o putem încă explica.

In lipsa acesteia, s-a impus e- 
chi-pa locală care a învins cu 
Energia S. M. Ploești și cu 
Energia din Cluj. PIoeștenii 
întrecut formația clujeană
5—3, iar toate cele trei echipe 
prezente au cîștigat cîte trei 
puncte în clasament prin forfaitul 
reșițenilor.

In sfîrșit la Hunedoara în fața 
a 800 spectatori, Progresul Lugoj 
a întrecut surprinzător de greu 
Energia din localitate (4—3) și FI. 
roșie Cluj (5—3). In schimb hu- 
nedorenii au reușit o categorică 
victorie asupra echipei clujene 
(7—1). Prin eliminarea FI, 
roșii Galați (care urma să concu
reze la Hunedoara) formațiile pre
zente aci au cîștigat cîte 3 puncte. 
De remarcat faptul că doar doi 
din cei patru arbitri programați 
s-au prezentat.

întrecerile din grupa 
aminate pentru o dată 
anunțată din

Clarificări după jocurile de duminică

4—3
6—2

au 
cu

I au fost 
care va fi

timp.

Cele patru jocuri disputate joi 
au lămurit în mare măsură pro
blema echipelor care urmează să 
retrogradeze. Cele trei principale 
candidate la Jocurile periculoase" 
—■ Locomotiva Timișoara, Di
namo Bacău și Știința Cluj — au 
fost învinse duminică în întlîni- 
rile pe care le-au susținut in de
plasare, așa că au pierdiut con
tactul cu pfu tonul mijlocaș al cla
samentului. Două dintre ele — 
Dinamo Bacău și Știin-ța Cluj — 
sînt iremediabil pierdute. Chiar și 
în eventualitatea că vor cîștiga 
cele două meciuri pe care le mai 
au de disputat eie nu mai pot 
realiza numărul de puncte necesar 
salvării (minimum 20).

Cît privește Locomotiva Timi
șoara, aceasta mai poate scăpa de 
retrogradare numai în cazul cînd 
va obține patru puncte (maximum 
posibil) în cele două partide pe 
care le mai are (cu Dinamo Ba
cău la Timișoara și C.C.A. la 
București) și numai în eventualita
tea că Energia Minerul Petroșani 
sau Dinamo Orașul Stalin nu vor 
mai obține nici un punct în partide
le restante. (Dinamo Orașul Stalin 
cu Energia Ploești la Ploești și 
cu Progresul Oradea la Orașul 
Stalin; Energia Minerul Petroșani 
cu Energia Ploești la Petroșani și 
cu Știința Cluj la Cluj). Mențio
năm că în cazul cînd Locomotiva 
Timișoara va face 21 de puncte, 
iar Dinamo Orașul Stalin și Ener
gia Minerul Petroșani vor obține 
cite un punct, atunci ceea ce va 
decide este golaverajul. Și din a- 
cest punct de vedere echipa din 
Timișoara este dezavantajată, a- 
vînd — la ora actuală — un co
eficient slab (16: 32=0,50) față 
de 0,89 al echipei Dinamo Orașul 
Stalin și 0,86 al echipei Energia 
Minerul Petroșani.

Revenind acum la partidele des
fășurate alaltăieri, trebuie să sub
liniem din capul locului că — din 
punct de vedere calitativ — în 
fruntea lor s-a situat aceea dintre 
Dinamo București și Flamura ro
șie Arad. Depășind condițiile at
mosferice grele în care au jucat, 
fotbaliștii celor două echipe au re
ușit adeseori să realizeze acțiuni 
de un bun nivel tehnic, care au 
satisfăcut pe spectatori. Miza foar
te mare a meciului Progresul 
București—Dinamo Bacău a făcut 
ca această întrecere să devină pe 
alocuri dură, să se rezume mai 
mult la o luptă îndîrjită pentru 
rezultat. Aceasta a scăzut enorm 
din spectaculozitatea partidei.

Despre jocul de la Oradea, co
respondentul nostru din Timișoara, 
Al. Gross, care a urmărit întîlni- 
rea, ne semnalează că Progresul 
a practicat un joc de concepție 
modernă, în mișcare, simplu, ra
pid. C. Barta a condus cu preci
zie linia de atac, iar cei doi mij
locași Vlad și Krempanschi au 
muncit foarte mult și cu destul 
folos. Orădenii au tras de 25 de 
ori la poartă. Locomotiva Timi
șoara a prezentat o formație im
provizată. Apărarea, punctul forte 
al echipei în ultimele partide, a 
fost adeseori depășită. Mijlocașii 
n-au ajutat prea mult atacul dind 
mingi fără adresă, iar înaintarea 
a „strălucit" din nou prin inefica
citate. Atacanții timișoreni au tras 
de 9 ori la poartă în tot cursul 
meciului!

In sfîrșiit, în meciul de pe sta
dionul Giulești feroviarii bucureș-

teni n-au avut o sarcină prea grea. 
Știința Cluj s-a prezentat slab, 
ea de altfel în toate jocurile din 
ultima vreme. Ea a jucat neorga
nizat șj fără convingere. In ase
menea condiții, Locomotiva Bucu
rești și-a putut impune ușor su
perioritatea și a obținut o victorie 
clară.

In categoria B. Recolta Tg. Mu
reș este virtuală cîștigătoare a se
riei I. Ea are acum 5 puncte a- 
vantaj față de Energia Hunedoara. 
Chiar dacă echipa din Hunedoara 
realizează maximum de puncte (4 
în cele două jocuri pe care le mai 
are de disputat) ea nu mai poate 
întrece pe Recolta. Prin urmare, 
la anul vor evolua în prima ca
tegorie Recolta Tg. Mureș și Ener
gia Metalul St. roșu Orașul Stalin. 
In privința luptei pentru evitarea 
retrogradării ea continuă încă, în 
ambele serii.

Echipa de fotbal Burevestnik din 
Chișinău vizitează pentru prima 
oară Republica Populară Romînă. 
După cum se știe, fotbaliștii noștri 
susțin întîlniri cu trei echipe romî- 
ne: fa Orașul Stalin, (jocul a avut 
loc duminică) la Iași și București. 
Vizita noastră la Orașul Stalin ne-a 
lăsat cele mai frumoase impresii. 
Fotbaliștii echipei Burevestnik au 
fost întîmpinați la Orașul Stalin ca 
vechi prieteni. Și, într-adevăr, noi 
ne cunoșteam bine deoarece echipele 
Burevestnik și Energia s-au întâlnit 
și pe stadionul orașului Chișinău, 
la 3 septembrie. Atunci, iubitorii de 
fotbal din Chișinău au apreciat va
loarea jocului prestat de echipa E- 
nergia, plăcînd în special jucătorii 
David. Hașotă, Proca și alții. Ca

și Energia, echipa noastră este o 
echipă tînără care s-a remarcat în 
acest sezon. După cum se știe, 
ne-am clasat pe locul VI la prima 
participare în campionatul catego
riei A.

Meciurile pe care le susținem în 
Republica Populară Romînă au da
rul să îmbogățescă pe fotbaliștii 
noștri cu experiența întîlnirilor in
ternaționale. Totodată, aceste me
ciuri își vor aduce contribuția la în
tărirea sentimentelor prietenești 
care leagă pe sportivii sovietici și 
romîni. Ne este foarte plăcut să 
constatăm, prin relatările presei și 
ale radioului, că iubitorii de fotbal 
romîni acordă un deosebit interes 
tinerei noastre echipe Burevestnik. 
Este minunat faptul că aceste, iiitîl- 
uiri prietenești se desfășoară în ca
dru! Lunii Prieteniei Romîno-So- 
vietice.

Sportivii noștri sînt recunoscători 
publicului romîn pentru primirea 
prietenească, pentru bunele urări și 
pentru toată atenția de care ne bu
curăm din momentul pășirii pe pă- 
mîntul romînesc.

Noi urăm fotbaliștilor romîni suc
cese în viitor și noi realizări în 
dezvoltarea unui fotbal de masă, în 
ridicarea măiestriei *lor.  Profit de 
acest prilej pentru a ura ca legă
turile prietenești dintre sportivii din 
R.S.S. Moldovenească și R. P. Ro
mînă să se dezvolte și în celelalte 
discipline sportive.

Transmitem salutări sincere și 
prietenești sportivilor din Republica 
Populară Romînă din partea fotba
liștilor de la Burevestnik, în ajunul 
sărbătoririi Marelui Octombrie.

Korotkov, centrul înaintaș al echi pei Burevestnik, și unul din cei 
mai buni jucători in meciul de duminică de la Orașul Stalin, a 
scăpai din nou de sub suprave gherea stoperului Marinescu ji se 
îndreaptă spre poartă. Portarul Ghiță, însă, va apăra. (Btorevest- 
nik — Energia St. Roșu 3—2)

(Foto: L. Tibor)

V. HRENOV
Președintele Comitetului pen
tru Cultură Fizică și Sport 
de pe lîngă Gonsiliid de Mi
niștri al Republicii Sovietice 

Socialiste Moldovenești

NOTE, ȘTIRI, REZULTATE
O 1NTILNIRE MENITA SA DEVINĂ TRADIȚIONALA

Desfășurată într-un cadru sărbătoresc și într-o notă prietenească 
și de sportivitate deplină, prima partidă a echipei sovietice Bure
vestnik din Chișinău din cadrul turneului pe care-1 întreprinde în 
țara noastră, s-a bucurat de bunele aprecieri ale specialiștilor și în 
general, ale celor peste 10.000 de spectatori prezenți la joc.

Despre această întîlnire — pe care conducătorul delegației fot
baliștilor sovietici, V. A. Hrenov, o dorește tradițională și lărgită 
la mai multe discipline sportive, — arbitrul L. Lemesici (Iugoslavia) 
a spus că a fost plăcută ca factură tehnică, notă imprimată mai ales 
de fotbaliștii sovietici. Jucătorii romîni — a spus Lemesici — au 
jucat cu multă inimă în repriza a doua, dar nu au avut un realizator 
în linia de atac. Rezultatul este just dar romînii puteau obține un 
rezultat de egalitate.

S. V. Polevoi, antrenorul secund al echipei Burevestnik și-a măr
turisit satisfacția că jocul de duminică a fost la fel de bun și dispu
tat ca și partida din septembrie de la Chișinău. Iar S. Ploeșteanu, 
antrenorul echipei Energia Steagul roșu ,a remarcat faptul că Bu
revestnik a jucat mai bine decît la Chișinău ,dar că. în schimb, for
mația din Orașul Stalin, care resimte efortul depus în campionat, 
s-a apropiat de valoarea sa normală doar în repriza a doua.

Stanciu, O. Popescu, Bărbulescu, 
Petre Emil (mijlocași), Bîsca 
Lupu, Raab» Mateianu, Gergely, 
Nunu, Renye și P. Mureșan (înain
tași).

SCURTE ȘTIRI 
programul compatițicral 
următoarele jocuri: E-

• Joî, 
cuprinde 
nergia Flacăra Ploești — Dinamo 
Orașul Stalin; Dinamo București 
— Progresul Oradea (Stadion 
Dinamo ora 15); FI. roșie Bacău— 
Energia Steagul roșu Orașul Stalin 
(categoria B).
• Victoria Tecuci a susținut 

recent — pe teren propriu — o 
partidă amicală cu Progresul 
CPCS. Echipa din Tecuci a cîști- 
gat cu 4—2 (1—2).

Luni, fotbaliștii colectivului Bu
revestnik au părăsit ~ 
îndreptîndu-se spre 
oaspeții vor susține 
meci al turneului, în 
lecționatei orașului. Burevestnik 
își va încheia turneul duminică la 
București, unde va întîlni Energia 
Flacăra Ploești. Ambele întîlniri 
vor fi conduse de arbitrul iugo
slav L. Lemesici.

Orașul Stalin, 
Iași. Acolo, 
joi al doilea 
compania se-

SCHIMB DE EXPERIENȚA 
INTRE COLEGIILE DE ANTRE

NORI

onosport
trierii și 
variante

omologării 
depuse la

© in urma 
celor 512.629 
concursul Pronosport nr. 44 (etapa 
din 4 noiembrie) au fost stabilite 
următoarele premii:

Premiul I : 213,2 variante cu 12 
rezultate exacte, fiecărei variante 
revenind cîte 1.085 lei.

Premiul II : 3387,15 variante cu 
11 rezultate exacte, fiecărei varian
te revenind cite 75 lei.

Deoarece valoarea premiului Iii 
este sub 15 lei, conform regula
mentului, suma respectivă a fost 
alocată premiilor I și II.

și chitanța respectivă. Partici- 
panții din localitățile fără agenții 
Pronosuort vor trimite scrisori cu 
taloanele și chitanțele direct prin 
poștă pe adresa sediului central — 
Căsuța poștală 102

b Se reamintește participantilor 
care au objinut la concursul Pro
nosport nr. 44 (etapa din 4 noiem
brie) variante cu „0“ rezultate că 
trebuie să completeze formularele- 
declarații tip pînă cel mai tîrziu 
joi 8 noiembrie. Declarable vor fi 
depuse la agențiile desemnate de 
sucursalele regionale și vor fi în
soțite de talonul 3 al buletinelor

® Concursul Pronosport nr. 45 
din 11 noiembrie cuprinde 3 me
ciuri internaționale, 5 întîlniri din 
cadrul primei categorii șj 4 din 
categoria secundă. Prima dintre 
întîlnirile internaționale va opune 
la București pe Energia Flacăra 
Ploești (recomandată de victoria 
obținută la Anvers) echipei sovie
tice Burevestnik Chișinău. In con
tinuarea p’ogramului 2 întîlniri 
internaționale: Franța-Belgia și

Elveția-Italia. Ambele întîlniri — 
în special prima — sînt de veche 
tradiție și ca atare pronosticurile 
sînt destul de greu de acordat 
cu atît mai mult cu cît toate cele 
4 formații par a fi în formă. La 
meciurile din prima categorie un 
ajutor prețios în alegerea prono
sticurilor ni-1 vor da meciurile re
stanță din această săptămînă. Vă 
reamintim cu această ocazie că 
meciul VI (Energia Flacăra Plo- 
ești-Dinamo București) este anu
lat. Ca atare nu uitați să comple
tați pronosticul și la meciul A de 
rezervă.

Duminică a avut loc la Craiova 
o conferință la care au participat 
antrenori ai colegiilor orașelor 
București și Craiova, cu scopul de 
a face un schimb de experiență, în 
vederea îmbunătățirii nivelului 
profesional și muncii antrenorilor 
ctaioveni și, ca urmare, pentru ri
dicarea calitativă a fotbalului cra- 
iovean. La această conferință au 
participat prof. I. Șiclovan. din 
partea biroului Comisiei centrale 
de fotbal, și antrenorii Dincă Schi- 
leru, 1. Bogdan, B. Marian, 1. Mi- 
băilescu, V. Stănescu, C. Simio- 
nescu, F. Fabian etc. Conferința 
a fost urmată de un meci în care 
antrenorii bucureșfeni au învins cu 
4—2 pe cei din Craiova.

Locomotiva M. C. F. București 
și Energia Baia Ware, ciștigători 

în categoria C
SERIA A n-a

26 18 4
25 17 3
26 14 5
26 11 7
26 12 3
26 11 5
26 10 6 10 45:38 26
26 9 7 10 38:29 25
26 9 6 11 43:38 24 «
26 10 4 12 39:35 24
26 10 4 12 36:44 24
26 6 4 14 47:65 20
26 7 3 16 34:67 17 
26 2 7 17 16:66 11

GALAȚI-ENERGIA

4 71:23 40
6 53:33 37
7 35:26 33
8 31:29 29

11 57:56 27
10 39:42 27

® La concursul Pronosport nr. 
45 din 11 noiembrie se acordă în 
continuare ca premii speciale pen
tru variantele cu ,,0“ rezultate: o 
motocicletă I J. pentru participan
tul cu cele mai multe variante ci 
„0“ rezultate și o motocicletă I.J. 
și 5 ceasuri de mină „Doxa" prin 
tragere din urnă.

PREGĂTIRILE JUNIORILOR 
PENTRU JOCUL CU SELECȚIO

NATA ISTANBUL
Pregătirile în vederea jocurilor 

de juniori cu selecționata orașului 
Istanbul (14 noiembrie la Ploești 
și 18 noiembrie la Constanța) se 
desfășoară în același ritm la 
Ploești (Energia Flacăra) ca și la 
București) (Selecționata Bucu
rești).. Lotul selecționatei cu- 

Pi înde următorii jucători: Cîm- 
pcanu, Lang și Popovici (portari), 
ivansuc, Motroc, F. Mureșan, 
Schweillinger, Codreanu (fundași),

LOCOMOTIVA 
131 3—1 (1—1)

1. En. Bala Mare 24 16
2 Ddn. Tg. Mureș 24 13
S. Recolta Toplița 24 12
4. FI. roșie Cluj 24 11
5. FI. r. Sf. G-ghe 24 11
6. Energia 7 24 11
7. Prog. Turda 24 8
8. Rec. Sighet 24 8
9 Energ. Oradea 24 8

10. Rec. Cărei 24 7
11. Rec. Salonta 24 5 :
12. Energ. Turda 24 8
13. Loc. Oradea 24 7

Meciul Energia Turda-

1. Loc. M.C.F. BUv
2- En. Tîrgoviște
3. Loc.. Galați
4. Prog Corabia
fi. Energia 131
6. FI. r. Giurgiu
7. Energia Sinaia
8. Dinamo Pitești
9. En. București

10. En. Met. C-ța
11 Energia Brăila
12. En. Constr. C-ța
13. Fl. r. B.R. BUC.
14. Pr. Călărași

SERIA A m-a

3 5 55:26 35
5 6 53:34 31
4 8 28:30 28
4 9 47:30 26
4 9 0:27 2S 
3 10 43:44 25 
7 9 32:37 23
6 10 33:42 22
5 11 30:44 21
6 11 29:33 20

10 9 23:27 20
2 14 35:52 18
3 14 16:40 17

______ . ____ _ ______-Recolta Sa- 
lonta, disputat duminică 28 octom
brie, a luat sfîrșit cu scorul 3—2 în 
favoarea primei echipe.



locomotiva egalează ca joc, 

cele mai bune echipe de roghi
ale Franței

Eram curioși să aflăm ce gîn- 
desc rugbiștii francezi după prima 
lor partidă disputată în tara noa
stră, terminată, după cum se știe, 
la un scor categoric în favoarea 
Locomotivei Grivița Roșie. Ne 
interesau desigur și explicațiile 
acestui scor neobișnuit. Pentru a 
ne satisface curiozitatea și sperăm 
și pe aceea a cititorilor, ne-am 
deplasat la Hotelul Ambasador, 
unde este cazată delegația fran
ceză. Primul care ne-a întîmpinaț 
a fost unul din antrenorii echipei
— Canredon. Antrenor al unei e- 
chlpe feroviare din Beziers — 
C.S.P. Fouga, Canredon a ținut 
să ne declare: „Jocul a fost fru
mos în ciuda timpului nefavorabil, 
care a afectat mai ales liniile 
dinapoi. Unele neîndemînări tehni
ce ale echipei noastre pot fi puse 
pe socoteala frigului. Consider că 
echipa romînă egalează ca joc 
cele mal bune echipe franceze. Jc- 
cul ei aș putea să-l asemăn cu 
cel al echipelor Bayonne și dîa- 
ritz, care joacă foarte deschis și
— chiar în jocuri de campionat — 
practică adevăratul rugbi. In ceea 
ce privește echipa noastră, soco
tesc că a jucat slab, datorită obo
selii (N.R, francezii au sosit abia 
sîmbătă seara), dar mai ales fap
tului că nu ne cunoaștem între noi 
și nu am făcut nici un antrena
ment comun". Cum ne-am expri
mat mirarea fată de o asemenea 
afirmație, interlocutorul nostru 
ne-a precizat : „Da, nu ne cu
noșteam, acesta este termenul 
exact, deoarece ne-am văzut la 

Paris, doar cu cîteva ore înaintea 
plecării, fiindcă F.S.G.T. nu are 
fonduri care să permită antrena
mente comune sau cantonamente, 
fie ele chiar de 2—3 zile. In orice 
caz, după „cantonamentul" din... 
Romînia și cunoscîr.d mai bine po
sibilitățile jucătorilor pe posturi, 
sînt sigur că randamentul echipei 
va fi, în jocurile care vor urma, cu 
mult superior'.

„Să scrieți — a intervenit în 
discuția noastră căpitanul echipei 
franceze Marius Tomato — că 
rotninii joacă nu numai frumos, 
dar și foarte sportiv și că aștep
tăm cu nerăbdare confruntările 
viitoare, în care sperăm să facem 
o figură mal onorabilă..."

D. CALIMACHI
—--- -—-------

REZULTATE BUNE 
LÂ TAȘKENT

•" Intr-un concurs desfășurat la 
Tașkent atletul sovietic Ovsepian a 
stabilit un nou record unional la a- 
runcarea greutății cu performanța de 
17,67 m. Ignatiev a realizat pe 409 m. 
timpul de 47”7/10, Iar Mihailov la 
110 m garduri timpul de 14”l/10, 
înaintea lui Stolearov — 14”2/lo, M. 
Krivonosov a aruncat ciocanul la 
S6.B4 m.

O măreață
(Continuare din pag. 1)

a arătat Declarația guvernului 
Uniunii Sovietice dlin 30 octom
brie, greșelile săvîrșite în trecut 
pat fi îndreptate sau Măturate. 
Decfars.țla din 30 octombrie dove- 
dlește /devotamentul nestrămutat 
al Uniunii Sovietice fată de inte
resele generate ale marii unități 
a țărilor socialiste și față de prin
cipiile «narxișt-Jlen rnsfce arte ega
lității naționalităților și ale inter- 
naționaliismuluii iproletar. Această 
poziție justă a guvernului sovietic 
care pune mai presus de orice in
teresele unității țărilor socialiste 
trebufe să fie poziția comună a 
tuturor țărilor socialiste în proble
ma relațiilor lor reciproce.

Un exemplu strălucit al felului 
cum pot fi remediate unele gre
șeli în relațiile între două țări so
cialiste îl constituie îmbunătățirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
între țara noastră și R. P. F. Iu
goslavia și dintre Partidul Mun
citoresc Pomîn și Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia.

Recent, elemente contrarevoluția, 
nare sprijinite ds oficiinide de spionaj 
ale S. U. A. au încercat prin jaf, 
teroare și crime caracteristice ban
delor fasciste să pericliteze regi
mul (democat-popuilar din Unga
ria, să rupă această țară de prie
tenii eâ de nădejde — țările din 
lagărul socialist. Dar poporul 
maghiar, eroica muncitorime ma
ghiară, nu s-a lăsat înșelată. Sub 
conducerea guvernului revoluțio
nar muneitoresc-țărănesc el s-a

Consiliul Central al Sindicatelor din R. P. R.
către organizațiile sindicale, către activiștii sindicatelor, către 
muncitorii, inginerii, tehnicienii și funcționarii din R.P. Ungară

Frați muncitori maghiari! Dragii noștri tovarăși 
de luptă I

Clasa muncitoare și întreg poporul muncitor din 
R.P.R. au urmărit cu durere și îngrijorare profundă 
evenimentele tragice pe care poporul frate maghiar 
le-a trăit in zilele trecute. Abuzind de libertățile 
largi democratice asigurate de regimul democrat- 
popular din Ungaria și utilizînd în mod fățarnic lo
zinci scumpe poporului, de libertate, democrație, in
dependență națională, forțele contrarevoluției bur- 
ghezo-moșiercști puternic și continuu sprijinite de 
cercurile imperialiste din străinătate, au dezlănțuit 
atacuri teroriste de tip fascist împotriva puterii mun
citorilor și țăranilor. Poporul romîn și minoritățile 
naționale din R.P.R. care în strinsă unitate au cu
cerit cu prețul a numeroase jert’e puterea democrat- 
populară și construiesc socialismul, au fost adine 
mihniți de atrocitățile fioroase, masacrele și linșaje'e 
săvîrșite de bandele reacționare și fasciste care au 
ucis mișelește numeroși fii devotați ai popo-ului ma
ghiar; au incendiat, jefuit și distrus nenumărate bu
nuri, create cu multe eforturi de poporul maghiar in 
cursul anilor.

Cei care au pus la cale aceste bestialități sînt nu 
numai dușmanii poporului maghiar; ei sînt și duș
manii noștri — dușmanii tuturor oamenilor muncii. 
Scopul lor este să restabilească domnia fabricanților 
și moșierilor, să restituie capitaliștilor uzine'e și ma
rilor moșieri pămînturile, să rupă Ungaria de fami
lia prietenească a țărilor socialiste și să o trans
forme într-un post înaintat al reacțiunii și imperia
lismului împotriva Uniunii Sovietice și a celorlalte 
țări democrat-populare.

Clasa muncitoare și toți oamenii muncii din R.P.R. 
nu s-au îndoit nici o clipă că muncitorimea maghiară 
și toți p’trio'îi maghiari, în fața pericolului ce ame
nința Ungaria democrat-populară, vor găsi forțele 
necesare capabile a zdrobi bandele fasciste contrare
voluționare. Oamenii muncii și întregul nostru popor 
muncitor au primit cu mare însuflețire și adîncă sa
tisfacție’formarea guvernului maghiar revoluționar 
muncitoresc-țărănesc și apelul lansat de acesta pen
tru unirea muncitorilor, țăranilor și intelectualității 
legată de popor, a tuturor forțelor progresiste și pa
triotice în lupta pentru apărarea cuceririlor demo

crat-populare, pentru cauza construirii socialismului 
în Republica Populară Ungară.

Consiliul Central al Sindicatelor din R.P.R., își ex
primă conv'ngerea că clasa muncitoare maghiară și 
sindicatele sale, în rîndul cărora se găsesc minunați 
luptători devotați cauzei socialismului și păcii, vor 
ști să apere cuceririle lor sfinte, vor împiedica reve
nirea la putere a capitaliștilor și moșierilor, vor 
zdrobi pină la capăt teroarea fascistă, menținind și 
întărind prietenia poporului ungar cu popoarele ță
rilor socialiste. Unitatea țărilor socialiste, în frunte 
cu Uniunea Sovietică, axe cea mai mare însemnătate 
pentru apărarea independenței și suveranității, pen
tru progresul economic și social al fiecărei țări care 
construiește socialismul, pentru cauza păcii și soci
alismului în lumea întreagă.

Avem credința fermă că muncitorii mineri, meta- 
lurgiști, feroviari, constructori, întreaga clasă munci
toare. toate forțele sănătoase și patriotice din Un
garia, vor fi vigilente și vor lupta fără odihnă pînă 
Ia zdrobirea completă a bandelor contrarevoluțio
nare. vor restabili ordinea în întreaga țară și reluînd 
munca pașnică constructivă, vor obține în timp scurt 
succese în dezvoltarea economiei și culturii, în ridi
carea nivelului de trai al poporului muncitor.

Dragi prieteni! Frați muncitori maghiarii
In lupta voastră eroică pentru apărarea demo

crației și socialismului voi nu sînteți singuri. Alături 
de voi sînt toți oamenii muncii din marea și puter
nica familie a țărilor socialiste, toți oamenii muncii 
și toate forțele progresiste și democratice din întrea
ga lume. In lupta voastră puteți conta pe solidarita
tea fierbinte și sprijinul frățesc al clasei muncitoare, 
al sindicatelor și al tuturor oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă.

Trăiască lupta hotărîtă a poporului frate maghiar 
în frunte cu clasa muncitoare pentru apărarea orîn- 
duirii democrat-populare I

Trăiască măreața unitate a țărilor socialiste !
Trăiască solidaritatea internațională a celor ce 
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Ultimele noutăți 
de la Melbourne
MELBOURNE 5 (Serviciul nos

tru special radio).
Astăzi a sosit în localitate un 

grup de 73 sportivi sovietici 
printre care și renumitul campion 
și recordman Vladimir Kuț. La 
sosire sportivii sovietici au fost 
rntîmpinați de o adevărată armată 
de ziariști și foto reporteri. O 
deosebită senzație au stîrnit „uri
așii" din echipa de baschet a 
Uniunii Sovietice.

La Melbourne vremea se men
ține nefavorabilă. De cîteva zile 
plouă întruna, iar temperatura este 
doar de + 4 grade. Atleți! nu se 
pot antrena și stau tot timpul în 
locuințele ce le-au fost rezervate 
în satul olimpic, încălzindu-se la 
radiatoarele electrice.

sărbătoare a oamenilor muncii
ridicat la luptă hotărîtă pentru a 
infringe reacțiunea internă, a res
pinge uneltirile cercurilor reacțio
nare imperialiste din străinătate 
pentru a pune capăt haosului și 
a vindeca rănile provocate de 
bandele reacționare, pentru a con
solida economia țării Și a ridica 
nivelul de trai al oamenilor mun
cii.

Poporul romtn își exprimă sim
patia sa fierbinte pentru această 
luptă dreaptă a 'poporului frate 
maghiar și încrederea deplină că 
guvernul revoluționar munci lo- 
resc-țărănesc, sprijinit de masele 
largi populare va înfăptui cu suc
ces programul său înfățișat poporu- 
tui Și va asigura victoria forțe
lor democrației și socialismului tn 
Renublica Populară Ungară.

Călăuziți de Hotărîrile celui de 
al Ildea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romî.n, oamenii mun
cii din patria noastră strîns uniți 
în jurul partidului și guvernului 
obțin noi succese pe drumul înde
plinirii programului măreț de dez
voltare economică și culturală, de 
ridicare continuă a nivelului de 
trai.

Din orașele și satele patriei 
noastre libere sosesc mereu tele
grame adresate Comitetului Cen
tral al P. M. R., în frunte cu tov. 
Gh. Gheorghiu-Dej, care mărturi
sesc mulțumirea oamenilor muncii 
pentru recenta Hotărîre privind 
îmbunătățirea sistemului de sala
rizare, pensiii șj acordarea de alo
cații pentru copiii salariaiților. Toți 
cei ce muncesc văd în aceste mă

Botv’niik și Smîslov n-au putut rezolva rivalitatea 
nici cu ocazia turneului Alehin

Pentru oricare șahisft este evi
dent rezultatul într-adevăr sim
bolic cu care s-a încheiat con
cursul internațional de șah de la 
Moscova. Turneul care a cinstit 
memoria marelui campion al lumii 
A. A. Alehin a luat sfîrșit cu vic
toria actualului campion mondial. 
M. Botvinik, la egalitate cu V. 
Smîslov, cha'.angeru! său în apro
piatul meci perttru titlul suprem.

Coincidență, întâmplare ? Nu 1 
Asemenea fenomene sînt cu totul 
străine șahului. Rezultatul recen
tului turneu nu face decît să con
firme că „moștenirea" lui Alehin 
se găsește în mîini bune, indife
rent de faptul dacă Botvinik o 
va păstra și după cea de a treia 

suri confirmindu-se încăodată jus
tețea politicii partidului și startu
lui nostru detmocrat-popullar la 
baza căreia stă grija permanentă 
pentru om și nevoile sale.

Poporul romîn și minoritățile 
naționale care se bucură de toate 
drepturile, formează laolaltă o fa
milie frățească. Ele luptă umăr 
la umăr sub înțeleaptă conducere 
a Partidului Muncitoresc Romîn 
pentru făurirea socialismului, * a 
unui viitor tot mai fericit. Elesînt 
conștiente că succesele de pînă 
acum și cele oe trebuie să urmeze 
pe baza muncii rodnice și entu
ziaste se datorează și ajutorului 
frățesc și multilateral al Marii 
Uniuni Sovietice.

Sutele de mii de sportivi știu că 
progresul realizat de mișcarea de 
cultură fizică și sport în Republi
ca noastră Populară este rod al 
conducerii și ajutorului asigurat 
de partid dar șl a experienții și 
stalurilor credinciosului prieten de 
la răsărit. Experiența organizato
rică, specialiști, pregătirea cadre
lor di (factice și tehnice, materiale, 
iată pe scurt ce datorăm și în do
meniul sportului poporului sovie
tic.

împreună cu întregul nostru po
por, sutele de mii de sportivi a- 
dresează de 7 Noiembrie un salut 
frățesc marelui popor sovietic. 
Comitetului Central Leninist al 
P.C.U.S., guvernului U.R.S.Ș. și 
le urează din adîncul inimii noi 
și mari succese în lupta pentru 
construirea comunismului, pentru 
apărarea păcii în lume. 

încercare sau dacă Smîslov o va 
prelua la această nouă tentativă.

Au învins de justețe Botvinik 
și Smîslov cu un procentaj destul 
de ridicat (73,33 ia sută) pentru 
un turneu în care evoluează II 
mari maeștri.

Jocul campionului lumii a fost

Botvinik și Smîslov 
profund, la înălțimea creațiilor 
celui ta memoria căruia s-a des-: 
fășunat turneul. Același lucru se 
poate spune despre’ Smîslov și 
Taimanov. In formă excelentă s-au 
arătat marele maestru iugoslav 
Gligoric și argentinianul Najdorf. 
Keres a sclipit în cîteva partide 
conduse în veritabilul stil al iui 
Alehin. Realizînd peste 50 la sută 
într-un turneu de o asemenea an
vergură Pachman, Stahlberg și 
Unzicker pot fi mulțumiți de re
zultat.

Iubitorii de șah din țara noas
tră, au fost afectați de insuccesele 
iui Victor Ciocîltea, rar întrerupte 
de cîte o remiză. Intr-adevăr, atît 
locul ocupat (14), cit mai ales re
zultatul tehnic (1 victorie, 9 în- 
frîngeri, 5 remize) nu ne pot mul
țumi. Se pune în mod firesc în
trebarea : a fost rezonabilă parti
ciparea lui Ciocîltea la acest con
curs ? Anul acesta fostul nostru 
campion a obținut unele rezultate 
promițătoare (locul III la tur
neul de la bresda, aproape 50 
la sută la olimpiadă) care, după 
părerea noastră, nu justificau 
totuși, includerea lui în rîndul par- 
ticipanților de la Moscova. Cu atît 
maj mult cu cit Ciocîltea a mani
festat încă din timpu! turneului 

națiunilor semne evidente de obo-

Campionatele internaționale 
d® tenis de masă ale Austriei

MARIA GOLOPENTA A TERMI
NAT NEÎNVINSĂ TURNEUL 

JUNIOARELOR
Cancursul internațional de tenis 

de masă de la Viena ne-a adus 
victoria Măriei Golopența, care a 
cîștigat întrecerea din turneul re
zervat junioarelor.

Această nouă victorie vine să 
confirme o dată în plus valoarea 
tinerei noastre reprezentante. Ea 
a învins-o în finală pe cehoslovaca 
Schmidt, cu scorul de 2—1.

Iată alte rezultate tehnice în
registrate : SIMPLU BARBAȚI : 
Gyetvai — Gabric 3—0, Berczic 
— Andreadis 3—1, Seiz — Ha
ra sztosi 3—-2, Reiter — Seifert 
3—1, Gyetvaj — Tereba 3—1. 
Stipek —Foldy 3—1, Gantner — 
Amouretti 3—1; sferturi de finală: 
Berczic — Seiz 3—0, Gyetvai — 
Reiter 3—1, Stipek — Gantner 
3—0, Harangozo — Sido 3—1: 
semifinale: Stipek — Harangozo 
3—1, Berczic — Gyetvai 3—2; 
finala: Berczic — Stipek 3—0. 
(17, 10, 18). SIMPLU FEMEI: 
finala: Farkas — Wertl 3—0 (19, 
18, 9) ; DUBLU BARBAȚI : semi
finale: Sido, Gyetvai — Tereba, 
Wihnanovski 3—0, Andreadis, Sti
pek — Gantner. Reiter 3—2. ’

Franța —Belgia 
la fotbal

nuniinicâ se«tva desfășura la 
Paris, pe stadionul Colombes, me
ciul internațional de fotbal Franța- 
Belgia, contînd pentru eliminatoriile 
campionatului mondial. Francezii a- 
nunță ca> vor păstra aceeași echipă 
care a obținut victoria în fața e- 
chipei U.R.S.S., cu o singură excep
ție: aripa dreaptă. A fost Introdus 
tînărui atacant de la Lens, Wisznie- 
cki- Astfel echipa Franței pentru 
meciul cu Belgia va fi următoarea: 
Remetter-Kaelbel, Marche - Louis, 
Jonqtiet, Marcel-Wirmiecki, Mek fo

ii fi, Cisowski, Pian toni, Vincent.

seală. Prea puțin l-a putut ajuta 
Traian Ichim secundantul său, în 
trecut un valoros șahist dar care 
de mult timp a rupt legătura cu 
jocul practic, ocupîndu-se (cu suc
ces) doar de iatura organizato
rică. Neglijarea tuturor acestor 
considerații a dus la o experiență

la masa de joc
destul de tristă. Dar cum faptul 
este consumat nu ne rărnîne decît 
să recomandăm pe viitor o ana
liză mai judicioasă a posibilități
lor participanțitor noștri la tur
neele internaționale, iar lui Cio
cîltea să pună în practică bagajul 
de cunoștințe și experiență pe care 
îl oferă un astfel de concurs.

GH. V.
Iată plasamentul final ai memo

rialului Alehin : 1—2. Botvinik,
Smîslov 11 pct.; 3. Taimanov
10'/2 pct. (toți U.R.S.S.) ; 4. Gli
goric (R.P.F. Iugoslavia) 10 pct;
5. Bronștein (U.R.S.S.) 9’/2 pct.;
6. Najdorf (Argentina) 9 pct.; 
7—8. Keres (U.R.S.S.), Pachman 
(R. Cehoslovacă) 8l/2 pct.; 9—10. 
Unzicker (R. F. Germană), Stahl
berg (Suedia) 8 pct.; 11. Szabo 
(R. P. Ungară) 6 pct.; 12—13. 
Ptdevski (R. P. Bulgaria), Uhl- 
man (R. D. Germană) 5*/ 2 pct.;
14. Ciocîltea (R.P.R.) 3'/2 pct.;
15. Sliwa (R. P. Polonă) 3 pct.;
16. Golombek (Anglia) 2*/ 2 pct.


