
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VAt

fi fi fi

ORGAN AL COMITETULUI PENTRU CULTURĂ FIZICĂ $1 SPORT OE PE UNGĂ CONSILIUL DE MINIȘTRI 
SI AL CONSILIULUI CENTRAL Al SINDICATELOR DIN L P. R.

ANUL XII Nr. 2921 ★ Simbătă 17 noiembrie 1956 * 8 pagini 25 bani

O DISCUT IE DESPR E SPORT
început țin sa iac o mâr- 
N-am altă specialitate 
decît aceea de spectator.

Știința Timișoara campioană 
la handbal wiasculin pe 1956
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De la 
turisire. 
sportivă 
E și aceasta, desigur, o importan
tă calitate. Implică nu numai 
dreptul de a comenta în chip so
nor, de la tribună, diversele com
petiții, ci și datoria de a gîndi a- 
supra cursului mișcării sportive, 
de a-1 judeca în perspectiva tim
pului.

Și totuși nu m aș fi încumetat 
să discut sub semnătură despre 
sport, dacă întîmplarea nu mi-ar 
fi scos în cale .deunăzi, pe un bun 
și vechi prieten. Omul acesta vioi, 
volubil, care a crescut, s-a matu
rizat și a încărunțit pe terenurile 
de sport, m-a ținut în drum două 
ceasuri încheiate.

Atacul a (ost inițiat într-un fel 
original. Am fost întrebat:

— Măi poetule, mai știi ceva 
aritmetică ?...

întrebarea, deși glumeață, ml 
s-a părut totuși cam provocatoare. 
De aceea am răspuns înțepat:

— In orice caz. n-am de gînd 
să iau lecții de la tine!

— Atunci fă bine si calculează : 
1.000.000 minus 15:000.

M am supus 
țînd rezultatul 
toare dovadă a 
985000.

— Nu ride 
prietenul — este vorba de creș
terea mișcării noastre sportive, 
încânte de război — Î5.000 de
sportivi organizați. Atît. Mari și 
lăți în toată țara. Astăzi — peste 
1.000000. Concludent, nu-i așa?

Am convenit, firește, că cifrele 
sînt întrutotul concludente. Dar 
prietenul se găsea doar la înce
putul demonstrației. Mă prinse 
prin urmare de braț și continuă.

— Ai fost cîndoa. înainte, ne 
stadionul A.N.E.F.?

— Fost !
— Dar e bme să reții faptul că 

era singurul stadion din Bucu
reștii vechi. In rest, cltevo tere
nuri improvizate. Și astăzi? Stat 
să-ți enumăr... Complexul Flo- 
reasca (pală, bazin acoperit); par
cul snortiv Dinamo (stadion, sală, 
poligon de tir, terenuri pentru 
baschet. volei, tenis, handbal.

rîzînd și prontin- 
ca pe o zdrob;- 
compet-n’ei mele:

mă avertiză

Joi după - amiază 
va fi aprinsă în București 

„flacăra olimpică”
Joi 22 noiembrie pe stadionul 

Republicii din Capitală, se va a- 
prinde „flacăra olimpică'*. Această 
festivitate, organizată de Comite
tul Olimpic Romîn se va desfă
șura în pauza intilnirii de fotbal, 
pentru Cupa R-P R-. dintre echi
pele Locomotiva București și E- 
nergia Ploești.

. Cuvîntul de 
rostit de tov. 
vicepreședinte 
limpic Romin.

După aceea, 
sportu'ui Dinu 
„flacăra olimpică*.

Drapelul olimpic va fi înălțat 
de un grup de opt sportivi fruntași 
din țara noastră format din: 
Ella Zeller. Elena Jianu, Rodica 
saoeanu, Jacqueline Zvonewschi, 
Ștefan Roman, Dumitru loncscu, 
Gheorghe Băcuț și Tănase Mure- 
șan.

• In seaza zilei de. 15 noiembrie 
flacăra olimpică, care este purtată 
de ștafete de-a lungul teritoriu
lui australian spre Melbourne, a 
ajuns în orașul Brisbane de tinde 
a plecat mai departe spre Mel
bourne.

deschidere va fi 
<ih Teodore seu, 

al Comitetului O-

maestrul emerit al 
Cristei va aprinde

EUGEN FRUNZĂ avut să-mi spună I Se gră- 
le îngrămădească în timpul

LAUREAT AL PREMIULUI 
DE STAT

băiatule f Bra

iarăși de braț. 
Obrazul ml se 
Dar bunul meu

rugbi etc.); stadionul 23 August; 
poligonul Tunari...

Prietenul se dezlănțuise. Abia 
găsii prilejul să intervin :

— E clar. Nici nu încape dis
cuție. Și apoi să nu uităm restul 
țările

— Bineînțeles! — se grăbi bu
nul meu entuziast. Dar de turnee
le .pascale" ai auzit ?

— Ah, da — pe vremuri... Brâu 
niște evenimente grozave pentru 
lumea spectatorilor. Țin minte 
odată cam în preajma războiului, 
ziarele au anunțat cu litere de o 
șchioapă: .Record de spectatori 
— 10.000 r

Prietenul, bucuros de efuziunea 
mea sportivă, exclamă :

— Ai memorie, 
vo!.

Și mă strinse 
familiar și acut, 
crispă de durere,
amic continuă demonstrația:

— Te-aș invita să mai faci o 
mică operațiune de scădere: 
100.000 minus 10.000. Doar e fapt 
obișnuit astăzi ca numărul de 
snectatori să depășească de vreo 
10 ori .recordul" de atunci...

Am convenit, firește și asupra 
acestui adevăr. Prietenul făcu o 
pauză, descleștîndu-și mina ce-m: 
terorizase brațul. Am răsuflat v- 
șurat și am strecurat observația:

- - Cred că mi l-ai învinețit 
de-a binelea...

N-am cules însă nici o scuză. 
Doar un zîmbet grăbit, după care 
urmă, brusc, întrebarea:

— Ai auzit de vreun sportiv 
deputat în regatul Romîniei? Nu? 
Nici eu. Și acuma? Ion Moina 
Angelica Rozeanu. Iosif Sirbu șt 
atîția alții. Ai auzit de sportivi 
decorați pe vremuri?

— Na, bădie...
.— Dar azi? Volnescu, Ella 

Zeller, Gheorghe Fiat, Iosif Ko
vacs, ludith Moscu...

— Și maeștri emeriți — Încer
cai să adaug. Petschovsclu, Li- 
chiardopol, de pildă...

— Pentru dumnezeu, uiți e 
chipa feminină de handbal! Apoi, 
peste 300 maeștri al sportului ..

Deși coborîse de mult amurgul 
peste noi și mă aflam în pericol 
de atntîrzia de la o treabă impor
tantă, totuși ascultam cu plăcere 
cuvintele amicului meu. Erau ros
tite din inimă, cu convingerea o- 
mului care trăiește faptele. Cîte

n-ar fi 
baa să 
scurt ce-mi sta la dispoziție. Ast
fel am aflat cum, în 1936, cînd 
echipa romînă urma să participe, 
în capitala Egiptului la campio
natul mondial de tenis de masă — 
a fost nevoie de o colectă publică 
pentru Sari Szasz, născută Ko- 
loszvari, astăzi maestră a spor
tului, ca să-și poată acoperi chel
tuielile de deplasare.

— Răsfoiește ziarele de acuma, 
poetule, ținu să mă convingă prie
tenul. deși nu discutasem nici o 
clipă în contradictoriu. Ai să gi' 
sești aproape zilnic informații 
despre deplasări in străinătate. 
Ba Moscova, ba Londra, ba Hel
sinki ,ori Bombay, ori Melbourne 
Și refine: iotul în cele mai bune 
condifii. Compară aceste realități 
cu un fapt recent. Ai aflat. îmi 
închipui, că loturile olimpice ale 
Suediei. Italiei și a altor țări au 
fost în ultimul moment reduse 
din lipsă de mijloace financiare. 
Iată două atitudini diferite, fla
grant diferite. Ce zici?...

Am convenit și de astă-dată, 
firește, că limbajul comparațiilor e 
convingător. încercai însă, din 
cauza afurisitului de ceasornic, să 
închei această discuție plăcută și 
utilă.

— lartă-mă bădie... Să 
nuăm 
lete... Trebuie să fug mă 
legi...

Prietenul vedea că stau pe jar, 
însă știa în același timp că

conți- 
miine dacă vrei, pe înde- 

înțe-

(continuare in pagina a Il-a)
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C.C.A.lată un aspect din jocul 
de mult la București și încheiat

Im sfîrșit după aproape șapte 
luni, timp în care am putut asis
ta la meciuri viu disputate, înche
iate nu de puține ori cu rezultate 
care au surprins chiar pe speci
aliști, astăzi cunoaștem cu exac
titate echipa masculină de hand
bal campioană a țării noastre pe 
anul 1956. Este Știința Timișoara.

Meritul principal în realizarea 
acestei frumoase victorii sportive 
revine, fără îndoială, în primul 
riad antrenorului echipei timișore
ne, prof. Constantin Lache, care a 
asigurat jucătorilor o temeinică 
pregătire încă din iarna lui 1955— 
1956. In același timp el a reușit 
să imprime jucătorilor și o disci
plină exemplară. Dar, așa cum 
subliniam mai sus. elementul prin
cipal. determinant, în obținerea 
victoriei a fost faptul că, sure 
deosebire de C.C.A. și Dinamo O- 
rașul Stalw, echipe formate din 
jucători de valoare, studenții ti
mișoreni. cu o formație mai mo
destă au avut față de echipele ci
tate un plus de omogenitate.

înainte de a trece la relatarea 
rezultatelor de joi, vom sublinia 
un fapt, care merită a fi soos în 
evidență. Printre primii care s-au 
interesat de rezultatul jocului Pro
gresul Arad—Știința Timișoara, a 
fost, firește, antrenorul echipei 
C.C.A, Ioan Kunst.

La aflarea rezultatului, el ne-a 
rugat să transmitem cele mai since
re felicitări studenților timișoreni, 
atît din partea lui personal cît și

&

*

nu— Știința Timișoara, disputat 
cu un rezultat de egalitate: 8—8 

' PETRESCU
jucătorilor de 
gest care nu 
comentarii—

Foto: M.
din partea tuturor 
la C.CA. Iată un 
mai are nevoie de

Acum, să vedem ce s-a întimplat 
joi. In primul rînd. la Arad, in 
meciul restanță Frogresul Arad— 
Știința Timișoara, victoria a reve
nit timișorenilor cu scorul de 17—3 
(10—1). Ca urmare a acestui re
zultat primele locuri ale clasamen
tului sînt repartizate astfel:
1. Știința Timiș. 22 ÎS 3 4 2H:1M M
2. C.C.A. 22 14 5 3 23»:147 M
3. Oinamo Or. St. 22 14 1 7 174:127 31

Deci, avînd un coeficient de gol
averaj superior (1.61 față de 1,«J 
al C.C.A) Știința Timișoara a cu
cerit primul loc și titlul de echi
pă campioană a R.P.R.

Tot joî, s-a disputat și meciul 
hotărîtor pentru desemnarea celei 
de a doua echipe care va retro
grada din campionatul feminin (ca
tegoria A) dintre formațiile FL 
roșie U.T.T. și Energia Reșița. Jo
cul s-a disputat la Lugoj și s-a 
încheiat cu victoria echipei reșițe- 
ne la scorul de 3—2 (l—2). Cu 
aceasta, Energia Reșița 6-a .sal
vat*

In cadrul acestei competiții, mii- 
ne se va disputa ultima etapă după 
următorul program: BUCUREȘTI: 
Știința Min. Invățămîntului—Ști
ința l.C.F.; FI. roșie St. roșu— 
Energia Reșița; TIMIȘOARA: FL 
roșie U.T.T.—Știința Timișoara- 
TG. MUREȘ: Progresul—Recolta 
Codlea; OR. STALIN: Progresul— 
FL roșie Buhuși; SIBIU: FI. roșia 
—Fl. roșie Sighișoara.

Un bogat sezon de activitate la hochei pe gheață

REPREZENTATIVA REPUBLICII POPULARE ROMINE 
VA JUCA LA MOSCOVA

La Miercurea Ciuc, Gheorghieni, 
Rădăuți și, firește, în vîrfui Făgă. 
rașilor, pe lacul Bîlea, hocheiștii 
și-au început antrenamentele pe 
gheață. Deocamdată, totul se rezu
mă la antrenamente și la jocuri a- 
micale de verificare.

Activitatea oficială — înțelegînd 
prin aceasta competițiile prevăzute 
in calendarul sportiv intern al 
C.C.F.S. — va fi inaugurată în pri. 
mele zile ale lunii ianuarie, cînd 
se va desfășura campionatul de ca
lificare pentru categoria B. La a- 
ceastă întrecere, programată pentru 
5 și 10 ianuarie la Cimpulung, Su
ceava sau Cluj (alegerea orașului 
va fi desigur făcută în funcție de 
condițiile atmosferice) vor participa

Fază din meciul C.C.A. — Recolta Avîntul Miercurea Ciuc. Por
tarul echipei din Miercurea Ciuc. Sprencz I. Se pregătește să loveas
că pucul, supravegheat de coechipierii săi Takacs / și Torok /. 
Printre ei, Csaka ! {’C.C'A.J Inc earcă să intervină.

patru echipe: Energia Tîrnăveni, 
Locomotiva Cluj, 
TAROM București , ___
Miercurea Ciuc. Primele două cla
sate vor cîștiga dreptul de a juca 
în campionatul categoriei B.

Mai tîrziu va avea loc campio
natul categoriei B, Ia care au drep. 
tul de participare șase formații: 
Voința Prestări Servicii București, 
Flamura roșie Tg. Mureș, Progre
sul Rădăuți, Recolta Avîntul Se
beș, Energia Uzinele de Tractoare 
Orașul Staliu și Progresul lași. 
Jocurile se vor desfășura la Ră
dăuți, între 20 și 27 ianuarie. Echi. 
pa clasată pe primul loc va disputa 
un meci de baraj cu aceea clasată 
pe ultimul loc în campionatul cate
goriei A. învingătoarea urmînd să 
obțină dreptul de a participa ta în
trecerile echipelor de categorie A. 
In ceea ce privește campionatul 
categoriei B, sîntem în măsură să 
anunțăm că în vederea acestei 
competiții la Rădăuți se fac pregă. 
tiri intense. Astfel, în localitate a 
fost amenajat un teren special, cu 
tribune și cu instalație electrică 
necesară jocurilor în nocturnă. Un 
merit deosebit în amenajarea ba
zei sportive au tovarășii St. Tomo- 
vicî, I. Leibovici și F. Haiferman, 
care au reușit să angreneze în a- 
ceastă acțiune organele locale, în 
vederea terminării Ia timp și în 
bune condițiuni a lucrărilor.

In sfîrșit, cea mai importantă în
trecere cu caracter intern, campio
natul categoriei A, se va desfășura 
între 31 ianuarie șl 14 februarie. 
Echipele participante la această 
competiție vor fi împărțite în două 
serii de cîte patru echipe — în ca
drul seriilor se vor disputa numai 
meciurile din tur, — urmînd ca

Locomotiva 
și Voinfa

Șl BERLIN
echipele clasate pe primele două 
locuri să dispute un turneu final 
(tur-retur), iar celelalte un turneu 
pentru desemnarea locurilor 5—8, 
în care se va juca numai tur. Locui 
de desfășurare a campionatului ca
tegoriei A nu a fost încă desemnat 
— tot din cauza instabilității tem
peraturii — însă va fi decis între 
București, Orașul Stalin și Miercu
rea Ciuc.

Imediat după terminarea campio. 
natului categoriei A, comisia cen
trală de hochei și patinaj organi
zează o competiție dotată cu o fru
moasă cupă. Regulamentul acestei 
întreceri nu a fost încă stabilit șt 
nici partici-panții desemnați.

in ceea ce privește activitatea 
internațională, calendarul neliuid 
definitivat nu vom menționa decît 
ceea ce este sigur și anume, că 
spre sfîrșitul acestei luni jucătorii 
fruntași din țara noastră se vor 
deplasa la Berlin, unde vor tace 
antrenamente comune cu hocheiștii 
din R.D. Germană, pe gheața arti
ficială a patinoarului de la Werner 
Seelebinderhalle. De asemenea, e 
aproape certă participarea echipei 
noastre reprezentative la Campiona
tele mondiale, care vor avea loc în 
luna februarie Ia Moscova, la întrec 
cerile din categoria B a competiției

După cum se vede, hocheiștii 
noștri au în față un bogat sezon 
de aoțivitate. Din păcate însă, de- 
teama capriciilor vremii, nimic nu 
este prevăzut pentru luna decem
brie. In caz că temperatura se va 
menține scăzută, în această lună' 
este bine să se organizeze diferite 
competiții de către asoiefațifle 
sportive, ale căror inițiative von» 
fi încîntațl să le putem menționat 
și sublinia^



DRAGOSTE DE COLECTIV
,r (Campioană a orașului București, 
flată titlul cu care se mindrește 
acum tinăra echipă de volei a co
lectivului Locomotiva Grivifa Ro
șie, o formație al cărei stagiu de 
activitate numără mai puțin de doi 
ani- „Actul de naștere" al echipei 
datează din primăvara anului 1955. 
Atunci a luat ființă echipa, cu pri
lejul campionatelor de casă ale co
lectivului sportiv.

Prima perioadă a activității com- 
'petiționale oficiale — campionatul 
raionului Grivița Roșie — a adus 
echipei un succes remarcabil: Ut
ilul de campioană raională și cali- 
ificarea in turneul de baraj pentru 
^promovarea în campionatul orășe- 
me st-

Începuseră întrecerile cu o sere 
de echipe puternice, cu o mai bc- 
gată experiență sportivă- Victorioa- 

:să în meciurile anterioare, echipa 
.Locomotiva Grivița Roșie avea de 
■susținut intilnirea decisivă cu for. 
imația Progresul-Coleciări. După o 
luptă sportivă îndirjită, ambele e- 
chipe iși adjudecaseră cite două 
seturi. Obosiți, lipsiți de experiența 

mec sară, tinerii voleibaliști feroviari 
-au fost conduși, la un moment dat, 
cu 13-3 în setul hotărîtor-

Să nu ne lăsăm băieți! Așa 
ași încurajau colegii de echipă in
ginerul Victor Bercea și sudorul Ni- 
colae Șincan. Cuvintele acestor ju

cători, care exprimau dragoste pen
tru cutorile echipei și dorință de 
a învinge, au însuflețit intreaga 
formație. AcliunSe următoare au 
făcut ca scorul setului să se schim

O discuție despre sport
(urmare din pag. 1}

nu sint un individ neinteresat in 
materie. De aceea zise:

— Bine, bine, încă o clipă, a- 
poi te cari. Măi băiatule, măi 
timp de decenii — bagă bine la 
cap — timp de decenii n-am avut 
mai mulți oameni de cit degete la 
o nună, care să fi dus peste gra
nițe faima sportului rominesc. 
Află însă că. din 1950 încoace 
n-a fost an în care pe listele cam- 
oionitor sau. uneori, pe ale re
cordmanilor mondiali să na figu
reze nume de sportivi din (ara 
noastră. Vrei exemple? Poftim: 
Angelica Rozeanu, lasif Sirbu. e- 
chipa feminină de handbal, ir
landa Balaș... Echipa feminină de 
tir e campioană europeană, Jaque- 
line Zvonevschi e campioana Eu
ropa, echipele feminine și mas
culine de volei ocupă locul 11 în 
lume, Mircea Dobrescu a intrat in 
finala campionatului european de 
bsx... Și cite alte victorii răsună
toare! Să-i luăm numai pe rug- 
biștii noștri, l-'au bătut pe fran

cezi, englezi...

Perseverentă
Mingea străbătu plasa zdrențu

ită și zgudui... acoperămîntul de 
sirmă al ferestrei. Și nu pentru 
prima dată I

Contrariată, îngrijitoarea tere
nului ii amenință cu... confiscarea 
ghemotocului de piele. Iar dacă 
nu se vor astîmpăra, ei bine, se 
va plînge chiar antrenorului 
Schuschnik.

Dar nid dojana aspră și nici 
chiar o eventuală confiscare a mi
cei lor mîngi de handbal, n-a pro
dus, asupra neastîmăraților copii, 
efectul dorit și „d-na Fabricius" se 

-mulțumi eă-și vadă de treburi, 
convinsă totuși, că „sportu-ăsta 

.are și el un rost!“
Se pare însă că pentru Helmuth, 

băiețandrul pirpiriu, care-și petrece 
ziua, aici, pe stadion supurând fe
restrele „d-nei Fabricius" Ia un 
„bombardament" înverșunat, pen- 

•ftrti sora sa, Ghizi, care la numai 
;14 ani a ajuns o sportivă consa
crată, și chiar pentru Frederich, 

:f»ul îngrijitoarei terenului (pe care 
frații Hajdu îl introduc în echipa 

.Tor din considerente... tactice, bine 
-stabilite!) expresia aceasta are o 
.•semnificație aparte. Ei iubesc 
Biandbalul cu pasiune, îi pun în 
■'fruntea preocupărilor lor extra- 

< școlare și cu o încăpățînare copi
lărească, exersează, exersează...

...Au trecut mai bine de două 
luni de cînd proaspăta elevă a 
•școHf profesionale textiie-Liberta- 
itea este „rezerva" lui lise Hoff-
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be mereu: 13-6, 13-8, 13-10, 13-13-.. 
Citeva noi atacuri șl setul s-a în
cheiat cu rezultatul de 15-13 în fa
voarea echipei ceferiste- Așadar, 
dreptul de participare la campiona
tul orășenesc fusese clștigat /

In primăvara acestui an, cind se 
pregătea pentru meciurile de cam
pionat, echipa Locomotiva Grivița 
Roșie a avid de trecut o perioadă 
de impas. Trebuiau înlocuiți cițiva 
jucători de- bază, plecați între timp 
să-și satisfacă stagiul militar. Pe 
lingă elevul Victor Vulpășin de la

Echipa de volei Locomotiva Gri

Prietenul trase dintr-o țigară 
uitată între degete și-în|elegînd 
că nu mai poate întinde coarda 
timpului — imi întinse mina-i 
caldă și de nădejde:

— Ei, destul pentru azi. N-aș 
vrea să-fi dau peste oap progra
mul. La revedere !

— Să trăiești bădie — am răs
puns depărtîndu-mă. Ini place 
că le vezi...

— Doar n-am chiorît băiatule! 
Cum să nu văd 7.„

Ultimele cuvinte ale bunului 
meu amic mă ajunseră din armă 
tocmai lingă stația de tramvai. 
Mi-am întors capul din lugă. Nu 
l-am mai zărit Dispăruse unde
va în amurg și în mulțime.

A doua zi am însemnat aceste 
rînduri pe hîrtie și le-am trimis 
spre publicare. Nu de alta, însă 
cred că e bine să mai sfătuim 
uneori, gospodărește asupra celor 
trecute și prezente.

Iar ție prietene, îți mulțumesc 
pentru căldura inimii și pentru.. 
tatuajul de pe brațul sting.

man, portarul echipei Flamura ro
șie din Sibiu. Totuși, faptul că a- 
pără culorile unei echipe (reduta
bile) din prima categorie a țării, 
nu a indepărtat-o de grupul ve
sel în mijlocul căruia a crescut și 
a învățat să joace baschet, să 
dribleze și să șuteze ia poartă ca 
un adevărat fotbalist și, în sfirșit, 
urde și-a conturat calități de veri
tabilă handbalistă! Dimpotrivă. 
Ghizi este nelipsită de la așa zi
sele „antrenamente" (care țin une
ori ore în șir) unde deține „postul 
de conducere". De multe ori mama 
o ceartă, o numește (poate pe 
bună dreptate) „băiețandru", dar 
— Ghizi gîndește că nu este ni
meni vinovat dacă părinții și-au 
ales „vecin" un... teren de hand
bal 1

Și mai este Helmuth...
La o vîrstă cînd mulți de sea

ma lui se țin încă de „fusta ma
mei" (10 ani), Helmuth a ajuns 
căpitanul unei adevărate echipe 
(care anul viitor va fi considerată 
drept echipa de pitici a colectivu
lui Flamura roșie), un inspirat 
centru atacant și (culmea!) un 
excelent șuteur. Să realizezi un 
procent de 70 ia sută din zece lo
vituri la poartă (în fața „rezer
vei" lui Hoffman) nu este numai 
o dovadă, un criteriu de compa
rație, ci o promisiune că viitorul îi 
va aduce și lui, consacrarea !

Șînt numai doi! Dar cîți oare 
pot» întîlni la Sibiit Ca și la Iași, 
la Craiova ca și la București — 
pretutindeni... !

P. MIHAI 

școala profesională Grivița Roșie, 
șl tipograful Dumitru Constantin, 
de la atelierele Filaret, a fost intro
dus in echipă și tinărul Grigore 
Nicolae — o „simplă cunoștință" 
a unora dintre jucătorii ceferiști.

Primele două meciuri în campio
nat au adus echipei tot atttea.-. in- 
frîngeri- In rîndurile formației s-au 
făcut simțite manifestări nesportive: 
atitudini de ingimfare, subaprecie
rea celor tineri. Situația n-a durat 
mult. Remedierea stării de spirit 
din echipă a impus renunțarea la 

vița Roșie, campioană a Capitalei.

Foto: I. M1HA1CA

aportul lui Grigore Nicolae și sus
pendarea pe trei etape a lut Dorin 
Cristescu. Părtaș la manifestările 
nesănătoase.

— Preferăm in echipă jucători 
cu un nivel tehnic mai scăzut, dar 
cu o comportare demnă de colec
tivul nostru! Așa a hotărit atunci 
conducerea secției de volet a colec
tivului sportiv Locomotiva Grivița 
Roșie.

Trecuseră citeva sttptămlnl- Dez
voltarea spiritului de luptă al ju
cătorilor, dar mai ales dragostea 
pentru culorile colectivului lor au 
fost factorii hotărîtori care au dus 
echipa din victorie în vMorte. Cu
vintele de dojană adresate lui Gri
gore Nicolae și Dorin Cristescu, ca 
și măsurile luate de conducerea co
lectivului i-au făcut pe aceștia să 
glndească asupra greșelilor bântui
te, care au- pricinuit "aiît de mult 
rău echipei și lor personal- Cu tim
pul, Cristescu a devenit un om dis
ciplinat și modest. Reintrînd în e- 
chipă, el a contribuit activ la do- 
bîndirea succeselor. La rtndul său, 
Grigore, care pină atunci era „cer
tat" cu învățătura, s-a hotărit să-și 
croiască un drum sănătos în viată, 
începind să urmeze cursurile In
stitutului de cultură fizică. (

.-.Acum, în pragul cetor doi'ani 
de activitate, tinăra formație de vo
lei Locomotiva Grivița Roșie șt-a 
înscris in palmares un succes demn 
de laudă: a devenit campioană a 
orașului București. In viitorul se
zon competițional ea va juca in 
cadrul campionatului categoriei I, 
unde îi sint deschise căile de pro
movare în rindul echipelor fruntașe 
pe țară.

PETRE DAVID
5.

Și cicliștii fruntași pot participa 
la probele de cidocros...

Ciclocrosurile de toamnă încep 
mîine cu întrecerile organizate de 
colectivul sportiv Voința Prestări 
Servicii. Sezonul putea să înceapă 
foarte bine cu o săptămînă mai 
devreme. Dar, așa ne-au obișnuit 
comisia orășenească și colectivele 
sportive ; cu goluri nedorite în ca
lendarul intern. Să lăsăm însă la
tura aceasta și să ne ocupăm pu
țin de una mai importantă.

In ultimii ani, numărul concu- 
renților la ciclocros a înregistrat 
o creștere evidentă. Din păcate, 
printre oraKUrenji găsim rareori 
cicliști consacrati- Astfel, majori
tatea ciclocrosiștilor sînt sportivi 
din categoriile a III-a și a Il-a sau 
tineri care abia au pășit în ciclis
mul de competiție. In timp ce a- 
ceștia înfruntă duritatea traseelor, 
deseori intemperiile, cei mai multi 
dintre alergătorii fruntași — în 
special cei din lotul republican — 
preferă comoditatea căminului sau 
...calitatea de spectatori (mai plă
cută, fi-ește).

Se știe doar că activitatea de 
ciclocros contribuie la pregătirea 
multilaterală a ciclistului. Ii dez
voltă îndemînarea, simțul echilibru
lui, îl face mai curajos, mai dîrz

CITEVA EXPLICAȚII ALE UN£I NEJUSTIUCATE 
RĂMÎNERI IB URMĂ

, rele mai dezvoltate centre sportive din țara noastră, reputație cîștl- 
I cresterL^ctivhăfii1 ÂIh"" £uteJ!} P°Pl,Iarc- Pentru a exemplifica 
) Ș a ctivitațu sportive din Cluj, amintim că față de cei 4000 
4 sportivi care figurau în statisticile din anii dinainte de 1945 co- 

un număr de 23.000 sportivi ca- «f 4 ? u“J actlveaza 21 echipe in campionatele republicane din
| cat. A, 5 echipe in cat. B. și o echipă în cat. C

aCest, ’***' aclivît«»«» sportivă de performanță 
|din orașul Cluj ne îndreptățea să-i prevedem o continuă ascensiune, 

o "sert r«ulta‘®!e. obținute în cursul acestui an de
1 o sene de echipe fruntașe clujene, reiese că activitatea sportivă 
I de performanță se află în regrer.
! . _ln cele ce urinează vom. enumera citeva aspecte care reflectă 
( ran,într*a ,n urma’ ca 0 Parte a cauzelor ce au determinat acea- j sta situație.
I clin0ECpt faptul că Știința-Cluj contează ca ima dintre
i cele mai puternice formații atletice din țara noastră. Iată, însă, 
} ca anul acesta echipa Știința-Cluj n-a făcut nici un pas înainte 
I in ceea ce privește atragerea și formarea unor noi cadre de va- 

oare. Principalele cauze constau în iipsa de colaborare a conducerii 
i colectivului Știința cu profesorii de educație fizică din universități 
) Și școli, ca și în preocupările exclusive a!e antrenorului Ioan Ar- 
( nautu, față de atleții fruntași. Cam Ia fel se întîmplă și în celelalte 
j colective ca Locomotiva. Energia, Flamura roșie și Progresul unde 
z activitatea se desfășoară în mod sporadic, bazîndu-se doar pe 
j aportul unui singur antrenor de specialitate.
4 După ce în anii 1954 și 1955 echipa feminină de baschet Știința- 
ț Cluj deținuse titlul de campioană a țării, în actuala ediție a cam- 
• pionatuluî această formație s-a zbătut în coada clasamentului, 
jceea ce-i periclitează rătnmerfea în cat. A. Care sînt cauzele? Con

ducerea colectivului Știința n-a sezisat că în rîndurile echipei și-au 
făcișt apariția manifestări de vedetism, acte de indisciplină, im- ' 
potriva cărora trebuiau luate măsurile necesare; antrenorul echipei, | 
Alexandru Șerban neglijează problema pregătirii unor j’ucătcare ‘ 
tinere în scopul reîmprospătării formației. Intr-o situație asemănă- ‘ 
toare se află și echipa feminină Energia, ca si formația masculină 
Progresul — l.M.F.

Dacă în anii precedenți din rîndurile boxerilor colectivului 
Flamura roșie — , lanos Herbak" au fost selecționați o serie de 
componenți ai iotului republican, acum cu toate condițiile optime 
existente, (o sală nouă, aparatură, etc.), secția de box și-a încetat 
activitatea; postul de antrenor a fost desființat. Spre părerea de rău 
a sutelor de tineri metalurgiști, dornici să practice boxul, colectivul 
Energia a aplicat — la rîndul său — aceeași măsură : a desființat 
secția respectivă.

Voleiul, handbalul, luptele, rugbiul, natația, sînt discipline cu 
care sportul clujean se r-utea lăuda. Dar, finind seama de compor
tarea echipelor fruntașe în actualele campionate, este greu de pre
supus că toate iși vor menține locurile în categoriile respective. 
De pildă, echipa de handbal Știința (care acum trei ani activa în 
cat A.) se află în pragul retrogradării din cat. B.; echipa de lupte 
FI. roșie a înregistrat anul acesta numai infringed, ceea ce ii va 
aduce „căderea" dm campionatul categoriei A.; echipa de polo 
Locomotiva a și fost retrogradată din cat. A. Aceeași „soartă" o 
vor împărtăși echipa de rugbi Știința și formația de volei Progre
sul Finanțe — Sfaturi.

Iubitorii fotbalului sînt dezamăgiți de comportarea echipei lo
cale Știința în actuala ediție a campionatului republican. Declinul 
acestei formații — care urmează să retrogradeze în cat. B. — pro
vine mai ales din lipsa de coeziune dintre jucătorii echipei, unii 
manifestind indiferența față de infringerile suferite de formația lor. 
Trebuie spus că și desele schimbări ale antrenorilor echipei, ca și 
amestecul unor pretinși specialiști în fotbal din conducerea colec
tivului în problemele tehnice au provocat perturbări în activitatea 
echipei. Apare de-a dreptul ciudat faptul că în decurs de un an 
conducerea formației Știința a schimbat patru antrenori: Șt. Kovacs, 
P. Radulescu, I. Szanislo și N. Munteanu. Problema promovării 
unor jucători tineri în echipă n-a constituit o preocupare pentru 
conducerea colectivului. Cu atit mai gravă apare această greșeală 
dacă amintim că în rîndurile formației de juniori se găsesc ele
mente de valoare, care au cucerit anul acesta, pentru a doua oară 
consecutiv titlul de campioni ai țării.

Răminerea în urmă a activității sportive de performanță din 
Cluj iși găsește explicația în faptul că unii dintre activiștii sportivi 
locali s-au culcat pe laurii succeselor dobîndite în ultimii ani, con- 
siderînd că lucrurile vor continua să meargă bine „de la sine". A 
scăzut spiritul de răspundere în munca de îndrumare; antrenorii 
de specialitate vădesc comoditate și lipsă de exigență în pregătirea 
sportivilor, Iar organele C.F.S. se ocupă, cu precădere, de probleme 
administrative in dauna unei atente îndrumări a colectivelor locale.

Condițiile existente in orașul Cluj — activiști și antrenori pri- 
cepuți, baze sportive complexe și bine utilate, mase largi de tineri 
cu reale calități fizice și morale — pot readuce Clujul pe poziția 
centrelor fruntașe pe țară in domeniul activității sportive de perfor
manță Masele largi de iubitori ai sportului așteaptă ca aceste po
sibilități sa devină fapte. EMIL BOCOȘ

și-l învață să se descurce mult mai 
bine pe porțiunile dificile. Ciclo
crosurile de toamnă, ca și cele din 
primăvară — așa cum am repetat-o 
de nenumărate orî — sînt de un 
real folos pentru menținerea for
mei sportive.

Or, iată tocmai ceea ce nu vor 
să înțeleagă cicliștii noștri frun
tași.

^OTfCRITICf
De cite ori au fost văzuți con- 

curind la ciclocros, de pildă, C. 
Dumitrescu, Zanoni, Moiceanu, Ion 
Vasile, C. Șanrtru, Gh. Șerban, C. 
Tudose și alții? Parte dintre ei 
niciodată. Se va replica, desigur: 
acești alergători se pregătesc pen
tru marile curse din anul următor. 
De acord. Dar, cred oare Dtwnitre- 
scu, Zanoni șt ceilalți că faptul a- 
cesta exclude participarea la ci
clocros ? Consideră ei că a alerga 
în cîteva probe pe teren variat, în
seamnă a dăuna pregătirii gene
rale !?• Mai ales dacă prezenta lor 
la start nu țintește neapărat vic
toria,?

(*i

i***A

Aceeași întrebare este valabilă 
pentru antrenorul lotului republi
can, cît și pentru antrenorii aso
ciațiilor și colectivelor sportive.

Acestora le amintim că fondiștii 
de clasă, din diferite țări, nu ezită 
să se avînte în probele de cidc- 
cros. Și poate că or fi știind ei de 
ce fac acest lucru... Noi, însă, si; 
tuîndu-ne pe o poziție greșită, prțj 
cedăm cu totul altfel.

Iată de ce rîndurile de față sint 
mai de grabă o invitație la cic«o 
cros, subliniind că și cicliști frun
tași pot să concureze în asemenea 
probe. Sau. mm Mne spus, ar tre
bui să concureze.

Așteptăm deci, ca antrenorul lo
tului republican, Iulian Goetman 
(maestru al sportului și de mai 
multe ori campion de ciclocros) 
aducă o binevenită schimbare ’■ 
mentalitatea cicliștilor noștri fnm 
tași și, totodată, o „inovație" Jn 
programul de pregătire, iricluzind 
în acest program participarea la 
cîteva concursuri de ciclocros, ne 
care antrenorii de pînă acum ai 
lotului le-au evitat în mod strf“- 
matic.

EMIL IENCEC



AM FOST MARTOR OCULAR
AL EVENIMENTELOR DE LA BUDAPESTA

DISCUȚII DESPRE PRINCIPALELE PROBLEME 
ALE EDUCAȚIEI FIZICE IN INVĂȚĂMÎNT

Am vrut să-mi petrec concediul 
de odihnă la Budapesta. Eram de
cis să am două săptămâni plăcute 
de recreare, lucru care, de altfel, 

pa început mi-a reușit.
Am fost la teatru, la întîlnirea 

atletică Ungaria — Finlanda, dar 
mail apoi am devenit martor ocu
lar, fără voia mea, la evenimentele 
sîngeroase care au urmat. Am 
fost martor ocular al vărsărilor 
de singe, al unor atrocități con
damnate de fiecare om cinstit.

Am văzut cum iegile umanității 
au fost călcate în picioare, am vă
zut manifestări neomenești pe care 
numai elementele cele mai corup
te ale societății, elementele huli
ganice le pot săvirși.

Voi descrie totul așa cum am 
văzut cu proprii mei ochi. Orice 
comentariu este inutil. Faptele vor.
besc de la sine.

Incendii și distrageri, — iată concluziile activității bandelor 
contrarevoluționare din Budapesta.

Concursul pentru cea mai bună corespondentă

Activitate spor tivă intensă 
la schelele din Tîrgovișțe

La schelele din Tîrgovișțe exi
stă astăzi o susținută activitate 
sportivă. Peste 150 de tineri și 
vîrstnici practică cu drag, o serie 
de sporturi ca : volei, fotbal, tir, te
nis de masă, șah, etc. După coma
sarea a 3 schele petrolifere 
s-a format, cu sprijinul organelor 
locale, un nou și puternic colectiv 
sportiv sub numele de Energia 
Tîrgovișțe. îndată, s-a trecut la 
reorganizarea secțiilor pe ramura 
de sport și la înscrierea de noi 
membri în cercurile sportive. De 
cîte ori s-a organizat în localitate 
o competiție sportivă de volei sau 
de fotbal, atletism sau tir, spor
tivii și sportivele de la schelele 
petrolifere din Tîrgovișțe au par 
tieinat cu însuflețire. Dintre mem
brii colectivului sportiv Energia 
Tîrgovișțe, care s-au remarcat cu 
prilejul diferitelor întreceri spor
tive, notăm: tînărul mecanic Ni- 
colae Bleau, clasat pe locul I în 
concursul raional de atletism la 
greutate și suliță, Celestin Radu
lescu la 800 m. plat și pe Ion 
Nuțu la 100 m. plat.

Demn de subliniat este faptul, 
că marea majoritate a sportivilor 
din schelele Tîrgoviștei obțin și 
importante succese în muncă, par- 

Lte dintre ei fiind fruntași în pro
ducție. Fără îndoială că mulți din
tre cei peste 150 de sportivi acti
vi au adus o contribuție însemnată 
ia cucerirea (de curînd) a steagu
lui de întreprindere fruntașă pe 
ramură de producție. Cu acest 
prilej, s-au evidențiat în mod 
deosebit, sportivii Ilie Nicolae. a 
jutor brigadier, Nicolae Mortoiu, 
ajutor brigadier, Gh. Stănescu a- 
jutor brigadier, etc.

Merită să notăm de asemenea, 
că, prin hărnicia sportivilor,1 s-au 
amenajat, în vara anului ,acesta, 
un teren de volei și umil de fot
bal (împrejmuite cu gard d^, sîr- 
mă), baze pe care munca: de in
struire sportivă s-a desfășurat ' în 
bune condițiuni.

La colțul străzii „Nagykorut" și 
„Aradi utca“, am văzut un om 
spi-nzurat de un strip de tramvai. 
Era un ofițer (cred că avea gra
dul de maior, dar nu m-am apro
piat să mă conving de acest lucru) 
păzit de asasinii lui. Desigur, o- 
fițerul nu fusese executat în urma 
unei sentințe legale. Pentru a ex
plica cum se întimplau astfel de 
fapte, voi da un alt exemplu. In 
ztua de 29 octombrie mă aflam în 
piața Madach. unde a apărut pe 
neașteptate un grup înarmat care 
a oprit întreaga circulație „Asta-i 
comunistul acela" — spunea unul 
dintre ei. arătind cu mina spre un 
pieton. Și în aceeași clipă, a ȘÎ 
tras un foc de armă. Giontefe l-a 
nimerit pe pieton în braț. După ce 
rănitul a fost legitimat, s-a con
statat că nu era cel căutat, nu era 
comunist, ci un individ care ie-

Succesele obținute de sportivii 
și iubitorii de sport din schelele 
Tîrgoviștei puteau fi și mai mari, 
dacă organizațiile de bază U.TM. 
ar fi sprijinit efectiv munca entu
ziastă a tinerilor din colectivul 
Energia Tîrgovișțe, tineri dornici 
să practice cît mai multe sporturi 

Mișu. Avanu, corespondent

Ne-am deprins ca la fiecare sfîr- 
șit de sezon din ultimii ani să 
găsim în fruntea listei celor mai 
bune echipe de tenis numele for
mației Casei Centrale a Armatei. 
Mai precis, patru ani la rind 
(1953—1956), reprezentanții C.C.A.. 
au reușit periormanța de a cuceri 
titlul dg campioni republicani la 
probele de echipe mixte și băr
bați. Cititorii, îndeosebi cei care 
au urmărit mai x puțin meciurile 
jucătorilor de tenis de la C.C.A., 
se vor întreba, desigur, care este 
explicația acestui succes constant 
și categoric.

In primul rind, lotul militar dis
pune de elemente de primă mînă, 
fapt care fără îndoială a tras 
greu în balanța acestor performan
țe. Și, bineînțeles, nu putem în
cepe scurta noastră trecere în re
vistă a posibilităților formației 
campioane decît ca acelea ale 
fraților Gheorghe și Marin Viziru. 
Primul a deținut titlul suprem mai 
mulți ani, reușind și în acest se
zon să-l recucerească, după între
ruperea de anul trecut, cauzată de 
o intervenție chirurgicală. Pe lingă 
toate acestea, menționăm forma 
deosebită De care a arătat-o Gogu 
Viziru și care reprezintă în mare 
parte rodul îmbunătățirii evidente 
a unor elemente tehnice din jocul 
său. Fratele său geamăn, Marin 
Viziru, este și el deținător al unor 
titluri republicane (dublu bărbați, 
împreună ou Gh. Viziru șj],dublu 
mixt, cu Judîeta NamiarfE'.’ S-a 
observat și în jocul lui Mârifi -oare- 
care progrese, care j-au pâhnis să 
treacă de adversari redutabili și 

șise din închisoare, cu citeva zile 
înainte, după o condamnare de opt 
ani. Această „întimplare* nu era 
altceva decît o răzbunare perso
nală. ca urmare a haosului exis
tent în acele zile la Budapesta. In 
această perioadă, adeseori în locul 
legalității domnea legea linșajului 
și erau nenumărate cazurile de 
răzbunare personală De asemenea, 
s-au săvîrșit ți fapte specifice 
gangrferilor, ca de exemplu devas
tarea marelui magazin universal 
„Divatcsarnok"

Starea anarhica s-a manifestat 
sub cele mai diferite forme. După 
cum se auzea, pe străzi au apă
rut fasciști reveniți din apus, im- 
brăcați în uniforme hortyste. Bise
rica -iți cerea înapoi bunurile 
(asta însemna înapoierea a 
200.000 holzi — n.r. I hold = 0,S 
ha — de pămint care au fost îm
părțite țăranilor în urma refor
mei agrare).

Ziarul parhdufai democrat-popu
lar, format atunci, a scris fățiș: 
„Casele naționalizate trebuie pre
date foștilor proprietari ca și în
treprinderile naționalizate in care 
lucrează mai puțin de 200 munci
tori. Moșierilor trebuie să le fie 
înapoiate cîte 200 holzi de pămint 
de bună calitate din averea lor ex
propriată”

Un alt partid de acest gen a avut 
pretenții țj mai mari:

„Pentru păminturile expropriate 
și întreprinderile naționalizate tre
buie plătite despăgubiri. De ase
menea, trebuie să primească despă
gubiri toți micii întreprinzători 
care au avut pierderi materiale*.

In loc de cele două săptămini 
prevăzute am stat la Budapesta 
mai mult de patru săptămini. Am 
părăsit Ungaria Ia 12 noiembrie și 
drumul meu a trecut prin Kecske
met, Szeged, Mako și o serie de 
sate. In aceste localități domnea 
de acum ordinea și reîncepuse lu
crul. Se instaurau ordinea și lega
litatea, dorință a tuturor oamenilor 
cinstiți.

Ungaria a suferit mari pagube 
șt inaeosem, uiiaapesta, tnrr-un 
timp cît se poate de scurt, totul 
va fi reconstruit și viața se va 
normaliza. La aceasta va contribui 
în mare trăsură și ajutorul pe care 
Ungaria îl primește de la țările 
frățești și prietene și hotărîrea cla
sei muncitoare din Ungaria de a 
apăra cu toată fermitatea cuceririle 
regimului popular.

E. RON A 
redactor la ziarul „Ujsport"

Succesele tenismenilor de la C.C.A.
trebuie să constituie un stimulent

in activitatea lor viitoare
să susțină finala în compania fra
telui său. Gheorghe Cobzuc com
pletează trio-ul maeștrilor sportu
lui prezenți în echipa C.C.A. și 
aportul său la victoriile realizate 
este dub'.u: un experimentat jucă
tor și un antrenor destoinic. Ne 
oprim puțin la cel de al doHea 
aspect al posibilităților maestrului 
sportului Gheorghe Cobzuc, arătînd 
că el activează ca antrenor la a- 
ceastă echipă din vara anului 1952, 
continuitatea în munca sa de în
drumător fiind una din explica
țiile succeselor echipei C.C.A.

Antrenorul Cobzuc îmbină ar
monios metodele de pregătire cele

1 13 * ,
Echipa C.C.A. campioană re publicând de tenis. De la stingă 

la dreapta: C. Năstase, Lia Do boșiu Gh. Cobzuc, Eleonora Ro
șianu Gh. Viziru Și‘'Aii Viziru.

Serviciul de educție fizica din 
Ministerul Invățămintului și Di
recția invățămînt cercetări științi
fice din C.C.F.S. au ținut de cu
rînd o consfătuire în cadrul 

căreia au fost precizate prin
cipalele probleme ale procesului 
de educație fizică din invățămînt. 
Deoarece discuțiile purtate sînt 
deosebit de importante pentru rea
lizarea unității de vederi în mun
ca de îndrumare și control în a- 
cest domeniu, ne-am adresat can
didatului în științe pedagogice 
Emil Ghibu. directorul Direcției 
învățăraint-cercetări științifice din 
C.C.F.S., pentru a ne relata as
pectele mai interesante. Printa în- 
trebare s-a referit la problemele 
care au format subiectul discuți
ilor amintite :

— „Discuțiile — ne-a declarat 
prof. Emil Ghibu — au fost pur
tate în jurul a trei probleme : sar
cinile educației fizice în învăță- 
ruînt, mijloacele de realizare a a- 
cestor sarcini și gimnastica. Toate 
aceste probleme an ’fost discutate 
în deosebi cu privire la lecțiile de 
clasă. Trebuie să ' precizez că 
ne-am legat tocmai de ele deoarece 
inspecțiile efectuate și consfătui
rile cu cadrele didactice au arătat 
că tocmai în aceste probleme de 
bază, există neclaritate și confuzii, 
care s-au reflectat negativ în mun
ca practică. Aceste confuzii au fost 
provocate în ultimii 2—3 ani și 
de instrucțiuni nejuste, care au 
creat o orientare vagă într-o acti
vitate fundamentală care trebuie 
bine precizată”.

Ce ne puteți spune despre pro
blema sarcinilor educației fizice în 
învățămînt ?

— „Activitatea practică arată 
că în multe cazuri atenția acor
dată diferitelor sarcini ale educa
ției fizice este insuficientă, din 
care cauză sarcinile, principale sînt 
trecute pe plan secund. De fapt, 
sarcinile actuale ale educației fi
zice în învățăpiint sînt următoa
rele :

— dezvoltarea fizică normală și 
pregătirea fizică generală (asigu
rarea și întărirea sănătății);

—• formarea deprinderilor de 
mișcare de bază și telmico-spor- 
tive;

— educarea calităților morale și 
de voință.

Precizez că ordinea nu e dată 
■la întimplare și că ‘aceste sarcini 
‘sînt rezolvate numai într-o strinsă 
colaborare”.

Ce mijloace vor fi folosite în 
lecțiile de clasă sau de an ?

— „Gimnastica, atletismul, jo
curile de mișcare, jocurile sportive 
și schiul. Pe categorii de clase se 
vor preda următoarele feluri de 
lecții; clasele I-IV: lecții de gim
nastică, în care jocurile de mișcare 
să aibă un loc important; clasele 
V-VII: lecții de gimnastică, lecții 
de gimnastică cu elemente spe
cifice de atletism, jocuri sportive; 
clasele VIII-XI: lecții de gim- 

mai indicate și mai ales, urmă
rește cu multă conștiinciozitate a- 
plicarea lor. Perioada pregătitoare 
începe în fiecare an la mijlocul 
fliui noiembrie și durează pînă 
în a doua jumătate a lui martie. 
In acest timp, jucătorii militari aiu 
avut, de trei ori pe săptămînă, 
ședințe de pregătire tehnică și 
tactică, în plus ej participînd bi- 
săptămînal la ședințele de pregă
tire fizică. Un rol important în 
conturarea formei sportive îl deține 
rigurosul control medical efecituat 
cu regularitate la începutul și fi
nele fiecărei perioade ' de pregă
tire. Este semnificativ în această 

nastică, lecții de atletism, lecții de 
jocuri sportive. Acolo unde este 
posibil, se vor ține începînd din 
anul HI și lecții de schi. Indife
rent de materialul pe care-1 con
ține (lecție de gimnastică, atle-. 
tism etc.), majoritatea lecțiilor de 
clasă trebuie să aibă caracterul 
lecțiilor de pregătire fizică ge-. 
nerală. Este necesar ca profeso
rul de educație fizică să utilize
ze toate mijloacele indicate (fe
lurile de lecții) într-o proporție 
care să asigure rezolvarea sarci
nilor educației fizice în învăță
mînt”.

Ce ne puteți spune despre pro
blema gimnasticii?

— „ Ea constituie un mijloc de 
bază în rezolvarea dezvoltării fi
zice generale. Iată de ce este nece
sar Ca în școală, lecțiile de gim
nastică (ele curs) să fie privite ca 
o noțiune unitară și nu prin pris
ma ramurilor ei, așa cum este pri
vită în cadrul colectivului sportiv, 
deoarece în cadrul unei lecții sînt 
folosite exerciții care aparțin dife
ritelor ramuri ale gimnasticii. In 
acest sens cred că pentru 'ecțiile 
cu material de gimnastică denu
mirea cea mai indicată este „lec
ția de gimnastică”, profesorul fiind 
liber să folosească — în funcție 
de temele lecției șt vîrsta elevi
lor — un număr mai mic sau mai 
mare de exerciții de dezvoltare 
generală, exerciții la aparate, a- 
crobatice etc”.

Ce alte precizări au fost aduse 
în legătură cu activitatea genera
lă de educație fizică în învăță
mînt ?

— „Pentru formarea deprinde
rilor mișcărilor de bază și tehnico- 
sportive este necesar ca materialul 
să fie astfel planificat, înrit să se 
prevadă repetarea suficienta și sis
tematică a exercițiilor. Prin ur
mare, este bine să se planifice un 
material mai restrțns, dar care să 
poată fi însușit mai temeinic.

Consider că este util să se în
cerce efectuarea lecțiilor în aer li
ber în tot cursul anului (bineînțe
les, dacă tondițlileatmosferice sînt 
favorabile), mai ale3 în școlile 
care nu au săli de gimnastică.

Trebuie să se dea atenția cuve
nită jocurilor în mișcare. Pentru 
urmărirea pe date obiective a re
zultatelor muncii, în ceea ce pri
vește dezvoltarea și pregătirea fi
zică, ca șî formarea deprinderilor 
de mișcare, este absolut necesar 
să se stabilească exerciții de con
trol în funcție de materialul pre
dat într-o anumită perioadă. Mai 
trebuie să precizez ca este absolut 
indicată aplicarea în mod creator 
a noilor indicații privifoare la 
alcătuirea lecției (structura ei)“.

Declarațiile tov. Emil Ghibu cu., 
prind o serie de indicații și pre-* 
cizări, care se impun să fie res
pectate de către cadrele didactice 
de specialitate, al căror rol în e- 
ducarea fizică a’tineretului este 
atît de important.

direcție cazul lui Gh. Viziru, care, 
ia scurt timp după operație, bene
ficiind de un program bine alcă
tuit, după judicioase prescripții 
medicale și printr-o curbă de efort 
bine dozată a reușit să se apropie 
curînd și mai tîrziu să depășească 
nivelul sportiv anterior operației* 
Ritmul antrenamentelor este accen
tuat în perioada fundamentală, 
cînd pregătirea se face zilnic și 
durează pînă la patru ore.

Atenția antrenorului ca și a în
tregii secții se îndreaptă în bună' 
parte către elementele mai tinere 
cum sînt C. Năstase, Ecaterina 
Roșianu și Eleonora Roșianu pre-< 
cum și către cale care au o prac
tică mai îndelungată și sînt apte 
de progres: Lia Doboșiu și G* 
Chivaru.

Așa cum reiese de mai sus, ac-, 
tivitatea secției de tenis a C.C.A.- 
este meritorie și rezultatele au 
fost dintre cele mai bune. Dacă 
privim însă progresul făcut de 
tenismenii militari în ultimii ani,, 
prin prisma condițiilor materiale 
create de conducerea Casei Cen
trale a Armatei și în raport cu 
posibilitățile jucătorilor, constatăm 
că se putea face un salt valoric 
și mai pronunțat. Pentru aceasta* 
pentru fructificarea la maximum- 
a tuturor acestor posibilități, li 
se cere jucătorilor și jucătoarelor, 
în special, mai multă străduință, 
mai multă conștiinciozitate în pre
gătire. Și rezultatele nu se vor 
lăsa așteptate, în folosul tenisului 
nostru în general.
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Cu precizie de 1 100 sec AU FOST .STABILIȚI

CAPII DE SERII Al TURNEULUI DE BASCHET
ÎT1- 
co- 
de-

r Istoria Jocurilor Olimpice a 
registrat multe fapte ieșite din 
mun. Unul din acestea este, 
sigur, memorabila sosire în cursa 
de 100 m. de la Londra — 1948. 
Terminată alergarea, publicul l-a 
ovaționat îndelung pe americanul 
Ewell, pentru ca, după cîteva mi
nute. să afle că fusese în... gre
șeală. Nu Ewell, ci compatriotul 
său Dillard era învingătorul real 
al acestei sosiri extrem de strînse.

Astăzi, încep să fie tot mai dese 
sosirile in cursele de sprint în 
care învingătorul să fie desemnat 
prin „lectura" unei fotografii, ade
sea echivoce. Iar termenul același 
timp a devenit obișnuit pentru 
cursele de sprint, cronometrele de 
mină (care înregistrează numai di
ferente de zecimi de secundă) do- 
vedindu-se insuficiente.

S-a propus în repetate 
' cronometrarea sprinterilor 

sutimi de secundă, ceea 
posibil astăzi prin folosirea unor 
aparate speciale de înregistrare 
electronică. Sistemul acesta a fost 
perfecționat neîntrerupt în ultimii 
ani și Ia Melbourne se pare că 
va fi evitat orice dubiu asupra so-

rînduri 
pină la 
ce este

Aparatul „Racend Omega Timer’ în funcțiune...

File ele istorie:

OLIMPIADA DE LA HELSINKI A 
URIAȘA DEZVOLTARE A

mira-

Rusia dinaintea Marii Revoluții 
din Octombrie nu s-a putut mân
dri cu o activitate sportivă dez
voltată. Dezinteresul total al gu
vernului, lipsa de sprijin, absența 
bazei materiale au făcut ca Rusia 
să fie și din acest punct de ve
dere printre statele cele mai îna
poiate din lume. Unele succese spo
radice (la patinaj, haltere, lupte), 
se datorau exclusiv apariției unor 
talente cu adevărat excepționale 
care se afirmau în ciuda condiții
lor dificile în care putea fi prac
ticat sportul.

Cunoscînd acestea, nu-i de 
re că participarea Rusiei la Olim
piade a fost foarte modestă. Pen
tru prima dată s-a pus problema 
trimiterii cîtorva sportivi la ediția 
a Il-a a jocurilor de la Paris. Dar 
cu toate că guvernul țarist a 
cheltuit cîteva bune milioane de 
ruble pentru organizarea expozi
ției din capitala Franței, nu s-au 
găsit bani pentru a plăti drumul 
a 4—5 sportivi. Absenți la ediția 
următoare (1904) și la cea jubilia
ră (Atena 1906) rușii debutează la 
J. O. în anul 1908 . la Londra, 
(nindeau avut loc și probe de pa
tinaj pe patinoar artificial). Cei 5 
sportivi (un patinator artistic și 
4 luptători), concurînd în condiții 
vitrige, au reprezentat totuși cu 
cinste patria lor. Panin-Kolomei- 
kin cucerește medalia de aur la 
patinaj artistic, iar luptătorii N. 
Orlov și A. Petrov medaliile de 
argint la categoriile ușoară și res
pectiv grea.

Patru ani mai tîrziu, la Stock- < 
holm, Rusia aliniază componenți în 
toate disciplinele incluse în pro
gram. Dar lipsa de experiență și 
ide pregătire își spune ouvîntul, 
astfel că sportivii ruși ocupă în . 
clasamentul general doar modestul 
■loc 15—16, împărțit cu formația 
Aus'tro-Ungariei. Cel măi măre suc- 

"”ces l-a repurtat luptătorul Martin 
Klein care, după 7 victorii conse
cutive. învinge în semifinală pe 1 
faimosul finlandez Asikainen, la 
capătul a 10 
finală, însă, 
zul Johanson 
avantajat de 
cel mai bun 
iloc 10 la decatlon (4889 puncte) 
idm 28 participant. 

ore de întrecere. In 
el pierde la suede- 
care fusese evident 
arbitri. La atletism, 
rezultat a fost un

sirilor pe aceeași linie- Casa elve
țiană de ceasuri Omega a pus la 
punct un aparat (denumit „Ra
cend Omega Timer") care înregis
trează timpurile automat și tot
odată fotografiază ce alergători.

Schița alăturată prezintă telul 
în care funcționează aparatul. El 
pornește sincron cu pocnetul pis
tolului la start și pe banda de film 
se înregistrează printr-o deschi
dere îngustă etice traversare a 
liniei de sosire. Nu se realizează 
deci, o singură fotografie, ci un 
șir neîntrerupt de imagini, din 
care se poate observa limpede 
mișcarea alergătorilor. Frecvența 
mare a mișcărilor picioarelor face 
ca imaginea să nu fie atît de clară 
în partea de jos a corpului, dar 
umerii, pieptul' și brațele se văd 
foarte precis, ceea ce este esen
țial pentru determinarea ordinei la 
sosire. In partea de jos a filmului 
este lăsat bandă pe care se în
registrează automat timpul în mi
nute, secunde și sutimi de secun
dă, cu ajutorul-tanui ceas prevăzut 
cu lampă de quarț. Este suficient 
ca pe fotografie să tragem o tan
gentă de la pieptul atletului și 

•pînă la cifra co
respunzătoare pe 

■„banda de tm/‘ 
pentru a afla e- 
xaci rezultatul. FiL 
mul 
diat printr-o baie 
de

trece ime-

fixator, deve- 
lopindu-se auto
mat La 90 secun
de după termina
rea probei se poate 
tace „lectura" foto, 
grafiei

De notat. Insă, 
că in conformita
te cu regulamen
tele 

nale în 
Și la

internat ro- 
vigoare, 

•Melbourne

DEMONSTRAT 
SPORTULUI SOVIETIC
In fața acestor rezultate me

diocre apare și mai pregnant con
trastul cu strălucita evoluție a 
sportivilor sovietici la Olimpiada 
lor de debut, cea de la Helsinki 
din 1952. U.R.S.S. a deplasat în 
capitala Finlandei o delegație de 
334 sportivi, excelent pregătiți, 
care în confruntarea cu vîrfurile 
mondiale ale sportului au reușit 
remarcabila performanță de a o- 
cupa primul loc pe echipe (în cla
samentul neoficial), la egalitate 
cu redutabila și experimentata tor- 
mație a Statelor Unite. Repre
zentanții Uniunii Sovietice au de
monstrat o superioritate evidentă 
în disciplinele sportive ca : gim
nastică, lupte libere și clasice, 
haltere, tir, etc. Gimnastul V. 
Ciukarin a devenit campion olim
pic absolut cucerind 4 medalii de 
aur și 2 de argint. Gimnaștii și 
gimnastele din U.R.S.S. au cu
cerit primul loc pe echipe, ca și >a 
majoritatea exercițiilor. Cit de de
parte părea acum acel loc 42 ocu
pat în 1912 de Kușnikov. In to
tal, sportivii sovietici au obținut 
la Helsinki 106 medalii (38 de aur, 
53 de argint și 15 de bronz), sta
bilind 2 noj recorduri mondiale, 3 
europene și 11 unionale. Olimpia
da de la Helsinki a demonstrat 
uriașa dezvoltare a sportului sovie
tic, partea integrantă a culturii o- 
mului nou.

Varietăți
• Conform unei recente 

hotariri a comitetului exe
cutiv al CIO, gimnaștilor 
le vor fi atribuite medalii 
atît la probele individuale cit și la cele pe echipe.
• O coadă de 2 km. lun

gime s-a format cu ocazia 
punerii în vînzare a ulti
melor 45.800 bilete pentru 
locurile în picioare la manifestațiile cele mai im
portante. (Deschiderea șl 
finalele diferitelor probe). 
Cele mai scumpe sînt bile
tele; bOX ne).

pentru reuniunile de 
(peste 5 lire australie-

Cunoscutul sprinter a-
__ Morrow a

In antrenamentulmerican Bob 
folosit

'Astăzi urmează să aibă loc 
tragerea la sorți a turneului o- 
limpic de baschet. Se cunosc însă 
de pe acum capii de serii în cele

laiă cum se „citește" o fotogra
fie de sosire. De la pieptul atletu
lui se trage o perpendiculară pină 
la banda de timp din josul filmu
lui unde se găsește înscris exact 
timpul realizați10J sec-.

timpurile de sosire se vor da tot 
numai în zecimi de secundă. A- 
paratul „Racend Omega Timer” 
va ajuta însă la stabilirea exactă 
a ordinei la sosire.

Cine va manevra prețiosul apa
rat la Melbourne? Este vorba de 
un personaj deja celebru, elveția
nul Charles Sickert, supranumit 
„Papa Time"... El a plecat acum 
cîteva zile de la Lausanne spre 
orașul Olimpiadei ducînd 500 piese 
necesare fotocronometrării

Gordien (34 ani) și Consolini (39 ani) 
titlul olimpictreia

cla
a

Aruncarea discului — probă 
sică prin excelență — pare singura 
dintre aruncări care, în răstimpul 
scurs de la uitima olimpiadă, nu 
a suferit inovații spectaculoase. In
tr-adevăr, la suliță, Held și apoi 
Danielsen au adus modificări esen
țiale însuși materialului de concurs, 
iar In ultimul timp suHțașii spa
nioli au încercat să introducă chiar 
un stil complet nou de aruncare. 
La greutate și mai ales la ciocan, 
tehnica a fost simțitor îmbunătăți
tă, ceea ce a dus la o rapidă creș
tere a performanțelor, la depășirea 
unor limite excepționale- Numai la 
disc, nu prea sînt lucruri noi. De 
pildă, la Melbourne se întîlnesc in 
lupta pentru primul loc aceiași fa- 
voriți Ia Londra Și Helsinki: 
Fortune Gordien (S U.A.) și Adol
fo Consolini (Italia). Și totuși, dacă 
discobolii sînt aceiași. în schimb 
performanțele lor n-au stat pe loc. 
Gordien a adus recordul mondial 
■pînă aproape de 60 de metri (59,28 
m„ Passadena 1953), iar Conso
lini și-a făcut și el datoria muțind 
stegulețul recordului eurone^n la 
impresionanta cifră de 56,r J m- 
(Bellinzona, 1955).

Pentru a treia oară, americanut 
Gordien se prezintă ca mare favo
rit la J. O. Ciudat, el n-a reușii 
nici la Londra și nici la Helsinki 
să împlinească așteptările, ci a ju
cat mereu rolul de mare învins- In 
1948, a cedat victoria lui Consolini, 
iar patru ani mai tîrziu el s-a cla
sat abia al 4-lea, după Innes, Con
solini, Dillon în ordine. Va reuși 
Fortune să obțină măcar de această 
dată medalia de aur? La 34 de ani. 
va fi poate pentru cl ultima în
cercare. D>in nou, însă, el nu poate 

ifi sigur de victorie, mai ales că 

său și alergarea după iepuri. Rămîne da văzut da
că această.. ' a
aduce vreo medalie oUm" 
pica.
• Sportivii uruguaieni au 

putut pleca ia J. O. nu
mai datorită unei subscrip
ții publice. Ei au avut e- 
moții pînă în ajunul ple
cării, cînd le mai lipsea o 
Însemnată sumă de pesos. 
Cît despre reprezentanții 
statului Peru, deplasarea 
lor a fost acoperită din su
mele strînse în urma vîn- zării unui timbru special 
efnis.

Doi sportivi olandezi, 
boxerul Tetters și înotăto
rul Oe Wreng au făcut de-

plasarea la Melbourne ca 
oameni de servici pe un 
cargobot. Ei au sperat să 
concureze la J. O., dar 
au fost refuzați cu toate 
menajamentele, după ce li 
s-a adus ...omagii pentru 
dragostea lor față de 
sport, etc. etc. In ce pri
vește performanțele lor, 
rezultatul realizat de de 
Wreng ia 100 m.l. este grăi
tor: €0”2!
• Pină la sosirea flăcă

rii ,. olimpice, în centrul 
orașului Melbourne a fost instalată o torță imensă, 
înaltă de circa 35 m.

C Commonwealth Bureau of Meteorology (Oficiul 
meteorologic al Imperiului

americanilor Don 
Bragg (prăjină), Dave Sime 
(sprint), a belgianului Moens 
(semifond), a fondistului maghiar 
Iharos, alți sportivi, de asemenea, 
nu vor participa la J.O. din dife
rite motive. Cea mai răsunătoare 
absență este aceea a fostului re
cordman mondial la suliță, Bud 
Held, deși la un moment dat el 
fusese reintrodus în formație în 
locul Iui Garcia. Cu puțin înainte 
de plecarea spre Melbourne, antre
norul de atletism Jim Kelly a 
anunțat că Held va rămîne totuși 
acasă fiindcă nu pot fi călcate 
principiile de selecționare !... (după 
cum se știe, Held a fost bolnav în 
timpul selecției olimpice șl nu s-a 
putut clasa). Desigur că rigidita
tea „principiilor" în acest caz 
special nu poate fi decît dăună
toare. Un amănunt;
concurs al olimpicilor 
runcat sulița la 80 m. 
cia la... 62 m. 92!

Halterofilul american Pete Geor-

la ultimul 
Held a a-

17, iar Gar-

pe
oară pentru

tabela primelor performanțe ale 
sezonului el n-are față de Consolini 
decît o „rezervă" destul de mo
destă : 36 cm. Iată cum arată acest 
tabel, în care siînt induși viitorii 
participant olimpici (de notat că 
lipsește cehoslovacul K. Merta

Adolfo Consolini, campion olim
pic în 1948, al doilea clasat la 
Helsinki' în 1952. Ce va face la 
Melbourne ?

(56,68 m.), fost recordman al Eu
ropei, suspendat de 
sale) :

federația țării

1. Gordien (S.U.A.)2. Consolini (Italia)
3. Oeyter (S.U.A.)
4. Buhanțev (U.R.S.S.)
5. Drummond (S.U.A.)
6. Matveev (U.R.S.S.)
7. Du Plessis (Africa de8. Grigalka (U.R.S.S.)
9. Klics (Ungaria)

10. Valent (Cehoslovacia)

57,21 m.56.85 m.
55,90

55,4855,01
54.62 

stlcl) 54,38 53.80 m.
53,66 m. 

53,05 m.

m. m. 
m.
m. 
m.

selecționa-Sistemul american de 
re timpurie a făcut „victime" și la 
această probă: O’Brien (56,33) și 
Koch (55,08 m.).

impice
Britanic) a publicat o bro
șură din care rezultă că în 
timpul J. O. vremea va fi 
cu precădere „friguroasă 
și cerul acoperit”. Nu-i 
prea îmbucurător pentru 
concurenți...
• C. O. australian va 

trebui să-și revadă urgent 
echipa olimpică. Patru din 
cei 8 luptători selecționați 
nu sînt încă naturalizați 
australieni și nici nu pot 
primi cetățenia atît de ur
gent, oficiul respectiv 

•O< neînțeîegind să facă vreo 
excepție. In schimb condu- 

fo Cătoril C. O. al S.U.A. au 
3 lost mai prevăzători: au naturalizat, încă de acum 

tin an, două gimnaste ger- 
SOlnane: surorile Doris și 
j dngeborg Fuchs. 

patru turnee oreiiminare: A. 
S.U.A. și Filipine; B. U.R.S.S. și 
Franța, C. Uruguay și Bulgaria, 
D. Brazilia și Chile.

Absențe,.,
ge s-a rănit la ochi în timpul că
lătoriei cu avionul și nu va putea 
concura, iar în ce-1 privește pe 
italianul Fachini, concurent ia pen
tatlon, contuzionat la mîna stingă 
în timpul unui antrenament, ur
mează să se ia o hotărîre ulteri
oară. Deocamdată este sigură ne
participarea sa la proba de înot 
din cadrul pentatlonului. Se pare 
că nici Landy (fondistul australi
an) nu va concura, deoarece—i-au 
revenit durerile la tendonul lui A- 
chille (cu ocazia unei întreceri pe 
2 mile la care a participat și s-a 
clasat pe locul 10 din 14 concu- 
renți). Ultima absență, colectivă 
de data aceasta : Elveția a fost 
nevoită să renunțe deoarece avio
nul cu care sportivii acestei țări 
urmau să facă deplasarea a plecat 
cu alți concurenți la J.O. (ca ur
mare a primei renunțări a elveție
nilor) iar o altă societate avia
tică a cerut pentru voiajul la 
Melbourne suma de 400.000 franci 
elvețieni 1

★
Nici un finlandez la aruncarea 

suliței 1 Faptul, unic în istoria olim
piadelor, este desigur regretabil mai 
ales că un campion de talia lui 
Nikklnen nu își poate apăra șansele 
la J. O. în urma suspendării sale 
disciplinare. Nu poate fi trecut cu 
vederea amănuntul că performanta 
sa de 83,56 m. — a trena din toate 
timpurile — a fost obținută cu su
lița clasică, spre deosebire die re
zultatele primilor doi clasați (Sidlo 
aruncă cu sulița Held, Danielsen cu 
o suliță de construcție proprie). 
S-a confirmat neparticiparea ino
vatorului în ma-terie, americanul 
Franklin Held. In afara unei 
surprize din partea „necunoscu
tului" australian Achurch, vic
toria în această probă nu poate 
scăpa europenilor, dintre care se 
distinge tandemul polonez Sidlo- 
Kopyto. Din Melbourne se a- 
nunță că aceștia manifestă la 
antrenamente o formă excelentă.

1. Sidlo (Polonia)
2. Danielsen (Norvegia)
3. Achurch (Australia)
4. Kopyto (Polonia)
5. Will (Germania)
6. Tibulenko (U.R.S.S.)
7. Young (S.U.A.)
8. M'acquet (Franța?
9. Kuznețov (U.R.S.S.)10. Gorșkov (U.R.S.S.)

€3,66 m.«3,57 m.
81,13 m.
81,12 m.
80,22 m.
79,89 m.
79,16 m.79,01 m.
78,75 m.
77,60 m.

Turneul olimpic de fotbal
La Melbourne s-a procedat la o 

nouă tragere Ja sorți pentru tur
neul olimpic de fotbal, necesară în 
urma retragerii din competiție a 
echipei R. P. Chineze. Turneul va 
fi precedat de trei jocuri de cali
ficare : U-R.SS.-Germania (24 no. 
iembrie), Taîlanda-Anglia (26 no
iembrie) și Australia-Japonia (27 
noiembrie). In al doilea tur (sfer. 
turile de finală) vor întră in joc 
alte 5 echipe : Bulgaria. India. In
donezia, Iugoslavia și S.U.A. Pri
mul joc a și fost fixat pentru 28 
noiembrie : Iugoslavia-S.U.A Cele, 
lalte trei întîlniri -pentru s'erturile 
de finală, care urmează să fie trase 
la sorți, se vor desfășura la 29 
noiembrie, 30 noiembrie și 1 de
cembrie. Semifinalele urmează să 
aibă Ioc la 4 și 5 decembrie, iar 
finala turneului olimpic se va des
fășura la 8 decembrie pe stadio
nul central din Melbourne-

• Echipa olimpică de fotbal a 
Uniunii Sovietice a susținut la 15 
noiembrie un meci de antrenament 
cu selecționata olimpică a Austra
liei. I&ipă cu transmite corespon
dentul agenției „United Press” e- 
chipa U.R.S.S. a stabilit un ade
vărat record. învingînd reprezenta
tiva Australiei c-u scorul de 15—1,



FAVORIȚI OLIMPICI

ERCOLE BALDINI

i m. 80 injklțttne, 82 chilo- 
grame. Iată „taJia" tinărutai 
ciclist italian, care mai poar
tă și numele de... Hercule. 
Baldini este ciclistul no. 1 ita

lian și european la J.O. Cel 
puțin așa ne arată performan
țele sale: campion mondial 
de urmărire (la Copenhaga), 
campion european la urmărire 

1 (Pe pista velodromului Vigo- 
relli) și posesorul unui for
midabil record mondial al 
■orei (48 km. 394).

Cu aceste... argumente este 
de înțeles de ce Ercole Bal
dini este socotit virtual cîșri- 
găior al unei medalii de aur 
la J.O. (dacă bineînțeles, nu 
intervine neprevăzutul).

» IGOR NETTO♦ 
i
* Fotbalul sovietic aliniază h 
I Melbourne o formație <je eli

tă, echipa care în 30 de me
ciuri internaționale a repur- j 
tat succese deosebite, învin- î 
gând, printre alții, și pe cam- t 
pionii lumii, fotbaliștii din ' 
R. F. Germană. Printre jucă
torii ,,11-tai" sovietic un loc 

J de frunte îl ocupă mijlocașul 
■ stingă Igor Netto, un fotbalist 
| suplu și atletic, desăvîrșit teh- 
> nician și tactician. 26 ani, I

1,80 m. înălțime, de 35 ori 
internațional, iată, pe scurt, 
„semnalmentele" lui Netto. 
Echipa Spartak Moscova, în 
care Netto joacă de la debu
tul său în clasa A (1946), a 
fost de mai multe ori cam
pioană a țării și deținătoare 
a Cupei U.R.S.S.

DIETER WEMHONER

k Băiatul acesta, înalt și--. taci
turn, define de trei ani titlul 
de campion al RF. Germane la 
categoria mijlocie. In 1953 a 
obținut și invidiata centură de 
campion european. Boxlnd la 
Chicago, in faimoasa competi- ! 
fie „Mănușa de Aur", a ăști- 
gat detașat la puncte. Un sin
gur boxer din Europa i-a venit 
pină acum ,,de hac": sovieticul 
Ghenadii Șatkov. Armele sale 
principale: o perfectă întrebuin
țare a directei de stingă și o 
alonjă care poate pune pe gîn- 
duri pe orice adversar. Are nu
mai 25 de ani: dar egalează J 
în rutină orice „vulpoi" al rin- i 
gutui- .j-n

------------------ 1

LACUL WENDOURE... INAIN1EA TURNEELOR OLIMPICE Ciclismul francez va fi bine reprezentat
Avioane moderne, vapoare de mare 

tonaj, trenuri cu multe vagoane 
continuă să poarte spre Melbourne 
loturile olimpice ale diferitelor ță
ri. Odată cu sportivii, sosesc și ne- 
lipsiții Ziariști, fotoreporteri, tu
riști... Tuturor, Melbourne-ul le va 
oferi — credem — satisfacțiile do
rite. Dar, nu numai Melbourne-ul! 
Cei care și-au propus să urmăreas
că cele mai interesante turnee, vor 
trebui să părăsească pentru cîte- 
va zile capitala statului Victoria, 
să plece — cum s-ar spune — pc... 
teren.

„Terenul" îl reprezintă orașul 
Ballarat (situat la 124 km. vest 
de Melbourne), la marginea căruia 
se întinde, către nord-vest, Iacul 
Wendoure. Vom încerca să prezen
tăm în cîteva cuvinte lacul Wen- 
doure înaintea marilor turnee o- 
limpice de canotaj academic, caiac 
și canoe.

★ <

Apa lacului este liniștită. Cu 
grijă a fost asigurată protecția 
împotriva vinturilor. Pe malurile 
lacurilor pot fi observate nesfîr- 
șite plantații de arbori și în plus 
— ca măsură de siguranță — mar
ginile parcului înconjurător sînt a- 
coperite cu o bogată vegetație ac
vatică. Pista a fost tăiată prin 
mijlocul unei insule formată din 
astfel de plante.

Cîteva amănunte pentru specia
liști: lacul are o formă ovală cu 
diametrul mic de 1100 m. și ced 
mare de 1900 m. Din această cauză 
parcursurile sînt plasate pe diago
nala lacului. Pe maluri ex:stă 5 
hangare mari pentru adăpostirea 
ambarcațiunilor și un atalier pen
tru reparații.

Lacul Wendoure este situat la 
aproximativ 450 m. altitudine dea
supra nivelului mării iar tempe
ratura apei variază, de regulă, în
tre 8 și 10 grade. Interesant de 
subliniat ni se pare faptul că la 
Wendoure vor putea fi închiriate

Turneul olimpic de box:
O ecuație cu multe... necunoscute!
Care vor fi cei 10 campioni o- 

limpici la box? Iată o întrebare 
la care nici cel mai eminent spe
cialist în materie n-ar putea răs
punde 1 Intr-adevăr, în ultimele de
cenii, competiția olimpică de box 
s-a desfășurat mereu sub semnul 
marilor surprize. In 194S, de pil
dă, nimeni nu și-ar fi putut în
chipui că la categoria ușoară, unde 
cele mai justificate pretenții le 
prezentau francezul Caulet, belgia
nul Vissers și americanul Smith, 
va triumfa în cele din urmă sud- 
africanul Dreyer. Tot astfel, la 
categoria grea, unde lista înscri
șilor cuprindea multe nume sonore, 
printre care cele ale italianului 
Baccilieri, irlandezului Colman, a- 
mericanuiui Lambert și englezului 
Gardner, învingător a fost tocmai 
necunoscutul pugilist argentinean 
Rafael Inglesias.

Adeseori, surprizele care au „pig
mentat" desfășurarea turneelor o- 
limpice de box s-au datorat unui 
adversar periculos pentru orice pu
gilist : capriciul sorților. La box, 
neexistînd tabele cu „capi de se
rie", cum se obișnuiește în alte 
sporturi, favoriții se pot întîlni în
tre ei încă din urimele ture ale 
competiției. Așa s-a petrecut și în 
1952 la Helsinki, unde sovieticul 
Bulakov s-a întîlnit in turul al doi
lea cu italianul Pozzali. finlande
zul Pentti Hâmâlainen s-a „ciocnit" 
în primul tur de englezul Nichols, 
iar sovieticul Zasuhin și-a măsurat 
forțele cu francezul Seraphin Fe
rrer. Pe de altă parte, se întîmplă 
de multe ori ca în finală să ajun
gă un boxer care a avut oină a- 
tunci de înfruntat adversari 
puternici și un alt boxer, mai puțin 
„încercat" de-a lungul competiției. 
Firește că „uzura" își spune în 
cele din urmă Icuvîntul și astfel 
se ivește încă o «posibilitate pentru 
surprize. Cum anul acesta la Mel
bourne, totul pare că se va petrece 
după aceleași... țindujeii, nu exage
răm cu nimic dacă socotim actua
lul turneu olimpic de box o ecua

bărci cu motor. Și un alt amănunt: 
adîncimea lacului este de 1,50—
l, 80 m.

★

Pentru canotaj academic, par
cursul se întinde pe o lungime de 
2000 m. (lățime 75 m.) cuprinzînd 
cinci culoare și fiind orientat pe 
direcția EEN-SSV. Startul se va da 
de la pontoane fixe care se găsesc 
chiar pe malul lacului. In spatele 
pontoanelor de start sînt așezate 
două rînduri de panouri colorate 
pentru o mai bună orientare pe 
direcție a ambarcațiunilor. întreg 
parcursul va fi marcat pe ambele 
laturi prin geamanduri, așezate 
din 100 în 100 m. și avînd diame
trul de 75 cm. Toate geamandu
rile vor purta 6tegulețe de culoare 
galbenă. Din 500 în 500 m. gea
mandurile vor avea un metru dia
metru și vor indica distanța ră
masă de parcurs. Tot aicj va fi 
instalat un cablu suspendat care va 
traversa parcursul. In scopul unui 
cît mai strict marcaj, de cablu vor 
fi fixate coșuri în culoarea panou
rilor de la start. Linia de sosire 
pentru întrecerile de canotaj aca
demic se va afla în imediata apro
piere a malului (aproximativ 50
m. ).

Pentru probele de viteză la ca- 
iac-canoe (500 și 1000 m ) par
cursurile vor fi aceleași ca la ca
notajul academic. Pentru probele 
de fond (10.000 m.) parcursul 6e 
va face cu cinci ocoliri de rază de 
50 m. distanța între centrele oco
lirilor fiind de 1455 m.

★

Este, desigur, mai mult o imagi
ne... tehnică a lacului Wendoure. 
Și poate nici aceasta completă. 
Oricum însă, odată cu primele re
zultate ale interesantelor turnee 
de canotaj academic și caiac-canoe 
vom putea vorbi mai pe larg nu 
numai despre comportarea „olim
picilor" ci și despre lacul care va 
găzdui întrecerile lor.

ție cu multe (chiar 
foarte multe) ne
cunoscute 1

Totuși, să încer
căm să „triem" 
din mulțimea de 
boxeri care și-au 
anunțat participa
rea, pe cei mai re. 
prezentativi. Și bi 
ne înțeles că vom 
începe cu catego
ria muscă. Aci șan
sele cele mai mari 
le au — după pă
rerea noastră — 
Rene Libeer (Fran- 
ța), Edgar Basel 
(Germania), Hen
ryk Kukier (Polo
nia), Mircea Do- 
brescu (Romînia) și 
Ray Perez (SUA). 
Francezul Libeer 
este recomandat e- 
logios de nume
roasele sale vic
torii de dată re- 
centă, printre ca
re acelea asupra 
lui Stolnikov, Ku
kier, Lloyd și Bu- 

rruni. Basel, finalist în 1952, a 
fost învins anul acesta de Stolni- 
kov. dar rutina sa îl poate con
duce spre rezultate mari. „Vete
ranul" Majdloch (Cehoslovacia), 
tînărul Tom Spinks (Anglia), în 
vîrstă de 18 ani, Stolnikov 
(U.R.S.S.) și Burruni (Italia) au 
deopotrivă posibilitatea să se „a- 
mestece" — cu șanse — in lupta pen
tru titlu. Mircea Dobrescu are. 
deci, o sarcină grea. Nu ne în
doim însă că se va pricepe s-o 
ducă Ia bun sfîrșitl

'Laf categoria cocoș, campionul 
ey;ț>pean Zenon Stefaniuk (IAp- 
lania), Boris Stepanov (U.R.S.S»), 
Wolfgang Behrendt (Germania)«'și 
hawaianezul Chocken Maekawg 
(S.UA.) se află în fruntea liste*.-. 

Eng’fezal Tom Nichols, cehoMd1'

Aceasta este — în legătură cu 
proba de fond — părerea cro; 
nicarului dă specialitate al revistei 
franceze ilustrate „Miroir Sprint", 
Robert Chapatte (component, pînă 
nu demult,' al „naționalei" în 
„Turul Frânței"). Așadar, este 
vorba de o-părere autorizată.

Să vă redăm, deci, pe scurt 
prezentarea - celor 4 „olimpici" 
francezi, extrasă din cele publi
cate de cronicarul Chapatte.

Rene Abadie, un tînăr brunet 
din Tarbes,-, în vîrstă de 21 ani, 
cîștigătorul „Marelui Premiu al 

V." (rezervat amatorilor), re
cent desfășurat, nu se aștepta 
«ă fie selecționat. Ultimele lui 
performanțe, au determinat însă 
comisia de selecție să-i acorde 
tot creditul Abadie este un „că
țărător" de clasă, pedalor neo
bosit și destul de rapid perdru 
a putea rîvm, pe merit, la vic
torie.

Arnaud Qeyre, al 8-lea in cam
pionatul mondiat din acest an. dis

putat la Copenhaga, este tipul cla
sic *1 ciclistului combativ, energic 
și curajos. Este de 
așteptat să.fiemult 
mai prudent în ac
țiunile sate, decit 
la Copenhaga, sub
liniază Robert Cha. 
patte.

In cazul unei so. 
siri în bloc, șanse
le sportivilor fran
cezi apar evidente 
mai ales dacă in 
pluton se va afla 
și Maurice Mou- 
cheraud. .Acesta es. 
te un excelent ru. 
tier, sprinter șj a 
rămas dator cu o 
revanșă, în ur

Concursuri de verificare
Sprinterele sovietice au participat 

la un concurs de verificare, în
drumate fiind de antrenorii Ozolin 
și Homenkov. In ciuda vremii ne
favorabile au fost realizate unele 
rezultate de valoare: Maria Itkina 
a alergat 100 m. în 11,5 sec., ur
mată la 0,2 secunde de Galina Po-

Finlandezul Pentti Hamalainen (dreapta), cam
pion olimpic in 1952, este unul din favorifii la

cat. pana.
vacul Jan Zachara, americanul 
Harry Smith, polonezul Niedzwied- 
ski și finlandezul Pentti Hamalai
nen vor fi probabil protagoniștii 
categoriei pană. Categoria semi-u- 
șoară va cunoaște desigur o apri
gă dispută între Louis Molina 
(S.U.A.), pare-se o mare speranță 
a boxului american, Milewski (Po
lonia), Pappalardo (Italia), Jan 
Chovanek (Cehoslovacia) și Andre 
Vairola/to (Franța), cunoscut pu-> 
blicului bucureștean de la Festiva^ 
Iul din 1953. Acestora li se va* 
adăuga probabil și „puncheurul" 
finlandez Pentti Niinivudrl, Utî' 
„outsider" care va putea face zile* 
grele oricărui adversar.

MARIUS GODEANU 

ma campionatului mondial, 1a ca
re nu a putut participa. După cite 
se pare, Moucheraud are toate șan
sele să realizeze această revanșă- 

Al patrulea om al e^iipei este 
energicul Menegheni, un ciclist 
de mare viitor, selecționat in 
ultima eră, în locul lui Gracziyk, 
campion de fond al Franței, ale 
cărui posibilități din ultimul timp 
nu au inspirat destulă încredere 
celor însărcinați cu dificila răs
pundere a selecționării lotului 
francez.

In concluzie, trebuie reținut că 
reprezentanții ciclismului f.-ancex 
amator sînt deciși să reediteze 
frumoasele isprăvi ale echipei de 
fond de la Olimpiada din 1936 
(Berlin) și din 1948 (Londra), 
cînd alergătorii pe al căror tricou 
era prins ecusonul cu cocoșul ga
lic au dominat net întrecerile.

Aci, ne permitem să adăugăm 
că, intrucît în orice cursă de fond 
pronosticurile, oridt de judicioase 
ar fi ele, sînt foarte relative, este 
mai prudent să așteptăm desfă
șurarea concursului.

Arnaud Gey re (stingă) și Rene Abadie, două 
speranțe franceze in probe de fond.

pova. Un rezultat remarcabil a ob
ținut săritorul cu prăjina, finlan
dezul Landsltroem, trecînd ștache
ta înălțată la 4,49 m. Ca și el, 
atletul grec Rubanis a trecut de 
trei ori consecutiv înălțimea de 
4.49 m. Antrenorul echipei fin
landeze, A. Vaalste crede că Land- 
stroem și Rubanis au serioase 
șanse la una din medaliile olim
pice și că vor constitui cei mai 
puternici adversari ai favoriților 
Richards și Gutowski. Jn ce-l pri
vește pe Rubanis, acesta a fost 
desemnat să prezinte raportul spor
tivilor la ceremonia deschiderii J.O.

Richards, ca și alți atleți ne
mulțumiți de faptul că vremea con
stituie în mare măsură un impe
diment pentru buna desfășurare a 
antrenamentelor și de asemenea 
face foarte dificilă obținerea unor 
rezultate superioare, a declarat că 
este decis să-și întrerupă antre
namentele. Intr-adevăr la un con
curs desfășurat pe stadionul din 
Gillong concurs la care au partici
pat atleți din 9 țări s-au obținut 
rezultate de valoare medie, Char
les Dumas — recordmanul mondial 
la înălțime — a sărit doar 1,98 m„ 
ștafeta de 4xîl0 y a S.U.A. 
(Murchinson, King, Backer, Mo
rrow) a alergat distanța în 40.7 
sec., Gutowski a sărit 4,47 m., iar 
Mike Agostini (Trinidad) a par
curs 220 y, în 21,5 sec. O’Brien a 
realizat o bună performanță, a- 
runeînd greutatea la 18,40 m. ca și 
Jack Davis care a alergat 120 y. 
garduri în 13,9 sec.

Nina Ponomareva 
a sosit la Melbourne

Rex Austin, trimisul la J. O. ail 
societății britanice de radio, a 
transmis un reportaj al. sosdrii la 

1 Melbourne a campioanei olimpice
Nina Ponomareva. Atleta sovietică 
a fost întîmpinată pe aeroport de 
un numeros public, care i-a făcut 
o adevărată, manifestație de sim
patie. „Ponomareva a primit-- nu
meroase buchete de flori, p&xare 
căuta să le cuprindă cu mina sttn- 
gă, pentru ca să semneze in ace
lași timp cu dreapta carnetele de 
•autografe care i se întindeau di". 
jur...'*' a spus radio-reporterul. 
Excelenta Campioană sovietică, ’Te. 
cordrranăolimpică, a aruncat discui 

■ Ia ultimul concurs de șase ori peste 
$0 m., arătînd că este decisă să-și 
apere cu dîrzenie titlul oMmnic cî- 
știgat la Helsinki.

S.UA


BASCHET

ce 
de 
cu 
pe 
în

Sfătuim pe amatorii de baschet 
din Capitală să-și treacă următoa
rele cuvinte în agendele lor, pe 
fila duminică 18 noiembrie, în 
dreptul orei 16,30 : „plecarea spre 
sala Floreasca“. Nu vor avea 
regreta. Ii așteaptă un program 
zile mari, care-1 concurează — 
multe șanse de a-1 depăși — 
cel desfășurat cu o săptămînă 
urmă în aceeași sală.

Pe locul întîi, meciul masculin : 
Dinamo București — Locomotiva 
P.T.T. Mîine seară se vor găsi 
așadar față în față campioana țării 
si performera ultimei etape. In 
perspectivă, un meci interesant, 
despre care credem că e bine să 
lăsăm să vorbească reprezentanții 
fiecărei „tabere". VASILE PO
PESCU, antrenorul Locomotivei 
P.T.T. : „Joc foarte greu. Elemen
tul determinant al victoriei va fi 
lupta dintre apărarea noastră și 
atacul dinamovist. Avem, desigur, 
un handicap : adversarii noștri sînt 
mai rutinați, au mai multă experi
ență. Ne vom vinde insă scump 
pielea, încercînd să-1 folosim cu 
maximum de randament în atac pe 
Cucoș". GH. CONSTANTIN'IDE, 
căpitanul echipei Dinamo : ..Joc di
ficil pentru noi (n.r. : acord deplin 

deci —în această direcție—la am
bele formații). Echipa noastră n-a 
mai jucat partide oficiale în ul
timele două săptămîni și aceasta 
cred că a influențat oarecum for
ma ei. Desigur că un cuvînt greu 
de spus îl vor avea jucătorii înalți 
din ambele formații: Cucoș, Ră- 
ducanu, Nagy.“

Programul de mîine seară este 
completat cu două jocuri aproape 
la fel de interesante: Știința 
I.C.F. — Știință Min. Înv. (fcm.) 
și Progresul Arta — Dinamo Ora
dea (mase ) întîlniri echilibrate și 
— prin specificul celor patru echi
pe — deosebit de spectaculoase, în 
perspectivă. O dovadă: în nici 
una dintre ele nu poate fi prevăzut 
învingătorul.

Cele! a lie meciuri ale etapei: 
Mase, lin : Știința I.C.F. — Pro
gresul Orașul Stalin, Progresul 
Cluj — C.C.A. Feminin : Știința 
Cluj — FI. roșie Oradea, Progre
sul Oradea — Voința Orașul Sta
lin, Energia B’-c. — Energia Cluj.

VOLEI
a Vl-a a re- 

republicane 
și feminin de volei 

cîteva jocuri interesan- 
mare importanță pentru 
clasamentului final. Fără 
pe primul plan se si- 

dintre formațiile 
D.na- 
~ de

Programul etapei 
turului campionatelor 
masculin 
cuprinde 
te și de 
stabilirea 
îndoială, 
tuează jocul 
femin'ne Știința I.C.F. 
mo București, deoarece, pe de 
o parte, studentele doresc să-și 
ia revanșa pentru înfrîngerea su
ferită în tur (0—3), iar pe de 
alta, victoria Științei I.C.F. ar re
aduce această echipă în lupta 
pentr-u primul loc.

Iată programul complet al aces
tei etape : FEMININ : Voința O- 
rașul Stalin-Locomotiva București, 
Dinamo Timișoara-Progresul Cluj, 
Progresul C.P.C.S. București-E
ncrgia București, Dinamo Bucu- 
rești-Știința. I.C.F., Voința Sibiu- 
Flamura roșie Cluj ; MASCULIN: 
Știința Arad-Dinamo București, 
Progresul Galați-Progresul I.T.B. 
București, C.C.A.-Energia Orașul

AZI

ATLETISM. — Stadionul Republi
cii ora 11:. ultima etapă a campio
natului republican pe echipe.

ȘAH — Sala Editura Tehnică (str. 
Beld'iman nr. 2) ora 9: partidele întrerupte din finala campionatului 
republican pe echipe.

VOLEI. — Sala Floreasca de la ora 
17: Progresul C.P.C.S. — EnergiaBucurești (femtein), Dinamo Bucu
rești — Știința I.C.F. (feminin).

LUPTE. — Sala Dinamo, de la ora 
10: grupa 1: Progresul Buc., Dinamo 
Buc., Energia Reșița, Energia Hune
doara (campionatul republican pe 
echipe); grupa a lî-a: Energia Or. 
Stalin, Voința Tg. Mureș, tlnergia 
Baia Mare.

HANDBAL — Stadion Locomotiva 
P.T.T., ora 15.30: Știința Min. Invă- 
țămîntului-Știința I.C.F. (cat. A fentf
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Stalin, Progresul I.M.F. Cluj- 
Știința Timișoara.

■ Meciul restanță dintre echi
pele masculine Progresul I.M.F. 
Cluj’ și Locomotiva București, 
disputat’ joi la Cluj, s-a încheiat 
cu victoria bucureștenilor cu sco
rul de 3—2 (15—13, 15—7, 14—16, 
10—15, 15—12).

NATATIE
Comisia centrală de notație orga

nizează azi și 
o importantă 
tată cu cupa

mîine la Turda 
competiție, do- 
orașului Turda. 

Și-au anunțat participarea, prin
tre alții: Felix Heitz, Adrian 
Oanță, Aurel Măndoiu, Gavril Bla- 
jec, N. Rujinschi, St. Kroner, C. 
Marinescu. Margareta Wittgenstein 
(București) E.caterina Orosz, E- 

nikd Nagv. Lia Ltikasz. N. Toth 
(C’uj). Martha Kiss, Maria Meder 
(Tg. Mureș) etc

BOX
Pugiliștii din echipa asocia

ției Voința, proaspăt reintorși din 
RP. Polctiă, unde au susținut 
două întâlniri, vor evolua mîine 

dimineață la Buzău, m compania 
formației Progresul, într-o între
cere oontînd pentru campionatul 
republican pe echipe- Desigur, 
pentru spectatorii buzoien:, care 
n-au avut de prea multe ori prilejul 
să asiste la reuniuni pugilistice de 
mare amploare, intîlnirea Progre
sul-Voința, restanță din etapa a 
V-a, -prezintă un interes deosebit. 
Pentru configurația clasamentu
lui, intîlnirea este de asemenea 
foarte importantă. Pe de o parte. 
Voința va ciuta să se mențină in 
cursa pentru titlu în care s-a an
gajat cu autoritate, în urma vic
toriilor repurtate în fața roduta- 
bi’elor formații C.C.A. și Dina

mo, iar pe de altă parte. Progre
sul. scăpată deocamdată de pri
mejdia „lanternei", va încerca să 
urce în clasament-

Meciurile cuprinse în program 
sînt foarte echilibrate- La catego
ria pană, Andrei Drâgan <P). re
centei învingător a! lui Emil Ciș- 
maș șî Ilie Ghec-rghe, va încruci
șa mănușile cu rutinatul Ion Zlă- 
taru (V), C. Gherasim (V), aflat 
în formă excelentă, va servi re
plica tînățuhiî D. Prunoiu (P).O 
partidă viu disputată se anunță a 
fi cea dintre tosif Schwartz <V) 
și Dumitru Negrea (P). Alte me- 

interesante: Al- Ciobanu (P)- 
Fiorescu (V), D-

— Al.

Ros’er (V). /• 
Nicu/escu tp).

ciuri
Manon
(Vr-f. Rodicenco (P). 
ciu (P)-Ch. Stoic n (V). 
(V)-Gft- “
(V)-7«fy

.4 dam 
Bari- 

Coc 
Petrov

LUPTE
înmîine se desfășoarăAzi și 

eala Dinamo ultima etapă a cam
pionatului republican pe echipe. 
Dintre întrecerile celor patru gru
pe rețin atenția întîlnirile din gru. 
pele 3 și 4, la sfîrșitul cărora vom 
ști ce echipă urmează să retrogra
deze și ce formație va ocupa locul 
2. Joi, în sala „Mao Tze dun”, 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate în întrecerile restante din eta. 
pa a IV-a: FI. roșie Arad întrece 
Progresul Buc. cu 5-3, Voința Tg. 
Mureș cu 4-3 și face meci nul cu 
Locomotiva Tim. (4-4); Progresul 
București învinge Voința Tg. Mu
reș cu 6-2 și Locomotiva Tim. cu

MjINE

ATLETISM. — Stadionul Repu
blicii ora 10.30: ultima etapă a cam
pionatului republican pe echipe.

FOTBAL. — Stadionul Giuleștl ora 
12: Progresul C.P.C.S. — Locomotiva 
Iași (cat. Bl* *.

Uneori, numai ultimele etape din 
cadrul unui campionat au darul 
să lămurească situația echipelor 
din fruntea și coada clasamentu
lui. Așa se va întîmpla și în eta
pa de mîine, penultima din cadrul 
campionatului categoriei A de rug- 
bi, în cace sînt programate mai 
multe „capete de afiș“: Dinamo 
București—Casa Centrală a Arma
tei, Dinamo IX—Progresul Sănă
tatea, Energia S.M. Or. Stalin—Lo
comotiva P.T.T. 
sînt deosebit de 
oarece formațiile 
urmări în primul 
singur el 
tulbura) situația din clasament.

Astfel, în întilnirea dintre frun
tașele rugbiului nostru, Dinamo 
București (actualul lider al cla
samentului) și Casa Centrală a 
Armatei deținătoarea Cupei R.P.R. 
din acest an și clasată în mo
mentul de față pe locui II), re
zultatul va lămuri definitiv situa
ția echipei care va cîștiga titlul
de campioană republicană pe anul 
1956. înaintea acestui meci, di- 
namoviștii bucureșteni au un a- 
vans de două puncte față de rug- 
biștii militari. In caz că liderii 
clasamentului reușds'c să reali- 

lin); teren C.A.M-. (Belvedere) 
14,15: Flamura roșie Steagul roșu — 
Energia Reșița (cat A fem.).

ȘAH. — Sala Editura Tehnică ora 
17,30: runda a IV-a în cadrul finalei 
campionatului republican pe echipe.

VOLET. — Sala Floreasca ora 9: 
C.C.A. — Energia Orașul Stalin (masculin).

BASCHJET. — Sala Floreasca ora 10,30: Energia București — Energia 
.Cluj (feminin); știința I.C.F. — Pro
gresul Orașul Stalin (masculin), ora 
17: Știința I.C.F. — Știința Min. în
vățământului (feminin); Progresul 
Arta — Dinamo Oradea (masculin), 
Dinamo Buc. — Locomotiva P.T.T. (masculini

LUPTE. — Sala Dinamo, ora 10: 
grupa III-a: Energia Cluj, FI. ro^e 
Cluj, FI. roșie Arad, Dinamo Sațu- 
Maie, grupa IV-a: Progresul Lugoj, 
Energia Ploești, C.C.A., Locomotiva 
Timjșoara. ’

NATAȚIE. — Bazinul acoperit $lo- 
rea’sca, ora 10: concurs de verificare 
pentru copii, ' '

CICLISM — ora 10 plecarea în pti- 
mtfrciclocros de toamnă (de lâ Sala 
Floreaseat*

RUGBI. — Stadionul Dinamo orali: 
Dinamo București — C.C.A. (cat. A) 
ora 12,30: Energia M.T.D. — Locomo
tiva Grivița Roșie (finala campiona
tului R.P.R. de juniori). Teren Par
cul Copilului ora 15: Locomotiva Gri
vița Ăoșie — Energia Petroșani; sta
dionul Tineretului, teren II ora 15: 
*Energia S. M. Orașul Stalin — Loco
motiva P.T.T. Buc.: teren III ora 15: 
Energia I.S.P. — Știința Cluj; teren 
IV, ora 15: Progresul Sănătatea — 
Dinamo IX (jocuri d’in cat. A); te
ren îi ora 9: Energia Mine Buc. — 
Energia Constanța; teren III ora 9: 
Energia Republica București — Pro
gresul I.A.S. Sibiu (jocuri în cadrul cat. B)

HANDBAL. — Teren Dinamo Obor 
ora 11: Progresul I.T.B. — Voința 
Sighișoara (calificare cat. B mascu-

5-3, iar Voința Tg. Mureș termină 
la egalitate cu Locomotiva Tim. 
(4-4). lată clasamentul 
ultimei etape:

înaintea

1. Dinamo Buc. 27 25 1 1 193: 22 73
2. C.C.A. 27 22 3 2 153: 63 74
3. Progr. Lugoj 27 22 3 2 142: 71 74
4. Energia PI. 27 1« 3 6 134: 75 66
5. (Energia Or. St. 27 15 4 8 123: «6 61
6. Locom. Tim. 27 14 6 7 119: 90 61
7. Energia B. Mare 27 15 3 9 116: 93 60
0. Energia Reșița 27 13 4 10 107:102 579. Progr. Buc. 27 11 6 10 102:109 55

10. Voința Tg.Mureș 27 8 4 15 90:122 47
11. Energia Cluj 27 7 5 15 89:122 46
12. Fl. r. Cluj 27 6 2 19 76:136 41
13. Fl. r. Ar?>d 27 4 5 18 69:142 40
14. EnergiaHunedoara 27 5 1 21 76:133 38
15. Dinamo
Satu Mare 27 4 2 21 75:136 37
16. Fl. roșie Gl. 27 1 • 26 25:151 20
(eliminată din competiției

ALPINISM
ș>

Start în proba de 1.500 m. a meciului Energia Metalul—C.C A. 
■—Dinamo.

Ultima etapă a campionatului republican 
de atletism pe echipe

— Cele nouă echipe evoluează in București—"
Uh grup de tineri alpinișțî 

alpiniste de ia colectivul spor
tiv Progresul Finanțe Bănci din 
București a realizai de curînd 
escaladarea traseului Creasta Su
dică a Bucșoiuiui (Creasta ,,Ba
laurului"). Performanța lor este 
cu ații mai valoroasă cu cit ea a 
1'ost realizată în condiții de iarnă; 
vînt puternic (28 m. pe secundă) 
care viscolea : " 
gheața și, spre 
siunii. ceață.

Echipa, avînd 
pe Al. Bibescu, 
din șase alpiniști

zăpada
sfîrșitul

căzută, 
ascen-

coardăcap de
a fost alcătuită 
dintre care trei 

începători. Trebuie remarcată com
portarea meritorie a tinerelor alpi
niste Geta Dobre, lucrătoare la 
Monetăria Statului, Georgeta Blid 
de la A.D.A.S. și a lui Carol 
Bucur de la Banca de Stat Gri
vița Roșie, 
geau pentru prima oară 
tură alpină în condiții de iarnă, 
ei au reușit să termine cu bine 
ascensiunea, care a durat 6 ore, 
avînd ca punct final vîrful Cl
inul.

Cu toate că mer-
într-o

Meciuri cheie în categoria
Finala campionatului de juniori

A la rugbi 
al R.P.R.

Aceste meciuri 
importante, de- 
susamintite vor 

. rînd rezultatul, 
puțind limpezi (sau

ora

ri-

Ulthnul act al activității atle
tice competitionale din acest an 
se încheie cu ocazia desfășurării 
etapei a VIII-a a Campionatului 
republican pe echipe. Astăzi și inli
ne Stadionul Republicii găzduiește 
pentru ultima oară în acest an, îu- 
trecerilc at-leților. Ca și prima eta
pă a campionatului pe echipe Și 
aceasta va reuni în cadrul aceluiași 
concurs toate cele nouă echipe par
ticipante, care vor prezenta în. între
cere pe cei mai buni atleți și ue 
cele mai bune atlete ale țării (bi
neînțeles, fără cei cinci sportivi 
care ne reprezintă în jocurile o- 

Jimpice de la Melbourne).
Cele trei întîlniri ale reuniunii 

sînt : I. Voința—Dinamo—Știința : 
II C.C.A.—Progresul—Locomotiva; 
III. Energia Metalul—Recolta- - 
Energia Constructorul.

Dacă pentru primul loc al clasa
mentului nu mai există nici un fel 
de problemă — Știința fiind de pe

zeze un meci nul sau să piardă 
la diferență de numai un punct 
(6—5, 9—8, etc.) ei își vor păs
tra șefia și, natural, vor cîștiga 
titlul de campioni ai R.P.R.

Echipa Casei Centrale a Arma
tei va trebui să lupte pentru o 
victorie la un rezultat superior ce
lui cu care a fost învinsă de dina- 
moviști în turul campionatului 
(6-5).

Intîlnirea dinlre Dinamo IX Bu
curești și Progresul Sănătatea are 
de asemenea o însemnătate deose
bită, deoarece, în funcție de re
zultatul cu care se va încheia, 
vom cunoaște și a doua echipă 
care retrogradează din campiona
tul primei categorii. Ca și meciul 
dintre echipele care luptă pentru 
titlu, cel dintre Progresul Sănăta
tea și Dinamo IX este echilibrat 
ambele formații fiind de forțe 
sensibil egale. Dinamo IX are ne*

A apărut: REVISTA DE ȘAH
Nr. 11-1956 (noiembrie)

so-
de
se-

la

cu următorul cuprins:
♦♦♦ Ce exprimă școala șahistă 

vletică.
S. Samarian: A Xll-a Olimpiadă 

șah (Tabelele cu rezultatele
mifinalelor și finalei, cele mai 
bune partide ale jucătorilor ro- 
mîni, cele mai bune rezultate in
dividuale ale Olimpiadei).R. Voia: Congresul Federației Inter
naționale de Șah.
Istoria șahului (VII). începuturile 
dezvoltării șahului în Rusia. A. 
D. Petrov.

»*•  Activitatea șahistă în țară. (Con
curs în memoria lui Șt. Szabo 
la Oradea, semifinala campiona
tului Capitalei pe anul 1957, campionatul regiunii Timișoara).

*** Cititorii au cuvîntul. (Arbitraje...) 
Studii și probleme. (Ultimele co

laborări la concursurile interna
ționale ale Revistei de Șah, dezlegări, concursul între dezlegă
tori, probleme selecționate). .

*♦*  Combinații, partide scurte de 
Olimpiadă.
IN ATENȚIA CITITORILOR

Avînd în vedete marile evenimen
te șahiste din toamna acestui an — 
Olimpiada de la Moscova și concursul în memoria iui Alehin — re
dacția Revistei de Șah a luat iniția
tiva de e edita la începutul anului 
viitor o broșură care va cuprinde 
partide de la aceste' mari competiții 
și din finala caippjbnatului R.P.R.

Atragem atenția că această broșură 
se va distribui numai abonaților pe 
timp- de un an ’ fcș constituind un 
supliment gratuit.^ 'Deci, ABONAȚI^yĂ DIN TIMP pe 
anul 1957! ' 

acum campioana anului 1956 — îri 
schimb lupta pentru ocuparea unui 
loc cît mai bun continuă între cele, 
lalte echipe.

Ținînd seama de marele număr 
al participanților (cîte 18 la fiecare 
probă) concursul începe astăzi la 
ora 11 (aruncarea ciocanului se va 
desfășura pe terenul special de la 
ștrandul Dante Gherman, la ora 
10,30.

Iată clasamentul înaintea ulti
mei etape a campionatului pe e- 
chipe.

CLASAMENTUL
1. Știința 14 14 0 0 3624,5—2642,5 28
2. Dinamo 14 11 0 3 3519 —2904 22
3. C .C.A. 14 9 0 5 31-89 —2052 18
4. Loc om. 14 9 0 5 3140,5—3068,5 18
5. iEnergia

Metalul 14 8 1 5 3151 —3042 17
6. Energia

Constr. 14 5 0 9 3119 —3116 IO
7. Progresul 14 3 1 (10 2924 —3100 7
8. Voința 14 2 0 12 2490 —3324 4
9. Recolta 14 1 0 13 2303 —3510 2

pe care 
valoroa- 
•Grivița

voie neapărat de o victorie pentru 
a evita retrogradarea, în timp ce 
Progresul Sănătatea se poate mul
țumi și cu un meci nul.

In urma meciului nul 
l-au realizat în compania 
sei formații Locomotiva 
Roșie, jucătorii de la Locomotiva 
P.T.T. au scăpat — tn parte —- 
de emoțiile retrogradării. Adversa
rii lor de la Energia S.M. Orașul 
Sțalin se află în aceeași situație. 
Cu toate acestea meciul se'awnță 
deosebit de disputat, dată liintl 
vechea rivalitate sportivă care 
există între cele două echipe.

O altă partidă care suscită inte
resul amatorilor sportului cu ba
lonul oval este cea dintre echipele 
de juniori ale Locomotivei Grivița 
Roșie și Energiei M.T.D. Aceste 
formații își dispută duminică dimi
neață întîietatea în finala campio
natului de juniori al R.P.R. Va
loarea acestor formații, poate asi
gura un meci de un nivel tehnic 
ridicat.

★
Celelalte meciuri din cadrul 

campionatului categoriei A, sînt; 
Locomotiva Grivița Roșie-Encrgia 
Petroșani și Energia I-S.P. Bucu- 
rești-Știința Cluj. In campionatul 
categoriei B se vor desfășura în 
Capitală următoarele întîlniri: E- 
nergia Mine București-Encrgia 
Constanța în seria I și Energia 
Republica București-Progrcsul 
I.A.S. Sibiu în seria a Il-a.

In fo r mâții
® Hochei-patinaj. — Comisia o- 

rășenească de hochei și patinaj or
ganizează o școală <fo arbitri ale 
cărei cursuri se vor deschide la 
data de 29 noiembrie. înscrierile 
pentru această școală Sg primesc 
la Comitetul C.F.S. al orașu’ui 
Bucureștii, în str. Vasile Alecsan. 
dri nr- 6, pînă în ziua de 29 no
iembrie-

© Sporturi nautice. — Duminică 
18 noiembrie, la ora 10, va fi pre
zentată in sala Constructorul (str. 
Logofăt Luca Strofei nr. 13) da
rea de seamă, pe 1956, a comisiei 
orășenești de sporturi nautice. In 
continuare vor fi decernate premii
le campionilor pa anuî în curs ai 
orașului București. Sînt invitați 
să asiste la acșțattă ședință spor
tivi, antrenori și activiști ide spe
cialitate, n*'



Rezultate mai mult 
dec/’t ciudate

lm fotbal rezultatele surpriză 
sînt frecvente. Mai mult decit în 
oricare ait sport. De aici și frec
vența în presă a cunoscutei for
mule; „balonul e rotund". Deși 
rotund este el și la baschet, volei, 
etc., totuși, parcă, la fotbal e... și 
mai rotund.

In ultima vreme astîel de re
zultate abundă în așa măsură incit 
ele sînt, adesea, mai mult decît 
surprinzătoare, ba chiar 
decît ciudate.

Pentru a nu fi nevoiți să argu
mentăm prea mult vom 
însăși rezultatelor.

Locomotiva Craiova—Progresul 
Timișoara 0—2; Energia Moinești— 
Progresul Iași 0—4; Recolta Ca
re:—Dinamo Tg. Mureș 9—0; 
nergia Cîmpina—-Știința Iași 
4; FI. roșie Suceava—Progresul 
Focșani 6—0.

Și acum, fie-ne permis să ridi
căm în semn de mare mirare, 
sprâncenele. Cum vine, mă rog, 
asta? Progresul Timișoara învinge 
cu 2—0 Locomotiva Craiova acasă 
la ultima? Poate li considerat a- 
cest rezultat ca surpriză? Diferența 
dintre aceste echipe reiese cu cla
ritate din clasamentul definitiv 

' a! seriei a IV-a. unde Locomotiva 
Craiova ocupă locul 7 și Progre
sul locul 11. întrebați miile de 
spectatori din Craiova care au a- 
sistat la meci și veți afla că rm-i 
vorba de surpriză, ci de curat.. 
aranjament, de care mi-i străin de 
fel antrenorul echipei craiovenc 
Crtcitoiu.

Dar Ia Cărei ce s-a 
Echipa locală situata 
clasamentului seriei a Il-a a cate
goriei C a devenit peste noapte 
ații de tare încât învinge, și încă 
cu scorul de 9—0, echipa Dinamo 
Tg. Mureș, care pînă în penultima 
etapă a luptat cu justificate pre
tenții la titlul seriei? Și după a- 
cest rezultat ce s-a intîmplat? E- 
chipa din Cărei a scăpat de retro
gradare situîndsisc pe locul 10, 
iar aceea din Tg. Mureș nu a 
pierdut nimic rămînînd tot pe lo
cul 2. Nu sîntem în măsură să 
știm adevărul, dar după rezultat 
am putea jura că de pierdut, e 
clar că nu a pierdut nimic, dar 
de câștigat, tare am fi curioși să 
știm cifrele exacte

La fel și în cazul celorlalte me
ciuri. Prin victoria... surpriză și 
Ia scor de handbal în întîlnirea cu 
Progresul 
va speră 
în vreme 
loc, adică 
drept că 
cui 13, 
acesta la Cîmpina 
lași, după excepționala sa perfor
manță, e la adăpost de surprize. 
Și așa mai departe.

Ei, dacă ar putea vorbi balonul 
ăsta rotund, cîte lucruri intere
sante nu am mai afla! Dar pină 
atunci cerem să vorbească forurile 
în drept, cele locale și cele cen
trale. Na de alta, dar ca să nu 
mai fie nimic... ciudat. Și din. pă
țania unora să învețe și alt”.

Ț. S.

mai mult

da glas

E-
6—

întîmplat? 
în coada

Focșani, cei din Sucea- 
sa scape de retrogradare, 
ce focșănenii rămîn pe 
fără nici o teamă. Este 

sucevenii sînt tot la lo
dar mai au un meci, și 

unde Știi n ța

Timișoara, Ploești și Cluj—
ultimele jocuri din campionatul categoriei A*

Mîine—la

Cu cele trei partide disputate joi și cu cele 
trei restanțe programate mîine, campiona
tul categoriei A ediția 1956 ia sfîrșit, cu 

victoria concludentă și categorică a echipei Casei 
Centrale a Armatei. Militarii reintră în posesia 
titlului național după doi ani. Comportarea dc-a 
lungul întregului campionat și valoarea la care 
s-a ridicat echipa C.C.A. în cursul acestui an fac 
ca titlu] de campioană a țării și deci cinstea de 
a ne reprezenta îi ediția 1957—58 a Cupei cam
pionilor europeni să revină celei mai bune echipe.

Jocul restanță cu Știința Timișoara nu mai 
poate influența cu nimic poziția echipei C.C.A. 
O eventuală victorie a timișorenilor și în cazul 
unui meci nul la Ploești (Eaergia Flacăra—Di
namo București) poate aduce însă Științei locul

de mîine are loc Ia Cluj : 
joc fără importanță

doi. A treia restantă C 
Știința—Progresul Oradea, j<
pentru clasament, care acum arată astfel :

331. C.C.A. 23 15 3 5 64:23
2. I.oco-motiva Buc. 24 9 10 5 46:27 28
5. Energia PI. 23 9 9 5 41:22 27
4. Dinamo Buc. 23 12 3 8 45:33 27
5. Știința Tim. 23 10 7 6 35:31 27
6. FI. roșie Arad 24 9 6 9 37:40 24
7. Dinamo O. St 24 9 5 10 36:38 23
8. Progresul Buc. 24 8 6 10 34:39 22
9. Energia Petr. 24 8 6 10 29:35 22

10. Progresul Orad. 23 9 3 11 24:43 21
11. Locomotiva Tim. 24 5 9 10 20:39 19
12. Știința Cluj 23 fi 5 12 20:43 17
13. Di -laano Bacău 24 6 4 14 24:42 16

C.C.A. A ÎNTRECUT
LA UN SCOR CATEGORIC

La Timișoara—„meciul de
IMIȘOARA 16 (Prin tele
fon). — Locomotiva a obți
nut o victorie categorică a- 

supra echipei Dinamo Bacău, cu 
scorul de 4—1 (7—1), după un 
joc în care a avut inițiativa ma
joritatea timpului și a tras mai 
mult la poartă. Linia de atac a 
timișorenilor, bine condusă de I. 
Covaci, s-a dovedit foarte eficace. 
Dinamo a jucat biie în cîmp și 
a fost chiar periculos în atac. 
Oaspeții nu au cedat pasul decît 
în ultimele 15 minute, cînd nu au 
mai putut face față puternicelor 
atacuri ale timișorenilor. Faptul 
că golurile au fost marcate toc
mai în perioadele cînd s-a prac
ticat un fotbal bun. adică în pri
mele 25 și în ultimele 15 minute 
ale partidei a fost caracteristic 
pentru acest meci. Scorul l-a de
schis I. Covaci (min. 2), fructi- 
ficîad o pasă wimită de la Ava- 
silichioaie. Patru minute mai tîr
ziu, Dinamo egalează : Crețe a
trage în bară și Daraban reia 
■balonul în plasă. In min. 11, I. 
Covaci il deschide frumos pe Ba
de a-nțu, care trage și mingea in
tră in gol pe sub Varga. Timișo
renii urcă scorul abia în min. 85 
•prin Scorțan, în urma v. vei com
binații foarte frumoase, și în min. 
87 prin Avasrlichioaie, care reia 
în poartă o minge respinsă de 
Giosanu la un șut aJ lui I. Co
vaci. In min. 50, Lupeș s-a acci
dentat și a trecut în atac.

LOCOMOTIVA: Franciscovici
— Corbuș, lvanenco, Rodeanu,
— Lenghel, Gali — Scorțan, Glă- 
meanu, I. Covaci, Avasilichioaie, 
Bădeanțu.

DINAMO: Varga — Popa, AL 
Vasile, Lirpeș — Cicerone, Cîr- 
naru — Dărăban, Lemnrău, Gram, 
Giosanu, Crețea.

P. Velțan și S. Ser ban 
corespondenți

ȘTIRI
Locomotiva București ți

— se întîlnesc mîine,' ■
Pro- com- 

duml-greșul București — în formații 
plete — se întîlnesc mîine, 
nică, la ora 18.30, pe Stadionul Giu- 
lești, într-un joc amical. Biletele sa 
găsesc Ia teren.
• Toate ;ocurile de campionat de 

mîine vor începe Ia ora 14.30
• Clasamentul definitiv al campio

natului echipelor de rezerve din 
București este următorul:
1. Progresul S41 1 IT: « 9
2. Dinamo 6 3 12 18:17 7
3. Locomotiva S 2 3 1 10:16 7
4. C.C.A. 6 12 3 10:14 4

(Dinamo Bacău, Știința Cluj și 
Locomotiva Timișoara sînt echi
pele care retrogradează în cate- 
♦ goria B.

Daraban (Din. Bacău), Dr. Luca (Știința Cluj) și I. Covaci 
(Locomotiva Timișoara }.

— Anul ăsta am rămas-repetenți!

Joc slab la
PETROȘANI, 

fon). Dacă
, 15 {Prin tele- 

cei 4 000 de 
spectatori care au asislat 

astăzi la meciul dintre Energia 
Minerul și Energia 
ești n-au plecat cu 
ționați, aceasta s-a 
faptului că, oricum, 
favorită a cîștigat...
fost însă departe de a corespunde 
așteptărilor. Ambele echipe au ju
cat confuz, uneori dur. Formația 
locală a dovedit totuși mai multă 
siguranță în fazele de poartă și 
a cîștigat pe merit Scor final: 
3—1 (1-0).

Scorul a fost deschis spre *lir- 
șitul primei reprize (min 40) cînd 
Gabor, după o cursă scurtă, a

Elacara P!o- 
totul decep- 
datorat doar 

echipa lor 
Partida a

Neagu)

a- înscris
12 metri.

(desen de

Petroșani
centrat și Paraschiva 
printr-un șut sec de la
Imediat după pauză, Drăgan, pro- 
fitînd de o ezitare a lui Caidum, 
egalează, ridlcînd mingea peste 
Crîsnic, care ieșise din poartă. 
Jocul se îndîrjește și Anton 
.Munteânu, accidentat, părăsește 
terenul. Rămași în 10 oameni, plo- 
eștenti încep să fie împinși din 
ce în ce m.ai des în jumătatea lor 
de teren. In min. 57, gazdele reu
șesc să concretizeze avantajul te
ritorial, înscriind prin Moldovan. 
Tot Moldovan este acela care în 
min. 87 risipește orice emoții, re 
luîțid cu capul în plasă, peste 
Marossi, o lovitură liberă de la 
20 metri, executată de Panait

/• Zamora și I. Pali fă, coresp.

Mulți dintre cei care n-au ur
mărit întîlnirea dintre e- 
chipele C.C.A. și Progresul 

Oradea, ar fi tentați să creadă 
că militarii au dominat categoric 
și că orădenii au fost surclasați 
în joc. Dar, lucrurile nu stau toc
mai așa pentru că în cele CO de 
minute echipierii Progresului au 
avut perioade în care au fost e- 
gali; ba chiar, au și dominat 
uneori. Dacă n-au reușit să mar
cheze, aceasta se datorește pe de 
o parte, intervențiilor oportune 
ale apărării militarilor, iar pe de 
altă parte faptului că înaintașii 
orădeni au șutat imprecis și au 
jucat prea lent. Ei au fost în
vinși, și încă la un scor foarte 
sever — 5—0 (1—0) — pentru 
că înaintașii militari au știut să 
fructifice multe din ocaziile a- 
vute. In mare parte, vina o poar
tă stoperul Caricaș care ni s-a 
părut uneori neinspirat în inter
vențiile sale, iar alte ori dezin
teresat de rezultatul întîlnirii. 
Considerăm utilă această subli
niere pentru că el face parte din 
cei susceptibili a fi selecționați 
în lotul reprezentativ, și ca atare 
nu-i este permis, chiar în situa
ția că echipa sa nu mai poate 
retrograda, să aibă o comportare 
atît de slabă. Pe bună dreptate 
coechiperii săi, dar mai ales por
tarul Gebner, într-o formă care a 
entuziasmat pe cei peste 15.000 
spectatori și care a salvat goluri 
gata făcute, pot fi supărați pe el. 
Au fost chiar momente (fără a 
mai vorbă die lovitura de 11 me
tri — cu multă ușurință acordată 
de arbitru —apărată de Gebner) 
în care apărătorii Progresului 
l-au lăsat pe Gebner să clarifice 
singur situațiile, mai mult decît 
dificile, avînd în față unul sau 

• doi atacanți militari. Și a fă
cut-o cu succes, mai ales blocînd 
mingea în picioarele lui Alexan
drescu, pe care l-a împiedicat de 
vreo 4—5 ori să marcheze.

Nu vrem să scădem cîtuși de 
puțin meritele învingătorilor dar 
scorul ni se pare exagerat, dacă 
ținem seama de jocul în ansam
blu, deși — ceea ce este parado
xal — el putea fi și mai mare 
dacă am socoti toate ocaziile ra
tate de atacanții militari (dar 
mai ales de Alexandrescu). CCA 
a demonstrat încă odată că este 
cea mai bună echipă și că își 
merită cu prisosință primul loc1 loc 
în campionatul categoriei A. Ea 
a arătat că este singura echipă 
care are o concepție de joc și că 
știe ce vrea.

Au marcat : Alexandrescu (min. 
17, 71 și 86) ------
și 61)..

Din echipa 
cat în mod 
Onisie, Toma și Cacoveanu, iar 
de la orădeni în afară de Gebner, 
numai pe Toth și într-o oarecare 
măsură pe Ftorea.

Arbitrul Nițescu (Sibiu) a con
dus în general bine exceptînd 
vitura de 11 metri acordată 
prea multă ușurință.

C.C.A.: Toma — Zavoda

SURPRIZĂ ÎN CUPA R.P.R.
ORAȘUL STALIN, 16 (prin te. 

leton). — Energia Steagul Roșu a 
obținut o victorie meritată cu 4-3 ' 
(1-1) și calificarea în sferturile de 

finală ale Cupei R.P.R- Infringerea 
echipei Dinamo București se dato- 
rește în special jocului necoccspun- 
zător al apărării (Băcuț II și Că. 
linoiu au fost cei mai slabi jucă
tori de pe teren). Terenul desfundat 
și alunecos (din cauza topirii ză
pezii) a îngreunat foarte mult con
trolul batonului. Jocul devine mai 
rapid și cu faze spectaculoase abia 
spre mijlocul primei reprize. Ln a. 
ceasta perioadă a meciului, Dina-

și Onisie (min. 47

militară am remar- 
special pe Apolzan,

lo
ca

informații ©onosport
• Concursul Pronosport nr. 46 (e- 

tapa din 18 noiembrie) se închide — 
pentru participanții din Capitală — 
mîine la ora 12. O vizită făcută ieri 
prin cîteva din agențiile bucureștene 
ne-a dat prilejul să observăm o se
rie de amănunte care fără îndoială, 
vor interesa și pe participanții care 
au lăsat... pentru ultima clipă depu
nerea buletinelor pentru acest con
curs.Cuprinzînd 12 meciuri care se vor 
disputa în mod sigur (10 din cadrul 
campionatului categoriei B (ultima 
etapă) și 2 întîlniri din campionatul 
italian), concursul Pronosport de mîi
ne a trezit un viu interes care — 
spre deosebire de concursurile ante
rioare — nu s-a manifestat prin cău
tarea de știri „bombă” asupra for
mațiilor, ci prin tendința generală a 
găsirii unor scheme cît mai sigure. 
Fiecare a învățat din experiența con
cursului trecut — cînd aproape 5.000 
participanți au fost premiați — și 
s-a ...hotărît ca de data aceasta să 
nu lipsească în nici un caz din rin
gurile celor cu 12 rezultate! Am ales 
din rîncTuriie celor care-și depuneau 
buletinele pe un participant... în 
materie: Ghencea Ion care la con
cursul trecut a colecționat 1 premiu 
T, 11 premii II și 51 premii III! Soli
citat să ne de<a un pronostic pentru

cititori, ne-a... dat voie să-i copiem 
chiar schema de bază pe care o dis
cuta cu ceilalți membri ai colectivu
lui său. Iat-o: I: 1^: II: 1.X; — 
1.X.2; IV: X^; V: 1,X,2; VI: 
VII: 1; VIU: 1,2; IX: 1; X: 1 
1,X,2; XH: X,2. Iar pentru „0” 
zultate (vă reamintim premiile 
ciale: 2 motociclete i.J. și 5 ceasuri 
Dcxa) „avea în studiu” schema ur
mătoare: I: X,2; II: 2; III 1,2; 
IV: 1,X; V: 1,2; VI: X,2; VII: 2;
Vin: X,2; IX: 2; X: 2; XI: 1,2; XII; 
1,2. Dumneavoastră ce părei'e aveți?

p Luni 19 noiembrie începînd de 
la ora 18 va avea loc la Agenția Cen
trală Pronosport din Calea Victoriei 
9 atribuirea premiilor speciale pen
tru ,,0” rezultate d'e la concursul nr. 
44 (etapa din 4 noiembrie). Sînt invitați a ]ua parte toți participanții 
care au obținut variante cu „0” re
zultate ia concursu] nr. 44.
• Plata premiilor de la concursul Pronosport nr. 45 (etapa din 11 no

iembrie) continuă în Capitală și as
tăzi după amiază începînd de ia ora 
17 la agențiile proprii Pronosport <in 
raioanele în care și-au depus premia
lii buletinele.
• Pentru a veni în ajutorul parti- 

0panților la concursurile de pronos
ticuri sportive care doresc să cu
noască în amhrtunt diferite sisteme

V:
III: 
1,X;
XI: 
re- 

spe-

LA ORAȘUL STALIN
mo are inițiativa pe care o și con
cretizează prin Boian (min. 20) 
care a înscris de la 15 m.: 1-0. 
După mai multe ocazii ratate, atît 
de înaintașii metalurgiști, cît și ide 
cei <te la Knamo, în min. 36 sco
rul devine 1.1 : Hașoti trece de dbi 
apărători, trimite lui Proca iar a- 
cesta șutează sec pe jos- Uțu nu 
reține mingea și David o împinge 
în plasă. In repriza a doua, iniția
tiva aparține Energie; care con
duce în rain. 78-eu 4-1- Cele trei go. 
Iuri au fosil înscrise de Fusulan și 
Ciripoi (ambele în min. 50) și Pro- 
Ca în min- 78. Spre sfîrșit, bucu- 
reștenii își revin, dar prea tîrziu 
ca să refacă handicapul. In min. 
83 Nicușor reduce scorul.- 4-2, iar 
două minuta mai tîrziu, Boitan sta. 
bilește rezultatul final: 4-3-

ENERGIA ST. ROȘU : Constan- 
tinesc-u-Raicu, Marinescu, Percea. 
Aron, Zahar ia-Hașoti, Fusulan, Pro
ca, Ciripoi, David-

de participare (normale, contre, re- 1 n/V.IMO- Iltu-tzahîreanu Ră- duse, etc.) precum și alcătuirea sehe- C LHJVAMU.. Ufu-izgrureanu, Ba 
melor mari de concurs (cu 8, 9, 10, > cuf H, FI. Anghel-Călinoiu, Nun
ii variante duble și s, v, 8 variante < veiller.Boian Nicușor, Ene, Neagu, triple) I. S. Pronosport a editat bro- / ‘
șura tehnică „Pronosport” care se v 
găsește de vînzare la toate agențiile 
Pronosport la prețul de 2 lei. Con- 
sultînd această broșură participanții 
pot participa ia concursurile Prono
sport cu șanse miați.
• Iată acum 

lui Pronosport 
Noiembrie):

I. Dinamo București-T.D.N.A. S6fia 
(Cupa Câmp. Europeni); II. Energia 
Metalul C. Turzii-Locomotiva Timi
șoara (Cupa R.P.R.); III. Triestina- 
Bologna (camp, italian); IV. Fioren- 
tina-Genoa (camp, italian); V. Pado- 
va-Lanerossi (camp, italian); VI. Ju- 
ventus-Milan (camp, italian); 
Spal-Napoll (camp, italian); 
Palermo-Torino (camp, italian). 
Internazionale-Roma (camp. itaHan); 
X. Lazio-Udinese (camp, italian); XI. 
Anderlecht-La Gantoise (camp, bel
gian); XII. Standard-Tilleur (camp, 
belgian); Meciuri de rezervă: A. 
Beersehot-Vervicrs (camp, belgian); 
B. Beringen-Union St. Giloise (camp, 
belgian).

n, 
Apolzan, V. Dumitrescu — Ivă* 
nescu, Bone — Cacoveanu, Oni
sie, Alexandrescu, Zavoda I-, Tă- 
taru.

PROGRESUL ORADEA: Geb- 
ner — Tiriac, Caricas, Barou —s 
Bartha, Vlad — Toth, Meszaros, 
Florea, Krempainszki, Koszegi.

AL. Dl NC A A. I. DANCU

Ultima etapă
programul concursu- k jn ca;effOria g se desfășoară 
nr. 7 (e „pa m / mîine ultima etapă, fiind progra

mate jocuri importante exclusiv 
pentru ultimele locuri din cele două 
clasamente.

Jocurile restante disputate joi Vn 
seria întîi nu au reușit să clari- 

— fice situația în această serie. La A-
VII£ x rad. Locomotiva a întrecut Recolta 
ix. \ Reghin cu 7-2 (1-2). Cele nouă 

goluri ale meciului au fost reali
zate de Fetz (4), Don, Tomescu, 
Blaj (din 11 m.) pentru Locomo
tiva, și de Nistor (2) pentru Re
colta. Lâ Cluj, Locomotiva a între, 
cut p Energia Reșița eu 1-B (1-0)

mărite de a fi pre- în categoria B
prin punctul înscris de Oprea 
(min. 26).

Iată cum se prezintă clasament 
tul seriei I după jocurile de joî:
1. Recolta Mureș Tg. 23 14 5 4 54:17 33
2. Energia Huned. 23 11 8 4 47:22 30
3. Energia Mediaș 23 11 3 9 33:32 25

4. Progresul Sibiu 23 18 4 9 30:31 24
5. Energia C. Turzii 23 9 6 8 22:25 24
6. Locom. Arad 23 10 4 9 35:40 24
7. Locom. Cluj 23 9 3 11 30:39 21
8. Energia Reșița 22 6 4 10 36:35 29
9. Energ. Uz. Tr.

Or. Stalin 23 8 4 11 29:30 20
10. Progr. !S. Mare 23 7 6 10 33:49 20
11. Loc. T. Severin 23 7 5 11 31:31 19
12. Energia Lupeni 23 9 1 13 22:32 19
13. Recolta Reghin 23 7 5 11 41:60 1>



Echipa Știința Timișoara 
virtuală campioană la șah

serie, șa-

Zoltan Berczic, cea mai nouă revelație a tenisului Olga Orban
de masă

impor-

în formă excelentă!
3-0, scor pe 
finala de la 
cunoscutului

Abia seara tîrziu am obținut le
gătura cu Melbourne, da.r aștepta
rea ne-a fost răsplătită de știrile 
bune aflate în legătură cu sportivii 
noștri. Aceștia se simt din ce 
în ce mai bine, acomodarea c.i 
condiți !e australiene făcîndu-se 
cu pași repezi. îndată după micul 
dejun, sportivii se răspîndesc pe 
locurile de antrenament, iar îl 
ultimele z le au participat la o 
serie de concursuri de verificare.

Ne bucură mult faptul că repre
zentanții noștri își regăsesc for
ma lor cea mai bună, lăs’nd să 
se întrevadă că în întrecerile ofi
ciate vor’ avea un cuvînt greu de 
spus. Astfel, la un concurs de 
verificare triunghiular, la care au 
participat echipe!" femini ie da 
scrimă ale S.U.A. și Australiei, 
fetele noastre s-au comportat 
foarte bne, cucerind, prin Olga 
Orban — care a tras admirabil 
— primul loc De altfel, specia
liștii — care cunosc valoarea scri- 
mere’or noastre din concursurile 
anterioare — apreciază < 
cele sînt candidate la 
locuri.

Tot într-un meci de 
reprezentativa de polo a 
mine a termiiat la

Tn două dintre cefe mai 
tante campionate internaționale «te 
tenis de masă disputate anuț acesta
— ale Austriei și R.PF. Iugoslavia
— victoria i-a revenit unui jucător 
oarecum necunoscut- Un tinăr care 
n-a împlinit nici măcar 19 ani, ma
ghiarul Zoltan Berczic a ieșit ân- 
vingâtor In aceste două turnee de 
o manieră care a impresionat pe 
toată lumea. In Austria întîlnin- 
du-se in finală cu cehoslovacul Sti-

lăneț intr., Petrescu — Reicher 
0—I, Demian — Menas */2—'li- 
Malcoci — Fischer Vz—'li- A 
Nagy — Georgescu 0—I. Marco- 
vici — Ghensrr 1—0, Elisabeta 
Szabo — Rodica Reicher —*/,, 
Ananița Jigău — Eleonora Gogt- 
lea 0—1.

ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PRO
GRESUL I M F. &-1 
— Troianescu tntr., 
Constantinesau 1—0, 
Braunstein '/,—

' Culegînd victorii in 
hiștii echipei Știința Timișoara au 
terminat învingători în Î..2L.1 
rea cu colegii lor 
bucureșteni (4*/2 
poi, în runda 3-a, au dispus la un 
scor surprinzător de puternica 
formație a Progresului I.MF. 
(6—1 și o partidă întreruptă).

Să revenim pentru moment 
„derbiul studențesc* din a doua 
rundă Știința Timișoara — Știin
ța București, 
într-o notă de 
fapt explicabil și prin aceea că 
ambele echipe 
torii la scor simetric (Știința Ti
mișoara — Energia 6—2 Știința 
Buc. — Progresul Cluj 6—2) 
Astfel, două partide s-au decis în 
criză de timp, „victimele" fiind 
Samarian de la bucureșteni, iar 
la timișoreni Gunsberger. Ultimul 
avea însă mare handicap de ma
terial în poziția de depășire a 
timpului de gîndire. La prima 
masă, Ghițescu l-a întrecut pe I. 
Szabo, demonstrînd o mai bună 
strategie In complicațiile jocului 
de mijloc.

Campionii de anul trecut, șa
hiștii de ia Știința București, con
curează sub așteptări. Ei au fost 
învinși la scor concludent și de 
Energia. Ghițescu a pierdut (cu 
negrul) la Voiculescu. după e» 
jucase neglijent deschiderea, iar 
Ciocîltea a adus Energiei primul 
punct, învingîndu-1 pe Samarian.

Tată rezultatele detailate ale 
rundelor a 2-a și a 3-a:

DINAMO — ENERGIA 3'/, — 
4,/î. Bălănel — Cioctltea 1—0. 
Reicher — Voiculescu */•—V- 
Menas — Seimeanu 0—1. Schle
singer — Nacht 0—1, Georgescu
— Crețulescu —'li. Ghenser — 
Vaida 'f,—'!■>. Rodica Reicher — 
Alexandra Nicolau 1—0. Eleo
nora Gogîlea — Rodica Mano- 
lescu 0—1.

ȘTIINȚA BUC. - ȘTIINTA 
TIM. 3’/s—4*/2- Ghițescu — Szabo 
I—0. Samarian — R Alexandres- 
cu 0—1. Drimer — Mititelu 'Ir- 
*f2. Botez — Gunsberger 1—0. .4. 
Negrea — Partos Vs—*/î- S- Ne
grea — C. Rotaru 0—1. Elisabeta 
îonescu — Elena Graboviețki 
'li—Vj. Maria Tarapanov — 
Doina Mauer 0—1.

PROGRESUL I.M.F. — PRO
GRESUL CLUJ 3*/2—4'/î. Troic- 
nescu — Breazu 0—1. Constanți- 
nescu — A. Nagy 0—1. Zetlin
— Petrescu 1—0. Braunstein — 
Demian 0—1. Pogorievici — Mal
coci t/2—'/?. Țacu — Marcovict 
'li—'Iz, Maria Pogorievici — Eli
sabeta Szabo '/2—V2, Sanda Fili
pescu — Ananița Jigău 1—0.

PROGRESUL CLUJ — DINA
MO 2’/2—4'/2 (1) Breazu — Bă-

DIN POȘTA INTERNA
O GREȘEALA CU 
SEMNIFICAȚIE...

Ceremonia deschiderii satului o- 
limpic a fost marcată de un inci
dent (tragic-comic) care a înfu
riat pînă la turbare pe șeful de
legației ciancaișiste, în fața că
ruia se desfășura festivitatea. Tre
buia înălțat pe catarg și drapelul 
t,de stat" al Chinei naționaliste 
care și-a trimis o delegație spor
tivă la Melbourne. Ostașul austra
lian. care mînuia drapelele a fă- 
Cut o „nevinovată" confuzie și 
peste clieva clipe... drapelul roșu 
cu cele cinci stele al R.P. Chineze 
flutura deasupra ' Heidelbergului, 
spre disperarea conducătorului go- 
mindanist. Cu o impertinență și o 
insolență caracteristică, ciancai- 
șistul s-a adresat în termeni vio
lent! președintelui comitetului de 
organizare W. K. Hughes, ame- 
nințînd cu retragerea de la Jocuri 
pentru această... gravă nepoli- 
tețe.
, Greșeala soldatului australian 
își are însă semnificația 6a. Toți 
știu că singurul stat legal al celor 
șase sute milioane de chinezi este 
Republica Populară Chineză. Ast
fel că degeaba s-a supărat ciankai- 
șistul. De altfel, nu l-a luat nimeni 
în serios.

OM ȘI ULEI ...
Nu de mult sportivul profesionist 

Snglez Donald Campbell, pilotînd

întîlni- 
de asociație 

- 3*/2) și a-

la

Meciul s-a jucat 
dîrzenie deosebită.

debutaseră cu vic-

(1) Szabo 
Partos — 
Mititelu - 
Gunsberge' 

— Zetlin 1—Ă R Alexandresca 
Pogorievici 1—O. C. Rotaru — 
Țacu 1—0. Elena Graboviețki — 
Maria Pogorievici Doina
Mayer — Sanda Filipescu 1—0.

ENERGIA — ȘTIINȚA BUC. 
5—3. Voiculescu — Ghițescu 1—0. 
Ciociltea — Samarian 1—0. Sei- 
mear.u — Drimer —’/». Nacht
—Botez 1—0. Crețulescu 
Negrea 0—1.
1—0, Rodica 
beta lonescu 
colan—Maria

mondial
pek, el a cîștigat cu 
care l-a repetat și în 
Belgrad Împotriva 
Ivan Andreadis.

De cîteva zife, Zoltan Berczic se 
află la București și se antrenează 
împreună cu jucătorii romini. In 
curînd, spectatorii bucureșteni voc 
avea ocazia să-l vadă evoluînd in
tr-un concurs la care vor participa 
cei mai valoroși reprezentanți ai 
tenisului nostru de masă

A. 
Vaida — S. Negrea 
Ma noi eseu — Elisa- 
0—1, Alexandra Ni- 
Tanapanoc —'!*

*

Iatj rezultatele de aseară (run
da 4-a): Știința Tim.—Progresul 
Cluj 6'/j—Vî (1). Energia—Pro
gresul IMF 4—1 (3), Dinatno— 
Știința Buc. 3—3 (2).

Clasament: Știința Tim. 23 (2), 
Energia lS'h (3). Știința Buc. 
15'1, (2). Dinamo t4 (4). Pro
gresul IMF (S). Progresul 
Cluj 9'1, (2).

★

Incidentele zgomotoase sînt feno
mene rar înîîlnite în competițiile 
șahiste. La șah. .vorbesc* piesele 
albe și negre, iar oamenii deobi- 
cei tac Sînt însă și excepții. Una. 
foarte regretabilă, s-a produs joi 
seara în cursul meciului Dinatnc— 
Progresul Cluj.

O mică eroare de arbitraj (i s-a 
permis jucătorului clujean dr. V. 
Malcoci să-și anunțe coechipiera 
Elisabeta Szabo ca poate întrerupe 
partida — ceea ce era o derogare 
de la regulamentul competiției) a 
provocat o ripostă cu totul dispro
porționată din partea maestrului 
Em. Reicher. Acesta a protestat 
violent insultîndu-1 pe V. Mal
coci

Considerăm inutil a comenta pe 
larg faptul. Este evident că Rei
cher a avut o atitudine depla
sată, așa cum nu este admisi
bil unui maestru al sportului, iar 
sancțiunea ce i s-a dictat (elimina
rea din concurs) o găsim perfect 
justificată. Totodată, ne exprimăm 
speranța că maestrul Reicher nu va 
mai avea în viitor asemenea aba
teri de la disciplina sportivă.

barca cu motor cu reacție „Pasă
rea albastră-, a stabilit un nou re
cord mond ial absolut realizînd o vi
teză de 460,147 km. pe oră. Per
formanța în sine es‘<» 

și a stîrnit vîlvă în lumea sportu. 
lui cu motor. Dar. nu mai puține 
discuții (ironice însă) a provocat 
faptul că Pe tabela recordurilor 
lumii rezultatul a fost înregistrat 
în dreptul numelui D. Campbell— 
Mobiloil. Dacă ar fi fost vorba de 
o femeie puteam bănui că cel de 
al doilea nume a fost obținut prin 
căsătorie. Dar la un bărbat ? Ciu
dat... „Misterul" n-a fost greu de 
dezlegat Mobiloit est-- denumirea 
... firmei de uleiuri de motoare 
(super rafinate!) care a patronat 
tentativa și a oferit combustibilul 
necesar, pretinzînd însă să figu
reze (în caz de succes) pe lista 
recordurilor. Legat printr-un con 
tract (mai sever decît cel al.- că
sătoriei) Campbell a trebuit să ac
cepte această stranie simbioză, om
ule!, ca de altfel toți piloțiî tere
ștri sau aerieni salariați ai firmei 
respective.

FARA PRECEDENT: NICI UN 
SL'LIȚAȘ FINLANDEZ LA J.O.

Pentru prima data în istoria 
Jocurilor Olimpice, Finlanda; pa
tria celor mai renumiți aruncători

Zoltan Berczic (R. P. Ungară)

că romîn- 
primele

verificare
R.P. Ro- 
egalitate 

(4—4) cu puternica formație a 
Italiei, care, cu o seară înainte, 
a cedat greu de tot formației 
R.P. Ungare, campioană ol i maică.

Fotbaliștii maghiari dau o energica ripostă clevetirilor!
Ziarele burgheze s-au intrecut 

în ultima VTeme în a răspindi 
zvonuri și -minciuni la adresa fot
baliștilor fruntași din R.P. Ungară. 
Unii ziariști apuseni au mers 
pînă acolo cu dezinformarea incit 
au publicat... necrologul lui Fe
rencz Puskas, mort, chipurile, în 
toiul evenimentelor de la Buda
pesta. Alții afirmau „din sursa 
sigură", că o serie dintre cei 
mai buni jucători maghiari, aflați 
peste hotare, nu se vor mai în
toarce în țară, desolidarizindu-se 
de regimul de democrație popu
lară. Este evident că și pe a- 
ceastă cale cercurile imperialiste 
căutau sâ creeze confuzie, să a- 
rate — pasâ-mi-te — „simpatia" 
de care s-ar bucura inițiatorii 
singeroasei contrarevoluții și a 
teroarei albe din Ungaria.

Dar, de cînd lumea, calomniile 
sînt todeauna sortite falimentu
lui. Așa s-a petrecut și cu năs
cocirile de care au uzat (pentru 
a cita oară ?) diverși scribi aflați 
în solda imperialismului. Riposta 
a venit — energică — chiar din 
partea fotbaliștilor maghiari (atît 
de comentați I) indignați de cle
vetirile murdare care 
legătură cu ei.

Faptele sînt foarte 
știe că în urmă cu 
luni, deci înaintea 
„putch-ului" fascist de la Buda
pesta cele două formații fruntașe 
maghiare Honved și Voros Lobogo

se tes în

clare. Se 
mai multe 
declanșării

1 

I 

pivz.<;>*uiiii id pîwa i<f tn<i-rX

rea întrecere de la Melbourne. Spe- fo 
ranța Nr. I a Finlandei, Soini Nik. 
kinen, a fost după cum se 
suspendat pentru grave abateri de$ 
la viata sportivă (beUi re°etate. 
provocări de scandaluri publice (fi 
etc.) iar eventualii săi înlocuitori >9 
se arlă la un nivel tehnic mult,*2 
prea scăzut pentru a putea jenre- (6 
renta cu cins‘e „țara cu lOOn de S 
lacuri". Astfel, se face că finlan- K 
dezii, mari specialiști In arunca- (4 
rea suliței, nu vor concra la J-O.« 
în oroba care le-a adus atttea(A 
succese. >9

T ION AL A
de suliță, nu va trimite nici 
prezentant la această probă la ma-<J

un re-

...ȘI TOT DESPRE UN FOST 
MARE CAMPION

Comisia medicală a Statului Il
linois a hotărît să ridice definitiv 
licența de luptător de catch fos
tului campion mondial de box b 
toate categoriile, Joe Louis. Boala 
de cord, de care suferea Joe, s-a 
agravat în ultim ii t'mp din cauza 
eforturilor supraomenești ne care 
a trebuit să le facă, sustinînd me
ciuri peste meciuri în contul... da
toriilor de ia fire. Amenințat de 
o gravă insuficientă cardiacă, Joe 
Louis a fost îndepărtat șt de pe a 
renele de catch, luîndu-î-se astfel 
și această posibilitate de a-ȘÎ asi
gura existența.

I

!
i

V. Ch. —

au angajat o serie de turnee în 
apus și au plecat să susțină me
ciurile contractate Evenimentele 
din Ungaria care au surprins cele 
două echipe în plină desfășurare 
a acestor turnee, au fost privite 
cu calm de fotbaliștii maghiari, 
cu convingerea fermă că hotărî- 
rea și unitatea oamenilor muncii 
din Ungaria vor reuși să zdro
bească complotul imperialist orga
nizat împotriva intereselor po
porului maghiar:

Presa plătită de cercurile impe
rialiste a declanșat însă o veri
tabilă campanie de minciuni în 
jurul celor două formații ma
ghiare.

Ca răspuns la 
nie dușmănoasă, 
ral al asociației 
reicher, a făcut 
ziarul german . 
land".

„Vă pot asigura că toți spor
tivii maghiari se vor întoarce în 
Ungaria. Nu există nici un mo
tiv care ar putea să ne facă să 
ne trădăm patria. In timpul că
lătoriei noastre, proiectată cu cî
teva luni în urmă — subliniez a- 
cest lucru — noi reprezentăm 
Republica Populară Ungară".

La întrebarea dacă știrea pri
vitoare la schimbarea denumirii 
echipei corespunde realității. Oster- 
reicher a răspuns :

„Honved este 
populare ungare. Menționez că și 
actualul turneu 
sub acest nume"

Osterreicher a precizat în con
tinuare că toți jucătorii Honve- 
dului se simt bine, că întreaga 
echipă șî persoanele 
soțesc se vor întoarce 
terminarea turneului, 
zilei de 7 noiembrie, 
întîlnit la Essen (Germania Oc
cidentală) o selecționată alcătui
tă din puternicele echipe Rot- 
tweiss (Essen) și Fortuna (Dus
seldorf). înaintea meciului. în
cheiat' cu scorul de 5—5, a vor
bit... „decedatul" Ferencz Pus
kas. Căpitanul reprezentativei 
maghiare a înfierat campania de

i această campa- 
secretarul gene- 
Honved. Ostcr- 
o declarație în 

..Neues Deutsch-

echipa Armatei

îl întreprindem

care o in- 
acasă după

In seara 
Honved a

calomnii împotriva Ungariei popu 
lare, afirmînd hotărîrea întregii 
echipe de a se întoarce acasă 
după îndeplinirea tuturor obliga
țiilor contractuale ale turneului.

„Nu vom renunța Ia ceea ce 
am zidit cu atita trudă în 12 
ani“ — a spus in încheiere Puskas.

In continuarea turneului. Hon
ved a învins cu 3—0 (la Ham
burg) echipa Beerschot și cu 
4—3 (la Paris) pe Racing. In 
curînd fotbaliștii maghiari vor în- 
tîlni echipa Bilbao A. C. în ca
drul Cupei campionilor europeni.

Presa pariziană a comentat o 
declarație a lui Nandor Hidegkuti 
făcută unui corespondent al zia
rului englez Daily Mail. Valoro
sul fotbalist maghiar arată că 
atît el cit și tovarășii săi din 
clubul Voros Lobogo au respins cu 
fermitate diferitele oferte ce li 
s-au făcut de a se vinde cluburi
lor apusene. In acest sens, heb
domadarul 
Dimanche" 
următoarea

„Deși li 
tentante ca 
fotbaliștii 
să-și trădeze patria, 
cările s-au lovit de un refuz ca
tegoric. Jucătorii celor două e- 
chipe întreprind acum un tur
neu pentru că el fusese progra
mat mai de mult. Ei nu înțeleg 
să fie cons'derați refugiați și în 
curînd se vor întoarce 
ria. unde-i așteaptă 
prietenii, poporul, pe 
besc atit de mult".

De asemenea ziaru!
Sport" nr. 134 (2715) din 13
noiembrie 1956 sub titlul „Fotba
liștii magh'ari resping cu hotărî- 
re calomniile", arată că toate ști
rile ce și-au făcut copios loc în 
presa apuseană de dreapta sînt 
inventate de la un capăt la ce
lălalt. „Autorii acestor comuni
cări — scrie ziarul — au prezen
tat drept realitate ceea ce doreau 
ei să se int mple. Dar n a fost 
așa. Fotbaliștii maghiari au pus 
la punct categoric toate născo
cirile".

francez ,,L’Humanite 
din 11 noiembrie, face 
precizare :
s-au făcut propuneri 
să rămînă în occident, 
maghiari nu înțeleg 

Toate încer-

în Unga- 
familiile, 

care-1 iu-

..Soviefki

RAPID (VIENA) — REAL
MADRID 3-1 a

In al doilea joc din cadrul optimilor de finală ale „Cupei campio
nilor europeni” dintre Rapid Viena 
și Real Madrid, victoria a revenit 
fotbaliștilor austrieci cu scorul de 
3-1. După cum se știe, în primul 
meci disputat la Madrid, victoria a 
revenit spaniolilor cu scorul de 4-2. 
Astfel, cele două echipe vor trebui 
să joace un al treilea meci pentru 
desemnarea echipei care se va cali
fica în sferturile de finală. Data jocului Real Madrid — Rapid Viena 
nu a fost încă fixată. Este probabil 
ca partida să aibă loc în Austria.
• Tom Whittacker unul din cei 

mai de seamă specialiști ai totbalu-

tui englez a încetat recent din viată 
în vîrstă de S8 ani. Whittacker a fost 
pînă în 1530 unul din cei mai mari 
fotbaliști ai Marii Britanii, iar în ul
timii 25 ani a fost antrenor și con
silier tehnic al ciutului Arsenal.
• Antrenorii austrieci Bdi Friih- wirth și Bimto Binder care au an

trenat în ultima vreme echipele vest 
germane Schal'ce 04 și resnectlv F.C. Nilrnberg au anunțat oficial că se 
vor întoarce în patrie, deoarece nu 
11 s-a respectat contractul.
• Vineri după amiază s-a disputat 

la Istanbul întîlnirea dintre repre
zentativele Turciei șl Poloniei. Me
ciul a luat sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate: 1-1 (1-1).


