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A 55-a aniversare a tovarășului Gheorghe Gheorgniu-Dej
Tovarășului

Gheorghe Gheorghiu-Dej
prin secretar al Conitetului Central al Partidalai 

Muncitoresc Rom in
București

La a 55-a aniversare a zătei taie de naștere, 
Comitetul Central a! Partidului .Munci’.cresc Ro- 
min. Prezidiul Marii Adunări Națtoaale și 
siliul de Miniștri al RepubWcn PocxMare Ramtoe 
îți urează, scumpe tovarășe Gheorghtu-Dei, multă 
sănătate și putere de muncă pentru a putea în
deplini, ca și pină acum, marile sarcini pe care 
partidul ți le-a încredințat.

Eroica noastră ciasă muncitoare, harnica țără
nime muncitoare a tării noastre, intelectualitatea 
noastră, devotată poporului strîns unite în jurul 
partidului, au neclintita încredere că, sub condu
cerea pricepută și fermă a Comitetului Central, 
în frunte cu tine, vor obține noi și importante suc
cese în lupta pentru întărirea continuă a partidu
lui, apărarea și consolidarea regimului democrat- 
popular și construirea socialismului în patria noa
stră, pentru întărirea unității țărilor socialiste, a 
colaborării și prieteniei între popoare și apă
rarea păcii.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn 

Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a R. P. R.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne

I

Cu inimile pline de calde sentimente prietenești față de țara 
care a rupt, pentru prima dată in istorie, lanțurile capitalis
mului mondial, oamenii muncii de pretutindeni au sărbătorit 

eja de a 39-a aniversare a Marelui Octombrie. La Moscova, aproape 
10.000 de oameni au ascultat raportul prezentat de M. A. Suslov 
asupra mărețelor realizări ale Uniunii Sovietice, asupra situației 
internaționale in momentul celei de a 39-a aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie.

In perspectiva istoriei. 39 de ani reprezintă o perioadă foarte 
scurtă. Cu toate acestea popoarele Uniunii Sovietice an realizat 
succese care situează azi patria lor m fruntea tuturor țărilor din 
lume, din punct de vedere al ritmului de dezvoltare economică. 
Cifrele prezentate in raport vorbesc de la sine despre rigoarea siste
mului socialist, despre neta sa superioritate asupra capitabsotalai: 
in numai 17 ani, in perioada 1939—1954, Uniunea Sovietică ș»-a 
sporit producția de oțel de 10 ori, extracția de petrol de 0 ori, 
producția de energie electrică de 31 ari In aceeași perioadă, pro
ducția de oțel a S.U_A. a crescut doar de 14 ari. cea de petrol 
de 24 ori, cea de energie electrica de numai C ori. O simplă 
comparație a acestor cifre este suficieală pentru a dovedi că. dez- 
voitindu-se intr-na astfel de ritm, Uniunea Sovietici va ajunge d a 
armă ți va depăși din poact de vedere economic toate țările lumii.

Cită importanți are acest fapt o demonstrează schimbarea ra
portului de forțe pe scară iMernațiooală intre lagărul socialist și 
cei capitalist. .Mar .le victorii ale social îsznutoi în Uniunea Sovie
tică. afirmarea soczailsmuhti ca sistas icoadiaL destrămarea în 
cars a sistemidu: coiac. al al imperia ismcl-L slăbirea serioasă a 
forțelor cațHtaăisuulu' mondial schimbă substanțial șt înlesnesc 
in toate țările coodițiHe și formele luptei forțelor progresiste înain
tate pentru transformarea societății omenești pe baze noi, socia iste", 
arată M A. Suslov in raportul său. Intr-adevăr, acest fapt este 
ilustrat emu nu se poate mai bme de progresul uriaș înregistrat in 
toate domeniile de ceMatte țări ale socialismului, de Marea Ch'nă, 
de țările de democrație populară, printre care ți țara noastră. 
Marile succese ale Uniunii Sovietice, ca ți politica de coexistență 
pașnică pe care ea o promovează, corespund totodată intereselor 
țârilor de curind eliberate de sub jugul colonialismului ca Și 
aspirațiilor sutelor de milioane de oameni simpli din lumea în
treagă.

Dar. întărirea forțelor socialismului provoacă panică ți derută 
in cercurile capitaliste, care își dau seama cit de dezastruoasă ar 
fi pentru viitorul lor o întrecere pașnică Intre cele două sisteme, pe 
scară mondiala. Ele au dezlănțuit cn furie odioasa agresiune contra 
Egiptului, o țară de curind scăpată de robia colonialistă. Mai molt 
decit atit, ele caută să semene discordie chiar între țările marii 
familii socialiste ți recenta încercare a contrarevoluționarilor din 
Ungaria de a restaura fascismul in această țară este concludentă. 
De aceea nu este de mirare că eșecul contrarevoluției din Ungaria 
a provocat urlete de furie sălbatică în întreaga tabără imperia; 
listă. Aceste urlete au avut, printre altele, ți scopul de a acoperi 
m mod diversionist ecoul atit de puternic al revoltei cu care po- 
poarele Asiei și 'Africei, ale lumii întregi, au răspuns sîngeroasei 
agresiuni anglo-franco-israeliene împotriva Egiptului. Și furia im
perialiștilor e cu atit mai mare cu cît eșuarea atacului contrarevo
luționar împotriva regimului democrat-popular din Ungaria a dus 
la o și mai -strinsă unire a țărilor socialiste, la întărirea relațiilor 
frățești de prietenească colaborare, bazată pe principiile leniniste ale 
egalității de drepturi intre popoare. „Zadarnce sînt încercările 
cercurilor imperialiste de a lovi în prietenia și unitatea frățească 
a țărilor socialiste, de a le izola de U.R.S S.. forța principală a 
lagărului socialist. Unitatea țărilor socialiste este trainică și de 
nezdruncinat. Mai mult, provocările și diversiunile imperialiste 
nu fac decît s-o consolideze și mai m.ult“, a arătat tovarășul C. 
Pîrvulescu în cuvîntarea rostită în fața aproape 5.000 de partici- 
panți la adunarea festivă din București, consacrată aniversării 
Marelui Octombrie.

Popoarele țărilor socialiste — printre care și poporul nostru — 
au sărbătorit ziua de 7 Noiembrie trecindu-și în revistă succesele 
obținute pe calea socialismului șl a păcii și exprimîndu-și hotărîrea 
de a răspunde cum se cuvine ori căror tentative ale dușmanilor 
socialismului de a le pune piedici în drumul către un viitor fericit.

Insemnări din ultima etapă: IAȘI—UNGHENI...
sajului de prietenie al tineretului 
nostru adresat tineretului sovietic, 
ea a încercat o vădită emoție. Și 
totuși așa a fost! Dar oare nu a-

(Continuare în pag. 2-a)

IAȘI, 6 noiembrie!

De multă vreme iarna dădea 
tîrcoale lașului. De cîteva 
ori bătrina cetate domneas-

aceeași dragoste, cu aceeași prte 
tenie

Dar, 
ceru- 
iulgi

-BINE ATI VENIT LA NOI 
DRAGI PRIETENI"

cînd

că a ieșit „învingătoare*1, 
într-una din zile din înaltul 
lui au început să coboare lin 
mari de nea

Era în după-amiaza aceea
în fața Palatului Cultural își dă
duseră întSlnire purtătorii ștafe

tei. Tinerilor din Vaslui, de pe 
meleagurile sucevene, din alte zeci 
de orașe și sate, iarna le-a fost 
tovarăș pe drumurile de țară, pe 

șosele, rid.'cindu le obstacole de 
tot felul aidoma ca în istorisirile 
din cărțile de basme. Sutele d» 
oameni care au înfruntat cu ace
lași curaj asprimea vremii pentru 
a-i vedea pe sportivi au putut 
asista la o sinceră și puternică 
manifestație de dragoste a oeior 
care aduseseră aici ștafeta priete
niei.

Citeva 
bovit în 
de tineri 
ștafetei ■ 
asupra impunătoarei statui 
Ștefan cel Mare. Istoria vremuri
lor de-acum cinci veacuri a- 
mintește relațiile de prietenie și 
bună vecinătate ale domnului mol
dovean cu popoarele din răsărit. 
Dar gîndnri’e noastre, ale celor 
care ne-am amintit aceste lucruri, 
au lăsiat în urmă anul 1457 în
crustat acolo, pe placa statuii, po- 
"posind din nou în zilele noastre; 
s-au îndreptat apoi, pline de 
dejde, spre zilele viitoare.

Pe podul de peste Prut, aceste 
cuvinte au răsunat în limbile 
a două popoare prietene. Și e 

destul de ușor să înfiripi o discu
ție, să faci cunoștințe: nu puțini 
sînt cei care știu romînește.

Am lăsat în urmă Podul prie
teniei! Ceasurile noastre arată 1 
și 25 minute. Pe peronul gării 
Ungheni este însă ora 2 și 25 
minute. Ora Moscovei. Sintem pe 
pămînt sovietic! Pe pămîntul prie
tenilor. In mijlocul prietenii»»-

I

clipe mai tîrziu am ză- 
mijiocul unui mănunchi 

care — după predarea 
- își opriseră privirile 

a lut

PF PAMTNT SOVIETIC

nă-

n delegația noastră sînt 
meni care au trecut de multe 
ori hotarele patriei. Credeți 

poate că de data aceasta apropierea 
de graniță este lipsită de acel sim- 
țărnînt care te cuprinde în astfel 
de clipe? Nici vorbă. Sîntem des
tul de emoționați. Trenul ne poiar- 
tă pînă aproape de graniță. Șl, 
iată-ne, cu inimile bătînd puter
nic, cu brațele pline de flori, tâ- 
cînd primii pași pe podul de pesta 
Prut. Gazdele ne așteaptă. Cu

M-

„SCUMPI VECINI, ȘTAFETA 
PRIETENIEI VA EXPRIMA 

CALDA RECUNOȘTINȚA A PO
PORULUI NOSTRU"

Sute de oameni, sportivi, acti
viști, bătrîni și copii ne întind 
prietenește mîinile. Pe peron, 

gazdele au scris în ronrnește 
„BINE AȚI VENIT". Ne simțim 
ca acasă la noi.

Delegația noastră alcătuită din 
membri ai comitetului regional de 

partid Iași, ai sfatului popular re
gional, reprezentanți ai organiza
țiilor de tineret și obștești, ai 

C.C.F.S. etc., este puternic impre
sionată de călduroasa primire ce 
i-a fost făcută

Cu cuvinte pornite din jnimă 
tînăra profesoară de educație fi
zică Liudmila Loghinova rostește 
un călduros salut din partea spor- 
tivi! or. Cu aceeași bucurie 
salutată delegația noastră și 
către Al. Ivanoviici 
președintele sfatu-lui 
nai Ungheni, ca și 
Cornovan, secretar 
lului din Republica
că și membru al Comitetului pen 
tru Cultură Fizică și Sport.

Pentru cei care au cuinoscut-o 
pe Lia Sîrbu nu numai pe poli 
gonul Tunari ci și pe scena Tea- 
trului Tineretului se părea poiate 
ciudată afirmația că atunci cînd 
maestra sportului a dat citire me-

este 
de 

Omilcinko, 
popular raio-

de către D. 
al Comsomo.
Moldoveneas-

Burevostnik Chișinău evoluează mîine în Capitală 
în compania Energiei Flacăra Ploești

De vineri, fotbaliștii sovietici 
de la Burevestnik-Chișinău sînt 
oaspeții Capitalei. La sosire, dele
gația sportivă din 
venească a fost 
multă căldură de 
reșteni și activiști 
Energia.

Oaspeții și-au 
lor interes față de

R.S.S. Mo’.do- 
întîmplnată c:> 
sportivi bucu- 
ai asociației

mărturisit viul 
întîlnirea prie-

tenească cu Energia Flacăra Plo- 
ești, ultima pe care o vor susține 
în cadrul turneului lor în țara 
noastră. Valoarea echipei ploeștene 
le este cunoscută fotbaliștilor din 
Chișinău și de aceea ei privesc 
meciul de mîine ci cea mai mare 
seriozitate, fiind hotărîți să rea
lizeze la București comportarea lor 
cea mai bună, la înălțimea per-

dintre 
echipei

Cifiua 
jucătorii 
Burevestnîk. Sas: 
Eremeev; Jos, de 
la stingă- Vafke- 
vici, Muhortov, 
Korotkov, Pota
pov și Bulkin

văzufi de Neagu

formanțelor reușite în campionatul 
unional (3—1 cu ȚDSA, 4—1 cu 
Torpedo Moscova, 2—1 cu Dinamo 
Tbilisi, 2—1 și 2—0 • cu Rezer
vele de Muncă Leningrad etc.).

Acest fapt deschide perspective 
din cele mai interesante meciului 
de mîine. Se întîlnesc 
tehnice și combative, 
tică un fotbal deosebit

Meciul se dispută pe Stadio
nul Republicii, cu începere de la 
ora 14,45, sub conducerea arbitru
lui iugoslav L. Lemesici. Meciud 
va fi precedat de o altă întrecere 
importantă: finala campionatului 

republican de juniori, Energia Fla
căra Ploești-Știința Cluj (ora 12,30).

două echipe 
care prac- 
de dinamic.

JOI LA IAȘI — MECI NUL
1-1 (1-0)

IAȘI 9 (Prin telefon).— Timptfl 
rece, vîntul puternic și terenul a- 
coperit parțial cu gheață și ză
padă au influențat desfășurarea 
meciului Burevestnik-Se’ecționatia 
orașului lași. Jucătorii celor două 
echipe și în special cei sovietici, 
au reușit să ofere totuși un joc 
frumos, răsplătit în nenumărate 
rîoduri de cei peste 3.000 de spec
tatori cu aplauze entuziaste.

Meciul a început într-un tempo 
foarte rapid, în nota de dominare 
a echipei oaspe. Jucătorii sovietici 
combină foarte frumos, reușind să 
pună la grea încercare poarta a- 
părată de Ghibănescu, In minu
tele 4, 6 și 7 oaspeții ratează 
ocazii bune prin Muhortov și Vaț- 
kevici. Treptat, jocul s-a echilibrat 
și ieșenii au început să răspundă 
cu contraatacuri periculoase, dar 
Vasilescu (min. 10) și Nicolau 
(min. 15) au tras ne lîngă poarta 
părăsită de Eremeev. Totuși, cei

(Continuare in pag. 2-«Jț



la căderea primilor fulgi de nea...
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Un oaspe a cărui sosire era așteptată pentru 
unii, pentru mult mai tîrziu de alții, și-a făcut 
prima zi a lui noiembrie: norii plumburii au început să cearnă fulgi 
albi in loc de picuri de ploaie, vîntul rece a măturat intr-o clipă 
frunzele ruginii de pe caldarîm. A venit iarna, deschizînd o nouă 
pagină a calendarului sportiv.

Și, în timp ce în întreprinderi se iau ultimele măsuri tehnico- 
organizatorice ,de sezon", în timp ce... gospodinele își fac pregătirile 
de rigoare, în colectivele sportive emoția cu care sini urmărite 
ultimele etape ale campionatelor republicane își dă nuna cu o justi

ficată îngrijorare: ,N venit iarna, ce ne facem?*

...Meciul Burevestnîk — Energia 
Flacăra Pioești la: Pronosport
(Cai. Victoriei și Bd. Diaicu Go- 
lescu), Stadionul Republicii (str 
Hașdeu), Dinamo, Giulești, CCA 
și în str. I. Vidu.

...Meciul CCA — Locomotiva 
Timișoara la: Pronosport (Cal. 
Victoriei), C.CA., Dinamo, Stadio
nul 23 August și în str. I. Vidu.

I. S. Prcrrospcrt a<îuce la cunoș
tința participanților din Capitala că 
își pot depune buletinele pentru 
concursul Pronosport nr. 45 (etapa 
din 11 noiembrie) pînâ astă seară la 
ora '24.

După cum se știe și la .acest con
curs sînt acordate ca premii speciale 
pentru „ffT4 rezultate: o motocicletă 
I.J. pentru participantul cu cele mai 
multe variante cu „C“ rezultate și o 
motocicletă IJT. și 5 ceasuri de mînă 
„Doxa“ prin tragere din urnă.
• Plata preimiilo-r de la concursul 

Pronosport nr. 44 (etapa din 4 no
iembrie) continuă în Capitală șl as
tăzi după amiază începînd de la ora 
17 la agențiile d’in raioanele în care 
și-au depus premiații buletinele.
• lată ,acum programul .concursu

lui Pronosport nr. 46 (etapa din 18 
noiembrie):

Dar, toți cei care nu sînt dispuși să se lamenteze cu brațele 
încrucișate au lăsat repede de-o parte îngrijorarea, pentru a porni 
la treabă. încă cu multă vreme în urmă, o scrisoare sosită din Paș
cani, de la corespondentul nostru C. Enea. ne anunța că sportivii 
din oraș și raion s-au îngrijit din vreme pentru ca iarna să nu-i 
ia prin surprindere. La Palatul Culturii au fost amenajate două 
încăperi pentru a permite desfășurarea competițiilor de șah și tenis 
de masă afund cind lipsa de zăpadă îi va țintui pe schiori în casă. 
Aceleași preparative au transformat două săli ale clubului C F.R. în... 
terenuri de șah și tenis de masă, în timp ce ,.administrativul" co
lectivului se preocupă de recondiționarea schiurilor existente și de 
procurarea altora noi. Odată cu colectivele sportive sindicale, direc. 
țiunile școlilor din localitate (Șc. medie mixtă, șc. profesională C.F.R. 
etc.) se străduiesc și ele să asigure condiții bune sportivilor dor ni ci 
să-și continue activitatea în „sezonul rece"; în multe colective să
tești, ca Recolta Lespezi, Ruginoasa, Tătăruși, Miroslovești, Mogo- 
șe'ști ele. au început acțiunile pentru confecționarea schiurilor, săniu
țelor și a jocurilor de șah, cu posibilități locale.

Experiențele pozitive de anal trecut (1200 de inițiati in schi, 
<100 perechi de schiuri confecționate pe scară locală etc.) au consti
tuit pentru activiștii sportivi din reg. Cluj un ghid in pregătirile 
efectuate în vederea actualului sezon de iarnă. Dar... nu lipsesc 
nici angajamentele rămase pe iurtie, nici promisiunile făcute in inter
minabile ședințe și uitate imediat după aceea. Iată de ce unele 
colective, ca Progresul l.M.F. au început de pe acum pregătirea 
schiorilor (deocamdată ,pe uscat" și in sală), iar alte colective, ca 
Locomotiva, Voința și Progresul S.F. se ocupă cu atenție de punerea 
la punct a bazelor și a materialelor și echipamentului de iarnă, Ne 
însușim insă concluzia coresoondentului Valeriu Gligor: cită vreme 
colective mari, ca Energia Metalul, Flamura roșie lanoș Herbak și, 
tn oarecare măsură, Știința Cluj nu s-au hoturît să ia act de venirea 
iernii, cită vreme comisia regională de schi nu va renunța la me
todele sale birocratice de muncă, sportivii clujeni nu vor avea con
diții optime de activitate in timpul iernii.

In plus, să nu uităm că pregătiri de iarnă nu înseamnă doar 
preocuparea de bun gosooclar față de inventarul respectiv și nici 
numai unele măsuri în legătură cu activitatea competițicnală. Iarna 
oferă cele mai bune condiții penf'u întărirea organizatorică a colec
tivelor sportive, ca și pentru statornicirea unor baze mai puternice 
muncii educative. Nu credem că este cazul să insistăm cu amănunte 
asupra acestor probleme; în definitiv, ele au fost discutate foarte pe 
larg in fiecare ajun de iarnă, instrucțiuni precise au fost trimise 
tuturor colectivelor sportive. Principalul este ca aceste instrucțiuni 
să fie respectate, ca pregătirile în vederea actualului sezon de iarnă 
să fie orientate în direcția reluării inițiativelor de anii trecuți și a 
lichidării lipsurilor înregistrate.

Și atunci, primii fulgi de zăpadă adevărată, care nu se vor mai 
transforma in zloată, ci în covor imaculat, var Ii salutați cu bucurie 
de miile de tineri sportivi. . ,V. ARNAUTU

In curind, astfel de aspecte vor putea fi iniilrute la tot pasul, 
nu numai la 1400 m. deasupra nivelului mării. Dar, sezonul spor
tiv de iarnă nu trebuie așteptat, ci pregătit-.

Ri *

Crosurile populare—mijloc de afirmare a
< Scriu aceste rînduri nu numai 
«ca sportiv care mi-atn început ac
tivitatea participînd la probe de 
icros, ci și ca pasionat spectator 
;al unor asemenea competiții popu- 
tlare, devenite tradiționale. în țara 
noastră. Voi vorbi mai ales despre 

•rolul pozitiv pe care îl are prac
ticarea crosului pentru fiecare 
r sportiv, precum și despre desfă
șurarea finalelor ediției actuale a
• crosului „Să întimpinăm 7 Noiem- 
■brie“.

Toate studiile științifice de spe
cialitate subliniază efectul binefă-
• cător al crosului asupra dezvol
tării multilaterale și întăririi fizice 
ia fiecărui sportiv, indiferent de 
«ramura, pe care s-a hotărît s-o 
.practice. Alergările de cros sînt o 
; adevărată poartă de intrare în ac
tivitatea sportivă a tineretului și, 
5în aceiași timp, oferă posibilitatea 
consacrării sportivilor în probele 
atletice de fond. Este știut faptul 
că ntulți dintre fondiștii noștri 
fruntași — Dinu Cristeii, Victor 
.Pop, Nicolae Bunea, Ferdinand 

1
4

ceva mai tîrziu de 
apariția încă din

I

4

Moscovici ș.a. — au la activ un 
îndelungat stagiu de perfecționare 
pe baza practicării alergărilor de 
cros.

Despre finalîștii ediției de anul 
acesta a crosului „Să întimpinăm 
7 Noiembrie* *,  trebuie vorbit în 
mod elogios; în raport cu finalele 
edițiilor anterioare, cea de anul 
acesta a marcat un accentuat pro
gres tehnic al participanților.

Urmărind fiecare probă, mi-am 
format convingerea că majoritatea 
concurenților s-au prezentat bine 
pregătiți, iar în timpul curselor au 
dat dovada unei orientări tactice 
potrivite în momentele hotărîtoare. 
M-au impresionat plăcuț îndeosebi 
componenții reprezentativei de se
niori a regiunii Stalin, câștigătoa
rea probei respective. Buna pregă
tire a acestor sportivi a fost ilus
trată de faptul că ei au încheiat 
cursa situindu-se pe primele locuri, 
dovedind astfel o perfectă omo
genitate a formației. Așa cum se 
cuvine să elogiem comportarea a- 
cestor finaliști, trebuie să adre
săm cuvinte de laudă și antreno
rului echipei, Ladislau Deak, pen
tru munca rodnică pe care a ide- 
pus-o.

0 mu2 construcție sportivă 
la Turna Sewrii

La Turna Severm se constru
iește un modern complex sportiv- 
Noul stadion va cuprinde un teren 
central de fotbal, o pistă de atle
tism cu șase culoare, terenuri de 
baschet, volei, tenis, un poligon 
de tir precum și vestiare, cabinet 
medical, etc.

Datorită sprijinului pe care îl 
acordă colectivele sportive, lucră 
rile se găsesc intr-un stadiu înain 
tat. S-au efectuat, pînă în prezent 
lucrările de canalizare și drenaj 
iar terenul de fotbaj a fost gazo 
nat- Peluzele sînt in curs de fini 
sare-

S. Romică, corespondent

Campionatele universitare în plină desfășurare
Intrecerile sportive studențești se 

desfășoară în prezent, cu aceeași 
însuflețire, in toate centrele uni
versitare din țară.

De la Cluj, corespondentul nos
tru regional, Emil Bocoș, ne rela
tează că studenții din acest im
portant centru universitar au par. 
tioipat în întreceri cu mult entu
ziasm, fie că a fost vorba de atle
tism sau fotbal, de volei sau gim
nastică, de baschet sau tir, de na- 
tație sau de oină.

In cadrul acestor campionate, 
foarte mulți studenți și-au trecut 
normele complexului G..M.A. dev»- 
rn>d purtători ai insignei.

După statisticile Întocmite 
aonsiliut regional sportiv Știința, 
la concursurile din cadrul etapei 
I-a au participat 8760 studenți. 
Această cifră dovedește atît intere
sul pe care l-an manifestat studen
ții cit și munca intensă de popu
larizare pe care activiștii consiliu
lui regional Știința în colaborare 
cu organizațiile U.T.M. din facui-

de

BUREVESTNIK CHIȘIHĂU EVOLUEAZĂ MÎINE ÎN CAPITALĂ 
ÎN COMPANIA ENERGIEI FLACĂRA PLOEȘTI

(Dwe din pag. 1)

care deschid scorul sînt oaspeții. 
Profitând de o șovăială a funda
șilor localnici, Bulkin înscrie cu 
un șut puternic de la 17 m.: 1—0 
în mîn. 13. După acest gol, am
bele echipe luptă cu și mai multă 
însuflețire. Oaspeții sînt chiar la 
un pas de a reuși mărirea scoru- 
Tui, dar Korotkov (min. 36) trage 
peste poartă la o lovitură de la 
11 m. acordată în urma unui fault 
comis de Ciolan. Pînă la pauză, 
sînt de remarcat situațiile favo
rabile ratate consecutiv dc Vasi- 
lescu și Pantici (min. -41).

La reluare, jocul devine și mai 
dinamic. Balonul este purtat cu 
repeziciune de la o poartă la alta. 
După ce în min. 49 Vațkevicj tra
ge cu puțin peste poartă, Pantici 
aduce egalarea, mareînd pe sub 
Eremeev care ieșise din poartă: 
1—1 în min. 52. După acest gol, 
oaspeții preiau inițiativa, domină 
cu autoritate, dar nu pot modifica

tinerilor alergători

nou con-

care s-au 
duminică, 

sprijinul 
prezenți pe stadion.

Reprezentativele feminine — ju
nioare și senioare — ale Regiunii 
Autonome Maghiare au repurtai, 
de asemenea, un remarcabil succes, 
cucerind locul fruntaș la probele 
respective. Desigur la realizarea 
acestor victorii și-a dat un prețios 
aport antrenorul Ion Ciortea, a 
cărui pricepere tehnică și sîrguintă 
în muncă au fost din 
firmate.

Cadrul sărbătoresc în 
desfășurat finalele de 
arbitrajul competent și 
activiștilor i 
sînt rezultatul unei atente preocu
pări a organizatorilor, care s-au 
străduit și au reușit să asigure 
competiției succesul cuvenit.

Perseverența în pregătire, spori
rea continuă a voinței de a în
vinge, sînt factori cu ajutorul că
rora crosiști ca Ion Slăniceanu, 
Mihai Vass, Gheorghe Semic, Otto 
Leîtig (Orașul Stalin), Ninela 
Răducuțu (Piteșți), Marghit Bo- 
kor (R.AM.) etc. vor putea ajun
ge curînd în rândurile sportivilor 
fruntași din țaTa noastră.

VICTOR FIREA 
maestru al sportului

desfășurat-o 
mobilizatoare

de asemenea 
pe care șefii

tăți și institute au 
prin afișe, panouri 
și gazete de perete.

Trebuie subliniată 
contribuția efectivă 
catedrelor de educație fizică au a- 
dus-o la reușita concursurilor- S-au 
remarcat în special prof. Ion Moi
na de la Institutul politehnic și 
prof. Bella Kovacs de la Universi
tatea Bolyai.

Și de la Iași, unul din corespon
denții noștri, Dan Mircea, ne in
formează că studenții Universității 
,,Alex. Ion Cuza“ iau parte în ma
re număr la desfășurarea campio
natelor. Munca cea mai rodnică' 
au desfășurat-o însă studenții In
stitutului politehnic care în dome
niul organizatoric au folosit și zia. 
rul institutului, unde au publicat 
numeroase articole privind i 
desfășurare a campionatelor, 
ciplfnele care au atras cel mai 
re număr de participanți sînt 
balul și baschetul.

buna
Dis-
ma- 

, tot-

er-rezultatul din cauza apărării 
metîce a ieșenilor și a interven
țiilor de ultimă instanță ale por
tarului Streașină, astfel că partida 
la sfÎTșit cn rezultatul de 1 — 1 
(1—0). Dintre jucători am remar
cat pe Levkin, Potapov, Bulkin, 
Ciolan — oel mai 
ren —, Duțescu și 
bitrat L. Lemeșici

bun dc pe te- 
Nicolau. A ar- 
(Iugoslavia).

BUREVESTNIK: Eretneev-Lev- 
bin, Potapov, Mirgarodski-Hutilkin, 
Sc-r-Vațkevici, Danilov, Korotkov, 
Aiuhartov, Bulir..

SEL. IAȘI: Ghibănescu (Streași- 
nă)-DascăIu, Ciolan, Duțescu-Bui- 
mistriuc, Mănuță-Dram (Atanasiu), 
Nicolau, Vasilesca, Marica, Pon
tici.

£. corespondent

Bilete pentru...

onosport

începe sezonul de ciclo-cros
După închiderea sezonului de 

ckdisnr propriu-zis, (curse pe șo
sea), majoritatea cicliștilor nu trec 
de fel la... iernat, cum s-ar crede 
(sau cum greșit mai fac unii 
alergători), ci își continuă acti
vitatea, participînd la probele de 
ciclocros, E vorba de probe des
tul de dificile, dat fiind că se 
aleargă pe teren variat (arături, 
păduri, dimburi, poteci întortochia- 
te, etc). Această activitate asi
gură însă o folositoare punte de 
legătură între două sezoane de 
ciclism și supune pe sportivi unor 
examene speciale, în care pregă
tirea multilaterală este determi
nantă.

Astfel fiind, și în toamna aceas
ta se vor desfășura cîteva probe 
de acest gen. Semnalul de înce
pere îl dă colectivul sportiv Vo
ința (Prestări Servicii) care va 
organiza prima întrecere de ciclo- 
cros duminică 18 noiembrie. In 
vederea recunoașterii 
(cane, notăm, este destul 
pHcaf) toți participanții 
concurs se vor prezenta 
ora 10. la Sala Floreasca de 
unde, sub conducerea unui delegat 
al organizatorilor vor porni să 
studieze parcursul

traseului 
de com- 
la acest 
mîine la

Ștafeta prieteniei
(Urmare din pag. t)

ceeași emoție o trăim fiecare 
tre noi?

din-i

ros- 
noa- 

preșe-

★
Cuvîntul dc răspuns a fost 

tit de conducătorul delegației 
sire tov. Ion Vai da, vice 
dinte al Comitetului pentru Cul
tura Fizică și Sport de pe lingă 
Consiliul de Miniștri, care a spus, 
printre a țele: „Scumpi vecini! 
Ștafeta prieteniei, care a străbătut 
țara noastră vă exprimă calda re
cunoștință și solidaritate interna
țională a poporului nostru mun
citor. Sîntem convinși că o veți 
primi cu aceeași dragoste cu care 
v-o predăm".

LA REVEDERE, DRAGI 
PRIETENI

Am petrecut la Ungheni ceasuri 
minunate. Discuțiile despre 
sportul și despre sportivii 

noștri n-au contenit pfnă seara 
tîrziu. Firește, cei mai solicitați 
au fost Elena Pădurear.u, Lia 
Sîrbu, Rodnca Sădeanu. Al- Me- 
rică, p. Erdeli. Seara ne am luat 
rămas bun de la primitoarele gaz. i 
de — sportivii și activiștii dn Un-1 
gheni. Ne-am spus cu toții: „La
revedere", ca oameni care știu
prețui prietenia și așteaptă cu 
bucurie și dragoste să-și strângă 
din nou mîinile.

DAN GIRLEȘTEANU

I. Progresul Sabu Mare-Ixxx>taotn« , 
Tr. Severin (cat. B)

II. Locomotiva Arad-Energia Meta
lul Hunedoara (cat. B)

IU. Energ. Met. Uz. tract. Or. Sta- 
lin-Recolta Avîntui Tg. Mureș 
B)

IV. Știința Hași-Energ. Met. 
roșu Or. Stalin (cat. B)

V. Progresul Pocșani-Știința 
curești (cat. B)

VI. Recolta Avîntui Reghin-Loco- 
motiva Cluj (cat B)

VII. Energia Flacăra Moreni-Din»- 
nao 6 București (cat. B)

VIII. Energia Minerul Lupeni-Ener- 
gia Metalul Reșița (cat. B)

IX. Energia Metalul 1 Mai Ploeșb- 
Dinamo Bîrlad (cat. B)

X. Energia Metalul C. TurzH-Pro- 
gresui Sibiu (cat. B)

XI. Roma-Fiorentina (camp, italian)
XII. A talant a-Juventus (camp, ita

lian)

(cat.

St.

Bu

MECIURI DE REZERVA

Larierossi-SampciOTîa (camp. lt»-

Tormo-Internarionale 'câmp.

A.
lian)

B. 
italian).



De ee nu răspunde conducerea 
colectivului Dinamo București?

Au trecut 17 zile de cînd în ziarul nostru a apărut nota „hn- 
treburi care-și așteaptă răspuns", în care se cerea conducerii secție; 
de fotbal Dinamo București să ex plice rușinoasa comportare în în- 
Wtnlrea de tristă aducere aminte de la Sofia, cârd a fost învinsă

X

TJupa turneul din Anglia al echipei C.C.A.
. w

OBIECTIVITATE SAU NECUNOAȘTEREA REALITAȚir

Wlnlrea de tristă
cu 8—1.

Răspunsul se lasă încă așteptat. Mat mult chiar. Am aflat că 
conducerea secției de fotbal a co lectivutaf Dinamo București a re
fuzat pînă azi să se prezinte în fața Biroului Comisiei Centrale de 
fotbal pentru a da lămuririle ne cesare.

întrebăm din nou: cred! tava rășii din 
că atitudinea lor este admisibilă? Socotesc 
ea zecile de mii de entuziaști sim patizanți 
iubitori de. fotbal și de sport din întreaga 
tatr-un rezultat onoratei, să nu afle care este vina jucătorilor, a 
antrenorilor sau chiar a conduce rii?

Rezultatele bune obținute de echipa Dinamo-București in întîl- 
nirile din campionat merită aprecieri pozitive. Dar pot ele. oare, 
să reprezinte tm răspuns față de comportarea sub orice critică de 
la Sofia?

Povestea cu struțul care își ascunde capul în nisip crezînd că 
astfel este salvat e afit de ve che incit nu se poate ca tovarășii 
din conducerea secției de fotbal Dinamo București să nu știe și ei 
că o astfel de atitudine mai mult strică decît ajută.

Toți cetățenii patriei noastre cunosc Hot aricea Consiliului de Mi
niștri care prevede că la orice cri tică in presă trebuie să se răs
pundă în termen de cel mult 10 zile. Cei ce conduc treburile 
acestei echipe de fotbal nu cunosc această hotărîre sau consideră 
cumva că ei sînt scutiți de a râs punde criticilor publice?

Părerea noastră este că atitu dinea acestor tovarăși poate fi ca
lificată ca dispreț sau ca lipsă elementară de răspundere sau ca am
bele la un loc.

Acum cerem conducerii Asocia ției de cultură fizică și sport „Dî- 
natno“ și tovarășului Adrian Petro șarm, secretarul asociației, — care 
a fost, de altfel, la Sofia. — să ne răspundă. Sutele de mii de citi
tori ai ziarului nostru și milioanele de iubitori ai fotbalului din a- 
oeastă țară au dreptul la acest răspuns.

conducerea acestei secții 
ei, oare, că este mai bine 
ai lor, sutele de mii de 
țară care au sperat

La iocheierea semifmalelar cajnpiosatHliii 
de șah
altfel, la Iași a fost cea mai strta- 
să „sosire", trei locwi trebuind să 
fie determinate pe baza coeficien
ților Soneborn-Berger. Fără a în
cerca să redeschidem aci diseoția 
asupra valabilității acestui sistem, 
notăm că „victimele" sale (Brea
zu, Menas, bieamțu și Costea) se 
pot plînge de o adevărată neșansă 
care ’e-a răpit acel minim necesar 
calificării. Oare n-ar fr totuși mai 
judicioasă — sn viitor — organi
zarea unor partide de baraj pen
tru a rezolva problema egalități
lor?

lată clasamentele finale în cete 
trei grupe :

republican
Poate niciodată n-a fes; afit de 

echilibrată și plină de surprize 
lupta în semifinalele campionatu
lui republican de șah. Deținătorii 
locurilor fruntașe n-au putut fi cu- 
noscuți decît în ultima rundă, atît 
hi grupa de la București, cît și In 
cele din țară. Și, trebuie s-o spu
nem de la început, clasamentele fi
nale ne arată că pentru viitoarea 
finală s-au calificat o serie în
treagă de „out-sideri", în dauna 
celor care plecaseră favorițu Nu 
vor fi văzuți în finală Costea. Sei
meanu, Breazu, Crețulescu, Botez, 
Braunstein — ea să ne limităm la 
surprizele de proporții mai mart
in schimb, își vor face debutul ca 
finaliști: Pall, Pitpinic, Pavlov și 
A. Negrea.

Deși în fața importanței proble
mei calificărilor în finală lupta 
pentru primul l°c propriu-zis a tre
cut... pe planul doi, totuși nu tre
buie să neglijăm performanțele de
osebite ale lui Drimer, Mititelu și 
Gunsberger, care au arătat toți 
trei o formă excepțională și ade
vărate calități de învingător.

Cea mai senzațională eliminare 
tete desigur aceea a lui Costea, 
căruia i-a lipsit o jumătate de 
punct pentru a se califica Ia Iași. 
De notat că maestrul gălățean a 
făcut numai remize în ultimele pa
tru runde (cu Winkler, Kadar, ti- 
Alexandrescu și Radulescu). De

Presa noastră de specialitate, ca 
și presa cotidiană, a dat în co
loanele ei amănunte în legătură 
cit desfășurarea turneului echipei 
de fotbal C.C.A. în Anglia. Cum 
era și firesc, cititorii au arătat 
un mare interes față de turneu, 
deoarece acesta era primul turneu 
al unei echipe romîne de fotbal în 
țara în care s-a născut minunatul 
joc cu balonul rotund. Pe bună 
dreptate a fost socotit acest turneu 
ca o confruntare a posibilităților 
celei mai bune echipe de fotbal din 
țara noastră.

Și este bine s-o spunem de la 
început: comportarea fotbaliștilor 
militari, calitatea jocului prestat, 
rezultatele obținute (cu toată îo- 
fringerea categorică din cel de al 
patrulea meci) au fost din cele 
mai bune- In această aprecie-e am 
ținut seama de tonte condițiile în 
care s-a desfășurat turneul și da 
valoarea adversarilor.

Intr-adevăr, echipa CC.A. a j«*-  
cat pentru prima oară în nocturnă, 
în condiții specific englezești: 
teren moale, ceață, burniță. Prima 
intiinire — in care a obținut un 
rezultat de egalitate cu Arsenal- 
Londra — a avut loc în prima zi 
dupâ sosirea în Anglia. în urma 
unui voiaj obositor. Fotbaliștii mi
litari au jucat în 12 zile 4 meciuri, 
trebuind să se deplaseze pentru 
fiecare meci în altă localitate, să 
doarmă în alt loc, ceea ce a spo
rit, firește, oboseala după efor
turile cerute pe teren

Cit despre adversari, nici nu 
mai e necesar să subliniem că a- 
ceștia au fost de valoare ridicată. 
Se știe, îndeobște, că echipele din 
prima ligă profesională a Angliei 
cuprind echipe puternice și de va
lori apropiate. Așa se explică de
sele schimbări în clasament și re
zultatele care surprind pe neavizați, 
De pildă: Blackpool (o echipă 
fruntașe) a fost învinsă de Sun

derland (penultima în clasament 
la 27 X) și încă la categoricul 
scor de 5—2; iar aceeași echipă 
fruntașe abia a învins cu 3—2 
echipa Charlton, ultima clasată, 
în timp ce a învins cu 4—1 e-
chipa Tottenham Hotspur. Și mai 
convingător este exemplul primei 
clasate Manchester United, car» 
neînvinsă de la începutul campio
natului a cedat echipei Everton (a 
16-a în clasament) cu scorul de 
2—5! La 27 octombrie (data 
cînd am putut face ultimul clasa
ment exact) echipele cu care s-a 
întrecut CC.A. ocupau următoa
rele locuri : Wo'.we-hampton Wan
derer — locul 6; Arsenal 
9; Luton Town — locul 
Sheffield Wednesday — 
din 22 echipe.

Comportarea bună a
C.C.A. a fost pe larg subliniată 
de presa engleză. Și socotim că 
bine a făcut presa noastră că a 
redat, în parte, aceste aprecieri 
călduroase, care ne-au bucurat pe 
toți și au fost un motiv de justi
ficată mîndrie. Credem însă că ar 
fi fost bine ca și după revenirea 
echipei în țară presa să continue 
să se ocupe de acest turneu reușit 
căutînd a sublinia învățămintele 
fotbaliștilor militari care, firește, 
pot fi de folos generaL In mică 
măsură acest lucru a fost făcut 
de presa de specialitate și într-un 
articol al ziarului „Elore".

Să ne fie iertat inși faptul că 
nu putem fi de acord cu toate 
cele cuprinse în articolul 
multă obiectivitate" semnat de con
fratele Lazar Lazio în ziarul 
Elore. Nu putem fi de acord, 
pentru că tînărul nostru confrate 
pornește în aprecierile pe care le 
face de la premize false, luind ca 
baza a va’orii adversarilor întîl- 
nîți de C.C-A. situația din clasa 
ment, acum, cînd s-au desfășurat 
doar 15 din cele 43 meciuri ale

CU

lor

— locul
12 iar 

locul 14

echipei

,Mai

BtrcurțEȘTI — Drimer 14 (din 18 
pasibile), Negrea 127.,, Pavlov ți Ur- 
siuu 12, Reicher IX»/.. Voicnleseu, 
Menas și Breaztr 11, Crețnlescu 10, 
Popa, Silberman și Botez 87„ Boz- 
van șl Israel Ea vid 67». Dascălu 
5'A. Varabiescu S, Georgescu 4»/», 
Rotaru 4.

ORADEA — Gănsberger 127. (din 
18), Șuta, I. Szabo și Samarian 12, 
Pal) și Gavrili IX 11 g, Braunstein. 
107,, Seimeanu 10, Șuteu și NachtS, 
Karacsony 87,. Nagy 8, Mitrică 8, E. 
Szabo Șutiman 7, Mendelsohn
6'1,, Herman S, Horvath 4»/t, Balogh 
5 (retras).

IAȘT — Mitiietir 14 (din 19), G. A- 
lexandrescu și Pitpinic IX KXdnlesca, 
Hafee, Kadevici, Neamțu și Costea 
12, Dunăreanu 10’7’,. Winkler șl Stan- 
ciu 10, Schlesinger și Kadar ă. R. A- 
lexandrescu și Deneș ri/,. Fischer 
6'/,, Marcovid și Hăbner S*/ 2, Duml- 
trașcu 5, Weissman I7i-

Echipa

Concursul pentru cea mai

Gînduri după primul
Insă eerespwtienlă

an de activitate
„Atențiune, drepți! Tovarășe 

afltrenoare, echipa feminină de 
handbal Știința I. P. București, 
cu efectivul complet, est? gata pen
tru antrenament". Raportează că
pitanul echipei Anca Drăganciu. 
Antrenamentul a început. Ca de 
obicei, mă așez pe bancă, lingă 
tușe, și încep să urmăresc încăl
zirea. Fetele trec prin fața mea, 
una după alta făcînd diferite miș
cări de gimnastică, Doina Bălan 
pare cam obosită; a venit direct 
de la cursuri. Se spune despre ea 

că are doar două pasiuni : chimia 
și handbalul

*
Fără să vreau îmi vine să zîm- 

besc. Mi-am amintit de felul în 
care m-ati privit ea și Coca Todi- 
rașcu la prima noastră întîlnire. 
Asta se petrecea cu vreo opt luni 
în urmă. Fusesem “chemat Ia cc- 
Iiectivul sportiv, unde tov. E. Za- 
teș mi-a spus; „Tu ești handba
list, nu ? De azi înainte, te ocupi 
de antrenamentele echipei de 
fete—"

După două zile, eram prezent la 
antrenament. Pe teren, 4—5 fete 
în treninguri se jucau cu o minge 
și, din 
cite o 
simțit 
zența: ., „
pe lîngă echipa dvs. Sper că vom 
conlucra cu succes".

Atunci, cele două fete mai înalte 
din flancul drept au tușit semni
ficativ. încet, încet, însă, atn în-

cînd în cînd, îmi aruncau 
privire iscoditoare. M-am 

obligat să-mî justific pre- 
„Sînt delegat de colectiv,

mai bine,

Se apropia începerea com- 
și noi nu aveam „unspre- 
co.rn.pfet. La antrenamente 
multe amatoare de harrd-

ceput să ne cunoaștem 
să ne obișnuim.

Și iată că, după aproape o lună, 
s-a ivit prima problemă serioasă. 
Inscrisesem echipa în campionatil 
raional, 
petiției 
zecele" 
veneau
bal dar efectiv nu ne puteam bi
zui decît p® 6—7 fucăfoare.

Ce era de făcut? Am luat legă
tura cu responsabilii sportivi pe 
an de studii, atn .început să invi
tăm amatoarele de handbal prin 
tot felul de afișe și anunțuri, iar 
fetele care practicau handbalul în
cercau să-și convingă colegele de 
frumusețea jocului. Pe de altă 
parte, catedra de educație fizică ne 
sprijinea, căntînd elemente cu 
aptitudini printre studentele din 
anul 1 și ÎL Așa au început să apa
ră la antrenamente figuri. noi: 
Viorica Cocheei, surorile Mirto, 
Marga Pavrf și altele. Aveam acum 
un Iot de 15 jucătoare.

A sosit și ziua începerii campio
natului. Țin și acum minte ședința 
de la CCFS oraș cînd s-a făcut 
tragerea la sorți. Iată și primul 
meci r Emoții, firește. Repriza 
întîra : primele mrrr-jte se scurg în 
tăcere deplină, pe teren și în tri
bune. Driblinguri slîngaee, puși și 
pase greșite... La un moment dat, 
rrn știu cum s-a făcut că Anca a 
scăpat de apărarea adversă, a a- 
juns în apropierea porții și a tras. 
Gol ! Primul gol 1 Din. momentul

de fotbal C.C.A. la sosi rea pe aeroportul din Londra

campionatului primei divizii pro
fesioniste. Pornind pe acest drum, 

autorul articolului amintit afirmă, 
în încheiere, că „din partea celei 
mai bune echipe romîne nu este 
un rezultat chiar așa de excelent 
ca din patru întîlnirî cu echipe 
clasate în jurul locului lo din 
clasamentul campionatului en
glez, să cîștige una, să facă două 
meciuri nedecise 
Și mai departe : 
într-un stil atît 
Sportul popular, 
ziare cînd C.C.A.
învingă Manchester United. Tot*  
tenham Hottspur, Blackpool și 
alte ech’pe într-adevăr cele mai 
bune din Anglia."

Cititorii își amintesc desigur că 
ziarul nostru, ca și _ restul pre
sei, de altfel, s-a mulțumit să pu
blice în special aprecierile elo
gioase ale presei engleze. Crede, 
oare, confratele de la la „Elore", 
că nu era cazul să publicăm aces
te aprecieri ? De ce ?

Este nimerit să redăm cîteva 
din ele. Iată, de pildă, ce scriau 
ziarele engleze după primul joc: 

DAILY TELEGRAF: .Dar Ar
senal — întreeîndu-se pe sine — a 
reușit să scoată tm meci egal cu 
redutabila formație romînească.

DAILY EXPRES : „Niciodată la 
noi în Anglia nu a fost așteptat 
un gol așa de mult ca acel cu 
care a egalat Arsenalul. In repri
za a H-a C.C.A. a arătat că este 
o echipă mare".

DAILY HERALD: „In cazul cînd 
nu vor învinge C.C.A., „lupii" nu-și 
mai merită renumele, fiindcă pînă 
acum eî nu au fost bătuți 
o echipă străină."

Iar după victoria de la 
victorie obținută de echipa

acela, 
Fetele 
scorul 
gat detașat.

Am fost teribil de mîndru cînd 
m-atn dus a doua zi la colectiv și 
am anunțat: „Primul treci, prima 
victorie". De atunci și pînă acum, 
la sfîrșitul campionatului, am avut 
ocazia să anunț colectivului numai 
succese. In clasamentul final, Ști
ința Institutul Politehnic-Bucu- 
rești, a ocupat primul loc, 
promovînd în aategorie superioară. 
Dar nu acesta este singurul re
zultat pozitiv al primului an de 
activitate. Astăzi, jucătoare, antre- 
noare, conducător, formăm un co
lectiv sudat. In ceea ce gîndim 
sau facem, un singur lucru con
tează : echipa...

total a mers „ca pe roate", 
și-au intrat „în mînă" și 

arăta că meciul a fost cîști-

*

încălzirea s-a terminat. Antre- 
noarea, tov. profesoară Nicuîescu, 
împarte fetele pentru un joc la 
două porți. E timpul să las gîndu- 
rrle șt să-mi caut fkierul căci, 
uîte, iarăși voi avea de arbitrat o 
întîlnire „ca de campionat". Fetele 
— doar — activează în continu
are. Șt fac luorul acesta intens, 
căci au de gînd ca și în următo
rul an de activitate handbalistică 
rezultatele lor să obțină 
vul „foarte bine".

E. FILIP 
responsabilul secției 
bal de la Știința I.P.

calificati-

de hand- 
Bucitrești

și să piardă una". 
,,Atunci să scrim 
de entuziast ca 

Uj Sport șî alte 
va fi în stare să

de nick

Luton, 
C.C.A.

în condiții specia ie, cu scorul 
4—3, după ce a fost condusă 
3—0. ziarele engleze scriau ;

DAILY EXPRES ; „Jocul 
excepțional, cît și controlul per
manent al balonului au făcut ca 
romînii să prezinte o echipă cu o 
apărare foarte bună, cu o înain
tare excelentă."

DAILY TELEGRAPH : . Romînii 
au arătat în timpul jocului o pre
gătire fizică deosebită, exactitate 
în acțiuni, un atac cum rareori 
se poate vedea în zilele noastre, 
chiar în Anglia."

DAILY MIROR: „Cit de rapizi 
și cît de minunați au fost, excep
ționali în toate compartimentele...**

întrebăm : Ar fi fost oare pin# 
*ă nu publicăm astfel de apre
cieri, doar pentru a ne posta P® 
poziția... „obiectivitătii"?

Astfel de elogii bucură, firește, 
nu numai pe orice sportiv, nu nu-s. 
mai pe orice spectator, dar pe 
oricine vrea progresul fotbalului 
și al sportului din țara noastră^. 
Sînt sigur că ele au bucurat și 
pe tovarășii de la „Elore", și pe 
tov. Lazar. Dar se pare că acest» 
din urmă a fost foarte rău impree 
sionat de înfrîngerea din ultimul 
joc. Amârit peste măsură de acel 
regretabil 0—5, el a pornit să te- 
oreț zeze în domeniul „obiectivi
tătii", nimerind greșit. Este drept 
că ziarul nostru a greșit atunci 
cînd a publicat în subtitlul știrii 
după ultimul joc — „Wolwer- 
hampton a cîștigat cu 5—0, scor 
la care a contribuit și arbitrajul 
părtinitor" — lăsînd prin aceasta 
să se înțeleagă că aceasta ar ft 
cauza principală a înfringerii. De
sigur că era bine să se fi sub
liniat valoarea ridicată a adver-» 
sărilor, care nu au fost învinși 
niciodată — pe teren propriu —3 
de o echipă străină și faptul că 
militarii au fost obosiți și au preiM 
tat un joc sub valoarea lor. Dar 
de aici pînă la diminuarea impor-’ 
tanței rezultatelor de pînă atunci 
este o cale lungă.

Sîntem de acord cu autorul ar
ticolului din ziarul ..Elore" câ „a 
învinge sau a realiza un meci 
egal cu oricare echipă din prima 
ligă profesionistă din Anglia — 
acasă la ele — este o performan
ță". Tocmai de aceea, ziarul nos
tru și toate celelalte aj lăudat, pe 
bună dreptate, eehinj militară. Nu 
e însă vina noastră dacă autorul 
articolului amintit se contrazice, 
numai după cîteva noduri, afir- 
mînd că . meciul nedecis cu She
ffield Wednesday este un rezultat 
slab".

Nu rrjfem fi de acord
i-maț:a că fotbalul englez care 
intrat în ultimii ani în declin, 

ar căuta în momentul de față un 
drum de ieșire. Este drept că fot-- 
balul englez a fost într-un înce
put de declin în deosebi în ce 
privește echipa reprezentativă. 
Dar și ^ceasta se pare că a găsit 
„drumul de ieșire" din declin, de 
vreme ce ultimele rezultate sînt 
bune: Anglia — Brazilia 4—2 (la 
Londra); Anglia—Suedia 0—0 (la 
Stockholm); Anglia — R F. Ger
mană 3—1 la Berlin.

Cît privește rezultatele oblinute 
de echipele engleze de club in In- 
tîlniri internaționale, se știe că 
acestea sînt din cele mai hune, 
mai ales cînd echipele engleze sînt 
gazde.

Dar, 
zicerile 
fante, 
paralel 
produc

nici cu

nv inexactitățile și contra-*  
din acel articol sînt Impar-» 
Important e-te faptul că 
cu bucuria pe care ne-o 
rezultatele bune trebuie să 

învățăm din cele slabe sau 
Și aici sîn‘em de acord cu 
rtil nostru confrate.

Asta ntt înseamnă că vom 
ma că o echipă romînă a obținut 
tm rezultat excelent doar atunci 
cînd va învinge în Anglia primele 
trei echipe engleze. Nu de alta, 
dar un meci nul eu Arsenal la 
Londra, echipă care a învins cu 
scorul de 3—1 pe Tottenham Hot
spur, este — fără doar și poate —• 
un rezultat excelent. Credem că 
este clar.

Lăudînd ce merită a fi lăudat 
și criticrnd ce trebuie intr-adevăr 
criticat, contribuim la ridicarea 
nivelului fotbalului din țara mas-' 
tră, mai mult decît dacă am face 
teoretizări despre obiectivitate sau 
lipsă de obiectivitate.

rele’, 
tînă-

afir-

ȚICU SIMiION



PENTRU MENȚINEREA 
SPIRITULUI OLIMPIC!

' MELBOURNE. — (Agerpres)
Recentele evenimente din zona 

Canalului de Suez creiază se - 
fioase dificultăți bunei desfășu - 
țări a celei de XVI a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară. In
tr-o declarație făcută miercuri re
prezentanților presei, președintele 
Comitetului australian de organi
zare a Olimpiadei de la Mei - 
bourne, IF. Rent Hughes, a cerut 
sportivilor și tuturor iubitorilor de 
Sport să depună eforturi siporite 
pentru a menține adevăratul spi
rit olimpic. „Cea mai mare do
rință a aeior care participă ua JocuAi 
— a spus Kent Hughes—este ca 
flacăra olimpică, care a ajuns a- 
cum în Australia, să poată lumi
na drumui spre o mai bună înțe
legere și relații prietenești intre 
toți oamenii din lume. Comitetul 
Olimpic internațional a subliniat în
totdeauna faptul că spiritul in 
«are să se desfășoare Jocurile 
Olimpice trebuie să fie pașnic, iar 
întrecerile între sportivi să aibă 
loc într-o atmosferă corectă și 
prietenească".

ECOURI
• Deși actualele Jocuri Olim

pice n-au început, se vorbește de 
pe acum despre viitoarele. Ast
fel s-a anunțat de către d. A. 
Bartholemy, secretarul comitetu
lui olimpic din California, că J. 
O. de iarnă din 1960 se vor des
fășura la Squaw Valley (Cali
fornia) în primele două săptămîni 
«le lunii martie. Data a fost fi
xată după ce s-a studiat vremea 
din ultimii 65 ani !

• Dave Stephens, cunoscutul 
fondist australian, este actualmen
te unul din cei mai discutați spor, 
tivi. Participă sau nu la J.O.? In- 
tr-una din recentele declarații el 
« lăsat să se înțeleagă că nu ar 
fi complet restabilit. „Oricum, a 
încheiat el declarația sa, voi par
ticipa la J.O. — Dacă nu voi 
putea concura, voi asista, și în 
calitate de... viitor spectator 
mi-am cumpărat bilete".

• La ceremonia deschiderii 
J.O. vor fi lansați 5.000 porum
bei- Sarcina de a strînge porum
beii a fost încredințată d-lui 
Harry Parkinson președintele a- 
sociației colombofile din statul 
Victoria. Și în ce privește numă
rul porumbeilor se va bate un 
record In 1952, ca și la Jocu
rile Eqvestre de la Stockholm au 
fost lansați 1.500 porumbei.

• 180 convorbiri telefonice zil
nice cu străinătatea: iată mini
mul prevăzut de serviciile de te
lecomunicații australiene pentru 
«onvorbirile externe.

• 109 mașini și 12 autobuse 
speciale au fost puse la dispozi
ția oficialilor Jocurilor. Toate a- 
ceste autovehicule vor fi condus» 
de șoferițe, 345 la număr.

• Foștii campioni olimpici a- 
mericani Bob Mathias (decatlon 
1948—1952), Lee (sărituri din turn 
1952) și Jesse Owens au primit 
sarcina de a fi reprezentanții per-

Clnd a plecat la Melbourne, M. ltkis (U.R.S.S.) era socotit 
favorit olimpic în baza rezultatelor obținute pe continent. Dar în 
condițiile vitrege pe care le va avea tirul la J.O. mai poate fi 
pporba de favoriți?

PROBELE DE SEMI-FOND VOR FI CIȘTIGATE LA... SPRINT?
La prima ediție a olimpiadelor 

moderne, la Atena 1896, probele 
de semi-fond au avut un singur 
cîștigător: australianul E. H’.
Flack. Acum, cînd Jocurile au 
ajuns pe pămîntul lor australienii 
speră pentru prima oară după 60 
de ani să aibă din nou un cam
pion olimpic la semi-fond. Este 
vorba, bine înțeles, despre John 
Landy, recordmanul mondial pe o 
milă (1609.35 m.) cu 3:57.9. El a 
urmat un program special de an
trenament. care să-l facă apt de 
a realiza propriul său pronostic: 
„Ca să cîștigi finala olimpică la 
1.500 m. va trebui să cobori sub 
recorded mondial!..." Pronosticări 
este destul de bine motivat. Sînt 
atît de mulți pretendenți la titlu, 
înicît, întrebat odată de ziariști, 
antrenorul maghiar Mihaly igloi 
a dat o listă de nu mai puțin de.. 
15 favoriți. Și cum toți.aceștia sînt 
creditați cu timpuri mai bune de

OLIMPICE
sonali ai președintelui S.U.A., 
(alături de secretarul Federației 
de atletism americane Dan Ferris) 
la Jocurile Olimpice.

• Intre 14 și 20 octombrie s-a 
desfășurat la Melbourne „săptă
mâna bunei creșteri". Cu această 
ocazie s-a organizat un concurs 
la care au participat șoferi, vîn- 
zători... pietoni etc. Cîștigătorii 
au primit bilete de intrare gratui
te Ia manifestațiile sportive.

• Cunoscutul canotor austra
lian Wood, în vîrstă de 39 ani, 
va participa pentru a patra oară 
Ia Olimpiadă. El a ciștigat pro
bele de verificare la schiff-dublu.

• George Rhoden care a făcut 
parte din ștafeta de 4 x 400 m. a 
Jamaicei Ia Helsinki, va concura 
din nou pentru țara sa în acea
stă probă.

• Mexicul este reprezentat de 
25 sportivi: un atlet, 4 cicliști, 
o scrimeră, 3 scrimeri, un luptă
tor, 6 înotători (printre care să
ritorul Capilla), 4 pentatloniști, 
un halterofil. 3 trăgători.

SEMNE DE ÎNTREBARE IN PRIVINȚA REZULTATELOR DE TIR LA J. 0.
Se vor realiza recorduri mondia

le de tir la J.O. ? Poligoanele Wil
liamstown Range și R.A-A.F- La- 
vorton—utilate (se pare) după ul
timele cerințe moderne — le așteap
tă. Concurenții — foarte numeroși 
și selecționați cu multă chibzuin
ță dintre acei trăgători recoman
dați de cifre peste sau în jurul per. 
formantelor mondiale — sînt hotă- 
rîți să modifice lista recordurilor 
lumii cel puțin în măsura în care 
au schimbat-o anul trecut la Bucu
rești (de 23 de ori). întrecerile 
olimpice — prin „duelul" elitei ti
rului mondial — oferă toate pre- 
mizele unei avalanșe de cifre-re- 
cord mondial... Și totuși, competiția 
olimpică este privită cu mult 
scepticism din acest punct de ve
dere. Rîndurile celor care nu aș- 

3:44.0, este foarte posibil ca recor
dul stabilit anul acesta de Ros. 
zavolgyi (3:40,6) să fie depășit 
în această cursă care se anunță 
extrem de disputată.

De fapt, nimic nu este clar în 
stabilirea favoritului la alergarea 
olimpică de 1-500 m. Sînt o serie 
de noi atleți care au vădit o ra
pidă ascensiune de formă, ca de 
pildă cei doi suedezi, Erjksson șl 
Waern (acesta din urmă, marea 
speranță a semi-fonduilui scandi
nav, supranumit, urmașul lui Ciun-, 
nar Haegg), ca și germanii din 
Est, Hermann și Richtzenheim. 
Dar poate va cîștiga la Melbour
ne nu acela a cărui formă va fi 
ajuns atunci la punciul culminant, 
ci. eventual acela care va ști să 
se plaseze bine, să ranseze atacul

Norvegianul Audun Boysen s-a 
decis în ceasul al 12-lea să ■ con 
cureze la Melbourne. Performanța 
sa din acest an — 1:46.4 — îl s!- 
tuează printre principalii favor'ti 
ai cursei olimpice de 800 m.

Felicitări de la Melbourne
In numele delegației olimpice aflate în Australia, vă transmitem 

salutările noastre frățești cu ocazia marii sărbători de 7 Noiem
brie și vă rugăm să transmiteți felicitările noastre tuturor sporti
vilor și iubitorilor de sport din patria noastră.

MANOLE BODNARAȘ

teaptă performanțe uluitoare de pe 
urma „Melbourne-ului" sînt mai 
numeroase decît celor care speră 
să fie corectate fișele ținute de 
U.I.T. De ce?

Spre deosebireSpre deosebire de vestitul Tu
nari, poligoanele din Melbourne 
sînt expuse capriciilor naturii, 
care în Australia sînt toarte frec
vente. „Ciocnirile" dintre curenții 
calzi din nord și vînturile reci din 
sud, determinînd mari oscilații de 
temperatură (10—35 grade), lumi
nozitatea excesivă provocată de 
soarele puternic al verii australie
ne (pentru a te feri de oboseală vi
zuală și de migrene trebuie să porii 
ochelari de soare) și vînturile per
manente care bat din direcții foarte 
diferite, sînt impedimente care vor 
fi resimțite. E drept că trăgătorii 
stînd în standurile adăpostite nu 
vor simți schimbările direcției vîn- 
tului, diar gloanțele, în drumul lor 
de la armă și pînă la țintă, vor fi 
deseori deviate, intr-adevăr foarte 
puțin, dar suficient ca să se oprea
scă în „nouă" în loc de „decar". 
Este curios că organizatorii, deși 
cunoșteau mai bine ca oricare ace
ste condiții speciale, au plasat to
tuși poligonul Williamstown Range 
tocmai pe malul oceanului, acolo 
unde — firește — capriciile naturii 
sînt mai frecvente ca oriunde. Este 
dar deci, că întrecerile de tir ay 
o situație precară la această edi
ție a J. O.

Dar nu toate rezultatele vor fi 
Influențate în egală măsură de con
dițiile climatice. La probele de ar
mă—mai cu seamă la cele de ca
libru redus—performanțele vor fi în 
fancțîe de situația atmosferică din 
timpul desfășurării concursului. Nu 
va fi de mirare ca un trăgător 
Care nu pornește cu primă șansă 
Intr-una din probe, dar care benefL 

la momentul oportun și să întindă 
pieptul înaintea celorlalți pe pan. 
glica de sosire. Fiindcă este cert 
că primul Ioc se va decide la 
sprint.

1500 m. (la l.XI)

1. Roszavolgyl (Ungaria) p:49.6
2. I. Eriksson (Suedia) 3:41.2

3. Waern (Suedia) 3:41.4
4. Hermann (Germania)) 3:41.8

S—6 Salsola (Finlanda) 3:42.0
5—6 Tabori (Ungaria) 3:42.0

7. Jungwirth (Cehoslovacia) 3:42.4
0 Dohhrow (Germania) 3:42.8

9—10. Cikel (Cehoslovacia) 3:43,0
9—10. Richtzenheim (Germania) 3:43.0

11. Landy (Australia) 3:43.2
12. Bailey (Australia) 3:43.3

13—15. Wood (Anglia) 3:43.4
13—15. Nielsen (Danemarca) 3:413.4
13—15. Pirle (Anglia) 3:43.4

La 800 m. sînt de amintit ab
sențe și reveniri de ultima oră. 
Astfel, dacă este oonfirmată ne- 
participarea recordmanului mon
dial al probei, belgianul Roger 
Moens, în schimb alt senzațional 
forfait a fost dezmințit: norvegia
nul Boysen va fi prezent la Mel
bourne. Tabelul de rezultate arată 
că tocmai între Boysen și ameri
canul Courtney — recordmanul 
S.U.A., — se va da lupta pentru 
primul loc. Totuși, ultimele știri 
din cantonamentul echipei ameri
cane anunță că Courtney este în 
formă destul de slabă (1:49.7 la 
Santa Ana).

Boysen, sau poate englezii Brian 
Hewson și Derek Johnson, vor 
căuta să aducă în Europa titlul 
olimpic cucerit de americani la 
ultimele trei olimpiade.

9M m. (ia î.xi.)

1—2. Courtney (S.U.A.) 1:46.4
1—2. Boysen (Norvegia) 1:46.4

3. Sowell (S.U.A.) 1:46.7
4. Moens (Belgia) 1:47 j3
5. Hewson (AngBa) 1:47.5
9. Spurrier (S.U.A.) 1:47.6
7. Johnson (Anglia) 1:47.7

8. Szentgaly (Ungaria) 1:47,8
9. Nielsen (Danemarca) 1:48.0

10. Brenner (Germania) 1:48,1

ciazâ la ora cînd trage de „liniște" 
atmosferică, să se claseze înaintea 
unui favorit care a avut neșansa 
6ă-și consume cartușele pe vreme 
nefavorabilă. Iată deci că în acea
stă întrecere a preciziei, rolul im
portant va fi jucat de condițiile 
atmosferice... imprecise. Nu este 
exclusă nici criza de timp deoarece 
concurenții tot așteptînd „vînt pri
elnic" se pot pomeni cu cartușele 
neconsumate în timp util. In 
schimb, trăgătorii de pistol par mai 
puțin dezavantajați din cauza in
temperiilor. Distanța mai scurtă 
care-i separă de țintă (25 metri) 
oferă un cîmp de acțiune mai res- 
trîns pentru manifestarea neastîm. 
paratelor elemente ale naturii, iar 
mărimea spațiilor care delimitează 
valorile (superioară celei de la pro
bele de armă) permite ca nn cartuș 
— chiar deviat de vînt — sa ațin-: 
gă ținta spre care a fost expediat. 
Argumentele pledează — deci — 
pentru înregistrarea unor perfor
manțe, (chiar record), în proba de 
pistol viteză. Noi le așteptăm pen- 
tru că „duetul" trăgătorilor sovie-: 
tici Cerkasov și Sorokin (cunoștin
țele noastre de pe poligonul Tu
nari), coreeordmenii mondiali la 
pistol viteză, finlandezii Lînoosvuo 
și Sievanen, precum și alte somități 
din Europa și din țările Americii 
de Sud sînt recomandați de cifre 
peste actualul record mondial 
(60/587 p.).

Aproape în aceeași situație se 
găsosc și concuren.ții probei olim
pice de pistol liber, în frunte cu 
vestitul suedez Thorsten Ullmann, 
medaliat olimpic încă în 1936 și cu 
trăgătorul sovietic A. Iasinski, de
ținător al recordului mondial (566 
puncte).

întrezărim deci recorduri mon
diale în probele de pistol 1

JANUSZ SIDLO

v ULRICH NIETSCHKE
Despre „ULLY" NIETSCHKE, 2 

profesorul său, fostul campion 3 
european profesionist Arno g 
Koblin, a spus odată: „Băiatul & 
ăsta înalt și solid va fi imba-9, 
tabil atunci cînd va învăța sd§ 
folosească cu pricepere avanta- 3 
jul alonjei sale neobișnuite.?. 
Dacă va reuși acest lucru pî-G 
nd la J.O. de la Melbourne,y, 
puteți fi siguri că titlul olim-% 
pic la categoria semigrea na 3 
lua drumul bătrînei Europe." g 
Rezultatele obținute în ultima « 
vreme — numai victorii, din- 3 
tre care cele mai multe înain-g<
te de limită — arată că pro- 5 
nosticul lui Arno Koblin este y 
pe cale să se împlinească.

Unul dintre cei mai buni su- 
G^lițașî din lume este atletul po- 
gțlonez Janusz Sidlo, care prin 
«performanțele înregistrate este 
Sun pretendent serios la meda- - 
glia olimpică. La 23 ani Sidlo ] 
«deține recordul mondial cu o i 
^performanță de 83,66 m. Pină1 
«în acest an, la 31 august, în ] 
6] decurs de 3 ani, el n-a pier-1 
7<dut nici un concurs. A fost în- ] 
«trecut de norvegianul Daniei. ( 
$sen și de Kopyto. <
« In ultimul timp Sidlo a re- ] 
« venit la forma sa cea mai bună < 
gși la J.O. de la Melbourne se j 

va număra printre cei mai au- $ 
>2torizați pretendenți ai medaliei 
£ de aur.

MARTIE LAUER

îl situează printre fa-( 
probei oEmpice, iar cele] 
p. realizate la cele 10< 
îl anunță drept unul< 
cei mai îndreptățiți pre-] 

tendenți ,1a o medalie olimpică* 
și la această specia’itate.

Pentru unii Lauer ar fi un i 
» „copil minune". A jucat bine fot-i 
«bal (jind selecționat în repre- 
Szentaiiva orașului Koln, dar sei 
«apucă de atletism cu și mai] 
(6 multă pasiune. Calitățile sale] 
Sfizice speciale îi aduc curînidi 
«succese. Deși practică de doi] 
|”ani atletismul Laues' a obținuți 

una'.e performanțe de valoare] 
mondială. Recentul său 13“9 pe] 
110 m.g.

voriții
7.201 
probe 

« dintre
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Favoriți olimpici

Sergentul IGOR NOVIKOV...
.seprezentînd Uniunea So- 

oțetiră la J.O., aspiră la me- 
• •taliile olimpice ale probei de 

pentatlon modern. Titlul ne 
care-1 poartă in urma victoriei 
recent realizată in Spartachiada 
Popoarelor din Uniunea Sovie
tică (campion al UJi.S.S.) și 
oomportarea excelentă de la 
Macolin („mondialele" din 1955) 

după accidentul din proba de 
călărie (a realizat 3587 puncte

LIUBOMIR SPAICI

ECHIPELE DE BASCHET ALE S.U.A. ȘI U.R.S.S. PRINCIPALELE PRETENDENTE LA TITLUL OLIMPIC
O știre recentă ne informează 

că pentru jocurile finale de baschet 
biletele s-au epuizat. Cum se ex
plică acest fapt?

In primul rînd însuși sistemul de 
desfășurare al competiției adaugă 
o notă de interes. Se știe că, cu ex
cepția meciurilor semi finale și a 
finalei, echipele nu sînt eliminate 
din competiție la prima înfrîngere, 
ci la a doua. Cei care au făcut 
regulamentul s-an, gîndit pe 
drept cuvînt la evitarea situației 
cînd o echipă iese din întrecere 
după o înfrîngere accidentală. A- 
cest criteriu, specific turneelor o- 
limpice. s-a dovedit util în ediții, 
le precedente.

Și-acum, să ne ocupăm puțin de 
principalele pretendente la titlul 
«Wm?ic. Asa cum s-au prezentat

în anii care au tRcut de Ta Olim
piada de la Helsinki, se pare că re
prezentativele S.U.A. — actuala 
campioană olimpică — și cea a 
Uniunii Sovietice — finalista din 
1952 își vor disputa și la Mel
bourne locul întîi.

Echipa Statelor Unite ale A- 
mericii este pentru prima oară se
lecționată și nu o echipă de ciub. 
In istoria participării echipelor a. 
mericane la Jocurile Olimpice, a- 
cest fapt este cu totul nou. Pînă 
acum, federația americană de spe
cialitate. ca și cea de hochei pe 
gheață de pildă, trimitea la Jocu
rile Olimpice echipa care se dasa 
pe primul Ioc în turneul final al 
campionatelor de amatori. La acest 
turneu final participă cele patru 
echipe campioane ale celor patru

mari întreceri de echipe amatoare 
din S.U_A.: campionatul echipelor 
universitare, campionatul echipelor 
de colegii, campionatul echipelor 
sindicale și campionatul echipelor 
militare. Anul acesta, titlul de 
campioană amatoare a S.U.A. a 
revenit echipei Universității din 
Chicago. (De altfel echipele stu
dențești au cîștigat in ultmii 10 
ani toate campionatele amatoare 
ale S.UA) Cu toate acestea, le- 
derația americană > decis ca la 
Melbourne să fie trimisă o com
binată alcătuită dintre jucătorii 
echipei campioane amatoare amin
tită și ce: ai colegiului Pensy.va- 
nia, clasată pe locul doi. Cei care 
au văzut la antrenamente selec
ționata americană afirmă că. în 
comparație cu cea de la Helsinki.

Reprezentativa de baschet a Uniunii Sovietice care a participat anul acesta la turneul din 
America de Sud și la competiția dotată cu Cupa Merano. De la stingă la dreapta: Janis Krumins 
Algherdas Lauretenas, V. Haritonov, A. Bocikarev, M. Simionov, I. Ozerov, Olgerd Hehts, VI.' 
Tor b an, Staris Stonkus, L. Reșetnikov, Maigonis Valdman, Kazimir Petkiavicius (căpitanul echipei). 
Toți acești jucători vor evolua și in cadrul turneului olimpic de la Melbourne.

Căpitanul echipei olimpice 
de fotbal a Iugoslaviei este 
Liubomir Spaici, mijlocaș cen
tru la echipa Steaua roșie din 
Belgrad, clasată pe primul loc 
in turul campionatului pe anul 
195611957. Definind o formă 
bună în ultimul timp, Spaici a 
fost selecționat în reprezenta
tiva secundă a Iugoslaviei care 
a jucat împotriva Ungariei, la 
Budapesta, și Cehoslovaciei, la 
Praga.

La Melbourne, Spaici are 
sarcina de a-și îndruma echipa 
care va avea desigur, de spus 
un cuvînt greu în ceea ce 
privește clasamentul primelor 
trei echipe.

HAROLD CONNOLLL
Gu ani în urmă acest tînăr 

ou un fizic impresionant juca 
la fel de bine baschet, rugbi, 
ca și fotbal american. Practica
rea fotbalului american l-a cos
tat însă pe (Sonnolly... 8 cm. 
«in mina sa stîngă. Cu o mină 
mai scurtă, Connolly este ne
voit să abandoneze sporturile 
sale favorite și 6ă 6e dedice 
«aruncării ciocanului. Prima sa 
aruncare (1953) a fost destul de 
modestă (42,40 m.J. Dar peste 
en an Connolly doboară recor
dul S.U.A. (59,69), în 1955 rea. 
lizează una din cele mai bune 
performanțe mondiale (65,94 
■.), iar anul acesta în, duel cu 
Krivonosov deține pentru scur
tă vreme recordul mondial 
(66,71 m.).

Să
Cea de a Vl-a ediție a J.O. din 

anul 1916 nu s-a desfășurat din 
cauza izbucnirii primului război 
mondial. Cea de a Vil-a ediție a 
avut loc în anul 1920 pe stadionul 
„Champs de Beerschoot" din ora
șul Antwerpen (Belgia) a cărtri 
pistă măsura, pentru prima cară 
în istoria atletismului, 400 m. La 
întreceri au participat 2606 de con- 
curenți din 27 de țări. La probele 
atletice sportivii finlandezi au 
constituit un pericol pentru cei 
americani. Paavo Nurmi — „fin
landezul tăcut" — cunoscut mai 
tîrziu sub poreclele: „Antilopa 
din Abo (Turku)" și Regele pistei"

aminte
proba de
31.45,8 și

ne aducem
a obținut succese la 
10.000 m. cu timpul de 
la 8.000 m. cros.

La scrimă, italianul Nedo Nadi 
a cucerit 5 medalii de aut ia 
floretă și sabie și pe echipe la 
floretă, spadă și sabie. Frateie 
său Aldo Nadi a cucerit 3 medalii 
de aur.

La 'Antwerpen, atletul american 
Franck Foss a trecut pentru prima 
oară granița celor 4 m. la prăjină. 
El își asigurase victoria cu o sări
tură de 3,80 m. dar a cerut apoi 
arbitrilor să înalțe ștacheta la 4 
m. și la 4,10 m. treCîndu-le din pri
ma încercare (la remăsurare s-a

ȘTIAȚI CA...?
«în programul Jocu

rilor Olimpice figu
rează sporturi obliga
torii și sporturi fa- 
oultative ? Sporturile 
obligatorii, definite la 
punctul 4 din „Cartea 
locurilor Olimpice" 
sînt următoarele: atle
tism, gimnastică, spor

turi de luptă (box, 
scrimă, lupte, tir), 
sporturi nautice (ca
notaj, notație), călărie 

pentatlon modern, ci
clism, haltere, iach- 
ting și... expozițiile de 
artă sportivă. Comite
tul de organizare a 
fiecărei ediții a J. O, 
are dreptul să aleagă 
printre sporturile fa
cultative (fotbal, rug 
bi, polo călare, polo 
pe apă, hochei pe iu. 
bă. handbal, baschet, 
caiac-canoe și plano 
rism) pe cele potrivit* 
pentru a fi incluse în 
program. In aceasta 
privință există însă și 
o clauză specială: pen
tru a fi trecut în pro 
gramul olimpic, spor 
tul respectiv trebuie 
să fie practicat în cel 
puțin 20 de țări !

...istorica ședință în 
care s-a hotărit re 
înființarea Jocurilor 
Olimpice a avut ’oc 
la Paris, în ziua de 
23 iunie 1894? Primul 
președinte al Comite
tului Olimpic Inter* 
național a fost baro

nul Pierre de Cou 
berlin. El și-a propus 
„să reunească, în con- 
dițiuni cit mai perfect 
posibile, tntr-un con 
curs loial și imparțial, 
amatori din toate țări
le". Unul dintre prin
cipiile fundamentale 
propagate de Pierre de 
Coubertin și care a 
fost înscris la loc de 
frunte în „Cartea Jo
curilor Olimpice" este 
acela că „nici o deo
sebire nu este admi
să cu privire la o 
(ară sau d persoană, 
pentru motive de cu 
loare, religie sau po 
lltică".

...președintele Comi
tetului Olimpic Inter
național este ales pe 
o perioadă de 8 ani ? 
Actualul președinte ai 
C.I.O. este Avery 
Brundage (S.U.A.), 
care a succedat în a- 
oeastă funcțiune lui 
Sig fried Edstrom (Su
edia).

...termenul de Olim
piadă nu se aplică 
decît Jocurilor Olim
pice de vară ? Jocu
rile Olimpice de iar
nă formează un ciclu 
separat și sînt organi
zate în același an cu 
întrecerile olimpice de 
vară. Primele J. O de 
iarnă au avut loc în 
anul celei de a Vil-a 
Olimpiade moderne 
(1924).

...Jocurile Olimpice 
nu pot avea loc decît 
în cuprinsul anului 
fixat pentru acest eve
niment și la o distanță 
de patru ani de ia o 
Olimpiadă la alta ? In 
caz că pînă la sfîrși- 
tul anului respectiv 
nu se poate organiza 
Olimpiada, aceasta a- 
Irage după sine con
tramandarea compe
tiției.

...federațiile sportive 
internaționale recunos
cute de Comitetul O- 
limpic Internațional 
sînt în număr de 22?

...femeile sînt ad
mise să participe nu
mai la anumite spor
turi în cadrul Jocuri
lor Olimpice ? Astfel 
ele se vor putea pre
zenta la startul con
cursurilor de atletism, 
scrimă, gimnastică, 
natație, caiac-canoe, 
patinaj artistic, schi, 
iachting, călărie și 
vor putea lua parte la 
expozițiile de artă 
sportivă.

...documentele ofi
ciale ale C.I.O. pre
văd reglementarea fil
mării și fotografierii 
Jocurilor Olimpice ? 
Ele obligă comitetul 
de organizare să re
mită una din copiile 
filmului Jocurilor O- 
Timpice, în mod gra
tuit, Comitetului Olim
pic Internaționali, pen* 
tam muzeul acestuia.

stabilit că înălțimea precisă era 
de 4,09 m.). Mărșăluitorul italian 
Ugo Frigerio, în vîrstă de 19 
ani a cucerit două medalii de 
aur la 3 km. și 10 km. marș 
Francezul J. Guillemot a constituit 
una din surprizele acestei ediții 
a J.O. In timpul primului război 
mondial el fusese gazat și abia 
scăpase cu viață. După ce și-a 
revenit, a reînceput antrenamente
le, astfel că la J.O. a luptat direct 
cu Nurmi pe 5.000 și 10.000 m. 
La 5.000 m. el a ocupat locul I 
cu timpul de 14.55,0 Iar la 10.000 
m. s-a clasat pe locul II.

La turneul de fotbal au fost de 
asemenea cîteva surprize: Norve
gia a eliminat în primul tur Anglia 
cu 3—1, pentru ca să piardă apoi 
cu 4—0 la Cehoslovacia, In finală, 
Belgia a învins Cehoslovacia • cu 
2—0 după un joc foarte dur. Cu 
cîteva minute înainte de sfîrșit 
fotbaliștii cehoslovaci au refuzat 
să mai joace și s-au retras de pe 
teren. Epilogul acestui mec;, con
dus de arbitru! englez Lewis, în 
vîrstă de 65 ani, a fost cu totul 
reprobabila După înălțarea steagu
rilor belgian și cehoslovac, acesta 
din urmă a fost smuls, de pe ca
targ, rupt în bucăți și călcat în pi
cioare.

ea este mult mai rapidă. Se pare 
că americanii intenționează să per
nă mai puțin accentul pe jucătorii 
înalți și să-și bazeze jocul pe va
rietatea acțiunilor și pe rapiditatea 
lor.

Reprezentativa Uniunii Sovietice 
a apelat din nou la serviciile d- 
nuia dintre cei mai renumiți antre
nori de baschet din lume, S. Spac- 
darian. Acesta nu se mas 
ocupa in anii din arma de pregăti
rea echipelor de baschet, avind 
funcția de vicepreședinte ai asocia
ției Dinamo. In ultimele luni, la 
cererea expresă a comisiei centrale 
de baschet și a jucătorilor din na
țională, Spandarian a fost solicitat 
să reia conducerea reprezentativei 
sovietice. Capacitatea, seriozitatea 
și deosebita simpatie de care se 
bucură printre jucători acest re
numit antrenor și-au arătat repede 
roadele. In ultimele ei evoluții, și 
mai ales cu ocazia competiței 
„Cupa Merano*, desfășurată în 
luna septembrie în Italia, repre
zentativa U.R.S.S. s-a arătat în 
accentuată revenire de formă. In
teresant este de arătat că și an
trenorul echipei sovietice intențio
nează să utilizeze pentru începutul 
turneului o formație de bază fără 
cei doi uriași; Ahtaev și Krumins. 
El crede că al treilea pivot Lau 
retenas dă la ora actuală cel mai 
mare randament. In rest, vor fi 
folosiți jucători de mare talent 
care s-au impus in ultimii ani: 
Bocikarev, Stonkus, Valdman îm
preună cu singurul jucător rămas 
din vechea reprezentativă: căpita
nul echipei naționale, Petkiavicius. 
Antrenorul Spandarian — care a 
urmărit turneul în Cehoslovacia al 
echipei americane Seattle Buchan's 
Bakers — a declarat arbitrului 
nostru S. Ferencz: „Sper că ne 
vom menține și Ia Melbourne pres
tigiul cucerit ia Helsinki. Compor
tarea avută fri turneul din Ame
rica de Sud și în „Cupa Mera
no" ne dau multă încredere. 
Cred că în, în afară de echipa 
S.U.A. și de echipa U.R.S.S., u» 
cuvînt greu de spus vor avea 
echipele din Argentina, Bulgaria, 
Chili, Uruguay și Franța. Nu știu 
prea multe despre echipele din 
Asia. S-ar putea ca și ele să pro
voace multe surprize".

Să așteptăm acum primele vești 
de la turneul olimp'C. Pînă atunci, 
echipele care au sosit la Melbourne 
fac primele antrenamente și se 
observă reciproc. S’nt reprizele de 
studiu.

Asul bucătarilor— la Melbourne
74 țări, mii de participant. Fie

care țară cu bucătăria sa speci
fică, fiecare participant cu gustul 
său. Problema mîncăriî nu este 
deci mai puțin importantă decît 
altele care privesc organizarea. De 
aceea comitetul de organizare a 
și luat măsuri angajînd specialiști 
în acest domeniu. Ceva mai mult, 
a fost chemat special asul bucăta
rilor din lume — cel puțin așa 
afirmă cei care-1 cunosc. Este vor
ba de elvețianul Robert Schoen. In 
ce măsură va corespunde laudelor 
se va vedea Ia sfîrșitul J. O. 
fiindcă... „de gt'stibus"...

MELBOURNE (PRIN TELEFON).
-. Iată că a trebuit să renunțăm

la consacratul procedeu de a pune 
după numele localităț i data la 
care a avut loc convorbirea. Pentru 
simplul motiv că in timp ce la 
noi calendarul mai arăta 7 noiem
brie, iar ceasul se apropia de 
ore'e 23, la cealaltă parte a firu
lui era de acum.- a doua zi, 8 
noiembrie și sportivii își făceau 
obișnuita înviorare într-o diminea
ță prea răcoroasă, ce-i drept, pen
tru o primăvară australă.

Noutăți de La Melbourne-.’- Fie
care iubitor al sportului din tara 
noastră le așteaptă cu nerăbdare- 

„Toate sînt bune, ni se spune. 
Sportivii se simt bine, au început 
să se acomodieze cu orariul de aici. 
Desigur, nu-i chiar așa de ușor să 
recuperezi cale aproape 9 ore care 
„despart" România . de Australia. 
Antrenamentele continuă în strictă 
conformitate cu graficul și sperăm 
că la 22 noiembrie toți reprezen
tanții noștri să se afle în cea mai 
bună formă/*

Se pare că jucătorii de polo au 
luat-o înaintea celorlalți spor

tivi. regăsindu-și ce', mai repede 
cadența- Dovada: intr-un meci sus
ținut cu reprezentativa Australiei, 
echipa R-P. Romine a obținut vic
toria cu scorul de 9-2.

„Băieții s-au mișcat foarte bine, 
au jucat lejer, degajat,preș tind un 
joc de mare spectaculozitate. Pu
blicul (destul de numeros) a a- 
preciat măiestria poliștilor români-

Ieri, (pentru noi de fapt încă as. 
tăzi), lotul rorriîh a sărbătorit 
într-o adunare festivă cea de a 
39-a aniversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie- Cu pri
lejul sărbătorii, sportivii DDȘtri 
i-au felicitat pe cei sovietici, unu- 
dri-le mari succese în întrecerea 
care bate la ușă-“

Convorbirea se apropie de sfîr
șit. Și în timp ce noi le urăm in, 
încheiere, celor de la Melbourne 
succes într-o nouă zi de muncă, ei 
ne răspund la despărțire prmtr-un 
.-.noapte bunăl

S.UA


*

TEMScteMASA ■ ATLETISM
• De ieri, Oradea găzduiește 

întrecerile finale de tenis de masă 
ale campionatului de calificare. La 
băieți își dispută întiietatea echi
pele Progresul Focșani Flamura 
roșie Iași, Energia Metalul Reșița, 
Voința Satu Mare, Știința lnvăță- 
mînt București și Locomotiva Ro
șiori de Vede, sar la fete se vor 
întîlni formațiile Voința Sf. Gheor- 
ghe. Progresul Focșani, Locomo
tiva Giurgiu, Energia Metalul Re
șița, Voința Cărei și Voința Pres
tări Servicii București. Concursul 
se desfășoară sistem turneu, pri
mele dottă echipe masculine și fe
minine urmlnd să promoveze în 
campionatul categoriei 
viitor.

■ In Capitală au 
întîlniri'.e „Cupei 7

/ Trofeul a revenii colectivului Vo-

A din anul

ința Prestări Servicii care s_a 
clasat pe locul I la echipe 
femei Și bărbați Iată ciștigă. 

torii probelor individuale: simplu 
bărbați; H. Segal (Știința), sim
plu femei: Amalia Ochin (Voința 
Prestări Servicii) ; dublu fete: 
Ochin .Cristodor (Voința Prestări 
Servicii), dublu băieți: Hossu-Ata- 
nasiu (G.C.A ), dublu mixt: Cristo- 
dor-Teodorescu (Voința Prestări 
Servicii).

• Luni și marți s-au desfășurat 
la Galați întreceri în cadrul Cupei 
7 Noiembrie. Au participat jucă
tori și jucătoare din București, 
Buzău, Iași, Alba lulia, Cîmpîna,

Orașul Stalin și Galați Rezultate 
tehnice: echipe bărbați; 1. Ener
gia Constructorul Buc., 2. Flamura 
roșie Alba lulia; echipe femei: 1. 
Energia Constructorul Buc., 2. E- 
nergia Cîmpîna; simplu bărbați: 
finala: Bottner (Progr. B.)—Pesch 
(Energ. Constr. Buc.) 3—2; sim
plu femei: finala; Mariana Ba- 
rasch (Știința Buc.) — Geta Stru- 
garu (Energ. Constr. Buc-) 3—2, 
dublu bărbați: finala: Bottner, 
Pesch-Andronache, Nazarbeghian 
2—0; dublu femei; finala: Geta 
Strugaru, Catrinel Folea-Cojocaru, 
Flentea 2-—0; dublu mixt: finala : 
Folea, 
2—1.

Iscovici-Strugaru, Pesch

luat sfîrșit 
Noiembrie*.

HAXDBAL

4 BASCHET*
ȘT1INTA I-C.F. — LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI (FETE) Șl C.C.A. 
—LOCOMOTIVA P.T.T. (BĂIEȚI) 

IN FRUNTEA PROGRA M L II I
Mîme se dispută în Capitală 

două meciuri ale căror rezultate au 
o mare importanță pentru stabili
rea echipelor fruntașe în campio
natele republicane masculin și 
feminin. La fete se întilnesc Ști
ința I.C.F. București și Locomo
tiva București, care au pînă a- 
cum două și respectiv trei înfrîn. 
geri. In caz de victorie a Șt inței 
I.U.F., aceasta rămine împreună 
cu Energia București (care are 
pînă în prezent de asemenea două 
înfrîngeri) principala candidată la 
titlul de campioană. Un mare in
teres prezintă și partida de la Li
ra dea dintre Flamura roșie din lo- 
Oalitate și Voința Orașul Stalin.

La băieți „capul de afiș" este 
cteținut de meciul dntre C-C-A. 
și Locomotiva P.T T. București, 
clasate pe locurile doi și trei In 
perspectivă, o partidă echilibrată 
și, mai ales, spectaculoasă- Nu
mele unor echipieri (Folbert, Fo- 
dor, Costescu), caracteristica jo
cului acestor formații și aflteee. 
dentele ne fac să credem că vom 
viziona un spectacol frumos. Spec
taculoasă și echilibrată se 
ță și întîln rea dintre ( 
bucureștene Știința I.C.F. 
greșul Arta.

lată programul complet ; 
rilor de mîine : FEMININ : Știința 
L®.F. — Locomotiiva București, 
Energia Cluj — Progresul Ora
dea, Flamura roșie Oradea — 
Voința Orașul Stalin, Energia 
București — Știința Cluj; MAS
CULIN : Știința I.C.F. — Progre
sul Arta, C.G.A. — Locomotiva 
P.T.T.. Dinamo Oradea — Progre
sul Cluj, Progresul 
«p Energia Cluj.

Mîine se va încheia și campio
natul mascuEn categoria A, în
trecere hi care amatorii de hand
bal au putut urmări un pasionant 
duel pentru titlul de campion, în
tre echipele Știința Timișoara și 
C.C.A. Situația nu este clară nici 
acum, înaintea ultimei etape, lupta 
urmînd a fi clarificată doar de 
golaveraj. Aceasta, fără să soco
tim eventualele surprize!

In campionatul feminin categoria 
A — în care mîine se dispută pe
nultima etapă — liderul actual al 
clasamentului. Progresul Orașul 
Stalin, mai are de trecut un „hop" 
la Reșița, unde formația Energia

Bl'GBI

anurk- 
echipele 
și Pro-

al jocu-

Orașul Stalin

Mîine, în cadrul campionatului 
categoriei A, se vor desfășura jocu. 
rile celei de a XVI-a etape. In cel 
mai interesant joc; echipa C.C.A. 
va întîlni pe Dinamo IX. revelația 
returului. La Petroșani, echipa lo
cală Energia va primi replica ior- 
mației bucureștene Progresul Să
nătatea. Celelalte două partide: 
Locomotiva P.T.T.-Locomotiva Grj- 
vița Roșie și Energia S.M. Orașul 
Stalin-Știința Cluj. Întîlnirea din
te Dinamo București și Energia 

• S.P a fost amînată pentru data 
de 14 noiembrie, 
va întîlni mîine 
ceză — F.S.G.T

Înaintea etapei 
mentul categoriei A arată asltei:
1. Din. București
2. C.C.A.
3. Loc. Gr. Roșie
4. En. I.S.P.
5. Loc. P.T.T.
6. Pr. Sănătatea
7. Dinamo IX

8. En. Petroșani
9. En. SJJ. O. St.

10. Știința Cluj
a La Timișoara 

mîine <.................
teșii de rugbi din categoria 
seria a doua. Se vor întîlni 
chipa Știința din localitate și 
ința Arad.

din localitate va lupta cu hotă- 
rîre pentru victorie, deoarece este 
încă amenințată de retrogradare. 

Programul complect al iocuri'.or 
de mîine • MASCULIN, CATE. 
GORIA A: BUCUREȘTI; CC.A.- 
Progresul Arad; FAGARAȘ: E- 
nergia - Dinamo Orașul Stalin; 
TIMIȘOARA: Știința- Flamura 
roșie Cisnădie; IAȘI: Știința - 
Energia Reșița; SIBIU; Voința- 
Energia Ploești: FEMININ, CA- . 
TEGORIA A: TIMIȘOARA: Ști
ința - Știința Min. Invățămintului; 
CODLEA : Recolta Avîntnl - Fla
mura roșie Steagul roșu; BU- 
HUȘI: Flamura roșie - Flamura 
roșie U.T.T.; REȘIȚA: Energia- 
Progresul Orașul Stalin; SIGHI
ȘOARA : Flamura roșie - Progre
sul Tg. Mureș; București; Știința 
Î.C.F. - Flamura roșie Sibiu.

• Mîine se va disputa la Re
șița jocul restanță dintre echipele 
masculine de categoria B Energia 
I.C.M. Reșița și Progresul Odor- 
hei
• Joi s-a dispctat în Capitală me
ciul dintre echipele feminine Știin
ța ------ ---  ~ ......................
a 
de

Deși timpul rece îmbie pe ori
cine la adăpostul călduros al ca
selor, deși în alte țări sezonul 
atletic competițional s-a încheiat, 
la noi atleții nu au pus punct ac
tivității lor din acest an. Ei mai 
au de încheiat socotelile din ca
drul campionatului republican pe 
echipe.

In această întrecere a celor 
mai bune echipe de atletism ale 
țării, mai sînt de disputat patru 
întîlniri: o restanță din etapa a 
V-a și cele trei meciuri ale ulti
mei etape a campionatului.

Pentru astăzi și mîine a fost 
programată întîlnirea restantă 
care reunește echipele Casa Cen
trală a Armatei, Dinamo și Ener- 
gia-MetaluL Meciurile vor avea 
loc pe stadionul Republicii, din 
Capitală, astăzi de la ora 14 și 
mîine dimineață de la ora 8.

Ultima etapă a campionatului 
se va desfășura la sfîrșitul săp- 
tămînii viitoare și adună în Ca
pitală toate cele nouă echipe par
ticipante. Atunci va avea loc în
tîlnirea dintre Știința și Dinamo, 
întrecere devenită tradițională 
pentru această competiție, care 
și în acest an poate desemna e- 
chipa campioană republicană. In 
clasamentul general pe primul loc

este echipa asociației Știința, ca
re a învins Dinamo în meciul din 
tur, de la Cluj. In cazul în care 
dinamoviștii vor fi învingători, 
ambele echipe vor ajunge la e- 
ga'.itate de puncte și departajarea 
lor se va face în funcție de punct- 
averajul fiecăreia.

A OLE!
bl

deoarcce Energia 
selecționata Iran-

de mîine, clasa-
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se va
derbiul echipelor
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disputa 
6tuden.

B, 
e-

ȘtL

SCRIMA
ENERGIA PLOEȘTI DOMINA 
CAMPIONATUL PE ECHIPE 

CATEGORIA B
aproape o lună se 
returul campionatului 
de scrimă pe echipe 

B. De remarcat că în 
trei

desiă- 
repu- 
cate- 
toate 
etape 
etapa

De 
șoară 
bliaan 
goria 
meciurile din , -imele
(mîine au loc înlîlnirile din 
a IV-a) echipele participante au 
manifestat o îmbunătățire simți
toare în ceea ce privește pregăti
rea fizică și tehnică. Ca urmare, 
rezultatele au fost 
strînse, el>minîndu-se scorurile „as
tronomice” din prima parte a cam
pionatului. Echipele din Ploești (E- 
nergia și Progresul) domină acea- 
..iă parte a întrecerii, echipele K- 
nergiei conducînd cu autoritate în 
clasamentele celor trei probe, iar 
formațiile Progresului, clasate Ia 
sfîrșitul turului pe ultimele locuri, 
au progresat simțitor în special în 
clasamentele probelor de sabie și 
floretă fete. Duminica trecută au 
fost înregistrate următoarele re
zultate: Energia Tg. Mureș-Pro- 
gresul Ploești 7—9 la floretă băr
bați, floretă femei și sabie; Voin
ța București-FI. roșie Sibiu 9—7

la floretă bărbați, 8—8 la floretă 
femei și 14—2 la sabie; Energia 
Ploești—Voința Cărei 12—4 la flo
retă bărbați, 11—5 Ia floretă te
mei și 11—5 la sabie.

In urma acestor rezultate cla
samentele pe probe au următoa
rea înfățișare:

FLORETA BĂRBAȚI:

deosebit de

1. Energia Ploești
2. Energia Tg. Mureș
3. Voința Cărei
4. Voința București
5. FI. roșie Sibiu
6. Progr. ir Oradea
7. Progresul Ploești

8. Voința Or. Stalin

FEMEI*

io io
6
5
4

3
2 
ft
0

10
10
io 

io
9 

io
9

0
2

i2
1

3
3
1
2

o 30 p.
2 24 p.
3 22 p-
5 19 p.
4 19 p
4 16 p- 
7 15 p
7 "li p

HALTERE
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FLORETA

1. Energia Ploești 10 9 0 1 28 p
2. Voința Cărei 10 8 1 I 27 p
3. Voința Buc unești 10 6 3 1 25 p
4. FI. roșie Sibiu 10 5 3 2 23 p
5. Progresul Ploești 10 2 1 7 15 p
6. Energia Tg. Mureș 10 2 0 8 14 p.
7. Progr. II Oradea 9 2 0 7 13 p
8. Voința Or. Stalin 9 1 0 8 11 p.

SABIE:

1. Energia Ploești 10 W 0 0 30 p.
2. Voința București 10 5 4 1 24 p.
3. Energia Tg. Mureș 10 5 2 3 22 p.
4. Progr. n Oradea 9 4 3 2 20 p.
5. Voința Cărei 10 3 3 4 19 p.
6. Progr. Ploești 10 2 t 7 15 p.
7. FL roșie Sibiu 10 2 • 8 14 p.
8. Voința Or. Stalin 9 1 1 7 12 p.

I.C.F. și FI. roșie Sibiu. Victoria 
revenit sibiencelor cu scorul 
2-1 (1-1).

Duminică dimineața, în sala Flo
reasca, va avea loc o nouă reu
niune de haltere, la care vor păr
ticică mai mulți halterofili fruntași. 
Echipa C-C-A. întîlnește o puter
nică selecționată. In reprezentativa 
militarilor vor concura Micola, 
Andronovici, Roman, vasarheiy, 
Rudan, Dancea, Cazan sau Delcă. 
In cadru! selecționatei vor evolua 
Coana, Amzoaica sau Becteraș, Io- 
nescu sau Gh. ler.ciu, Baroga, 
Gheorghiu sau Gusbeth și Bălcă- 
ceanu. Reuniunea începe la 
10.

• Din cele patru meciuri progra
mate inițial în cadrul etapei a V-a 
a returului campionatului republican 
masculin, se vor disputa numai 
două: C.C.A.—Știința Arad și Pro
gresul l.T.B^—Progresul I.M.F. 
Cluj. Celelalte două meciuri 
(Locomotiva București—Progresul 

Galați, Energia Orașul Stalin— 
Știința Timișoara) au fost aminate-

• In campionatul echipelor femi
nine consemnăm în primul rînd vic
toria obținută marți de echipa 
Progresul C-P-C.S. București în 
fața Progresului Cluj (meci res
tant din tur) cu scorul de 3—0 
(la 13,3,4).
• Programul jocurilor feminine 

este următorul: Energia București— 
Dinamo București, Progresul Cluj— 
Progresul București Locomotiva 
București—Flamura roșie Cluj, 
Știința I.C.F—Voința Sibiu, Voin
ța Orașul Stalin—Dirtamo Timișoa
ra- Dintre acestea, menționăm, ea 
fiind cele mai interesante, întîlnirile 
Știința I.C.F.—Voința Sibiu, Voința 
Orașul Stalin—Dinamo Timișoara 
și Locomotiva București—Flamura 
roșie Cluj.

® In întîlnirea feminină restantă 
disputată la Orașul Stalin între 
echipa locală Voința Și Știința 
I.C.F. București studentele au 
câștigat cu 3—0 (la 7, 8, 6.).

ora

Numai două întîlniri sînt pro
gramate pentru cea de a V-a etapă 
a campionatului republican de 
box. Una din ele se dispută la 
București — în sala Giulești, 
astă seară, cu începere de la ora 
19 — iar cea de a doua are loc 
la Orașul Stalin.

Pe ringul din sala Giulești vor 
încrucișa mănușile cei mai buni 
pugiliști ai asociațiilor sportive 
LOCOMOTIVA și ENERGIA. O 
reuniune interesantă, țmînd seama 
de echilibrul de forțe existent intre 
cele două loturi. Aruncînd o privi
re pe programul galei constatăm 
că „meciul nr. 1“ este cel dintre 
Otto Bostiog și Gh. Zamfirescn. 
Nu mai puțin interesante se anun
ță însă și disputele Dănilă Done — 
M. Spătarii, I. Buzea — Nicolae A- 
lexandru, etc. In afara celor trei 
meciuri de mai sus, programul reu
niunii mai cuprinde și alte întîl
niri: A- Morăruș (L) — Fasile 
Pleș (E);C. Calenciuc (L) — Eug. 
Moldoveanu (E); Gh. Tomescu 
(L) — Mircea Vișoiu (E) ; C. 
Bilă (L) — Toma Tudor (E) ; C.

Rizea 
Z. Cio- 
(L) -

Stănescu (L) — Dumitru 
(E) ; Petre Zaharia (L) — 
cîrlan (E) ; Alex. Ghiță 
St. Marcoviceanu (E).

• La Orașul Stalin DINAMO va
suporta duminică asaltul echipei 
FLAMURA ROȘIE, deținătoarea 
„lanternei" în clasament. Antre
norul Gh. Axioti, cu care am stat 
de vorbă, explică slaba compor
tare a echipei sale prin dezechi
librul tehnic existent între dife
rite categorii. Totuși, „flamuriștii" 
vor încerca să facă o figură cît 
mai onorabilă în fața dinamoviști- 
lor, care, cu echipa lor omogenă, 
se prezintă mari favoriți în acea
stă întîlmre. Spectatorii din Ora
șul Stalin vor avea ocazia să vadă 
„la lucru" o serie de nugiliști 
cunoscuți ca ; C. Gheorghiu, St. 
Văcaru, M. Trancă, Ghețu Velicu, 
D. Mîțu, Bătrînu Tănase, Iosif De
meter, etc.

întîlnirea VOINȚA—PROGRE
SUL a fost amînată pentru data 
de 18 noiembrie, deoarece boxerii 
echipei Voința se află în turneu în 
R.P. Polonă.

In aceste ultime două luni ale 
anului se desfășoară o vie acti
vitate competițională care angre
nează întreaga masă a luptători
lor noștri. Este vorba în primul 
rînd de campionatele individuale 
de seiniori — la ambele stiluri 
— ale căror finale se vor disputa 
între 9 și 12 decembrie (lupte li
bere) și 12—16 decembrie (lupte 
clasice).

Pentru calificarea în aceste fi
nale, între 14 și 21 octombrie 
s-au desfășurat întrecerile regiona
le la lupte libere, iar la lupte 
clasice concursurile fazei regionale 
urmează, să se termine mîine. Din 
păcate, comisiile regionale au ma
nifestat un foarte slab interes 
față de întrecerile pe care trebui**  
să le organizeze. Pînă acum sini 
cunoscuți doar campionii de lupte 
libere ai regiunilor Constanța și 
Stalin. Din celelalte regiuni, nici o 
veste. Comisiile regionale Timișoa
ra și București au amînat desfă
șurarea fazei de regiune la lupte 
libere pentru 23—25 noiembrie. In 
ce privește întrecerile fazei de 
regiune la lupte clasice se cunoaș
te doar programarea pentru mîine 
și duminică a întrecerilor bucu 
reștene, care au loc în sala Mao 
Țze dun. Timpul care a rămas 
trebuie intens folosit pentru li
chidarea rămînerii în urmă.

AZI
— Stadionul Republl-
C.C.A.-Dinamo-Energia 

republican de atletism

r
ATLETISM, 

cli, ora 14: 
(campionatul 
pe echipe).

BOX. — Sala Giulești, ora 19: Lo- 
comotiva-Energia (campionatul repu
blican pe echipe).

LUPTE. — Sala Mao-Tze-Dun, ora 
15.30: campionatul republican, faza 
d'e regiune.

NATATIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19,30: „Cupa de toamnă" cu par
ticiparea înotătorilor fruntași din 
Capitală.

OINĂ. — Stadion Energia Cons
tructorul (șos. Giurgiului), de la ora 
15,30: cupa în memoria lui „Gh. Bîz- 
doagă". Participă Dinamo București, 
(Energia București, Știința București, 
Recolta Curcani etc.

MIINE
ATLETISM. — Stadionul Republi

cii, ora 8: c.C.A.-rfinamo-Energia

(campionatul republican de atletism 
pe echipe).

BASCHET. — Sala Floreasca, de 
la ora 16: Energia Bueurcștl-Știința 
Cluj (feminin). Știința I.C.F.-Progre- 
sul Arta (masculin). Știința I.C.F.- 
Locomotiva M.C.F. București (femi
nin), C.C.A.-Locomotiva P.T.T. (mas
culin).

CICLOCROS. — Sala Floreasca. ora 
10: adunarea cicliștilor pentru recu
noașterea traseului primului ciclo- 
cros de toamnă organizat de asocia
ția Voința în ziua de 19 noiembrie.

HANDBAL. — Teren C.C.A., ora 
15,30: C.C.A.-Progresul Arad.

HALTERE. — Sala de antrenament 
Buletinul oficial (str. Gutenberg) ora 
10: concurs cu participarea lotului.

LUPTE. — Sala Mao-Tze-Dun, ora 
10: campionatul republican faza de 
regiune.

OINĂ. — Stadionul Energia Cons
tructorul (șos. Giurgiului), de la ora 
9: cupa în memoria lui ,.Gh. Bîz- 
doagă“. Participă Dinamo București, 
'Energia București, Știința Bucu
rești, Recolta Curcani, etc.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, ora 
19: „Cupa de toamnă", cu participa
rea înotătorilor fruntași din Capi
tală.

FOTBAL. — Stadionul 23 August, 
ora 8,45: finala „Cuptl 7 Noiembrie' 
juniori: Locomotiva Eucurești-Prr 
greșul București. Teren Dinamo O- 
bor, ora 10,30: Dinamo 6 București 
Energia 1 Mai Ploești (cat. B). Te 
ren Giulești, ora 10,30: Știința Bum - 
rești-Locomotiva Constanța (cat. B.)

RUGBI. — Teren C.C.A., ora 10 
C.C.A.-Dinamo IX (cat. A). Teren Lo
comotiva P.T.T., ora 10,30: Locomo 
tiva P.T.T.-Locomotiva Grivița-Roșie 
(cat. A), stadionul Tineretului, teren 
HI, ora 11: Știința București-ȘtilnU 
Galați (cat. B): teren IV. ora 13.3»: 
Energia Mine București-Flamura ro 
șle Orașul Stalin (cat. B); ora 15 
Energia I.S.P. București-Selecționat 
F.S.G.T. (Franța).

VOLEI. — Sala Floreasca, de 1' 
ora 9: Locomotiva M.C.F.-Flamur 
roșie Cluj (feminin). Energia Bucv 
resti-D'inamo București (feminin) 
Știința I.C.F.-Voința Sibiu (feminin).



Ancheta noastră

ȘI ACUM —CONCLUZIILE!
ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ CONTINUĂ

f • • •
2 Așa cum era și de așteptat, ancheta noastră 
l privitoare la cauzele nivelului scăzut al fotba- 
/ lului nostru a stîmit un puternic ecou în rîn- 
\ dul tuturor celor care iubesc această frumoasă 
f și spectaculoasă disciplină sportivă. Se spune că 
1 gazetarii, ca unii care sînt mereu în miezul pro- 
f blemelor și în mijlocul evenimentelor mai mari 
1 sau mai mici, nu se lasă impresionați atît de 
| ușor. Și totuși, mărturisim cu toată sinceritatea, 
% am fost viu impresionați atît de mulțimea răs- 
C punsurilor primite, cit mai ales de pasiunea pe
5 care am simțit-o aproape în fiecare scrisoare, 
t 'Au răspuns nu numai tehnicieni, nu numai 
/ nume sonore din trecutul și din prezentul fotba- 
I lului nostru ! Din toate colțurile țării ne-au venit 
/ scrisori de la tineri și vîrstnici. de la muncitori,

elevi, medici, ingineri, studenți, militari — în- 
x tr-un cuvînt, s-au adresat ziarului nostru toți acei
V adepți credincioși ai fotbalului pe care, oricînd, pe 
/ ploaie, pe furtună, pe zăpadă, îi întîlnești in 
1 tribunele stadioanelor noastre, încurajindu-și e- 
r chipele favorite. Ne-a scris chiar și o... femeie. 
C atacînd probleme ale acestui sport eminamente 
/ bărbătesc.
j Toate acestea au subliniat odată în plus ma- 
I rea. popularitate a fotbalului și, implicit, opor- 
1 tunitatea anchetei deschise de ziarul nostru.
C Și acum, după atîtea discuții, care s-ar fi pu- 
Jț tut prelungi încă multă vreme, dacă spațiul ne-ar 
C fi permis, concluziile...
/ In primul rînd trebuie stabilit un lucru : ESTE 
l SAU NU ESTE FOTBALUL NOSTRU IN RE- 
/ GREȘ ? Cei mai multi dintre cititori și-au exprf-
V tnat părerea că fotbalul nostru nu e în regres, 
Z dar că, în raport cu ceea ce dorim, cu dezvol- 
* tarea generală a sportului nostru, cu condițiile 
f create, el n-a realizat progresul așteptat. Și acest 
C lucru este foarte adevărat. Ceea ce lasă, uneori, 
e impresia unui regres este de fapt O INCON- 
s STANȚA, din cauza căreia ne situăm totdeauna
6 la cei doi poli: ori sîntem în culmea fericirii
3 (de pildă, atunci cînd C.C.A. face meci nul la 
ț Londra cu faimosul Arsenal), ori sîntem gata să 
1 afirmăm că fotbalul nostru nu face nici două pa- 

C rale (cînd aceeași C.C.A. este învinsă în cam- 
/ pionat de Dinamo-Bacău). In primul caz sîntem 
\ în cel mai mare progres și nu mai avem nimie 
/ de învățat, în cel de al doilea cădem în cel mai 
1 crunt pesimism și intr-o serie interminabilă de— 
Z ședințe autocritice și de analiză.
1 De unde provine această inconstanță ? Ea pro- 
/• vine din însăși ...inconstanța care există în toate 
N sectoarele de activitate în fotbal, începînd de la 
f conducere și pînă la colective. Inconstanță în 
X formula competițională, inconstanță în criteriile 
ț de selecționare și de promovare a jucătorilor, in- 
€ constanță în maniera de arbitraj, inconstanță în 
Z munca antrenorilor, prea puțin curaj, prea pu- 
î țină consecvență în respectarea unei linii, a unui 
I punct de vedere.
5 Sintetizînd tot ceea ce s-a scris și s-a spus în 
A privința stadiului actual al fotbalului nostru, 
i considerăm că trebuie să ne oprim în mod spe- 

C cial asupra următoarelor aspecte, din care putem 
/ desprinde atît cauzele relelor, cît și soluțiile 
l pentru înlăturarea lor.
? 1. — CONDUCEREA FOTBALULUI NOSTRU
1 DE CĂTRE UN SINGUR ORGANISM. In mo- 
f mentul de față sînt mult prea multe foruri care 
J intervin în treburile fotbalului, suprapunîndu-se 
( unul altuia. Primul efect este că măsurile care 
J sînt luate nu pot fi unitare și sînt răsturnate 
C de la o zi la alta, prin intervenția diferitelor fo- 
S ruri și chiar persoane.
C 2. — CONDUCERE COMPETENTĂ. Asta în- 
/ seamnă că, așa cum într-o fabrică răspunderea 
l întregului proces de producție revine SPECIA- 
/ LIȘTILOR CU O ÎNALTA CALIFICARE, tot așa
V și în conducerea secțiilor de fotbal trebuie să fie 
Z angrenați numai oameni pricepuți, cunoscători ai 
X problemelor fotbalului și nicidecum — ierte-ni-se 
J expresia — chibiți care n-au altă calitate decît 
j că vin doar cîteodată la fotbal însă întotdeauna 
C la banchetele de după victorii.
S In ce privește forurile de conducere (Direcția, 
/ Comisia Centrală, comisiile regionale, raionale, 

orășenești) se pune de asemenea problema de a 
( cîntări în mod just aportul pe care-1 poate aduce 
Ș un tovarăș sau altul în buna conducere și rezol- 
ț vare a multiplelor probleme ridicate de acest 
3 sport.
( 3. — ÎMBUNĂTĂȚIREA SISTEMULUI ORGA-
INIZATORIC. In activitatea fotbalului, colectivul 

(secția de fotbal) trebuie să aibă mai multă li
bertate de acțiune, atît pe plan organizatoric, cît 
șl pe cel administrativ-financiar. Aceasta ar crea 
posibilități mult mai bune pentru realizarea unei 
vieți de colectiv, cu efecte binefăcătoare atît în 
munca de pregătire a sportivilor, cît și în reali' 
zările pe plan local.

4. — STABILITATEA IN ACTIVITATEA COM- 
PET1ȚIONALA. La noi, spre deosebire de alte 
țări, formula campionatului s-a schimbat mereu, 
ba uneori aceste schimbări au intervenit peste 
noapte, ignorîndu-se condițiile specifice și cerin
țele fotbalului nostru. Așa se face că pentru a se 
reveni la formula cea mai potrivită pentru cam
pionatul categoriei A (a unei serii de 12 echipe) 
s-a ajuns anul acesta la retrogradarea a 3 ECHI
PE DIN 13, ceea ce reprezintă un procent unic 
în fotbalul internațional. Acest fapt a pus în
tregul campionat mai mult sub semnul luptei 
pentru evitarea retrogradării, cu toate aspectele 
ei negative (nervozitate, durități, acte de indis
ciplină etc.). însăși echipa noastră campioană, 
Dinamo, pretendentă din nou la titlu, s-a pome
nit mai săptămînile trecute în hora echipelor 
amenințate cu... retrogradarea.

5. — Legată de punctul de mai sus este 
PROBLEMA STIMULĂRII PRIN PREMII, DI
PLOME, MEDALII ETC. A ECHIPELOR CARE 
LUPTA PENTRU LOCURILE 2 ȘI 3. Aceasta 
ar duce la înlăturarea situației actuale, cînd 
campionatul durează... atîta timp cît nu s-a clă-

• • • •
rificat situația primului loc și a celor supuse 
retrogradării...

6. — STABILITATEA ANTRENORILOR. Asta 
Însemnează să se lase antrenorilor răgazul ne
cesar pentru a-și duce la bun sfîrșit munca. 
Bun sau rău, antrenorul poate fi apreciat numai 
după un timp mai îndelungat. Ce poate face un 
antrenor Ia Cugir sau la Timișoara, unde schim
barea de la o lună la alta a antrenorilor a deve
nit un sistem? Dar, ce să mai spunem despre lup
ta permanentă pe care trebuie s-o ducă antrenorii 
cu diverșii tovarăși care cred că ei sînt mari 
experți și care au pretenția să-și spună ultimul 
cuvînt în treburi tehnice, privind procesul de in
struire sau alcătuirea echipelor? Desigur însă că 
și antrenorii trebuie să privească în mod mult 
mai exigent munca lor. A fi fost cîndva jucător 
fruntaș nu e o ,.carte de vizită' suficientă pen
tru un antrenor. El trebuie să studieze în per
manență, pentru a ține mereu pasul cu dezvol
tarea fotbalului pe plan mondial, cu noutățile 
tehnice și tactice care se ivesc permanent. An
trenorul nu poate rămîne un simplu suprave
ghetor la antrenamente. El trebuie să fie UN 
CREATOR, el trebuie să se preocupe de găsirea 
unor metode noi de pregătire a jucătorilor. A- 
ceastă invitație se adresează și antrenorilor de 
Stat, care sînt folosiți in ultimul timp mai mult 
ca statisticieni, în loc să fie îndrumați în mun
ca de teren, în sprijinul antrenorilor din țară.

7. — ORIENTAREA ARBITRILOR. Nu ne pu
tem plînge că n-avem arbitri bine pregătiți. 
Ceea ce le lipsește celor mai mulți este simțul 
răspunderii fapt care determină, pe de o parte, 
tolerarea unor infracțiuni flagrante (și e sufi
cient să cităm cazul arbitrului Al. Toth din Ora
dea, în meciul Progresul București—Locomotiva 
București, cînd n-a acordat cel mai clar „11 me
tri" care s-a putut vedea vreodată), iar pe de 
altă parte duce la aprecierea diferită a aceleiași 
infracțiuni. Și într-un caz și într-altul, efectul 
este negativ asupra educației jucătorilor și spec
tatorilor. In plus, din cauza insuficientei expe
riențe internaționale, arbitrii noștri nu cunosc 
maniera nouă de arbitraj, privind — de pildă — 
„talpa", jocul cu corpul, atacul portarului etc. 
De cînd mergem la fotbal, noi n-am văzut un 
atac asupra portarului, în condițiuni corecte bine
înțeles, acceptat de arbitru. In schimb, în Anglia, 
Voinescu, atacat corect, a fost aruncat cu minge 
cu tot în corner (noroc că faza nu s-a petrecut 
in fața porții) și arbitrul a acordat just corner.

8. — SELECȚIONAREA RIGUROASA A JU; 
CATORILOR. In categoriile superioare merită să 
ajungă — și trebuie să ajungă — numai acei 
jucători care (indiferent de vîrstă), dovedesc 
calități și pregăfre corespunzătoare categoriei 
în care joacă. Dacă unele echipe prezintă „fisuri'h 
aceasta se datorește în primul rînd faptului că 
sînt alcătuite din jucători de valori diferite, cu 
pregătiri diferite. De-aici și acea inconstanță a 
echipelor, de care ne lovim mereu. De aici ș< 
lipsa de putere de concretizare a celor mai mulți 
dintre jucătorii noștri în acțiunile de atac. In 
asemenea ocazii, în locul unei acțiuni pe cont 
propriu, care poate fi hotărîtoare în acel mo
ment (și e bine a nu se confunda jocul indivi
dual cu contribuția personală a jucătorului în în
cheierea unei acțiuni) el pasează mingea și- 
răspunderea altui jucător.

Desigur, sînt multe alte aspecte, poate la fel 
de importante, legate de bunul mers al fotba
lului. Este vorba de: îngrijirea și îmbunătățirea 
bazelor sportive; egala răspîndire și dezvoltare 
a fotbalului în toate regiunile țării; o grijă ega
lă pentru ridicarea tuturor centrelor fotbalistice 
și nu concentrarea întregii atenții asupra fotba
lului bucureștean; cît mai multe întîlniri inter
naționale inter-cluburi cu echipe de categorii , co
respunzătoare ; dezvoltarea fotbalului îîi școli Și 
crearea de posibilități pentru școlari de a juca 
în colectivele sindicale, fără restricții; mai pu
țină teorie și mai mult lucru practic în pregă
tirea jucătorilor (accent pe tehnica individuală) ; 
crearea unei competiții speciale rezervată ele
mentelor care au depășit vîrsta de juniorat și 
nu sînt încă apte pentru echipa primă etc.

9. PROBLEMA ECHIPEI NAȚIONALE —
Mulți cititori au ridicat această problemă (deșt 
ea nu reprezintă o CAUZĂ, ci numai un EFECT) 
și legată de ea, pe aceia a comisiei de selecție 
și a selecționerului unic. Părerea noastră este că, 
în stadiul actual al fotbalului nostru, este mai 
potrivită formula unei comisii de selecție restrînse 
la 3 persoane, care însă, să fie aleasă de con
sfătuirea pe țară a antrenorilor și confirmată 
de conferința pe țară a Comisiei centrale de fot
bal. In același timp, acestei comisii de selecție 
trebuie să i se “_î i
un an, în care 
să răspundă de 
nicio ingerință

asigure continuitatea cel puțin 
timp să fie lăsată să lucreze^ și 
toate lucrările care-i revin, fără 

și presiune din partea nimănui.
Să nu uităm. însă, o sarcină de fiecare zi : 

munca educativă. Orice acțiune își atinge mai 
repede și mai bine scopul atunci cînd oamenii 
sînt conștienți de rolul pe care îl au, de ceea 
ce au de făcut în folosul lor propriu, în folosul 
tuturor.

Ne exprimăm convingerea că toate aceste dis
cuții nu vor rămîne fără rezultat și că organele 
de specialitate — Direcția Fotbal din C.C.F.S./C.M. 
și comisia centrală de fotbal — vor analiza cu 
toată seriozitatea problemele ridicate de masa de 
tehnicieni și iubitori ai fotbalului, în așa fel încît 
să nu se mai ivească ocazia unei noi anchete 
asupra nivelului scăzut al fotbalului.

Iar nouă, presei, ne revine mai mult ca oricînd 
sarcina de a fi mai exigenți, de a privi realiză
rile și succesele în domeniul fotbalului la justele 
lor proporții și de a interveni — atunci cînd lu
crurile nu merg bine — nu cu scuze de circum
stanță, ci cu tăișul criticii, care să ajute într-ade- 
văr la lichidarea lipsurilor constatate.

Programul săptămînal de fot
bal, început joi cu trei partide 
restante în categoriile A și B, 
continuă mîine cu ultima etapă 
în categoria A și penultima în 
categoria B.

In prima categorie, etapa de 
mîine prilejuiește reapariția în 
fața publicului bucureștean a 
liderului campionatului, C.C.A., 
care joacă în Capitală pentru 
prima dată după turneul între
prins recent în Anglia. Deși n-a 
jucat, poziția în clasament a 
echipei C.C.A. n-a fost amenin
țată nici un moment. G.C.A. 
este virtuală aampioană, și mîi
ne, în compania unei echipe 
sortită retrogradării — Locomo
tiva Timișoara — va căuta să 
confirme justețea locului ocupat 
în actualul campionat. Intîlni- 
rea se va disputa pe Stadionul

„23 August' ar începere de la 
ora 10,30.

In țară au loc următoarei*  
jocuri ; Știința Timișoara—Fla
mura roșie Aflad, Știința Cluj— 
Energia Minrhl Petroșani 

Dinamo Orașul Stalin—Pro
gresul Oradea și Dinamo Ba
cău—Locomotiva București. |

Clasamentul categoriei 1
1. C.C.A. 21 13 3 5 53^3 28
2. Energia FI. PL 22 9 9 4 40:19 27
X. ’Dinanvo Bxbc. a# ia 3 6 45:33 27
4. Looocn. Buc 23 8 10 5 44:27
5. Știința Tfcn. 21 9 7 6 32:28
C. FI. roșie Arad 23 9 8 8 35:3/
T. Progresul Buc. 24 8 8 34:39 (
S. Dynamo Or. St. 23 8 S 10 34*3t  £
9. Progr. Oradea a 9 3 9 24:3*  21

10. Energia M. Petr. 22 1 8 9 26:30 20
11. Locorn. Tim, 22 4 8 9 16:32 TI
12. Dinamo Bacău 22 8 4 12 23:38 18
13. Știința Cluj 22 5 5 12 16:43 15

Dinamo București a reintrat in phtnnui fruntaș
Revirimentul produs în ultima 

vreme în formația dinamovistă 
s-a făcut remarcat și în meciul 
de joi, cînd, mai ales î/i repriza a 
doua, Dinamo și-a depășit confor
tabil adversarul, Progresul Ora
dea, de care a dispus cu 3—U 
(1—0). Și ceea ce constituie desi
gur o curiczitate este faptul că 
Dinamo a jucat mai bine atunci 
cînd a tost nevoit prin acciden. 
tarea fundașului Szoko (trecut ca 
„figurant" ,pe extrema stingă) să 
recurgă la unele improvizații în 
echipă (Nuoweiler fundaș, Neagu 
mijlocaș ș.a.). Am semnalat acest 
lucru tocmai pentru a arăta că 
Dinamo dispune de sufic e<nte re 
surse pe care știe să le folosească 
atunci cînd ține cu tot dinadinsul 
să se comporte Ia înălțimea valo
rii și reputației sale. Cu această 
victorie, Dinamo București a re
intrat în lotul fruntașilor clasa
mentului, acolo unde desigur ii 
este locul

In contrast cu Dinamo, Progre
sul Oradea a fost lipsit de com
bativitate, de acea însuflețire și 
dîrzenie obsolut necesare finaliză
rii unor acțiuni bine concepute 
și destul de abil conduse pînă în 
preajma porții adverse. Orădenil

au combinat frumos, au depășit 
în repetate rînduri pe apărătorii 
dinamoviști, dar în fața porții lui 
Uțu — în excelentă dispoziție șt 
inspirat în intervenții — n-au 
reușit rimi-c. Ei s.au demoralizat 
după golul marcat de Suru î 
min. 44 printr-un șut adriîirabil și 
au comis numeroase greșeli în 
atac și în apărare în repriza a 
doua. Două dintre greșelile fă
cute de apărarea orădeană s-au 
soldat cu golurile marcate de Szo
ko (min. 49) și Ene (min. 75).

Arbitru! Pikț Kroner — exce
lentul nostru teoretician — n-a 
reușit de această dată la proba 
practică. A fost depășit de rapi
ditatea fazelor și a apreciat greșit 
numeroase ofsaiduri și faulturi. 
El i-,a dezavantajat -pe arădeni, 
neacordîndu.le ) lovitură de la 11 
metri la un fault flagrant comis 
de Băcuț II asupra lui Toth.

DINAMO BUCUREȘTI : Uțu — 
Izghîreanu, Băcuț II, Szoko — Că- 
linoiu, Nunwe'tler — Boian, Nicu- 
șor, Ene, Neagu, Suru.

PROGRESUL ORADEA : Gebner 
— Vărzan II, Karikaș, Barcu — 
Krempanschi, Vlad — Toth, Flo- 
rea, Carol Bartha, Cuc, Koszegy, 

S. MASSLER

La Ploești rezultat de egalitate după im joc slab
PLOEȘTI, 8 (prin telefon). — 

Spre surprinderea celor 9.000 de 
spectatori, întîlnjrea s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate 1—1 
(0—0), care avantajează echipa 
din Orașul Stalin. Dinamoviștii s au 
apăirat de Ia început cu patru oa
meni pe linia de fund. (Ristin a ju
cat fundaș dreapta) și trei mijlo
cași (Csegezi a fost al treilea 
half). Jucătorii ploeșteni au părut 
obosiți și nu s-au ridicat nici un 
moment la valoarea lor normală.

Totuși, Energia a avut inițiativa 
încă din primele minute ale pri
mei reprize dar atacanții plo
eșteni nu pot trece de apărarea 
hotărîtă a echipei din Orașul Sta
lin decît în repriza a doua aind 
jocul este mult mai dinamic. Zece 
minute de la reluare, Zaharia des 
chide scorul după un schimb de

pase cu A. Munteanu și D. Alun 
teanu: 1—0. Inaurajați petroliștii 
atacă insistent dar fără rezultat. 
Din min. 65 jocul se echilibrează. 
Dinamo Orașul Stalin întreprinde 
cîteva contraatacuri foarte pericu
loase și în min. 75 egalează: Hi- 
d'ișan trimite „printre" o minge lui 
Rădulescu, acesta pasează lui 
Csegezi, care trage puternic pe 
jos- Mingea trece printre mîinile 
lui Roman în poartă: 1 — 1.

ENERGIA : Roman — Pahonțu 
Marinescu, Topșa—Gosmoc, Neac- 
șu — Zaharia, iD. Munteanu, D<ră- 
gaxi, A. Munteanu, Bădulescu.

DINAMO ORAȘUL STALIN: 
Stamate —■ Moarcăș, Lazăr, Seireș 
— Hidișan, Florescu — Ristin, 
Rădulescu, Szakacs 1, csegezi. 
Szakacs 11.

Cucu Dan ți Ion Rizolu 
corespondenți

CATEGORIA B

SteagulFlamura roșie Bacău-Energia
BACAU, 8 (prin telefon). — E- 

chipa locală a jucat foarte bine, 
în special în prima repriză, cînd 
a condus la un moment dat cu 
4—0, dar puterea de și rutina 
oaspeților și-au spus pînă ta 
urmă, cuvîntul. La scorul de 
4—3 în favoarea echipei Fi. 
roșie, jocul a devenit mai dur 
pentru că băcăuanii își vedeau

Mîine-Wa campionatului

roșu Orașul Stalin 4-6 (4-1)
victoria periclitată. Meciul s.a 
disputat pe un teren acoperit cu 
zăpadă. Cele zece goluri sînt > 
pera lui Szocs (min. 10) și Haimo- 
vjci (min. 15, 17, 29), pentru FI. 
roșie, Hașoti (min. 38 din 11 m. 
și min, 81), Proca (mta. 47, 53, 86) 
și Fusulan (min. 72) pentru Ener
gia St. Roșu.

V. MIHÂILA

republican de juniori
Ultimul act al campionatului re

publican de juniori, finala, se des
fășoară mîine pe Stadionul Repu
blicii (ora 12,30). Din cele 91 de 
echipe care au luat startul 
în această interesantă compe
tiție rezervată tinerilor fotba
liști și din cele 10 care 
s-au calificat pentru turneul final, 
două au reușit să ajungă la un 
pas de realizarea dorinței lor, cu
cerirea titlului de campioană a 
țării: Energia Flacăra Ploești și 
deținătoarea titlului, Știința Cluj. 
Prima este neînvinsă în acest cam
pionat, a doua a suferit o singură 
înfrîngere. Ambele au înscris un 
număr impresionant de goluri: 
143 ploeștenji, 92 clujenii. E vorba,

deci, de două linii de atac foarte 
eficace. Nici apărările nu sînt ela- 
be. Dimpotrivă. Aceea a ploește- 
nilor a primit 7 goluri iar acșpa 
a Științei 12. Rezultă că echipele 
sînt de forțe apropiate și că pro
mit o finală viu disputată, o îțlr 
trecere de calitate, la înălțimea 
posibilită|ilor ambelor formații. Jn 
semifinale, oele două echipe v» 
utilizat formațiile:

ENERGIA FLACĂRA: Ea*  
chescu-Alexandru, Florea, Buzeă- 
Moraru, Vintilă-S’tani, Apostol, 
Dridea, Tabarcea, Marin George.

ȘTIINȚA: Șerban-Costin, Min
reșan, Tatu-Petre Enul, N. Cri șan. 
Papiu, Pană, Răsman, Oroshegt,' 
V. Crișan.



O plăcută demonstra ție de rugbl
Energia Petroșani — F. S. G. T. Franța 6-0 (0-0)

Din toate
spre

colțurile lumii, 
Melbourne

Frigul pătrunzător și zăpada 
destul de abundentă care a căzut 
cu o zi înaintea partidei, nu.au 
constituit o ambianță, favorabilă 
pentru primii oaspeți sportivi fran
cezi în Valea Jiului. Dar dacă na
tura nu s_a arătat a fi prea dar
nică, în schimb, gazdele s-au stră
duit să facă plăcută șederea rug- 
biștilor francezi în marele nostru 
centru carbonifer. Sportivii fran
cezi au fost înconjurați tot timpul 
de simpatia oficialităților, expresie 
a solidarității care leagă pe oame- 
nii muncii din țara noastră de cei 
din Franța. «

Joi după amiază, mai bine de 
1.000 de spectatori au înfrufltat fri
gul pentru a fi prezenți la jocul 
care a opus reprezentativei F.S.G.T. 
o echipă a celor mai buni jucători 
din colectivele Energia Petroșani 
și Orașul Stalin, Întîlnirea a plă
cut. S-a jucat deschis, cu multă 
vitalitate de ambele părți, dar oa
recum dezordonat. Au putut fi ur
mărite multe atacuri și contra
atacuri, care însă nu au avut în
totdeauna finalitate.

Așa cum prevăzusem, francezii 
și-au remediat o parte din lipsurile 
observate la primul meci susținut 
în țara noastră, desfășurînd un joc 
muTt îmbunătățit Echipa a fost 
mai judicios alcătuită, a jucat cu 
mai multă convingere și vigoare, 
s.a bătut pentru balon și a reușit 
execuții tehnice satisfăcătoare. 
Talonajul prompt, datorit lui Sa
enz, a asigurat oaspeților, de data 
aceasta, numeroase baloane, care 
au fost bine distribuite liniei de 
treisferturi de către excelentul 
mijlocaș la grămadă Beltran. Pă
cat că perechea acestuia, uvertura 
Rouillon, nepăstrînd suficientă a- 
dî/icime, a făcut ca multe atacuri 
ale echipe; sale să se blocheze 
încă din faza inițială, cu atit mai 
mult cu cît treisferturile Ener
giei au fost foarte prompte în a- 
p ara re.

Echipa romînă a jucat la valoa. 
rea adversarilor, sub aspect teh
nic, dar a manifestat un plus de 
vigoare și de pregătire fizică, ceea 
ce a determmat de altfel și rezul-

Campionatele internaționale de tenis de masă 
ale Iugoslaviei

BELGRAD (prin telefon). — 
Joi a sosii în capitala Iugoslaviei, 
venind de la Viena, delegația ju
cătoarelor și jucătorilor de tenis 
de masă_ romîni, care au partici
pat săptămîna trecută la campio
natele internaționale ale Austriei.

Inantea comentariilor în legă
tură cu campionatele internațio
nale ale Iugoslaviei, care au în
ceput ierj aici, să dăm citeva a_ 
mănunte privind turneul de la 
Viena, amănunte care nu au putut 
fi aduse la cunoștința cititorilor 
deoarece legătura telefonică a fost 
deranjată

Astfel, proba de dublu femei a 
luat sfîrșit cu victoria categorică 
a campioanelor mondiale Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller, care au 
învins în finală perechea maghia- 

-jă Gizi Farkas—Eva Koczian, cu 
3—0 (16, 12, 16). In semifinală, 
cuplul jucătoarelor noastre a în.

Boxerii de Ia Voința 
din nou învingători 

in R. P. Polonă
ELBLAG 9 (Prin telefon). — 

Reprezentativa de box a asociației 
Voința care se afiă în turneu hi 
R.P. Polonă, a susținut la 6 noiem
brie, în localitatea Elblag din 
voevodatul Gdansk, cea de a doua 
și ultima întîlnire. Intîfrrind o se
lecționată a asociației Start, pugi- 
lișitii romînă au izbutit să obțină 
o nouă victorie cu scorul de 13—7 
Rezultatele tehnice sînt următoare
le: cocoș: Iulian Mihai b.p. Poa- 
jeski; pană: N. Stoian b.p. Sudol; 
Ion Militarii b.p. Bukuski; semi- 
ușoară: C. Gherasim b.p. Basilka; 
ușoară: D. Adam b.p. Pilhota ; 
semi-mijlocie: V. Bogoi egal cu 
Kubicek; mijlocie-ușoară: Iosif
Schwartz b.p. Furmanski; mijlocie: 
Gheorghe Nicolae pierde prin ne- 
prezentare, fiind oprit de medic 
să boxeze; semi-grea: Glowacki 
b. ab.II L. Coc; grea: I. Petrov 
b.p. Buska. La reuniune au asistat 
peste 4.000 spectatori.

Un atac al rugbiștilor feroviari este oprit cu promptitudine 
de „trăgătorul' echipei F.S.G.l- (Franța). — Fază din meciul Lo
comotiva Grivița Roșie — FSGT (Franța).

(Foto: I. MIhăică)

tatul, realizat în repriza a doua, 
oind francez i, eiliți să acopere tot 
terenul pentru a stopa atacurile lo
calnicilor, au cedat pasul. Introdu
cerea mijlocașului N. Popa, în re
priza secundă, s-a doved-t bine 
inspirată, el inițiind citeva -ru_ 
moase atacuri cu linia de treister. 
turi. A plăcut de asemenea jocul 
grămezii romîne, în care s.au lăcut 
remarcați Marica și componenții 
I niei a treia, ca și priza și plasa
mentul fundașului de... ocazie, Vi- 
șaa.

★
Ca aspect, jocul a avut două 

părți bine distincte: în prima re
priză, beneficiind de o condiție 
fizică mulțum toare. francezii au 
obținut majoritatea baloanelor în 
grămezile ordonate și în cele des
chise (convenabile pe un teren 
greu ca cel de la Petroșani) și 
au atacat mal des și mai periculos; 
în repriza secundă petroșenenii 
și-au organizat jocul și au preluat 
inițiativa. Mai rapizi în repliaj. 
cu o condiție fizică superioară și 

trecut tot cu 3—0 (7, 19, 20) du
blul Schlaif—Fiedler (R.F.G.j.

In semifinala probej de simplu 
femei, unde Gizi Farkas a cîști- 
gat cu 3—2 la Angelica Rozeanu, 
reprezentanta R.P. Romîne a con
dus cu 2—1 la seturi, iar în setul 
decisiv a avut 16—12, după care 
Farkas a recuperat și a condus 
cu 19—16, terminînd cu 21—19. 
In sferturile de finală ale aceleeași 
probe, Ella Zeller a învins-o cu 
3—1 (20—22, 21—17, 21—12,
21—11) pe cunoscuta jucătoare 
maghiară Eva Koczian. Mențio
năm că în semifinală, unde Eila 
Zeller a pierdut cu 1—3 la Linda 
Wertl, reprezentanta noastră a 
condus cu 19—16 în două din cele 
trei seturi pierdute

De asemenea, cuplul Gantner— 
Reiter, care a întîlnit în semifi
nala probei de dublu bărbați pe. 
rechea cehoslovacă ’Andreadis— 

Stipek, a condus cu 2—0 la se
turi, pierzînd în cele din urmă 
cu 2—3.

Alte rezultate înregistrate: Fol. 
dy (R.P.U.)—Șirlmcan (R.P.R) 

3—1, Wertl (Austria)—Maria Go- 
lopența (R.P.R.) 3—1. Maria Go- 
lopența a jucat curajos și putea 
ch’ar să cîștige.

In ceea ce privește campiona
tele internaționale ale R.P.F- Iu
goslavia, ele au început ieri și iau 
sfîrșit duminică seara. Dintre pro
tagoniștii întrecerilor, notăm pe: 
Andreadis. Stipek. Tokar, Posej- 
pal. Grafkova, Schwartova (R. 
Ceh.), Berczic (R.P.U.), Amouret- 
t:, Haguenauer (Franța), Melstro- 
em. Tegner, Thorss-on (Suedia), 
Hubl (Austria), Rede! (R.D.G.), 
Harangozo, Ciovic, Vrzic (RP.F. 
Iugoslavia), Angelica Rozeanu, 
Ella Zeller, Maria Golopența, Ir. 
ma Magyar», Gantner, Haraszto- 
si, Reiter. Șirlincan (R. P.R.).

Astăseară s-a desi®șurat întîlni
rea dintre reprezentativele mascu
line ale R.P.F. Iugoslavia și R. P. 
Romînă. La ora cînd închidem e- 
diția, nu ne-au sosit încă rezulta
tele. 

cu o mai mare forță de joc, ei au 
deschis scorul prin Crișan, care a 
transformat o lovitură de pedeap
să. După numai citeva minute, 
Bindea primește 0 pasă și culcă 
balonul în terenul de țintă; 6—□. 
Transformarea este ratată-

Arbitrul N. Diamandi a condus 
corect.

★
Rugbiștii francezi susțin mîine 

după amiază pe stadionul Tinere
tului, începînd de la ora 15, a 
treia partidă — și ultima — din 
cadrul turneului. De astă-dată, ei 
vor întîlni Energia I.S.P.

D. CALIMACHI

Sportivii R. P. Chineze nu vor participa alături 
de gomindaniști la J. 0.

PEKIN. (Agerpres). — China 
Nouă transmite :

lmtr-o telegramă trimisă de Iun 
Gao-dan, președintele Comitetului 
Olimpic al R. P. Chineze lui A. 
Brundage, președintele Comitetu
lui Olimpic Internațional forurile 
sportive chineze anunță că lotul 
olimpic al R. P. Chineze nu va 
mai lua parte la Jocurile Olim
pice de la Melbourne. Această mă
sură a fost luată ca urmare a ho- 
tărîrii Comitetului Olimpic Inter
național de a admite la Jocurile 
Olimnice pe lîngă echipa R. P. 
Chineze și echipa cîankaișistă din 
Taiwan.

„Hotărîrea CI O — se spune în 
telegramă — este cu totul con
trară spiritului olimpic și nu ține 
seamă de faptul că Tai vanul, fiind 
o prow'ncie a Chinei, nu are drep
tul să ia parte cu o echipă se
parată la Olimpiadă'.

Pe cînd al doilea meci
Dinamo București—Ț.D.N.A. Sofia?...

FOTBAL PESTE HOTARE

Pentru prima oară în istoria O- 
limpiadelor, flacăra olimpică a 
trecut ecuatorul... In seara zilei de 
6 noiembrie, după o călătorie de 
aproape 48 ore cu avionul, flacăra 
olimpică a ajuns pe pămînt au
stralian. La Port Darwin, unde a 
aterizat avionul, mii de locuitori 
ai orașului ieșiseră în întîmpinarea 
purtătorilor flacărei- De aci, ea 
și-a continuat drumul prin văz
duh, fiind purtată de un alt avion 
pînă în orașul Cairns, de unde va 
continua călătoria purtată de șta
fete. 2750 sportivi austraFeni o 
vor duce, de-a lungul a tot atîtea 
mile, pînă la stadionul olimpic 
de Ia Melbourne-

Intre timp, la locul desfășurării 
Olimpiadei activitatea primilor 
sosiți pulsează din plin. Pe zgura 
pistelor de antrenament din satul 
olimpic viitorii participant fac 
pregătiri febrile- Și nu lipsesc nici 
spectatorii... Unul dintre aceștia, 
cunoscutul antrenor austriac Franz 
Stampfl a exclamat entuziasmat; 
„Rușii sînt colosalii'* * El este de 
părere că atleții sovietici vor fi 
adversarii cei mai redutabili ai 
americanilor. Intr-o declarație pre
cedentă, Stampfl spusese că, după 
părerea lui, toate recordurile olim
pice de atletism, în afara aceluia 
de la săritura în lungime, vor fi 
doborite aci.

Din Sofia s-a anunțat că echi
pa națională de fotbal a Bulga
riei a plecat la Melbourne pentru 
a participa la turneul olimpic. 
Cum echipa națională bulgară 
este alcătuită din jucătorii echi
pei campioane ȚDNA, participantă 
în Cupa campionilor europeni și 
cum turneul olimpic va dura de 
la 23 noiembrie pînă la 8 decem
brie, rezultă că disputarea retu
rului meciului Dinamo București 
— Ț1DNA nu mai este posibilă la 
data de 25 noiembrie, cum pro
pusese Dinamo. Reprezentanta 
noastră n-a putut juca mai de
vreme returul, întrucît a avut — 
și mai are — de disputat jocuri 
restante în campionat și în Cupa'

In cursul: zilei de mîine se des
fășoară doua meciuri internaționale 
de mare importanță. La Paris, pe 
stadionul Colombes Franța primește 
replica echipei Belgiei în cadrul eli
minatoriilor Cupei Mondiale, iar la 
Berna italia va întîlnl Elveția în 
Cupa Internațională (I7r Ger6).

• In meciul retur din cadrul op
timilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, 'oi la 
Bergrad echipa iugoslavă Steaua Ro
șie a învins pe Rapid (Oîanda) cu 
2—0 (1—0).

In primul meci echipa Steaua Ro
șie din Belgrad a terminat de ase
menea învingătoare cu 4—3 și s-a 
calificat astfel pentru sferturile de 
finală ale competiției.

Joi seara a avut loc în satul o- 
limpic ceremonia înălțării drape
lului Uniunii Sovietice. Pînă a- 
tunci sosiseră la Melbourne 
peste 1000 de sportivi din nume
roase țări.

Ultimii sosiți sînt sportivii ja
ponezi, cei germani, englezi, ju- 
goslavi și o mare parte din ame
ricani- Echipele SUA au venit pe 
ruta Los Angeles — Honolulu —

Decizia Comitetului Olimpic al 
R.P. Chineze este aprobată în în
tregime de sportivii chinezi. Ast
fel, Sin Van-ciu, centrul atacant 
al echipei Olimpice de fotbal a 
R.P. Chineze, a declarat că „spor 
tivii chinezi vor ști să dejoace 
planurile de a admite două Chine 
la Olimpiadă’, iar halterofilul 
Cien Cin-kai, recordman mondial 
la categoria cocoș, a spus : 
„Prin neparticiparea la Olim • 
piadă sportivii chinezi își apără 
în primul rînd onoarea lor na
țională".

Intr-un editorial publicat de 
ziarul „Jenminjibao" se scrie 
printre altele : „Hotărîrea Comi
tetului Olimpic Internațional de a 
admite la Olimpiadă echipa clicii 
gomindaniste din Taivan este o 
insultă la adresa tuturor spor
tivilor chinezi față de care poporul 
chinez tși exprimă puternicul său 
protest".

R.P.R., jocuri care trebuie consu
mate pînă la 28 noiembrie cel 
mai tîrziu.

In această situație, ȚDNA — 
cum se anunță din Sofia — s-a 
adresat Uniunii Europene de 
fotbal (UEFA) pentru a obține 
aprobarea acestui for de a juca 
returul cu Dinamo după data de 
1 decembrie (termen fixat de re

gulamentul Cupei pentru Drimul 
tur). In eventualitatea că UEFA 
nu va aproba cererea echipei bul
gare. aceasta a luat măsuri pen
tru pregătiiea unei formații se
cunde (dintr-un lot de circa 40 
de jucători) cu care să se prezinte 
la Bucurest’ la data de 25 noiem
brie.

e La 7 noiembrie s-a desfășurat 
în capitala Croației întîlnirea inter
națională de fotbal dintre reprezen
tativele orașelor Zagreb și Praga. 
La capătul unui meci foarte dispu
tat, fotbaliștii din R. Cehoslovacă 
și-au adjudecat victoria cu scorul 
de 2—0 (1—0). Ambele puncte au fost 
înscrise de fotbalistul praghez Kraus. 
Meciul a fost urmărit de 15.000 spec
tatori.

© La 8 noiembrie s-a desfășurat 
în orașul Chorzow întîlnirea interna
țională de fotbal dintre echipa se
lecționată a Sileziei și cunoscuta e- 
chipă iugoslavă Beogradski Sport 
Klub. Fotbaliștii iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 2-0 (2-0) 
prin punctele înscrise de Vladeno- 
vic și Jesic.

Brisbane, cu excepția fotbaliștii 
care s au abătut din drum făcîn 
escală la Hong Kong. Aci au j» 
cat cu reprezentativa de fotbl 
locală, care a cîștigat cu 2—-I 
Alți participant: ia turneul de fot 
bal au susținut ultimele jocuri d 
antrenament. înainte de a pâră» 
Londra reprezentativa Angliei ■ 
întîlnit pe Arsenal, de care a d» 
pus cu 3—2-

Din Praga a plecat in curs» 
acestei săptămîni al doilea gru 
de sportivi maghiari, compus di 
90 persoane. In capitala R. Ceha 
slovace sportivii d,in R. P. U» 
gară și-au continuat t mp de • 
săptămână antrenamentele. Călă
toria acestora spre Melbourne i 
îost facilitată prin sprijinul fri 
țese acordat de R. Cehoslovacă ? 
R. D. Germană.

O declarație a președintelui fa 
derațtei jugoslave de natație Jod 
Bacici, ne interesează în mod spe 
cial. El a spus: ,,In turneul olim 
pic de polo principalele șanse sîn 
atribuite echipelor URSS și Jugo 
slaviei. Eu sînt de părere însă cJ 
Italia și Romînia sînt de asemenea 
bine pregătite și pot produce mul
te surprize".

IN ULTIMELE DOUA ZILE
• Satul olimpic de la Melbour» 

cunoaște din zi în zi o animață 
tot mai mare. Pînă la 8 noien*  
brie la Melbourne au sosit 129 
de sportivi din 31 de țări. Tîmpa 
îmbunătățindu-se, în cursul zii» 
de vineri aproape toți sportivii » 
ieșit pe terenurile din apropiere 
satului olimpic pentru a-și cont 
nua antrenamentele. Echipa d 
baschet a Uniunii Sovietice a s» 
ținut o întîlnire amicală în cor» 
pania unei echipe australiene p 
care a întrecut-o cu scorul ă 
117—51. Sîmbătă pe micul sta 
dion al armatei australiene, afl» 
la 60 mile de Melbourne, va i 
veia loc primul mare concurs pr« 
olimpic de atletism.

• După cum transmite agenți 
Reuter, la 8 noiembrie a sosit l 
Melbourne primul lot al echipr 
olimpice a Marii Britanii. Spoi 
tivii englezi au fost întîmpinaț 
în satul olimpic de numeroș 
sportivi printre care și membri 
lotului U.R.S.S. Sportivii sovietic 
și englezi și-au urat reciproc rrwl 
succes în apropiatele întreceri o 
limpice. De asemenea a avut lo 
și o întîlnire între conducători 
delegațiilor olimpice ale Uniuni 
Sovietice și Marii Britanii, Kon 
stantin Andrianov și H.S. Juncan

■ In cursul zilei de joi a pară 
sit Sofia îndreptîndu-se spre Mei 
bourne lotul olimpic al sportivi 
lor din R. P. Bulgaria. Sportivi 
bulgari vor participa la următoa. 
rele discipline: gimnastică, lupte 
hailtere, box, baschet și fotbal 

Echipa reprezentativă de fotba 
este formată pe scheletul echipe 
T.D.N.A., a cărei întreagă primă 
garnitură a făcut 'iep’asarea.

• Ieri a plecat spre Melbourne > 
echipa de fotbal a R.P.F. luge 
slevia.

ALTE RETRAGERI 
DE LA J. O.

Pînă aseară șase țări își anun
țaseră retragerea de la Jocuri!» 
Olimpice. In afară de R.P. Chi
neză vor absenta de la Melbourne, 
Olanda, Spania, Irak, Egipt și El
veția.

Retragerea Elveției a fost prece. 
dată de vii discuții în cadrul Co
mitetului Olimpic al acestei țări, 
o vie opoziție fiind formulată d» 
federația de gimnastică, de altfel 
singura ai cărei reprezentanți a- 
veau șanse reale pentru primet» 
locuri.

Se fac unele elorturi pentru * 
determina Olanda de a renunța 1» 
hotăirîrea de nepartlcipare. Otto 
Mayer (Elveția) membru în 
C.l.O. a anunțat că va face toate 
demersurile pentru ca cel puțin 
înotătoarele olandeze — care se 
află deja la Melbourne — să fie 
prezente Ia startul probelor.

In legătură cu aceste retrageri, 
d. Avery Brundage, președintele 
CIO, a făcut un apel către toate 
aceste țări rugîndu-le să revie 
asupra retragerii lor. El a arătat 
că ,,Jocurile Olimpice au menirea 
să unească națiunile și nu să 1» 
dezbine" ...
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