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frumoasele lor costume naționale defilează ansamblurile artistice 

din București

randioasa sărbătorire a

PROLgTARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA9

Organ al Uniunii de cultura fizicii și sport din R. P. Romina

ANUL Xin Nr. 3111 ★ Sunbătă 9 noiembrie 1957

s

celei de a 40-a aniversări
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

ENTUZIASTUL MITING AL OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ
La ridicarea perdelei negre a nopții, 
bitala a rămas învăluită în faldurile 
Base ale ceții. Dar lipsa soarelui 
I s-a făcut prea mult simțită, pen- 

că pe străzi au ieșit oamenii. Iar 
curia din sufletul fiecăruia, lumina 
Irii sărbător i care strălucea tn ochii 
juror, fericirea de a prăznui a 40-a 
iversare a actului istoric care a 
schis lumii drumul spre viitorul co- 
înist, păreau ra

de soare care 
răluiau 
aș în 
hetului

mii de 
LmuiTcii.

și ai statului nostru, salutați cu căl
dură ca o dovadă a îndes truct tril ei le
gături dintre partid, guvern și popor. 
In tribuna principală iau loc tovară
șii : Dr. Petru Groza, Gheorghe Aoos- 
toi. Emil Bodnăraș, Petre Borilă. ge
neral-colonel Alexandru Drăghici. A. 
A. Epișev, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, general-colonel 
Leontin Sălăjan, A. F. Gorkin, con-

tele vorbitorului, care transmite parti- 
cipanților la miting salutai fierbinte 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Guvernului 
Republicii Populare Romtee și al Con
siliului Central al Sindicatelor cu pri
lejui zilei de 7 Noiembrie și face o 
trecere în revistă a drumului glorios 
parcurs de poporul sovietic în cei 40 
de ani de la victoria Revoluției Soci a-

★ 8 pagini 25 bani<

riatulul mondial, Intetnaționafa, în 
timp ce spre cer tși teu jborul mii de 
porumbei, sute de baloane multico
lore.

TREC SPORTIVIT...

Nestăvilite sint aplauzele cu care 
tribunele salută defilarea batalioanelor 
gărzilor muncitorești. Urmează, căi-

FOTBAL

mareie 
căldura 
z șeilor 

oameni

K MARELE
STADION

•Soțoz.yMiif

Stadionul „23

• Lotul reprezentativei B
In mod definitiv, lotul echipei națio

nale secunde va fi alcătuit abia în. 
cursul zilei de astăzi. Fină acum, se poa
te da cu certitudine selecționarea urmă
torilor Jucători: ertaaic, Ghtțâ (portari), 
Pabonțu, carieaș. n. Aaghei (fundași/. 
Știrbei, Serfătu. p. Popescu CEnenda 
St roeu), mijlocași—Hașoti. MeszaroȘ 
n. Constantin, Dinuieseu, Seredal, Da- 
▼M, Stsru (înaintași).

• Echipele Știința Timișoara și
Cluj în străinătate

Știința Timișoara șl-a amînat pentru 
începutul lunii decembrie turneul său 
în Iugoslavia, propus taîțial per.tra pri
ma parte a lan» noiembrie. TimișoceaM 
urmează să Joace la Sarajevo. Zagreb 
și Su bot Ița.

Pentru echipa din Cluj este în proiect 
un turneu la Bulgaria, cu două jocuri 
la Sofia, după data de 24 noiembrie.

ȘAH
• Șahistele noastre participă Ia 

turneul zonal
Intre 15 noiembrie și 2 decembrie se 

va desfășura la Cracovia (R. P. Polonă) 
turneul zonal feminto pentru campio
natul mondial de șah. Acesta va fi unul 
din cele s turnee zonale in urma cărora 
ÎS șaltiste se vor califica pentru finală.

La turneul de la Cracovia vor lua par
te șah iste din R.P. Bulgaria, R. Ceho
slovacă, Danemarca, Norvegia, R. D. 
Germană, R. P. Romănă, Suedia, R. P. 
Ungară și R. P. Polonă.

In vederea participării la acest turner, 
se pregătesc șahistele noastre M.irli 
Pogorevicl și Margarete Teodoreecu.

VOLEI

iCurîud, pe stră- 
■e care duc spre 
ladionul „23 Au- 
|iît“ au pornit 
Idoatiele de oa- 
Icni îmbrăcați în 
line de sărbătoa- 
|. Pe porțile largi 
ftrundeau ade- 
frate fluvii ome- 
fști, însuflețind 
libunele marelui 
ladion, gonind 
arcă vălurile fu- 
lurii ade ceții. Ce- 
Ițenii Capitalei 
fe pregăteau să 
Irbătorească ma
la zi a proleta-
ptului mondial, ziua de 7 Noiembrie. 
(Treptat, gazonul se transforma in- 

adevărat buchet multicolor, for- 
^Bdin mii de tineri și taiere, îni- 
[acați în treninguri și splendide cos- 
Lme naționale, purtînd steaguri ce-și 
Lturau mătasea în bătaia ușoară a 
lutului. Pe inelul exterior al tribu- 
llor, mari lozinci salutînd mărețul 
Leniment alternau cu drapele și po.’- 
lete ale conducătorilor iubiți ai clă
ii muncitoare din toate țările lumii, 
tibuna principală era străjuită de 
puă mari panouri purpurii purtînd 
Iscrise date istorice: 1917 — anul 
Ictorrei Marii Revoluții Socialiste din 
ktombrie, și 1957 — anul măreței 
niversări a 40 de ani de răsunătoare 
Ic tar ii, anul în care oamenii sovietici 
k trimis, prunii în lume, cei dmtîi 
Ui ai pămîntenilor către spațiile cos 
ice...

August" mi timpul mitingului de joi dimineață al oamesi ilor muncii din C^itaîă, cu prilejui zilei de 7 N iembrie 
(Fote: A. ROSENTHAL) 

cted vioi pe zgura roșie a pistei, eo-' 
Ioana sportivilor din Capitală. In tre
ninguri viu colorate, te frunte cu re 
condimanii și campionii, reprezentanții 
colectivelor spertive din Capitală trec 
sifDbolkind vigoarea și dragostea de 
viață a tineretului patriei, a tinerei

[CEPE MITINGUL OAMENILOR 
MUNCII DIN CAPITALA

Tunete de aplauze Întrerup deodată 
jimzetul însufleți telor convorbiri ale 
articip-anților la miting, răsunetul lo- 
Incilor scandate din zeci de mii de 
Septuri. Este ora 10, iar ki tribuna 
fi fac apariția conducătorii partidului

ducătorul delegației de vechi membri 
ai P.C.U.S., lanoș Fazekaș, Al. Bir- 
lâdeanu, Gherasun Popa, general-maior 
/. P. Juraulev, atașatul militar al 
Uniunii Sovietice la București, mem
bri ai C.C. al P.M.R., miniștri, mem
brii delegației de vechi militanți ai 
P.C.U.S., activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
obștești, academicieni și alți oameni 
de știință și cultură, participanți la 
Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie, vechi militanți ai mișcării 
muncitorești din Rominia, fruntași în 
producția industrială și agricolă. 
Au asistat șefii unor misiuni diplo
matice, acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Un grup de pionieri urcă in tribună 
și oferă flori conducătorilor partidu
lui și guvernului. Tînăra generație sa
lută astfel pe cei care-i Înconjoară cu 
dragoste părintească, conducted po
porul spre un viitor fericit 1

Uriașa asistență, în picioare, as 
cultă Imnul de Stat al R.P. Romine 
și Imnul Uniunii Sovietice, intonate 
de fanfară. Ajpoi, tov. Florian Dănă- 
lache, prim secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R., deschi
de mitingul dînd cuvîntul tovarășului 
Gheorghe Apostol, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.M.R. Cuvin-

Citiți în corpul ziarului
MIINE LA „23 AU6UST" 
CUPLAJ FOTBALISTIC 

INTERNATIONAL
Ora 12.45: Romînia—Ungaria 

(juniori)

Ora 14,30: Selecționata divi- 
zionară-Haimstad (Suedia)

(Amănunte în pag. a 3-a șl a 8-al
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3- a Valoroasă participare la
turneul internațional de pdo 
din Capitală

4- a Derbiul campionatului fe
minin de handbal Progre
sul M.I.C. — Progresul St. 
roșu

5- a Cronicile meciurilor divi
zionare de fotbal de joi

7- a Celebri luptători suedezi
pentru întîlnirea cu repre
zentativa R.P.R.

8- a Rezultatele primei zile a
campionatelor internațio

nale de tenis de masă ale 
R. P. F. Iugoslavia

liste din Octombrie, trezesc un pro
fund ecou In inimile celor peste 
100.000 ascultători. Tovarășul Gh. A- 
postol se oprește apoi asupra princi
palelor succese obținute de poporul 
nostru harnic și muncitor, în dezvol
tarea economiei, științei și culturii. 
Oameni: muncii din tribunele imensu
lui stadion aplaudă cu căldură pa 
sajele din cuvintare care vorbesc 
despre munca și succesele la care ei 
au conți buit. Iar aceste aplauze slut 
manifestarea hotăririi lor de a merge 
neabătuti pe drumul deschis de Ma
rele Octombrie, sub conducerea Înțe
leaptă a Partidului Muncitoresc 
Romîn.

la apoi cuvîntul tovarășul A.A. 
Epișev, ambasadorul Uniunii Sovie
ticei Participanții la miting își ma
nifestă prin vii aplauze plăcuta sur
priză de a asculta ultima parte a cu- 
vîntării tovarășului Epișev rostită In 
limba romină. Ambele cuvîntări au fost 
In dese rlnduri întrerupte de apla
uzele entuziaste ale celor prezenți, de 
ovații și aclamații puternice. In cin
stea unității și coeziunii de neînfrînt 
a marii familii a țărilor socialiste, lri 
cinstea prieteniei de nezdruncinat din
tre poporul romîn și popoarele marii 
Uniuni Sovietice.

De la tribuna principală răsună apoi 
cuvintele acad, forgu Iordan, mem
bru al Prezidiului Academiei R. P. 
Romîne. ale tov. Cristea Radu, pre
ședintele gospodăriei colective „1907". 
Cu emoție ascultă participant» la 
miting evocările unor momente din 
Marea Revoluție prezentate de tov. 
Al. Panaitescu, unul dintre partici
pant» romîni la Revoluția din Octom
brie. Ca un simbol al ștafetei prslu- 
ate cu succes din mîna vechii generații 
de militanți pentru socialism de către 
clasa muncitoare, răsună rcum cuvte
tele pline de avînt ale mecanicului 
ceferist Ștefan Lungu, Erou al Mun
cii Socialiste.

Șirul vorbitorilor s-a încheiat. O 
puternică emoție pare a lega prin fire 
nevăzute sufletele celor peste 100.000 
de participanți la miting care intonea
ză Acum imnul de luptă al proleta-

(Continuare in pag. a 2-a)

TELEGRAMA

• Echipa bulgară Cerveno Ztiame 
a sosit în ’București

Amatorii de volei din Capitală vor 
avea prilejul să vadă la lucru săptă- 
mîna viitoare un* dintre cele ma! bune 
formații masculi** bulgare de ▼old: 
Cerveno Zruune. Oaspeții vor Juca luni, 
miercuri șt Joi •* sal* Dinamo, tntîl- 
nlnd echioele bueureștene Progresul 
I-T.B. (luni șl Joi) Ș* Dinamo, miercuri.

Comitetului pentru Cultură Fizică și Sport 
de pe lingă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S*

MOSCOVA

Cu inimile pline de admirație față de mărețele realizări ale 
industriei și agriculturii, științei, culturii și sportului din patria 
socialismului victorios, cu sufletul plin de dragoste șl recunoș
tință față de poporul sovietic pentru sprijinul neprecupețit, 
dezinteresat și cu adevărat frățesc dat poporului nostru in lupta 
sa de eliberare națională și pentru construirea socialismu
lui, tineretul sportiv al Repoblicii Populare Romîne ia parte cu 
bucurie te sărbătorirea celei de a 40-a aniversări a actului is
toric care a deschis omenirii o eră nouă — Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie.

Sportivii romioi consideră sportivii sovietici drept cei mai 
dragi ți buni prieteni și nu uită că la baza dezvoltării mișcării 
de culturi fizică și sport din țara noastră de un mare ajutor 
le-a fost bogata experiență a sportului sovietic.

Cu prilejui Marii Sărbători, masele de tineret sportiv, spor
tivii fruntași și miile de activiști și tehnicieni sportivi 
din patria noastră trimit un fierbinte salut frățesc sporti
vilor sovietici, urîndu-le noi succese in viitor.

Trăiască a 40-a aniversare a Marii Revoluții din Octom
brie!

In numele Comitetului de Organizare a Uniunii 
de Cultură Fizică și Sport din Republica 

Populară Română

Manole Bodnăraș

!

>



Aspect de la mitingul desfășurat la Ungheni: maestru sportului Ida Sîrbu 
citește mesajul purtat de ștafeta „Prieteniei Romîno-Sovietice".

„ȘTAFETA PRIETENIEI44 
a fost înmînată

tineretului sovietic
• LA DRUM CU SPORTIVII DIN 
IAȘI • MITINGUL DE LA UN
GHENI • PRIETENII « UN PA
HAR DE VIN IN ZI DE MARE 
SARBATOARE

a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

f Iași. Zi de toamnă...
Pe străzi, forfotă neobișnuită. Oa

meni, în veșminte de sărbătoare 
Iac să răsune orașul de cîrrt și voie 
tună.

Steaguri. Piața, o mare de lume. Nu 
lipsesc nici cei cu părul cărunțit de 
ani, nici pionierii...

In priviri — lumină, bucurie.
Timid, eerîndu-și parcă iertare pen
tru... întîrziere, soarele îi salută pe 
oameni revărsînd cu dărnicie snopi 
aurii de raze.

E sărbătoare 1 Astăzi e 7 Noiem
brie. ..

Și, oamenii și-au dat întilnire as 
tăzi, în primele ceasuri ale dimineții, 
ia mitingul festiv.

★
Ștafeta... Dinspre Palatul Culturii, 

în fața căruia străjuiește impresi
onanta statuie a viteazului domn mol
dovean, Ștefan cel Mare, sosește pri
mul schimb al ștafetei pe care spor
tivii din lași o vor purta mai depar
te, spre podul de la Ungheni. Mesajul, 
care străbătuse țara întreagă, le fu
sese înmînat cîteva minute înainte de 
tinerii sportivi din raioanele Bîrlad, 
Vaslui, Huși, Tg. Frumos...

Miile de oameni aplaudau încă din 
toată inima ultimele cuvinte ale to
varășului Dumitru Gheorghiu, prim 
secretar al comitetului regional P.M.R. 
cînd mașina noastră pornise pe ur
mele cicliștilor... Cu 10 km. înainte 
de Ungheni, numeroși tineri călăreți 
de la centrul de călărie din Iași au 
preluat ștafeta și, curînd, șoseaua s-a 
acoperit de colb. Antrenorul P. Cor- 
manenco ne mărturisea, o oră mai 
tîrziu, că a trăit în această zi clipe 
de neuitat.

Podul de la Ungheni. Ne întîlnim 
aici cu restul delegației noastre. Cîte
va clipe de răgaz. Ascultăm cu a- 
celași interes ca întotdeauna cuvintele 
c^ld'e ale iscusitului povestitor, tova
rășul loan Niculi și apoi, un grup de 
sportivi fruntași preia ștafeta priete
niei. Printre ei: maestrul emerit al 
sportului Iosif Sîrbu, Lia Sîrbu și 
Maria Diți, maestre ale sportului... 
Mașinile ne poartă apoi prin frumosul 
orășel, pî-nă în piața în care mii de 
oameni așteptau, ca și în alți ani, vi
zita prietenilor dm țara noastră.

Ștafeta, cuprinzînd mesajul de salut dl tineretului și sportivilor din tara 
noastră, este predată delegației sovietice.

(Foto; ®. GiRLEȘTEANU)

Mitingul este deschis. Locuitorii 
Unghenilor, oameni care cunosc a- 
proape toți limba romînă, ascultă cu 
bucurie mesajul tineretului și sporti
vilor din țara noastră, citit de maestra 
sportului Lia Sîrbu și — în limba 
rusă — de voleibalistul Paul Erdelp. 
Cuvinte pline de căldură rostesc apoi 
tov. A măriei Anisie lacovna — vice
președinte al Comitetului pentru Cul
tură Fizică și Sport din R.S.S. Mol
dovenească și Constantin Hociung — 
din cadrul comitetului regional P M.R. 
Iași.

■A
E ora II. Ora Moscovei. E vremea 

prînzuiui și cu amabilitatea lor carac
teristică, gazdele ne invită la o masă 
a prieteniei și, bineînțeles, să ciocnim 
un pahar de vin în această zi de săr
bătoare atît de scumpă oamenilor so
vietici, nouă, tuturor oamenilor cins
tiți din întreaga lume. Prilej de noi 
cunoștințe și de cîteva... indiscreții 
gazetărești. O corespondentă a agen
ției Tass ia un interviu lui Iosif Sîr
bu, Maria Diți și-a găsit o prietenă: 
atleta Macovei Olga Vladimirovna — 
o talentată aruncătoare de disc, gim
nasta I. Kapras discută cu luptătorul 
Andrei Doga... După privirile pline 
de dragoste pe care și le schimbă tot 
timpul, îi recunosc și pe cei doi tineri 
căsătoriți: cunoscutul fotbalist Miro
nov și soția sa, Valentina, campioană 
a R.S.S. Moldovenească.

Sărbătorim împreună nu numai o 
aniversare scumpă: împlinirea a 40 
de ani de la marea Revoluție Socia
listă din Octombrie, ci și o dragă re
vedere între buni prieteni.

★
E tîrziu și oricît de greu rostești 

în astfel de clipe: „Rămas bun", tre
buie să ne despărțim de prietenoasele 
noastre gazde. Dintre toate aminti- 
rfle, cea mai puternic stăruie partici
parea noastră, în mijlocul unor oa
meni sovietici, la această sărbătoare 
de neuitat.

DAN GIRUEȘTEANU

(Urmare din pag. 1) neri care au adus patriei în dar atîtea 
mari victorii sportive internaționale, 

generații de constructori ai socialismu- ilustrînd astfel minunatele condiții în 
lui. Din tribune, răsună chemările ce- care se dezvoltă sportul în Republica 
lor care recunosc în rîndurile sporti- populară Romînă. Defilarea este în- 
vilor tovarăși de muncă din întreprin
derile și instituțiile Capitalei. Flutu- 
rînd mii de steguiețe, oamenii muncii 316 Capitalei, 
își arată prețuirea față de acești ti- T"" _

întreaga (ară a sărbătorit cu însuflețire aniversare 
Marii Revolufii

vie a înfrățirii dintre poporul romîn 
și minoritățile naționale — au realizat 
în acest an beneficii peste plan în 
valoare de peste 30.000.000 lei. Veș
tile sînt numeroase și pline de sem
nificații. Dar cea mai profundă sem
nificație a lor este hotărîrea întregu-

Telefoanele care în ultimele săptă
mâni au sunat neîncetat vestindu-’ne 
șirul nesfîrșit al succeselor cu care 
sportivii din întreag* țară întfmpinau 
măreața aniversare, ne-au transmis 
toată ziua de ieri știri despre 'entu
ziasmul cu care oamenii uiundîi, tine
retul, sportivii din fiecare oraș al 
țării au sărbătorit împlinirea a 40 de 
ani de la Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Sînt prea multe și 
prea bogate aceste vești pentru a pu
tea fi cuprinse, toate, în paginile unui 
ziar. La Hunedoara, marea cetate a 
oțelului, au lipsit de la miting doar 
muncitorii constructori, ai bateriei a 
II l-a de carbofluid din Călan. In 
noaptea precedentă, agregatul-proto- 
tip a dat primele cantități de semi- 
cocs iar constructorii au rămas lingă 
proiectanți pentru punerea la punct in 
vederea intrării sale în producție. La 
Suceava, oamenii muncii din nume
roase unități de producție au raportat 
cu mindrie realizarea planului înainte 
de termen. Sectorul cooperatist agri
col a crescut cu 7600 familii de ță
rani muncitori, numai în ultima lună. 
Despre frumoasele realizări din regi 
unea lor — o producție industrială de. 
3 ori mai mare în acest an decît în 
anul 1950, despre cele 336 gospodării 
agricole colective în care peste 
100.000 de familii lucrează frățește 
cele 575.000 hectare de teren arabil 
—- au vorbit oamenii muncii din Con
stanța în entuziastul miting de 7 
Noiembrie. Întreprinderile din Regi
unea Autonomă Maghiară — expresie Salutați cu vii aplauze, trec, frumos încolonați, sportivii Capitalei

ZSAAAAAA

0 nouă bază sportivă complexă în regiunea Ploe
In primăvara aceasta, pe terenul 

de lingă gara din Fieni (raionul 
Pucioasa, regiunea Ploești) au apă
rut camioane cu materiale, apoi un 
adevărat șantier. Mulți dintre mun
citorii Fabricii de Ciment, ai fabri
cii de sticlă sau ai I.FJÎ.T. se în
trebau cu mirare ce nouă construc
ție se va ridica pe acest loc. Sin
guri sportivii zimbeau cu înțeles: 
știau ei ce știau. Și peste puțină 
vreme n-a mai fost o „taină" pen
tru nimeni că acolo se va ridica o 
bază sportivă complexă, intr-otita 
înaintaseră lucrările. 'Nu mai tre
buie să vă spunem că, de îndată ce 
s-a aflat că e vorba despre o bază 
sportivă, sute de tineri au venit să

La Galați

ECHIPELE DE TENIS DE- MASĂ ENERGIA BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE IN „CUPA 7 NOIEMBRIE”

GALAȚI (prin telefon de la trimisul 
nostru). Un public numeros a fost 
prezent la fiecare reuniune a în
trecerilor celei de a VIII-a ediții a 
Cupei „7 Noiembrie” la tenis de masă. 
La întîlnirrle care au început miercuri 
i-au parte 23 echipe masculine, 14 
feminine, 80 jucători și 28 jucătoare. 
A teșit în evidență comportarea fru
moasă a jucătoarelor Elena Răduică 
(Flamura roșie Oradea) care a fost' 
la un pas de a o învinge pe Catrlnel 
Folea și Sofia Andronache (Progresul 
Focșani). De asemenea Hegyesi a cîș 
tigat la Bottner cu 2—0.

Iată cîteva rezultate mai importan
te; echipe femei: semifinale: Progre
sul F. B. (Golopența, Babichian) — 
Știința l.P.G. Buc. (Magyari, Ba- 
rasch) 3—1, Energia Buc. (Pitică, Fo 
lea) — Flamura roșie Oradea (Ră- 
duică, Takacs) 3—0; echipe bărbați: 
semifinale: Energia Buc. (Popescu 2 
v., Iscovici 2 v., Naumescu 1 v.,) — 
Dinamo Tg. Mureș (Verzar, Bohm, 
Steinhauer) 5—0, Știința l.P.G. Buc. 
(Andronache 3 v., Bujor 2 v., Segal) 
— Voința L. M. Buc. (Bottner 2 v., 
Nazarbeghian 1 v., Martiniac) 5—3.

In finala masculină, Energia Bucu
rești (Popescu 2 v, Pesch 2 v., Nau
mescu 1 v.J a întrecut Știința l.P.G. 
București (Andronache, Bujor, Se
gal) cu 5—0. La fete, victoria a re- 
ven’t tot Energiei care a întrecut 
cu 3—2 Progresul F.B. București.

Mitingul a luat sfîrșit, tribunele în-

cheiată de tinerii din echipele artistice

pună umărul la construcție, prestînd 
mii de ore de muncă voluntară.

Și așa, ei de zi, baza sportivă a 
prins să-și contureze „fizionomia". 
Sumele primite din fondul Prono
sport ca și contribuția efectivă a 
Fabricii de Ciment au făcut ca lu
crările, efectuate de Trustul 13 con
strucții și întreprinderea 136 insta
lații și 132 construcții, si se des
fășoare intr-un ritm rapid și să fie 
de 
am 
lui 
iar

o calitate superioară. După cum 
mai arătat, contribuția tineretu- 
sportiv nu s-a lăsat așteptată 
in primele rinduri, dind un fru-

In semifinalele turneului individual 
feminin, Geta Pitică a întrecut pe 
Mariana Barasch cu 2—0 și Maria 
Golopența pe Catrinel Folea cu 2—1. 
La ora cînd telefonez se dispută fi
nala turneului feminin și sferturile 
de finală masculine.

H. NAUM

A început reorganizarea colectivelor sportiv
în raionul

Recent constituit, comitetul de or. 
ganizare a U.C.F.S. in raionul Tg. 
Mureș și-a începui cu succes activi, 
taica, printr-o susținută campanie de 
înscriere a membrilor în U.C.F.S. Pină 
acum, în satele și comunele raionului 
au fost difuzate peste 2000 de adezi
uni care au și fost în majoritate com. 
pietate. In fiecare zi, ta sediul comi
tetului de organizare vin delegați din 
raion pentru a cere lămuriri, adeziuni 
și materiale propagandistice.

După ce au înscris 153 membri în 
U.C.F.S., activiștii sportivi din co
muna 'Găiești au procedat la orga, 
nizarea adunării generale a colecti. 
vultii SroFEv. Marton SMsmund. pre
ședintele fostului colectiv Recojfa g 

cep să se golească. Dar minu 
elan care i-a însuflețit pe oan 
muncii din Capitală în ziuasărt 
ririi celei de-a 40-a aniversări a 
rii Revoluții Socialiste din Octo 
va rodi noi victorii, noi fapte n 
care ne apropie cu pași mari de 
itorul luminos, socialist.

lui popor de a păși, sub conduc 
partidului, pe drumul deschis de 
tombrie Roșu, de a păstra și îi 
necontenit prietenia cu marele p 
sovietic, unitatea și coeziunea de 
zdruncinat din marea familie a ț 
socialiste frățești.

situat fotbali 
contabil. Ai 
Nicolae Mor.

mos exemplu, s-au 
Avram Gheorghe, 
Berber, turnător, 
strungar și voleibalista Veta Zi
lă, contabilă. Lucrările sini urm 
te îndeaproape de un comitet fon 
din inginerul șef al Fabricii de 
ment, Arald Berghianu, secret,
organizației de partid, Sandu Zaha 
președintele comitetului de intrep 
dire, Gh. Răduță și președintele 
lectivului sportiv, Al. Cucuie. 
de bine s-a ocupat comitetul d~ 
nul mers al lucrărilor, incit ac 
noua bază sportivă se află in fi 
de finisare.

Baza cuprinde un stadion cu 
ren de fotbal gazonat de dimensi 
regulamentare, pistă de atletism 
o spațioasă tribună de beton, 
bazin de înot de 33,33 m cu an 
pentru copii și începători, un te 
de volei-baschet cu instalație e 
trică pentru nocturnă, pistă G.M 
gropi de sărituri, precum și un g 
de vestiare care oferă sportivilor 
confortul. întreg terenul este împi 
mult cu un gard din prefabricate 
beton armat.

(După o corespondență trimisă
Petre Oprea

Tg. Mureș
dat citire dării de seamă, după c< 
au luat cuvintul la discuții turner 
participanți la ședință. S-a 'trecut 
poi la alegerea noului consiliu al 
lectivului din care fac parte prin 
alții Arpad Balaș, Iosif Ferenc 
sportivele Rozalia Fekete și Ghiz 
Mathe. In unanimitate, adunarea f 
nerală a propus ca numele noului . 
lectiv sportiv să fie „Stăruința” C 
Iești.

Și alte colective sportive din .-oi] 
(Miercurea-Niraj. Cristești, Cîmpe 
ța) și-au anunțat dorința de a org 
niza curînd adunările generale.

klorea Romulus.cores^iwder



1 7-lea meci de fotbal 
între reprezentativele de juniori 
ale Romîniei și Ungariei

Iu o săptămînă 
[la Belgrad cu 
Ijunicri a țării 
fie pentru a 7-a oară formația Un- 
lei.
laspeții au sosit în Capitală vineri 
lineața. Deși merseseră toată noap- 
I cu trenul, erau nerăbdători să 
ă terenul pe care va avea loc 
țiul și mai ales să se dezmorțească 
ă călătorie. Astfel că la ora 12, 
15 jucători maghiari împreună cu 

renorii și conducătorii lor au po- 
t pe stadionul „23 August", 
nainte de plecare, în holul hote- 
i Ambasador, am stat de vorbă cu 
pucătorul tehnic al formației, 
fer Jozsef: „Echipa noastră este 
ră, chiar foarte tînără. Nici unul 
țre juniorii care i-am avut 
lut nu fac parte din actuala for- 
ție. Fotbaliștii noștri sînt talen- 
| avem individualități de mare cla- 
dar echipa nu este încă sudată.
această cauză au venit rezulta- 

puțin onorabile pe care le-am ob
it anul acesta cu echipa de junio-

Înaintea meciului 
Iugoslavia, echipa 
noastre va întîlni

anul

I- < are sînt aceste rezultate?
I- In cadrul turneului F.I.F.A. am 
I învinși de Spania cu 8—1 și de 
lonia cu 2—0, termînînd la egali- 
l în compania echipei R. F. Ger- 
re: 1 — 1. Am mai jucat două me
ri în compania juniorilor bulgari: 
[orie cu 3—0 Ia Budapesta, înfrîn- 
|e cu 2—1 Ia Varna. Acesta ar fi 
i al șaselea meci din 1957.
I- Și ce formație veți folosi?
F Dacă nu vor surveni indisponibi
li, vom începe meciul cu: FEKETE 

WERNER. JOZSA. NOVAK — 
CY. SOVARY — CSINOS, AL- 
j^KUHORSKL HOLAPI, TOTH. 
Hffai făcut deplasarea: portarul 
[idy, fundașul Geller, înaintașii 
z și Gorocs.
)ar ce fac juniorii noștri? 
tonștienți că meciul nu este dina-

cceseie voleibaliștilor craioveoi au o cauză!
■e biroul nostru s-au adunat în ul- 
Bele zile mai multe scrisori și tă- 
■ri din ziare venite din Craiova, 
■e dezbat o singură problemă, mult 
lutată în rîndul amatorilor de vo- 
I din vechea Cetate a Banilor: in- 
Bcesele echipei locale Locomotiva, 
■ mai precis, situația acestei for- 
■ii.
In rîndul muncitorilor ceferiști cra- 
Icni voleiul are o veche tradiție. 
I de an echipa lor masculină s-a 
■fentat tot mai bine pregătită, cul- 

cu finala campionatului de 
WKre din acest an cînd — cu 
lădanii deosebite — a cucerit drep- 
I de a juca în compania celor mai 
lie echipe din țară, în categoria A. 
I vis care dura de 7 ani devenise 
llitate.
Ilare bucurie în rîndul craioveni- 
I Meciurile amicale disputate apoi 
I compania selecționatei Plovdiv 
nu întărit speranțele într-o com- 
itare cît mai frumoasă din partea 
Irezentanților lor, singura echipă 
I regiune care participă la un cam 
Inat în categoria A.
tar de la un timp colectivul a în- 
lut să se dezintereseze de echipă, 
Boțind — probabil — că Iucrurîie 
I merge de la sine. Ca urmare, în- 
fcerea campionatului i-a găsit pe 
lioveni complet nepregătiți : nepuși 
Ipunct nici cu antrenamentele (fiind 
I nu au antrenor pregătirea o face 
111 dintre jucători), nici cu o sală 
litru antrenamente șî disputarea 
Iciurilor. Mai mult, lotul echipei 
I descompletase între timp, deoarece 
«ducerea colectivului în frunte cu 
I. președinte Dumitru Ion și con
ferea Direcției Regionale C.F.R. Cra- 
|a nu s-au Interesat de situația ma- 
lială a jucătorilor. Din copil răs
făț, echipa a ajuns un balast și de 
bea colectivul a încercat să se des- 
Itorosească de ea „pasînd-o“ fa Di- 
Imo sau Știința. In această situa- 
t înfrîngerile care au urmat (toate 
I 3—-0) apar ca normale.
par eșecurile au adus o atitudine 
Lila față de echipă din partea colec- 
kilui care a găsit de cuviință ca 
mația să nu se mai prezinte la 
teiul cu FI. roșie București, de du
mica trecută. Din fericire lucrul a- 
sta nu s-a întîmplat pînă la urmă, 
t’e drept cuvînt, ne scrie tov. I. 
nărășteanu, vicepreședintele comi- 
i regionale de volei că: ,.această 
dpă nu este actualmente a nimă- 
i. Nimeni nu vrea să se mai inte- 
seze de situația ei. Iotul este des-

Miine la ,.23 Auguat”

inte jucat, ei s-au pregătit intens. 
Miercuri au jucat în compania echi
pei bucureștene Tînărul Dinamovist, 
iar ieri dimineață au făcut un ușor 
antrenament. Antrenorii s-au fixat 
asupra următoarei echipe: GHIȚA
(Energia 23 August București) — 
BARBULESCU, MOTROC, MURE- 
ȘAN — PETRU EMIL, PETCA — 
1VANSUC, RAAB. MATEIANU, UN- 
GUROIU (Rakcsi), RENYE. Meciul 
va fi arbitrat de Julian Mytnik (Po
lonia).

Cupa R.P.R. ediția 1957 — prin tre
cerea Ia desfășurarea sezonului toam- 
naprimăvara — se va termina abia 
anul viitor, odată cu campiona
tul. In acest sezon șe va mai disputa 
doar o etapă, ultima înaintea 
finale. Jocurile acestei etape vor 
Ioc după următorul program:

21 noiembrie: Energia Brăila 
Dinamo Brăila, FI. roșie 7 nov.
— Dinamo 6 București, Energia 
August București — Progresul 
C.P.C.S. București, Progresul Calafat
— Locomotiva T. Severin. FI. roșie 
Rm. Vîlcea — Progresul Sibiu, Pro
gresul Corabia — Știința București, 
Energia 3 Reșița — Energia Reșița, 
Recolta Salonta — Recolta Cărei. 
Progresul Bistrița — Știința Claj, 
Locomotiva lași — Energia Fălticeni.

24 noiembrie: Progresul Suceava — 
Dinamo Bacău, Dinamo Bîrlad — 
Știința lași, Progresul Focșani — 
Locomotiva Constanța, Energia Cim- 
pina — Energia Moren i. Energia I 
Mai Ploești — Energia uz. tr. O. 
Stalin, Energia Arad — Locomotiva

fazei 
avea

Arad
23

Ultima etapă de cupă 
a sezonului la fotbal

>

completat condițiile de antrenament 
sînt improprii (craiovenii nu au făcut 
nici un antrenament în sală înaintea 
începerii campionatului). Jocurile pro
gramate acasă sînt disputate în— 
București, deși s-ar putea utiiiza cu 
anumite îmbunătățiri manejul de pe 
Calea Caracal sau sala de la L.T. 2“.

Ce are dc spus asociația Locomoti
va de aceasta situație ? Ce are de 
spus Comisia Centrală de volei? 
Nu știm dacă asociația cunoaște 
această situație iar dacă o cu
noaște — și nu a luat nici a 
măsură, cu atît mai rău. Dar, ce să-i 
faci, așa se întîmplă atunci cînd pri
virile sînt îndreptate numai spre cele 
două echipe de volei din București, 
care — oricum — sînt mai aproape 
decît cea din Craiova, deși toate trei 
poartă aceeași denumire: Locomotiva.

MIRCEA TUDORAN

Atenția atleților europeni este îndreptată spre Stockholm!
Nici nu s-a tras cortina peste ac

tivitatea atletică competițională a 
anului în curs și de acum toți se și 
gîndesc la viitoarea activitate a se
zonului 1958, al cărei punct culmi
nant va fi, fără îndoială, cea de a 
Vl-a ediție a Campionatelor europe

ne de la Stockholm. In acest scop cei 
mai multi dintre atleți au și început 
pregătirile pentru campionatele euro
pene, iar pe de altă parte, organiza
torii suedezi, au luat din timp toate 
măsurile pentru asigurarea celui mai 
deplin succes întrecerilor care se vor 
desfășura între 19—24 august pe 
stadionul olimpic din Stockholm.

Cea de a Vi-a ediție a Campiona
telor Europei a sfat în centrul preo
cupărilor și discuțiilor de la ședința 
Comisiei europene de atletism din 
l.A.A.F. care a avut loc zilele trecute 
la Belgrad.

Cercetînd cu atenție calendarul tu
turor competițiilor internaționale ale 
anului viitor, întocmit acum la Bel
grad, se poate constata o adevărată 
afluență a întîlnirilor de verificare 
înaintea campionatelor europene. 
Pentru selecționarea loturilor diferite
lor țări, în luna iulie se vor desfășu
ra campionatele naționale ale Gre
ciei, Olandei, Angliei, Poloniei, Ro
mîniei, Spaniei, Cehoslovaciei, Iugo
slaviei, Ungariei, Franței, Suediei, 
Norvegiei, Germaniei, Finlandei, Bel- 
2'ei, Turciei ețc. In felul acesta luna 

Renye, unul din cei mai buni juniori 
romîni în partida cu Iugoslavia, va 
reapare mîine în întllnirea cu Ungaria.

Arad. Energia S. Mare — Locomotiva 
Cluj, FI. roșie Tg. Mureș — Energia 
C. Turzii, Energia 132 — Energia Hu
nedoara, Energia Sibiu — Energia 
Lupeni.

Cele 20 de echipe Învingătoare în 
această etapă se vor califica pentru 
16-imile de finală, in care vor intra 
în joc și cele 12 echipe din categoria 
A.

Dezvoltarea atletismului în școli
0 sarcină importantă 

pentru profesorii 
de educație fizică

i

Răsfoind statisticile atletismului 
din (ara noastră, printre concluziile ce 
pot fi trase, apare limpede și aceea 
că dezvoltarea atletismului școlar nu 
a atins încă nivelul valoric așteptat 
și că, față dc importanta ce trebuie 
să i se acorde, activitatea de atletism 
desfășurată de elevi a rămas cu mult 
în urma necesităților noastre. Din 
acest motiv, fără a exista o activi
tate permanentă și preocupări în con
secință, din rîndurile sutelor de mii 
de elevi de pe tot cuprinsul țării, 
s-au ridicat prea puțini aceia ale că
ror performanțe să-i îndreptățească să 
aspire la un ioc în loturile republi
cane de juniori, rezultatele lor avfnd 
o valoare modestă.

Dar poate că nu acesta ar fi lucrul 
cel mai esențial, cj faptul că marea 
majoritate a elevilor noștri nu iubesc 
atletismul. Și nud iubesc pentru un 
motiv foarte, foarte simplu: nu-1 cunosc! 
Necunoașterea aceasta poate fi expli
cată prin lipsa de interes a unora 
dintre profesorii de educație fizică din 
școli, care nu s-au străduit să gă
sească și să utilizeze cele mai bune 
metode pentru popularizarea atletis
mului în rîndurile elevilor lor, sau 
prin aceea că în multe cazuri, profe
sorii cei mai price puți care au dorit 
să întreprindă ceva în această direc
ție s-au izbit de tot felul de greutăți 
materiale, peste care nu au putut tre- 

iulie poate fi numită, pe drept cu- 
vint, luna campionatelor naționale.

In afara acestor competiții speci- 
iulie și primele 
se desfășoară 
meciuri bilate- 

mitinguri inter- 
oglindește cum

concursurilor 
cuprinde cea de 
a Campionatelor 

ale R.P.R. 
ediția

anului 
a Xl-a 
interna- 
septem- 

Jocarilor 
septem-

(13—15 
a XVI l-a a 
Sofia (19—21
Marea Britanie—împe- 
și Commonwealth la 
august); medal R.F.

fie naționale, în luna 
zile ale lunii august, 
o serie întreagă de 
rale și tot felul de 
naționale, fapt care 
nu se poate mai bine, atenția și im
portanța pe care federațiile de atle
tism ale țărilor europene o arată pen
tru campionatele de la Stockholm.

Programul
1958, 
ediție 
ționaie 
brie) ; 
Balcanice Ia 
brie); meciul 
riul Britanic 
Londra (2—4 
Germană—U.R.S.S. la bărbați (20— 
21 septembrie) etc. In general se 
observă o prezență a concursurilor 
internaționale de tot felul și a me
ciurilor inter-țări (seniori și juniori), 
a meciurilor ’ inter-regionale și inter- 
localități. Un fapt interesant este acela 
că în 1958, reprezentativele unora din 
republicile unionale ale U.R.S.S. vor 
susține o sumedenie de întîlniri ca 
echipele diverselor țări. Astfel: Es
tonia, Letonia, Lituania vor înțîlni

X-.,

Turneul internațional de polo pe apa’

CAMPIOANELE UNGARIEI, U. R. S. S, R0MÎNIE1
ȘI NUMEROȘI „OLIMPICI” PE PROGRAM

După succesul obținui prin organi
zarea „Cupei București", activitatea 
internațională la polo pe apă continuă 
prin organizarea de citire asociația 
Dinamo a unui interesant turneu, care 
va ți găzduit de bazinul acoperii Flo- 
reasca. De astă-daiă protagoniste vor 
fi trei echipe campioane naționale ți. 
probabil, o selecționată a Capitalei. 
Valoarea turneului organizat de Di
namo este reflectată tn primul rtnd de 
nivelul jocului de polo practicat tn ță
rile care vor fi reprezentate. Formația 
Dozsa Szolnck reprezintă Ungaria, 
al cărei renume pe plan mondial este 
de prisos să-l mai subliniem. Titlurile 
de campioană olimpică, cucerite In 
majoritatea edițiilor olimpiadelor, ca 
și locurile fruntașe obținute tn mal 
toate competițiile internaționale la 
care a participat, au consacrat de 
mult Ungaria ca țara tn care se 
practică cel mai valoros joc de polo. 
Dozsa Szolnok este campioana Un
gariei șl cuprinde tn rtndurile ei nu
meroși componenți ai formațiilor cam
pioane olimpice. Ferencz și Istvan 
Hasznos, Boros, Kanîsza au repre
zentat deseori Ungaria și au partici
pat la Jocurile Olimpice de Ia Helsinki 

Multe dintre școiile noastre nu au 
dispoziție o bază sportivă cit »e

ce.
1» . .
poate de simplă, cu o groapă pentru 
sărituri, un cerc pentru aruncarea 
greutății și un loc bătătorit, care să 
poată fi utilizat ca o pistă pentru a- 
lergări. In aceste condițhini munca 
entuziastă desfășurată de 
unii dintje profesorii de 
educație fizică, care au 
obținut succese dintre ce
le mai frumoase, apare 
ca un fapt cu totul izo
lat.

Apreciind just rolul și 
importanța pe care o are 
atletismul în dezvoltarea 
calităților fizice, morale 
și de voință ale tineretu
lui nostru, Ministerul în
vățământului și Culturii 
a elaborat o serie de di
rective privind îmbună
tățirea și intensificarea 
activității de educație fi
zică șt a dat o serie de 
instrucțiuni 
dezvoltarea 
școlar.

Pentru a 
cestor directive și pentru 
a se putea porni la exe
cutarea unor măsuri con
crete. Ministerul Invăță- 
mîntuluj și Culturii orga
nizează in colaborare ctt 
U-C.F.S. o conferință me
todică pe țară, cu profe-

cu privire la 
aHetisrmrhri

da viață a-

R.D.G.; Cehoslovacia—Bieloruși» ; A- 
zerbaidjan. Georgia și Armenia vor 
întîlni echipele Bulgariei; Ucraina— 
Ungaria etc.

Atleții și atletele noastre vor sus
ține și ei o serie de meciuri. In afara 
întâlnirii masculine cu Norvegia da 
la Oslo, ei vor întîlni în med re
vanșă echipa R.D. Germane, iar fe
tele vor participa la cea de a treia 
ediție a triunghiularului cn Ceho
slovacia și Italia, Ia Bmo. Juniorii vor 
participa la aceleași meciuri ca și 
în acest an; cu Ungaria și Bulgaria; 
cu Polonia și Cehoslovacia; cu iugo
slavia. în afara acestora, seniorii șl 
senioarele vor lua parte la o serie 
de concursuri internaționale, la cam
pionatele europene și bine înțeles la 
Jocurile Balcanice.

In ceea ce privește campionatele 
europene. în ședința de la Belgrad a 
fost definitivat programul întrecerilor 
și au fost fixate standardurile' de par
ticipare. Iată lista acestor standarduri: 
bărbați: greutate 15,20; disc 48,00; 
suliță 67,00; ciocan 55,00; înălțime 
1,93; lungime 7,15; prăjină 4,15; 
triplu 14,60; femei : greutate 12,50; 
disc 42,00; suliță 43,00; înălțime 
1,58 ; lungime 5,60.

La aceste campionate atleții germani 
din est și vest, vor forma o singură 
echipă ca și la Jocurile Olimpice de 
la Melbourne- 

sau Melbourne, cucerind medaliile cHț 
aur. Din formație fried fac partt 
Szegedi, Brinzsa, Koncz, Kelcrnetț, 
Hegman, «uezora, Pinter etc. Antf» 
norul echipei este Goor Istvan, cară; 
a participat ca arbitra la Cupa Bucu
rești.

Uniunea Sovietică, a cărei valoare 
in jocul de polo s-a evidențiat în 
ultimii ani din ce tn ce mal mult 
(locul trei la ultima Olimpiadă este 
edificator) va fi reprezentată de cam
pioana sa, echipa Dinamo din Mos
cova. Dintre componenți subliniem pe 
„olimpicii" Mașvenieradze, Novikov, 
Kartașev și Spleaipin, ca și pș Rîjak, 
Malțev și Karmanov. Antrenori, 
Malin.

Romlrtia este reprezentată de valo
roasa echipă Dinamo București, cam
pioană a țării pe anul 1957. Dinamo- 
viștli vor prezenta formația cu care 
de curînd au cucerit titlul de cea mai 
bună echipă din Rominia. La turned 
va mai participa o selecționată a Ca- 
pitalei.

întrecerile internaționale de polo pi 
apă se vor disputa săptămîna viitoa
re, marți, joi și slmbătă, la bazinul 
acoperit Floreasca.

sorii de educație fizică. Conferința va 
avea Ioc in București In zilele de 16 
și 17 noiembrie. La lucrările ei vor 
participa toți cei care activează sus-> 
ținut sau militează pentru promova-, 
rea atletismului tn rîndurile tineretu
lui nostru. Dintru început trebuie să 

.. ■■’

Competițiile școlare de atletism pot atrage nenu- 
mărați elevi. Acest lucru a fost dovedit și de 
competiția organizată de ziarul „Sportul popular", 
la care au participat peste 2000 de elevi și eleve 
din Capitală. Iată-l pe unul dintre concurența 

la săritura tn lungime
(Foto: GH. DUMITRU)’

apreciem că această conferință are 
o importanță deosebită, deoarece pen
tru prima dată îi este dat atletismului 
școlar să constituie o preocupare prin
cipală a tuturor acelora care pot și 
trebuie să contribuie Ia sprijinirea și 
dezvoltarea acestei activități.

Făcînd parte din aceia care au 
practicat atletismul cu toată convin
gerea și pasiunea, și pe de altă, 
parte, în decursul anilor, făcînd parte 
din rîndurile profesorilor de educație 
fizică, care s-au străduit să sădească 
tn sufletul elevilor dragostea pentru 
acest frumos și util sport, pot aprecia 
ca fiind cu totul pozitivă inițiativa 
organizării aceste» conferințe.

Sînt convinsă că de aceeași părere 
vor fi și colegii mei: Cornel fovă- 
nescu, Ion Moina, Amo Kummer și 
alții, care în timpul lucrărilor confe-, 
rinței vor ridica o serie de probleme 
din cele mai importante, bazate pe ex
periența lor de atâția și atâția ani de 
muncă, de studii și cercetări. Cu a- 
cest prilej, sînt sigură că colegii mei 
mai tineri, printre care Romeo fo- 
nescu din Roșiorii de Vede, Liviu 
Mereuță din Orașul Statin Ioan Lini 
din Satu Mare etc., vor avea prilejul 
să-și îmbunătățească cunoștințele, pe 
care să șl le pună mai apoi în slujba 
ridicării atletismului din țara noastră.

Prof. ANGELA FILIP 
fostă recordmană națională 

de atletism

SPORTUL POPULAR
Nr, am p«g- s a



Inultima etapă a campionatului feminin de handbal Cu referire Ia „Cupa Dinamo** la gimnasti

Mîine se va încheia prima parte a 
«campionatelor republicane de handbal. 
Mai precis, se va disputa ultima etapă 
a turului acestor întreceri. Și nu a 
lipsit mult ca un asemenea eveniment 
isă poată trece neobservat, pfiri fap- 
ttul că jocurile programate în ultima 
etapă nu sînt în măsură să influențeze 
prea mult prin rezultatele lor configu
rația clasamentului.

Un singur lucru salvează închide- 
jea sezonului de handbal: derbiul cam
pionatului feminin. Firește că, citind 
aceste rînduri, veți exclama: iarăși 
■derbi la handbalul feminin ? Iarăși I 
Fiind trei echipe angajate In lupta 
pentru ocuparea primului loc (Progre
sul M. I. C., Flamura roșie Sibiu, 
Progresul St. roșu) și pentru că jocuri
le dintre ele au fost programate în 
ultimele trei etape ale turului campio
natului a fost normal ca în perioada 
actuală să asistăm la trei meciuri 
„,cheie“ ale întrecerii echipelor femi
nine.

Pentru mii ne este programat jocul 
Progresul M.I.O. — Progresul St 
roșu, joc la| care — prin capriciul sor
ților — vor asista și handbalistele de 
la Flamura roșie Sibiu, deoarece ele 
au de susținut la București întîlnirqa 
cu echipa Știința L&F. Cîteva cuvinte 
despre acest meci. Atît prin prisma 
comportării din ultima vreme, dar șL 
mai ales datorită unor cauze — sa 
le spunem obiective — Progresul St. 
roșu are suspendată pe cea mai efica
ce atacantă (Victoria Dimitrescu) 
— favorită în această întilnire pare 
echipa Progresul MI.G. Să nu uităm 
însă că în primăvară în jocul final al 
campionatului victoria a revenit la li
mită (2—1) echipef Progresul St roșu, 
deși favorită era tot Progresul M.I.G. 
Astfel Incit, chiar și în condițiile spe
ciale Sa care se dispută, partida se 
anunță totuși extrem de echilibrată.

O mostră a dîrzeniei tntllnirilor dintre echipele feminine Progresul M.I.C. 
fi Progresul St. roșu. Fotografia a fost luaiă cu prilejul finalei cam
pionatului din primăvară. Ugron fi Popescu, căzi nd jos, au scăpat min
gea, în timp ce Cirligeanu și Dumitrescu se pregătesc să fi-o dispute.

Vînătoarea,

★

In campionatul masculin liderul 
wa schimba precis. Aceasta pentru 
■echipa C.G.A. nu va disputa jocul 
care îl are programat la Ploești

se 
că 
pe 

. „ ____ ■ . - cu
Energia, fiind plecată în turneu în 
R. Cehoslovacă. Lăsînd însă la o parte 
acest fapt întrecerea echipelor măs
line programează pentru mîine o serie 
«de pprtide decisive în ce privește or
dinea echipelor în coada clasamentu
lui (Știința I.C.F.-Energia Reșița și 
Flamura roșie Cisnădie-Recolta Jim. 
bol la). *
I ■

Și echipele masculine de categoria 
!B își vor disputa mîine ultima etapă 
ta' primei părți a campionatului. In 
taceastă întrecere au existat două 
Șocuri restante încheiate cu urmă
toarele rezultate : Voința Sighișoara— 
Progresul Odorhei 13—6 și Voința 

^Sighișoara—G.SA. Constanța 13—8.

Numeroși sînt aceia care dintre toa
te sporturile preferă vînătoarea. Și 
pe bună dreptate. Fiecare anotimp îți 
oferă o altă surpriză, fiecare regiune 
un alt specific. Variată și reconfortan
tă, vînătoarea dezvoltă o serie de 
csflități: agerimea, curajul, îndemîna- 
rea, spontaneitatea, dezvoltarea simțu
rilor văzului, auzului, îmbunătățirea 
pregătirii fizice generale. Pe scurt, 
a fi un bun vînător înseamnă a fi un 
om viguros și bun ochitor.

Vînătoarea nu-1 desăvîrșește însă 
’“l,e pe om numai din punct de vedere fi- 
lSCU- zic.

Pentru vînător, natura nu are mis
tere. Regiunea în care vînează, el o 
cunoaște cu de-amănuntul. 
potecă, oricît de abruptă, îi 
prietenă; fiecare vîrf. oricît de 
ros, este cucerit; fiecare izvor, 
de ascuns, este descoperit. Nu 
loc întîmplă'tor faptul că unii 
cei mai neînfricaii partizani din tim
pul războiului în U.R.S.S. au fost 
recrutați din rîndurile vînătorilor. 
Buni oameni rezistenti la
ploi și la ger. plini de inițiativă și

Fiecare 
este 

oolțu- 
oricît 
e de- 
dintre

ln campionatul de rugbi lupta 
pentru evitarea retrogradării continuă

Deși era considerată ca hotărftoare 
/pentru configurația clasamentului ți 
jpentru evitarea retrogradării, întrun
irea dintre Progresia F.B. țl Știința 
□institutul d« Mine nu a reușit să 
„.limpezească epele“, partida terminîn- 
du-se cu un scor de egalitate : 3-3 (3-3).

IMeciul a plăcut In general, mal ales 
prin lupta care s-a dat pentru obți
nerea victoriei, echipele dînd totul 
pentru aceasta. Progresul F.B. a do
minat în prima repriză cînd a și mar
cat o Încercare prin Tănase. ' 
luare însă studenții, prlntr-un joc „la 

□nînă”, reușesc să stăpînească terenul 
(mai ales după căderea fizică a ad
versarilor dintre care mulțl jucători 
greoi) dar nu pot marca datorită pri- 

jpelll în fazele hotărîtoare. De remar
cat cA In repriza secundă Știința a 

.avut cîteva oeazii clare ratate de pu- 
rțln (exemplu: lovitura de pedeapsă 
executată de Graur de la 35 m.). Pen- 

rtru studențl a marcat același Graur 
itransformlnd • lovitură de pedeapsă. 
«C. Plamandl a arbitrat corect un

La re

meci desfășurat în limitele sportivi
tății.

■" Hossu — corespondent 
joc iată si :
CATEGORIEI A

16 14 1 1 241:34 45
16 13 1 2 325:27 43
16 13 • 3 284:47 42
16 12 1 3 216:56 41
16 5 3 8 63:105 29

16 4 2 10 47:218 26
16 4 1 11 57:277 25

15 3 4 8 43:104 25
15 4 1 10 45:156 24
16 0 0 16 28:326 15

V.
In urma acestui
CLASAMENTUL 

L Locomotiva Gr. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

r.
C O A
Energia I.S.P. 
Dinamo București 
Locomotiva 
Progresul F. 
C.S.A. Ploești 
Știința I. M.
Energia Republica 

ÎS. Energia Petroșani
★

In categoria B la Buzău s-a Jucat o 
partidă restanță: Locomotiva cu E- 
nergia Ploești terminată cu rezultatul 
de egalitate 3—3 <0—0). Au marcat:
Varta (încercare) pentru Energia și 
Guloi (lovitură de pedeapsă) pentru 
Locomotiva. De semnalat slabul arbitraj 
prestat de P. Merghlșesca, care a tn- 
nuențat rezultatul.

N. Stănescu — corespondent

P.T.T. 
B.

cu
(Puți 
stîn

întcu

INVITAȚIE LA EXIGENTA» »

SERIOZITATE SI DISCIPLIN
„Cupa Dinamo”, care a inaugurat pro

gramul competâțional al gimnasticii 
sportive după perioada pregătitoare, reu
nind în concurs pe maeștrii și maestrele 
sportului, a fost un concurs reușit, cu o 
participare numeroasă (na a lipsit nici un 
maestru al sportului) și de un nivel teh
nic promițătoi: (toți gimnaștii demon- 
strînd că și-au însușit mulțumitor noile 
exerciții impuse și liber alese). Deci în
ceputul a fost bun, ceea ce ne face să 
privim cu încredere viitoarele competiții 
mari dintre care una — poate printre 
cele mai importante, — campionatul re
publican individual, bate la ușă (16-17 
noiembrie a.c.).

Dar, după ce transmitem felicitări or
ganizatorilor „Cupei Dinamo”, secțiilor 
de gimnastică din colectivele sportive 
pentru munca depusă Ia însușirea noilor 
exerciții și comisiei de gimnastică a ora
șului București pentru preocupările sale 
în vederea unui start bun, facem un 
popas mai îndelungat asupra unor se
rioase aspecte negative.

Este știut că la concursurile de gim
nastică (și. de altfel, la toate sportu
rile) DISCIPLINA este una din obliga
țiile cele mai importante ale sportivului. 
Or, la „Cupa Dinamo” DISCIPLINA A 
LASAT DE DORIT, încălcîndu-se de 
multe ori litera regulameutuluâ. fată 
cîteva exemple:

Arbitrul director al concursului coor
dona adunarea echipelor pentru începe
rea întrecerilor sau pentru schimbul ta 
aparate. Gimnaștii nu ascultau dispozi
țiile decît după repetate comenzi In 
poziția de drepți fiind, se mișcau, dis
cutau... Am avut impresia că în sală se 
găsesc sportivi neinstmițL Un capitol 
al regulamentului prevede că „gimnaștii

un sport al curajului 
îndemînării

curaj, ei au 
dînd lovituri

Dragostea

făcut minuni de vitejie, 
necruțătoare dușmanului, 
de natură, iubirea și o- 

crotirea faunei sînt atributele esențiale 
ale oricărui vînător adevărat.

Vînătorii de azi, oameni ai muncii, 
iubesc și ocrotesc vîrtatul ca un bun 
obștesc. Departe de a mai fi, ca în 
timpul regimurilor burgheze, un mij
loc de alungare a „spleenului“ celor 
avuți, vînătoarea și-a căpătat astăzi, 
prin orientarea noilor vînători care 
o practică, adevărata și sănătoasa ei 
accepțiune, adică: un mijloc de ocro-

nii uităm că 
urși și cerbi 
nea, sîntem 
capre negre de la noi, prin exemplare 
minunate de rîși, pelicani și vulturi.

Orientarea justă și măsurile salutare 
luate nu au privit numai ocrotirea e- 
xemplarelor rare ci și protec(ia în ge
neral a vînatului cu pene și păr, prin 
interzicerea vînării în epoci'e de re
producție, prin crearea de zone de 
protecție, prin asigurarea de hrană, și 
sărării în timpul iernii, printr-o pază 
mereu sporită.

avem cei mai frumoși 
din Europa! De aseme- 
vestiți prin sprintenele

iniare 
ilturi.

Tinărul Dimovist a cîștiga
Cupa 1 Noiembrie” la senină

nu au dreptul în tiimpul concursului s 
vorbească cu arbitrii. Oare maeștri 
sportului Ștefan. Harno, Emilia Vătășoi 
Anica Kociș sau gimnaștii Gheorgh 
Stanciu, Elena Petroșanu și Elena Po 
povici nu cunosc acest lucru? Nu est 
mai puțin adevărat că au greșit și ace 
arbitri care au permis asemenea discuții 
precum și arbitra principală, Adina Stro 
eseu, care nu a interzis discuțiile, e 
însăși căutînd să se explice față d 
sportivi.

Părăsirea băncii de gimnastică es 
permisă în timpul concursului num 
cu aprobarea arbitrului principal, acor 
dată în cazuri de forță majoră. La „Cupi 
Dinamo” aproape fiecare a făcut ce j 
vrut, fără a fi dată vreo sancțiune. Uni 
preferau să stea lungiți pe saltelele pla 
sate lîngă bănci, alții se plimbau de 
un aparat Ia altul, iar echipa C.C.A 
părăsea sala aproape în întregime (c 
ce regulamentar atrage după sine elimi 
narea din concurs). Antrenorii și arbi 
frii au stat impasibili la asemenea aba 
teri, așa că nu este de mirare că penna 
nentele apeluri ale arbitrului princiipa 
lansate de la microfon s-au risipit î 
van.

După cum știm un exercițiu încep 
la banca de gimnastică și se sfîrșește to 
acolo, gimnaștii fiind obligați să salu 
în poziția de „drepți” atît la venire cî 
și la plecare pe șefii brigăzilor de ar 
bitri. Orice abatere de ia această pre 
vedere regulamentară se penalizează c 
un punct. La „Cupa Dinamo” un aseme 
nea paragraf nu a fost „cunoscut” ni 
de concurenți, nici de arbitri! De a 
Gheorghe Stanciu și-a permis, cînd 
căzut de pe aparat, să-și ridice 
mînă bretelele și cu cealaltă 
înălțată) să-și anunțe repetarea, 
cu spatele la arbitru !

Timpul de încălzire la aparate 
fixat de organizatori, 
rajați de antrenorii lor 
lungirea încălzirii, nu 
zile. Așa au făcut la 
antrenorii Silviu Magda, Nicolae Băiaș 
Francisc Kociș, Caius Jianu, permițîn 
du-și chiar să discute enervați pe ace 
temă cu arbitrul principal. Mai mult 
antrenorul Silviu Magda și-a îngădui 
să ceară socoteală arbitrilor pentru no
tele acordate. Chiar dacă arbitrii ar f 
greșit (și s-a greșit destul de mult 
acest concurs) nimeni nu are dre 
să-și manifeste nemulțumirea decît p 
tr-o contestație scrisă înaintată arbi 
trului principal. Este cu totul needueati 
și condamnabil ca un antrenor să se 
comporte de față cu sportivii așa c 
s-a comportat antrenorul Silviu Magda.

Manifestările glmnaștilor ia „Cupa Di
namo” demonstrează că antrenorii s-a 
ocupat în perioada pregătitoare n 
de procesul de instruire. Rolul lor 
este numai acesta. Antrenorii sînt edu
catori prin exemplul lor personal, prin 
munca de zl cu zi 
tivii.

Nici arbitrii nu 
obligațiilor lor. 
(Hidi, Podlaha, Mayer care s-au prezen
tat în haine de stradă), lipsa de exi
gență în aplicarea regulamentului și 
chiar numeroasele greșeli în aprecierea 
execuțiilor dovedind că nu cunosc încă 
noile exerciții, amendamentele tehnice și 
coduil de punctaj cu anexele lui, s%ut 
probleme care trebu-ie pus^ Ia punct 
în colegiul central de arbitri si în cole
giul Capitalei.

Gimnaștii 
care solicită pre- 
respectă comen 
„Cupa Dinamo”

care o depun cu spor-

au fost Ia înălțimea 
Neglijența în ținută

FRANCISC LO

in sala de gimnastică de lîngă 
poligonul Dinamo au luat sfîrșit a- 
seară întrecerile pentru „Cupa 7 No- 
iembrie“ ha 
colectivului Tinărul Dinamovist care 
a totalizat 80 puncte. Pe locul 2, 
Șaoala sportivă de tineret cu 25 
puncte iar pe locul 3, Progresul F.B. 
cu 23 puncte. Individual, concursul a 
fost cîștigat de : Ion Panaitescu (Vo
ința) și Valeria Ludman (Șc. Tin.J—• 
floretă — Alex. Roseti (T. D.J — 
spadă — și Mihai Cerchez (T. D.) 
sabie.

scrimă. Cupa a revenitToate aceste masuri au dus ia o 
mărire substanțială a stocului de vî- 
nat, care a atras după sine și im
portante beneficii economice, vînătoa
rea devenind astfel un factor econo
mic important în viața țării noastre. 
Iată numai cîteva din cifrele de vînat 
pe diferite specii, recoltate anul tre
cut: s-au împușcat 700.000 de iepuri, 
totalizînd circa 2.800.000 kg 
1.500 mistreți — 90.000 kg 
150 cerbi — 22.500 kg, 1000 
— 16.000 kg., vînat de baltă: 
kg- In afara importanței din 
de vedere alimentar, vînătoarea mai 
aduce economiei noastre și însemnate 
cantități de blănuri și piei. Numai a- 

•/nul trecut au fost valorificate 500.000 
kblănițe de iepuri, 25.000 de vulpi, 
f 1000 de blănuri de jderi, 2000 de nurci, 
|500 de vidre, 20.000 alte diverse 
r blănuri de viezure, nevăstuici, etc. 
S Din cele expuse pînă acum am în- 
t cercat să arătăm în linii mari însem- 

neam, pe membrii colegiului de an- Jnătatea sportului vînătoresc în statul 
trenori să elaboreze un cuprinzători nostru democrat-popular.
plan de muncă și să dea îndrumări? Dîndu-i o deosebită importanță, Ht>- 
tehnice precise tuturor secțiilor de> tărîrea C.C. al P.M.R. și a Consiliului 
popice din țară, pentru ca prin antre-?de Miniștri cu privire la reorgaiu’za- 
namente metodice și prin atingerea v rea mișcării de cultură fizică și sport 
unor trepte gradate de performanței din R.P.R. trece sportul vînătoresc 
popicarii să se afle în cea mai bunăaîn cadrul U.C.F.S.-ului. 
formă, în preajma acestor 
mente sportive.

Anul 1958 va 1 
astfel valoarea popicarilor romîni sub-J ridică vînătoarea*, ajutînd prin aceasta 
liniată de campionatele mondiale devia dezvoltarea și propășirea acestui 
anul acesta de la Viena. (sport.

fire și pază a bunurilor naționale. Vî
nătorii de azi sînt luptători înverșu 
nați împotriva braconajului, sînt apă
rători ai ordinei socialiste, auxiliari 
devotați ai organelor puterii de stat.

Odată cu măsurile pentru ocrotirea 
faunei noastre, vînătorii își întețesc 
acțiunile de stîrpire a răpitoarelor și 
dăunătorilor: lupii, cîinii hoinari, vul
pile, nevăstuicile, dihorii, pisi
cile sălbatice. Lupta pentru distruge
rea lor trebuie să fie permanentă, cu 
atît mai muit cu cît țara noastră este 
cunoscută pe plan mondial pentru tro
feele vînătorești de mare valoare. Să

carne, 
carne, 

căpriori 
100.000 

punct

A apărut
Nr. 21

„Cupa Europei", obiectiv principal în pregătirea 
popicarilor noștri jruntași '

r In linii mari, programul competițio- 
ihal internațional șl popicarilor noș- 
itri fruntași este cunoscut în prezent 
El cuprinde cîteva concursuri de 
■primă mărime care vor constitui de
sigur un examen de maturitate pentru 
«ei mai buni sportivi romîni din 
cest domeniu.

In primul find constatăm 
bucurie că pregătirile popicarilor 
fost puse pe baze temeinice asigurîn-

al revistei ilustrate sportive

a-

CU 
au

du-li-se condiții dintre cele mai bune. 
Obiectivul principal este Cupa Euro
pei, care se va desfășura la sfîrșttul 
primăverii viitoare Ia Munchen 
(R.F.G.). In prealabil, sportivii noș
tri vor primi vizita puternicei repre
zentative a R.P.F. Iugoslavia și apoi, 
în preajma Cupei Europei, se vor de
plasa în R.D. Germană pentru antre
namente comune cu valoroșii popicari 
ai țării prietene și totodată pentru 
cîteva întîlniri de verificare cu ei.

Acest interesant terțet de întîlniri 
internaționale a tăcut, așa cum spu.

cu un fotoreportaj special de la 
meciul de fotbal

R.P.R. GRECIA

event-V Urmînd linia trasată de Hotărîre, 
iziarul nostru va dezbate în coloanele 

trebui să confirme L sale diferitele probleme pe care le

Abonați-vă din timp pentru 1958. 
la revista

STADION
anul acesta de la Viena.
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ft ETAPÂ-METEOR, CARE A DEMONSTRAT DIN PLIN
DE CE NU TREBUIE ÎNTRERUPT CAMPIONATUL

Jocuri slabe, cu o singură excepție, victorii la limită și un lider 
care se confirmă ț Energia Petroșani

Nici n-a apucai să se reia, și campionatul categoriei A s-a și întrerupt. 
De data aceasta pe un termen ceva mai scurt: pină la 24 noiembrie. Ful- 
gerătoarea apariție a echipelor în campionat a fost suficientă însă pen
tru a vedea cît de mare este influenf a negativă asupra pregătirii echipelor 
și jocului practicat de ele, a întreruperii campionatului. Cu excepția par
tidei C.C.A. — Energia Steagul roșu, toate celelalte meciuri au fost de un 
slab nivel tehnic, iar numărul spectatorilor redus. Și pe bună dreptate: și 
echipele și spectatorii au 
peri...

Și încă o constatare

început să uite de campionat, cu atîiea întreru-

Un
neplăcută : arbitraje, în general, slabe,

frumosmeci
Competiție îndrăgită maiCompetiție îndrăgită mai mult ca 

oricare alta, campionatul categoriei A 
ne-a oferit joi unul din acele me
ciuri dinamice și spectaculoase, care 
te fac realmente să vibrezi în tri
bună. Prinzînd o zi „mare”. Energia 
Steagul roșu s-a angajat într-un joc 
deschis, kuptînd tot timpul de la e- 
gal la egal cu formația Casei Cen
trale a Armatei. Desigur, indispo
nibilitățile pe care le-au avut mil
itarii au contribuit la echilibrul de 
forțe de pe terert, dar — oricum — 
modul cum a jucat în acest meci e- 
chipa din Orașul Stalin, echilibru: 
dintre compartimente, combativitatea 
de care a dat dovadă, toate acestea 
au uimit atît pe spectatori cît și pe- , 
adversari. Intr-o partidă în care nici 
una din cele două echipe n-a pus 
accentul pe apărare, ci au atacat și 
contra-atacat continuu, mutând joci 
de la o poartă la alta, firește că 
6-a trecut de multe ori se lingă vic
torie. Chiar în ultimele 5 minute am 
asistat la două faze dramatice, care 
puteau să schimbe soarta partidei, 
j.ntîi în lavoare>a echipei C.C.A. (dar 
Ghiță a interceptat în ultima frac
țiune de secundă balonul pe care 

tantin era gata să-l împingă în 
|ă cu capul) și «po: în avanta-

jul Energiei Steagul roșei, care cu 
cîteva chpe înainte de fluierul final 
a avut o acțiune fulgerătoare pe ari
pa stingă, oprită, de-aitfel, neregle
mentar în careu.

Rezultatul de egalitate ni se pare 
echitabil. Energia a avut superiori
tatea în prima repriză, iar C.C.A. 
a atacat mai puternic în a doua par
te a meciului. Chiar în această pe
rioadă, Energia n-a comis însă gre
șeala tactică de a se retrage în a- 
părare, ceea ce ar fi dus-o sigur la 
pierderea jocului.

De la C.C.A. cel mai mult ne-a 
plăcut Tătaru, care a avut o serie 
de acțiuni în viteză deosebit de fru
moase. Au mai jucat bine: Voinescu 
și Bene. Din rînduriie oaspeților me
rită o remarcă specială: Marinescu, 
David și Hașoti.

Din păcate și o decepție: arbitra
jul lui M. Popa. El a fost nesigur ți 
a lăsat nesancț;<mate infracțiuni evi
dente în careu și în- afara lui. Iî 
vom reproșa, de asemenea, că nu și-a 
făcut simțită prezența mei atunci ând 
Birsan îl ataca 
?unîndu-i direct 
ea corporală.

violent pe Tăfcaru, 
tn pericol integrita

JACK BERARIU

numai să domini!...
fotbal: ose intîmplă deseori in 

domină (Dinamo Buc.) și alta

Praca (dreapta) — centrul înaintaș 
plasai, blochează balonul. (Fază din al echipei Energia St. roșu — a tras precis, dar Voinescu, steni și bine 

jocul C.C.A. — Energia Si. roșu, 2-2).

ciul cu Grecia — a fost eroul zilei, 
înaintea meciului se credea că el nu 
va putea juca ți trebuia să fie în
locuit cu Lodreanu

După pauză jocul a devenit ceva 
mai dinamic, meritul fiind al Știin
ței care a acționat ceva mai hotărit.

Arbitrul T. Asztato» a condus sa
tisfăcător

Al. Gross — corespondent

O victorie muncită a 
Flamurii roșii Arad
Jocul FL roșie Arad — Energia 

Tg. Mureș nu a avut darul să entu
ziasmeze pe cei 6.000 de spectatori 
prezenti P« stadionul „30 Decembrie*. 
La ambele echipe a ieșit în evidență 
lipsa întâlnirilor publice. Jocul a de
ziluzionat »n special în prima repri
ză cînd s-a iucat foarte slab. Ener
gia a prestat un joc defensiv, uti- 
lizindu-l pe Vakarcs II ca un al trei
lea mijlocaș In aceste condiții, a- 
tacul tor animat doar de Meszaros 
II, a trecut de puține ori de Unia de 
centru. După pauză, arădanii sînt 
cei care atacă mai insistent și au 
inițiativa în ioc.

Dar. cînd nimeni nu se aștepta, 
oaspeții deschid scorul: Vakarcs II, 
revenit în linia de atac, vrea să pa
seze mingea lui Jozsi, dar intervine 
Dusan care trimite balonul exact în 
picioarele lui Vakarcs II: un șut sec 
și... 0—1 (min. 51).

Șapte minute mai tîrziu, la un a- 
tac al echipei locale, Iliescu reține 
mingea dar îi scapă printre mîini 
în corner. Lovitura este executată 
de Szekely (FI. r.) pină la Marin 
Marcel care prelungește balonul Ia 
Mercea și acesta înscrie de la 5 m.: 
1—1. Arădanii au în continuare su- 
oeriorttatea teritorială dar nu pot 
fructifica, decît în min. 87: Marin 
Marcel trage la poartă, mingea e in
terceptată de Băcuț II care de la 6 
m. frage în bară de unde mingea 
intră în poartă: 2—1.

Ștefan Weinberger — corespondent

Final fericit 
pentru ploeșteni

După ce Progresul Oradea a 
chis scorul prin Niculescu și,
ales, după felul în care se jucase 
pină atunci, foarte puțini erau aceia 
oare mai sperau într-o victorie a for
mației ploeștene. Intr-adevăr, oas
peții se arătaseră pînâ atunci supe
riori din punct de vedere tactic, con
tra a ta cînd periculos. In tot acest 
timp, ploeștenii au înghesuit jocul pe 
centru sa<u au utilizat mai mult a- 
ripa D. Munteanu-Bădulescu, care a 
funcționat defectuos.

Golul înscris de orădenl a avut 
însă efectul unui „duș rece" pentru 
Energia, care și-a întețit atacurile, 
imprimîndu-le mai multă agresivitate, 
înaintarea echipei ploeștene a mers 
mult mai bine și datorită faptului că 
atacul a fost modificat; D. Munteanu- 
Tabaroea-Zaharia-Dumitrescu-Bădules- 
cu. In această nouă formulă, cei 
cinci atacanți ploeșteni s-au găsit 
mai bine, finalizând mal mult acțiu
nile tor. Ca urmare a acestui lucru, 
poarta tai Gebner a fost supusă la 
un veritabil bombardament și Ener
gia Ploești a părăsit terenul învingă
toare.

Ca aspect general, meciul a plă
cut prin spectaculozitatea fazelor. 
Este de remarcat faptul că în min. 
12 Gebner a apărat o lovitură d,e la 
11 m. defectuos trasă (le Băduiescu. 
Arbitrul D. Schulder (București)' a 
condus departe de faze, comițînd o 
serie de greșeli, mai ales ftaierînd 
cu în-tîrziere.

1. Opresctt șl I. Iordache 
corespondenți

energia

De-

4 3
5 0
3 3
4 1
3 3

13:22 
9:16 
7:26

Iliescu 
Kajlik, 
T6r6k,

2 20:14
4 19:14
3 12: 8
3 12:10
3 13:15

S 14
7 12

— Szekeiy, Nagy. 
Gierllng — Josz; 

Vakarcs H, Mesza-

(Foto GH. DUMITRU}

C.C..A,

Știința Timișoara — Energia Stea
gul Roșu; Locomotiva București — 
FL roșie Arac; Enei-gia Tg. Mureș — 
C.C.A.; Dinamo Cluj — Energia Pe
troșani; Progresul Oradea — Dinamo 
București; Progresul București — E- 
nergia Ploești.

Rezultate, formații, clasament..J
ENERGIA STEAGUL 

ROȘU S-X (1-2)

Aa marcat: Alexandrescu (min. 
Hidfean din „U m." (min. 11), n»u- 
lan (mln. 31) și Constantin (min cț). 
Spectatori: 15.««.

C.C.A.: Voinescu — zavoda n (V. 
lâaidovan), Staicu, Dragomirescu — 
Jenei, Bone — V. Moidovan (Zavoda 
II). Constantin, Alexandrescu, Oxdsie, 
Tătara.

Enerva Steagul roțu: Gteță — 
Birsan, Marinescu, Campo — Hid>- 
șan, Aron — Hașoti, Fusolan, P.-oca 
Sagetl. David.

FL- ROȘIE ARAD — ENERGIA 
TG. MUREȘ 2-1 (♦-»)

Am marcat: Mercea (min. f8) p BA- 
ceț H (mln. W) pentru FL roșie, Va 
“Jj5 11 pentru Energia. Spectatori:

FI. roșie: Coman — SztJcs, Dușan, 
Ferma ti — Capas, SerfSzd — Szekely, 
Meecea, Băcuț H, Petschovski. Marin 
Marcel

RnergU 
Szasz — 
Bocsardi, 
ros n

PLOESTI — PROGRESUL 
ORADEA 3-1 (4-41

Au marcat: Niculescu (mln. 50,, 
Dumitrescu (min. «1 și 78), Zaharia 
(mln. 64). Spectatori: 13.000.

Energia: Sfetcu — Fahonțu, Mari
nescu. Topșa — Fronea. Neacșu — 
Paharia, Tabarcea, Dumitrescu, D 
M un tea nu, Băduiescu.

Progresul: Gebner — Iacob, Tiriac, 
Kiss n — Băcuț I, Cuc — Toth, “ 
mien, Vaczl, Niculescu, BîscA

CLASAMENTUL
9 7 0 2 15: 
9522 15: 
9522 29:13 12
9
9
9
8
9
8 3 2 3 12:13
9 3 0 6
9 2 16
9 0 18

DINAMO BUCUREȘTI — ENERGIA 
PETROȘANI »-l (»-l)

A marcat: Ciurdărescu (min. 43). 
Spectatori: 8.9M.

Dinamo: Cosma — AL Vasile, L 
Lazăr. FL Anghel — Călinoiu (Nea- 
gu), NunweiUer — R. Lazăr, Nicușor, 
Ene. Neagu (Călinoiu), Suiu.

Energia: Crîsnic — CSolan. panait, 
Tîrnoveanu — Cosmoc. Deieanu — 
Ghibea, Fior ea, Ciwdărescu, Gabor, 
Sima.

DINAMO CLUJ — LOCOMOTIVA 
BUCUREȘTI 2-1 (1-1)

Au marcat: MShai din „11 m.” (mim 
30) și Csegezi (min. ÎS) pentru Di
namo. respectiv Raab (min. 6). Spec
tatori: 10.090.

Dinamo: Cîmpeanu — Moareăș. Hu
lea. Szakacs II — Tîrcovntou, Dra- 
gornir — Mihai, Rădulesou, Eftimle, 
Csegezi, PubUk.

Locomotiva: Dungu—Dodeanu, Văr- 
zan, Greavu — Bodo, Langa — Copil 
III. Raab. Olaru. Sered'aL Fiiote. 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — PROGRE

SUL BUCUREȘTI 1-9 (0-0)
A marcat: Lereter (min. 87). Spec

tatori: 8.000.
Știimța: Fuchs — Zbîrcea, Brî/izei, 

Florescu — Mazăre, Tănase — Gir- 
ieanu, Lereter, Ciosescu, Filip, Boroș.

progresul: Birtașu — Dobrescu, Io- 
niță, Soare — Ciocea, Mihăilescu — 
Daidă, Mateianu, Banciu, Dinulescu, 
Leuca.

nimerit bara, iar Tîrnăveanu ■ sal
vat de pe linia porții). In schimb, de 
cite ori contraataca Energia Petro
șani apărătorii dinamoviști intrau in 
panică. De altfel, agresivitatea atacu
rilor Energiei și slaba comportare a 
apărării dinamoviste, Tn care Al. 
Vasile și I. Lazăr au fost în perma
nență depășiți, se oglindesc și în ra
portul de comere favorabil (5—3) 
jucătorilor din Petroșani.

Deci, cu toate că Dinamo Bucu
rești a dominat majoritatea timpului, 
nu înseamnă că Energia Petroșani a 
primit... cadou două puncte la Bucu
rești. Dimpotrivă, Energia le-a justi
ficat printr-un joc omogen, rapid și 
calm, eu treceri iuți din apărare în 
atac.

In concluzie, o întrebare: de ce 
oare unii jucători (Călinoiu, Panait, 
Nicușor), buni fotbaliști, reușesc 
prin comportarea lor nesportivă să-și 
atragă dezaprobarea publicului? Nu 
este păcat de efortul și de calitățile 
lor? Noi credem că da!

CĂLIN ANTONESCU

Așa 
echipă 
marchează (Energia Petroșani). A- 
ceastă constatare vă poate da o ima
gine generală despre cele ce s-au 
petrecut joi după amiază pe stadio
nul Dinamo. Repetăm: a imagine ge
nerală. Asta deoarece mai sînt încă 
o serie de aspecte pe marginea me
ciului Dinamo București-Energia Pe
troșani, care merită să fie luate în 
discuție.

Majoritatea timpului meciul s-a dis
putat în jumătatea de teren a echi
pei din Petroșani. Și cu toate aces
tea, puzderia de pase laterale și 
combinații sterile ale înaintașilor d:- 
namoviștî a făcut ca apărarea echi
pei oaspe să fie foarte liniștită. Este 
drept că a existat și o perioadă de 
10—15 minute, prin mijlocul celei de 
a doua reprize, cînd atacul bucu- 

iștenilor a fost ceva mal agresiv 
l merit în această privință revi- 

j’e, fără discuție, lui Călinoiu) și cînd 
nu a lipsit mult ca Dinamo să obțină 
epalarea (un șut ai lui Călinoiu a

Spectatorii clujeni mulțumiți numai de rezultat
Dinamo Oiuj și Locomotiva Bucu

rești n-au oferit jGcul așteptat, de
cît sub aspectul dîrzeniei cu care 
și-au disputat punctele. Pentru că, în 
ceea ce privește nivelul tehnic, spec
taculozitatea, întîlnirea n-a satisfă
cut nici pe departe exigențele com
petentului public clujean. Antrenorii 
celor două echipe ne spuneau, după 
meci, că jocul nemulțumitor al echi
pelor lor este în mare măsură ur
marea întreruperii procesului normal 
de pregătire, întrerupere cauzată de 
desfășurarea fragmentată a campiona
tului. in ce ne privește, sîntem de 
acord cu ei. Atît pe dinamoviști, cît 
și pe ceferiști i-am văzut, înainte de 
întreruperea campionatului, jucînd 
mult mai bine. Joi însă, de ambele 
părți au abundat bîlbîielrle în apă
rare, pasele greșite, acțiunile bine 
concepute dar terminate penibil. 
Două elemente negative care s-au a- 
dăugat calității scăzute a spectaco
lului le-au constituit: desele ieșiri de 
nervozitate ale unor jucători (din
tre care mai supărătoare cele ale lui 
Seredai și Răduiescu} precum șl ar
bitrajul ezitant și cu aprecieri ine
gale al lui Aurel Man, care a avut 
„o zi proastă".

*

Ca perioade de dominare, jocul a 
fost egal. In prima repriză — după 
ce Raab a deschis scorul reluînd 
spectaculos, cu capul, o centrare a lui 
Seredai — dinamoviștii au dominat, 
forțind egalarea pe care au obținut-o, 
meritat, prin transformarea unui pe
nalty (Mihai). După pauză, fero
viarii au ținut mingea mai mult în 
terenul advers. Mai ales că Fiîote 
și Copil au dat un randament mai 
bun decît în prima repriză, trăgînd 
după ei^ atacul, prin curse pericu
loase. Dinamoviștii au fost însă mai 
periculoși, prin clare acțiuni de con
traatac. La una dintre acestea, Cse
gezi — după ce a căutat poarta în 
tot timpul meciului — a „prins” unul 
din șuturile lui necruțătoare, de la 
16 metri, și a adus victoria echipei 
locale.

De la 
îndeosebi 
de două _ „ . ____ ____
dulescn, Szakacs II. Halfii șj Huiea 
au comis multe greșeli. In afara jo
cului bun al aripilor, în repriza se
cundă, mai remarcăm de Ia oaspeți 
pe Seredai și Langa. Atacul feroviar, 
lent și ineficace.

RADU URZICEANU

Clasamentele
SERIA 1

de la

Dinamo Oloij ne-au 
Cîmpeanui, care a 

ori goluri gata făcute, Râ

plăcut 
salvat

des- 
mai

O singură ocazie e suficientă 
victoriepentru

O parte din amatorii de fotbal din 
Timișoara părăsiseră stadionul îna
inte de terminarea întîinirii Știința 
Timișoara — Progresul București. 
Scorul alb care se păstrase pină 
spre sfîrșit și . jocul anost prestat de 
cele două echipe îi determinase la 
acest lucru. Dar după ce făcuseră 
cîteva sute de metri, uratele prelun
gite care se auzeau de pe stadion 
i-au făcut să pornească toți la fugă.

cros.înapoi, ca intr-un adevărat 
Uratele salutau golul marca» în mln 
87 de Lereter și care aducea victoria 
echipei timișorene

Știința a început jocul slab, ac- 
ționînd fără convingere, în timp ce 
Progresul se mișca mult mai bine 
pe teren, mai legat. înaintașii ac
ționau frumos dar nu au reușit în 
nici un moment să-l depășească pe 
Brînizei care — deși lovit de la me-.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Locomotiva Iași 
Dinamo Brăila 
Progresul Rădăuți 
Energia Moineștd 
Tecuci
Locomotiva Pașcani 
Știința Galați
FI. roșie Buhuși 
Progresul Dorohoi9. _ __________

10. Energia Bacău
11. știința IMF Iași
12. Locomotiva Tg. Oena
13. FL roșie Botoșani
14. Energia Btriad

19 7 2 1 27: 7
10 6 3 1 23: 9

10 6 2 2 20: 9 
10 5 3 2 18:14 
10 6 0 4 14:12

10 5 1 4 20:14
10 3 4 3
10 3 4 3
10 3 2 5
IO 3 2 5
10 3 1 6
W 3 0 7
10 1 3 6
10 1 3 6

16:13 
14:12 
13:21
8:16

10:19 
9£L6 
13:27

8:24

16
15
14
13
12
11
10
10

8
7
6
5
5

cu

onosport
lată cum arată un buletin Pronosport 

12 rezultate exacte:

I. Știința Timișoara 
București (pauză) 
Știința Timișoara 

București 
IU. Dinamo

București 
Dinamo

București
C.C.A.

Progresul

II. , Progresul
(final) 
Cluj — Locomotiva 

(pauză)
cluj — Locomotiva 
(final)

București — Energia 
Orașul Stalin (pauză)

VI. C.C.A. București — Energia 
Orașul Stalin (final)

VII. Dinamo București — Energia 
Petroșani (pauză)

VIII. Dinamo București — Energia 
Petroșani (final)

IX. Energia Ploești — Progresul 
Oradea (pauză)
Energia Ploești 

Oradea (final)
XI. Flamura roșie Arad — Ener

gia Tg. Mureș (pauză)
XII. Flamura roșie Arad — Ener

gia Tg. Mureș (final)

IV.

V.

X. Progresul

X

1

1

3

X

1

2

X

2

X

1

1. Energia Petroșani
2. Energia Ploești
X C.C.A.
4. '.tiința Timișoara
X Progresul București
X Dinamo București
1. Dinamo Cluj
8. Energia St. roșu

9. Fi. roșie Arad
14. Euergia Tg. Mureș 
LL Locomotiva Buc.
12. Progresul Oradea

LA 24 NOIEMBRIE...

categoriei C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Energia 
S.-----
9. 

».
11.
12. 
IX
14.

SERIA A

Tirgoviștc 
131 
București

Energia 
Energia 
Energia 
Locomotiva Galați 
Energia 
Energia

Sinada 
Constanța
Galații 

Medgidia 
Pitești

Il-a

Energia 
Dinamo
FI. roșie București 
Energia Victoria 
Energia 4 Cîmpina 
Energia Leordenl 
Fi. roșie Giurgiu

SERIA A III-a

Locoin. Tr. Severin1------------- -----------------
2. Progresul Brad
3. Energia Oțelul roșu
4. Știunța Craiova
5. FI. roșie Rm. Vîlcea
8. Progresul Corabia
1. Energia 188
L Fi. roșie 7 Nov. Arad 
* Locomotiva Craiova

Energia
Energia
Energia 
Energia 
Energia

9. 
1». 
11. 
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.
13.
14.

3 Reșița
14
Tg. Jiu 
Craiova 
Constr. Arad

SERIA A

Progresul Bdstrița 
FI. roșie Oradea 
Recolta Sighet 
Voința Tg. Mureș 
Progresul S. Mare 
FI. roșie Sf. Gh. 
Energia Oradea 
Recolta Topdița 
Progresul Turda 
Recolta Sailonta 
Dinamo B. Mare 
FI. roșie Cluj 
Energia 7 
Recolta Cărei

16
10
10

3 i
2 2
1 1

iV-a

10 6 2
10 7 0
lft 5 3
10 5 1
10 5 1
10 2 6

26:12 13 
18:11 12 
16:11 12 
15:13- 11
16:14 
11:15
12:17

11:22
9:10
6:20

9
8
8
8
7
0
3

20: 8 14 
22:17 14 
19:13 13
20:10 U
15:18 11 
14:12 10

2
3
2
4
4
2

10 5 0 5 16:16 10 
10 3 4 3 7:11 10 
10 3 3 4 22:17 
10 3 S 4 12:21 
10 3 2 5 13:17 
M 1 C 3 11:15 
10 3 1 6 21:27 
10 1 4 t 10:20

Clasamentele au 
urma ultimelor rezultate 
gute.

9
9
8
8
7
8

fost întocmite In 
neomolo-



Putem aștepta cu încredere campionatele 
internaționale de scrimă

UNDE MERGEM

Aspect de la un

De mult n ara nlai asistat la un 
concurs de scrimă atît de echilibrat 
ca returul campionatului republican 
pe echipe ta spadă și sabie. Fiecare 
me. ieeare asait, a fost muncit ia 
maximcm. Aceasta din două motive: 
înt i. pentru că de rnimărut meciuri
lor cîștigate și (mai mult) al victo
riilor înregistrate depindea situația în 
clasamentul general, apoi, pentru că 
returul «opta și. ca prilej de selec
ție pentru campionatele internaționale 
de scrimă ale R.P.R. care vor avea 
loc peste cîteva zile în Capitală.

Ca nivel tehnic — cu mici excep
ții - asaitur'le pot fi notate cel pu
țin cu bine. Ca martori oculari pu
tem afirma că selecționerii au avut o 
sarcină foarte dificilă pentru a se 
hotărî pe cine să aleagă .

Am subliniat de la început acest 

Sezonul de hochei pe gheață se apropie
La .nspecția de hochei pe gheată a competiții care vor stimula și mai 

început ,de cîteva săptămîni o anima- mult activitatea colectivelor sportive
ție caracteristică apropierii iernii. Te
lefonul zbîrnîie mereu, actele și dosa- 
rele se adună tot mai multe pe birouri 
și, în plus, au început să apară, isco
ditori, și... ziar știi. Cauza acestei fe
brile activităfi nu trebuie căutată prea 
mult: se apropie deschiderea sezonu
lui de hochei pe gheață.

Sfntem astăzi în măsură să punem 
ia dispoziția cititorilor o serie de vești 
(îmbucurătoare I) privind apropiata 
feluare a activității la hochei pe 
gheată

BOGATA ACTIVITATE INTERNA...

Cele mai importante competiții in
terne vor fi campionatul categoriei A 
și cel al categoriei B care anul acesta 
— probabil — vor avea asigurate con- 
dițitini de desfășurare mult mai nor
ma e ca în alți ani- Plecînd de la 
«Ceasta constatare, Comisia centrală 
de hochei pe gheață și inspecția de 
resort și-au îndreptat în mod special 
atenția asupra competițiilor interne 
cons:derîndu-le drept mijlocul cel mai 
sigur de dezvoltare a hocheiului pe 
gheață din țara noastră.

Campionatul categoriei A se va 
desfășura sistem turneu (tur și retur) 
cu participarea a 8 echipe: Recolta 
Miercurea Ciuc, C.C.A., Știința Cluj, 
Dinamo Tg. Mureș, Progresul Gheor- 
ghiem, Energia Steagul roșu Orașul 
Staiin, Flamura roșie Sighișoara, Pro
gresul Miercurea Ciuc. Datele de dis
putare au fost astfel stabilite: turul 

*— 1-8 februarie și returul — 11-19 
martie. Cît privește campionatul cate
goriei B el se va disputa sistem turneu 
numai tur între 15 și 22 ianuarie cu 
participarea a 8 echipe: Flamura ro
șie Tg. Mureș, Voinja Miercurea Ciuc, 
Progresul Rădăuți, Știința Galați, Re
colta Sebeș, Energia Tîrnăveni, Lo
comotiva Cluj și Locomotiva TAROM 
București.

In afară de aceste două întreceri în 
calendar mai sînt prevăzute și alte

asalt de. sabie.
îmbucurător aspect al formei trăgă
torilor noștri fruntași, pentru că sîn- 
tem în prag de Confruntare interna
țională, în spre Care, ținînd seama de 
forma arătată de serimerii noștri 
fruntași, putem privi cu încredere. Și 
ie cerem acestora să se comporte și 
in cadrul concursului international cu 
aceeași dîrzenie cum au făcut-o la 
Tg. Mureș. In felul acesta vom avea 
— fără îndoială — numeroase sa
tisfacții.

Titlul de campioană absolută a 
R.P.R. a revenit Casei Centrale a 
Armatei. Insă, mai mult decît altă 
dată, trăgătorii militari și îndeosebi 
cei de ia sabie care au încheiat cam
pionatul, au trebuit să se bată serios 
pentru a-1 cîștiga. Un singur meci 
nul pe care sabrerii de la C.C.A. l-ar 
fi făcut anula și posibilitatea obți-

cu secții de hochei pe gheață

DAR Șl INTERNAȚIONALA!

De fapt, în primui rînd trebuia să 
scriem despre activitatea internațio
nală, pentru că prin ea se va inaugura 
sezonul de hochei pe gheață. încă din 
luna decembrie o serie de echipe frun
tașe din țara noastră vor întreprinde 
turnee în străinătate. Este probabil 
ca Recolta Miercurea Ciuc sâ joace 
în R. P. Ungară, C.C.A. în Iugoslavia 
și Știința Cluj în R. Cehoslovacă.

Echipa reprezentativă a țării va 
susține prin mijlocul lunii februarie un 
meci cu selecționata R. D. Germane, 
iar mai tîrziu hocheiștii noștri vor 
reprezenta țara la Campionatele mon
diale de la Oslo, care se vor disputa 
între 28 februarie și 9 martie

★
Ca încheiere cîteva amănunte. Com

petițiile interne cele mai importante ca 
și întilnirile internaționale programate 
Ia noi se vor desfășura la București, 
iar în momentul de față se lucrează 
la definitivarea cererilor de trans
ferare, astfel că abia peste cîteva zile 
se vor cunoaște schimbările survenite 
în loturile echipelor. 

Voința Craiova și Voința Cluj protagonistele 
campionatului masculin de popice

PLOEȘTI, 8 (prin telefon). Acum 
trei zile au început în localitate între
cerile finale ale campionatelor repu
blicane masculine de popice.

întrecerea pentru cucerirea titlului 
se dispută între echipele Voința Cra
iova, Voința Cluj, FI. roșie Roman și 
Energia Sibiu. Se oare că protagoniste
le acestui campionat vor fi Cele două 
formații Voința. Sorții au făcut ca ele 
să se îniilnească chiar în prima parti
dă a campionatului. Cu o pregătire 
și cu o orientare în joc mal bune, 
craiovenii au terminat învingători la 
o diferență de 52 popice. Rezultat fi
nal: 4828 p. d. •— 4776 p. d. pentru 
Voința Craiova. Eforturile vizibile de-.

nerii titlului suprem. Dar aceștia au 
luptat extraordinar, au cîștigat toate 
meciurile și încă într-o manieră cate
gorică: 14—2 cu Progresul F.B., 
15—1 cu Progresui Oradea, 12—4 cu 
Progresul Cluj, Energia Satu Mare 
și Știința Tg. Mureș și 16—0 cu 
Energia Ploești. Cel mai strîns scor 
a fost înregistrat în întîlnirea cu e- 
chipa Progresui Cluj (9—7) după 
ce aceasta conducea cu... 7—-4. Vă 
dați seama de voința și dîrzenia de 
care au dat dovadă sabrerii de la 
C.C-A. care au răsturnat o situație 
teoretic pecetluită și au obținut vic
toria. Numele lor: Andrei Vîlcea 
(cel mai bun din echipă). Dumitru 
Mustață, Ion Istrate șt Cornel Pel- 
muș.

Aceleași cuvinte de laudă se cuvin 
și spadasinilor de la Progresul F.B.
— Victor Teodorescu, Petre Atanasiu, 
Grigore Neculce și Alexandru Bruja
— care, într-o situație identică, con
duși de C.C.A. cu 7—4, au învins 
devenind campioni ai armei.

Spațiul nu ne permite să facem o 
analiză a tuturor echipelor partici
pante. Poate că aceasta Va fi făcută 
Ia sfirșitul anuiu:, odată cu încheie
rea întregii activități. Vom spune însă 
cîteva cuvinte despre fiecare dintre 
echipe.

Știința Tg. Mureș, o echipă tînără, 
cu trăgători de perspectivă, a înregis
trat un frumos succes. Locul 3 în 
clasamentul general este o răsplată 
bine meritată a studenților din Tg. 
Mureș și a antrenorului lor Andrei 
Kakucș. Horvath, Szasz, KorpoȘ, Pe- 
terfl și Csogor au fost cei mai buni. 
Dinamo Cluj, Energia Satu Mare, și 
Progresul . Cluj, clasate în ordine cu 
același număr de junețe, dar depar
tajate prin numărul victoriilor înre
gistrate în decursul întregului cam
pionat, s-au dovedit echipe care pot 
face oricînd zile negre fruntașilor, 
ou trăgători valoroși ca Szantai, Bar- 
tossy (Progresul Cluj) Csilag. Szo- 
lossy. Pelegrini (Dinâmo Cluj) Je- 
ney, Kosa. Mezei, Hady, Csipler (E- 
nergia Satu Mare) și cu perspective 
de creștere, Progresul Oradea, care 
n-a obținut decît locul 7 ca și Ener- 

„ gia Ploești, clasată pe locul 8, s-au 
comportat slab. In special ploeștenii 
(în afară de Gh. Lăudoiu) au tras 
sub posibilități Ia spadă și, firește, 
au căzut după locul 3 în tur pe tocul 
6 în clasamentul probei.

ELENA MATEESCU

ACTIVITATEA DE CICLOCROS 
CONTINUA

Al doilea concurs de ciciocros ai sezo
nului se va Qesiașura mîine în organi
zarea colectivului sportiv Recolta M-A.S. 
și va fi dotat cu „Cupa campaniei agri
cole cfe toamnă”, care se află la a H-a 
ediție. întrecerea este deschisă urmă
toarelor categorii: avansați» juniori, se- 
micurse și biciclete de oraș.

finind seama de lotul destul de mare 
de partăcipanți de la primui ciciocros, 
ca și de numeroasele adeziuni primite 
de organizatorii probei de mîine, se 
poate conta pe o participare importan
tă. Subliniem orientarea antrenorilor 
lotului nostru pentru „Turul Egiptu
lui” care includ în programul de pre
gătire și participarea la asemenea 
concursuri. Din păcate, o bună parte 
{•intre fruntașii pedalei se mențin încă 
într-o rezervă inexplicabilă față de 
probele ăe ciciocros,

IntTucît traseul competiției este ales 
în împrejurimile stadionului 23 August, 
pe care urmează să aibă loc un cuplaj 
de fotbal, organizatorii ne anunță că 
plecarea se va da la ora 8,30.

După ciclocrosul de mîine, calendarul 
de toafnnă mal cuprinde întrecerile din 
ziua de 17 noiembrie (organizate de forul 
sportiv al raionului 1 Mai; și cele din 
24 noiembrie, organizator: raionul Tudor 
Vladimirescu.
IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 

DE TENIS DE MASA
Toate intîinirile (masculine ți femi

nine) din cadrul uitând etape a 
campionatului categoriei A la tenis de 

masă care trebuia să aibă loc astăzi

puse de Francis Solomon (ultimul ju
cător al clujenilor care a intrat pe 
pistă) pentru a modifica scorul în 
favoarea echipei sale au fost totuși 
zadarnice. El a reușit să doboare 858 
popice, reușind cel mai bun rezultat 
de pînă acum în campionat, și să în
treacă net pe adversarul său Nicolae 
Stoianov, dar n-a reușit să refacă de
cît 60 popice doborîte din diferența 
de 1'12, cu care erau conduși clujenii 
în momentul cînd Solomon a început 
tura sa. Performanțe bune au înregis
trat craiovenii Gh. Amărezeanu și 
Mateiță Bădeanu, care au doborît cite 
850 și — respectiv — 840 popice. Ca 
o curiozitate a acestui meci este fapj

in Capitala
AZI

VOLEI. — Sala Dinamo ora 16,30 : 
Progresul C.P.C.S. Buc. — Locomotiva 
G. N. Buc. (f) ; Dinamo Buc. — Ener
gia T.E.M. Buc. (f) ; Energia Tr. 3 Buc. 
— Locomotiva C.T.F.T. Buc. (m.).

BASCHET. — Sala Floreasca Se la 
ora 17, meciuri Jn campionatul repu
blican : Energia Buc. — Știința I.C.F. 
(f) î Locomotiva Buc. — Voința Ora
șul Stalin (f) ; Progresul M.I.C -Bucu
rești—Energia cluj (ml.

MiINE
FOTBAL. — Stadionul Giuleștl ora 

1» : Locomotiva G. N. Buc. — Energia 
Fălticeni (cat. B) ; Stadion Dinamo ora 
10 : știința Buc. — Dinamo Bacău (cat. 
B) ; Stadion „23 August" ora 1245 : 
(Rominia — Ungaria (juniori) ; ora 14,70 '• 
Selecționata divizionară — Halmstadt 
Suedia.

VOLEI. — Sala Floreasca ora 8,30 : 
știința I.C.F. — Progresul Tîrgovlște 
lf) ; C.C.A. — Locomotiva Craiova 
(m) ; Dinamo Buc. — progresul I.T.B. 
Bue. (mi ; FI. roșie Buc. — Energia 
Arad (m).

HANDBAL. — Teren Progresul F. B. 
ora 11 : Progresul M.I.C. — Progresul 
Steagul roșu (I. cat. A) ; stadionul TI-

CAMPIONATE
VOLEI-mascuiln

Dlnamo București — Progresul I.T.B. 
Bue. ; Energia București — Locomotiva 
București ; Fi. roșie București — E- 
nergla Arad ; C.C.A. — Locomotiva 
Craiova ; Știința Cluj — Energia Or. 
Stalin

Feminin : Dinamo București — E- 
nergia T.E.M. Buc. ; FI. roșie Cluj — 
știința Timișoara ; Progresul C.P.C.S. 
Bile. — Locomotiva G. N. Bue.; 
Știința I.C.F. — progresul Tîrgovlște ; 
Voința Sibiu — Voința or. Stalin.

HANDBAL. —

Campionatul masculin, cat. A (etapa 
XI-3). Clsnădle : FI. roșie — Recolta 
Jimbolla ; Orașul Stalin : Dlnamo — 
știința Timișoara; Timițoaia : Energia
— Energia Făgăraș ; Sibiu : Voința — 
știința lași; Ploești: Energia — C.C.A. 
(aminat).

Campionatul feminin cat. A (etapa 
Xl-a). Tg. Mureș : Progresul — știința 
Timișoara ; Ploești : Energia II — Pro
gresul Or. Staiin ; Codlea ; Energia — 
FI. roșie Sighișoara ; Reșița : Energia
— Fi. roșie Mediaș.

Campionatul masculin cat. B (etapa 
Xl-a). Varisș: Recolta — Energia
I.C.M. Reșița ; Sighișoara : Voința — 
Progresul Baeău ; Odorhei : Progresul
— Energia Sibiu ; Constanța : C.S.A. — 
știința Galați ; Aiad : Progresul — 
Dinamo București.

și mîine, au fost aminate pentru sfîr- 
șitul săptămînii viitoare (16—17 noiem
brie).

GALA DE BOX LA ORADEA
Pe stadionul Voința din Oradea a 

avut ioc o intilnire amicală de box 
între echipele de juniori și seniori ale 
colectivelor Energia Reșița și Dinamo 
Oradea. Meciurile au fost disputate cu 
o ardoare deosebită dar în limitele 
sportivității, fapt la care au contri
buit și arbitrii P. Mihelfy, Alexandru 
Gilăn, Zoitan Horvath, Gh. Ștefănâeă 
și Andrei Totb.

Rezultate tehnice: muscă: Nicolae 
Tenea (D) b. p. I. Tăhacu (E) ; mus
că : Laurențiu Ionaș (D) h. KO III 
Ion Ionică (E) ; pană : R. Dankovszkl
(D) b. KO I E. Catană (E) ; semi- 
nțoară : I. Papp (D) b. KO II Marin 
Ciobanu (E) ; ușoară : Gh, Gia (E) b. 
P. Toth Zoitan (D) ; ușoară : Const. 
Șerban (D) b. ab. II FI. Popescu (E> ; 
ușoară : T. Szivos (D) b. p. FI Iseu
(E) ; ușoară : Iosif Szenes (D) b. dese. 
Gheorghe Gul (E) ; semi-mljl. : L. Ka- 
kucsi (E) b. p. Gh. Bancea (D).

Ilie Ghișa — coresp.

DINAMO — ENERGIA, „CAP DE 
AFIȘ' IN CAMPIONATUL DE BOX 

PE ECHIPE
Fără îndoială, in fruntea programu

lui etapei campionatului de box pe e- 
chipe se situează reuniunea de astă- 
seară de la Orașul Staiin. Se întîlnesc 
IMnamo și Energia, intr-un meci in 
care dinamoviștii au evident prima

tul că jocurile fără soț au revenit 
craiovenilor, iar cele cu soț clujeni
lor 1

In continuare, s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate: Energia Sibiu 
— FI. roșie Roman 4695 p. d. — 4548 
p. d. și Voința Cluj — FI. roșie Ro
man 4801 p. d. — 4652 p. d.

întrecerile masculine vor lua sfîrșit 
la 10 noiembrie, urmînd ca a doua zi 
să înceapă campionatul feminin. Tre
buie să remarc că din cauza slabei 
popularizări, arena Energia T.T.C. pe 
care se desfășoară campionatul este 
puțin frecventată de numeroșii ama
tori de popice din localitate

M. Eedroslan-corespoadent

neretului teren I, ora 14,30 : Știința 
I.C.F. — FI. roșie Sibiu (f. cat. A) ; 
știința I.C.F. — Energia Reșița (m. 
cat. A) ; teren Gluleștî i, ora 13 : Lo
comotiva G. N. — Dinamo Tg. Mureș 
(m. cat. B).

RUGBI. — Teren Parcul Copilului ora 
11: Locomotiva Gr. Roșie — Energia 
Republica ; teren Tineretului IV. ora 
11 : știința Inst. Mine — Energia I.S.P. ; 
teren P.T.T. ora 11 : locomotiva 
P.T.T. — Dinamo Buc. ; teren Progre
sul F. B. ora 15: Progresul F. B. — 
C.S.A. pîoeștl ; Teren Tineretului IV 
ora 15 : C.C.A. — Energia Petroșani 
(toate meciuri de cat. A); teren Tine
retului III ora 15 : Dinamo II — Ene». 
gia M.T.D. ; teren Tineretului II ora 
11 : Progresul I.A.S. Buc. — Energia 
Mine (cat. B, seria IlI-a) ; teren Tine
retului iii ora 11 : știința Agronomie 
Buc. — Voința Cluj (cat. B. seria Il-a) ; 
teren Locomotiva P.T.T. ora 9 : Loco
motiva P.T.T. — Locomotiva Gr. Roșie; 
teren EneTgia Republica ora 15 : Ener
gia Republica — Locomotiva Timișoara 
(meciuri In cadrul turneului final ol 
campionatului de iuniorll.

BASCHET. — Sala Floreasca de la 
ora 1544, meciuri în campionatul re
publican : Progresul M.I.C. — știința 
Cluj (f) ; C.C.A. — Știința Timișoara 
(m); Progresul F. B. Buc. — Progresul 
Oradea (f) ; Dlnamo Buc. — Dinamo 
Oradea (m).

CICLOCROS. — Ora 8,W: baza spor
tivă Recolta M.A.S. (Șes. lanculul).

REPUBLICANE
BASCHET. —

Masculin : Voința Iași — Locomotiva 
P.T.T. Buc. ; Dinamo Tg, Mures — E- 
nergia E. M. București ; Știința Cluj
— Progresul Or. Staiin; Progresul 
M.I.C. Buc. — Energia Cluj ; Dlnamo 
București — Dinamo Oradea ; C.C.A.
— știința Timișoara.

Feminin: Fi. Roșie Oradea — FI.
roșie Tg. Mureș ; progresul F. B. Bue.
— Progresul Oradea ; Progresul M.I.C, 
Buc. — Știința Cluj ; Energia Buc. — 
Știința I.C.F. ; Locomotiva București 
— Voința Or. staiin.

RUGBI —

Meeiurl în campionatul cat. B: 
Știința Galați — Energia Ploești ; pro
gresul Tecuci — Energia Bîrlad ; Lo
comotiva Buzău — Energia Brăila; 
știința Iași — Fi. roșie Or. Stalin ; 
știința Cluj — Energia Tîrnăveni ; E- 
nergia Hunedoara — LocomțlHva Ciuj ; 
Energia Lupeni — știința I.M.F. ; pro
gresul sibiu — Energia Constanța ; Me
ciuri in turneul final al campionatului 
de juniori: Tînărul Dinamovist (Timi
șoara) — știința Cluj ; FI. roșie Or. 
Staiin — Energia M.T.D. (Ultimul joc 
se dispută la 9. XI. a. e.l.

ATLETISM. —

orașul staiin, stadionul TractortH 
(campionatele școlare pe echipe).

șansă. Afirmăm aceasta, avînd in față 
formația anunțată și în care figurea
ză — după o lungă absență — cam
pionul olimpic Nicolae Linca. D? re
marcat însă că el va boxa în limitele 
categoriei mijlocie mică. De altfel 
dinamoviștii aliniază echipa : Putu Ni
colae, C. Toma, St. Vă-caru, M. Trancă,
C. Dumitrescu, I. Dragnea, N. Linca.
D. Gheorghiu (sau P. Daca în cazul 
în care Gheorghiu continuă să fie bol
nav), Gh. Velicu și St.' Marcovlceanu. 
Metalurgișțil au anunțat două indispo
nibilități — Dănllă Done și D. Rlzea 
— caTe le reduc în mod simțitor șan
sele în fața puternicei formații ddna- 
moviste.

Mîine, se intîlnese la Galați forma
țiile Voinței și Lecometiv-ed, iar la 
Arad reprezentarti'vele Flamurii roșii 
și Progresului-

JUNIORII GALAȚENI ȘI-AU DE
SEMNAT FINALIȘTII LA LUPTE 

LIBERE

Reuniunea pentru calificarea în fi
nala campionatului de lupte libere 
pentru juniori desfășurată la Galați în 
sala de sport a întreprinderii Fusul 
a prilejuit întreceri de un nivel mul
țumitor. Popularizarea a fost însă 
inexistentă, vina fiind a comisiei re
gionale. Iată cine s-au calificat : I. 
Mehedinți, I. Pleșcarii (Rec.) AieX. 
Vasi (Fl. roșie), Z. Andriadus (Rec.), 
Gh. Lungeanu (Rec.), V. Leahu (FI. 
roșie). G. Hodose (Rec.) Enache lorda- 
che, M. Velescu, I. Călin (Fi. roșie).

R. Leiboviei — coresp.

RESTANȚELE DIN CAMPIO
NATUL DE BASCHET

Cele două meciuri restante în cam
pionatul republican masculin de bas
chet s-au încheiat cu următoarele re
zultate : C.C.A. — Voința Iași 89 33 
(33-13), Progresul Orașul staiin — E- 
nergia E. M. București 55-70 (22-41).

CONCURS DE CANOTAJ IN CA
PITALA

Colectivul sportiv Locomotlva-Depar- 
tament c.F.R. organizează ta cinstea 
celui de al V-lea Congres al Sindica
telor din R.P.R. un concurs de caiac- 
canoe-schif, cu participarea tuturor 
colectivelor sportive din Capitală. 
Concursul va avea loc miine începînd 
de la ora 9,3» pe lacul Herăstrău.

ȘEDINȚA CU ARBITRII DE VOLEI

Luni după amiază la ofa 17,30 va 
avea loc la U.C.F.S., o ședință a co
legiului central de antrenon de vo
lei, împreună cu biroul colegiului de 
arbitri și cu toți arbitrii divizionari 
de volei din Capitală. Va avea loc o 
scurtă analiză a etapelor ce au avut 
loc ți a arbitrajelor prestate.



1.1 r LUPTĂTORI CELEBRI ÎN ECHIPA SUEO1H 
PENTRU MECIUL CU REPREZENTATIVA

R. P. ROMINE
! Ne despart exact cinci zile de data la care reprezentativa de lupte 
. clasice a țării noastre va primi vizita ..puternicei naționale a Suediei. 
I Această primă întîlnire între cele două reprezentative este așteptată cu 
) deosebit interes și emoție, întrucît în rîndul oaspeților figurează numeroși 
. luptători de valoare mondială. Oaspeții deplasează o echipă puternică 

capabilă să facă față și întîlnirii pe care echipa Suediei o va susține 
mîine la Budapesta în compania naționalei R. P. Ungare. Firește, aștep
tăm cu nerăbdare rezultatul dintre aceste echipe, deoarece ne va putea 
orienta într-o măsură asupra formei oaspeților noștri.

Dar iată, în ordinea categoriilor, pe cei care vor alcătui echipa Sue
diei : Erik Karl Andersson (loc IV la campionatele mondiale de la 
Karlsruhe), Edvin Vesterby (loc IV la ....................................- - .
Melbourne, învins și învingător al lui Fr.
Kahansson (loc III la Karlsruhe și loc V 
cat. 62 kgr.), Bertil Alexius Nystrom (loc 
al lui V. Bularca), Hans Antonsson (loc I 
cunoscuților 1. Simic—R.P.F.I., M. Sziivassy—R.P.U. și Tevfik Kiss— 
Turcia cel mai tînăr din formație — 22 ani), Karl Rune Jansen (loc IV 
la Karlsruhe, loc III la J.O. de la Melbourne, învingător al campionului 
mondial și olimpic Kartozia—U.R.S.S. și al lui Atli—Turcia), Bertil 
Antonsson (campion al Suediei din 1945, campion european, mondial și 
olimpic de numeroase ori, cel mai vîrstnic — 37 ani — dar și cel mai 
celebru din formația oaspe).

Este desigur o „carte de vizită" care nu are nevoie de prea multe 
comentarii.

Echipa Romîniei va fi alcătuită, după concursul de verificare de 
astăzi (Sala Floreasca II, ora 18), din următorul lot: D. Pîrvulescu și 
Gh. Szabad, Fr. Horvath și I. Cernea, M. Solcz și I. Popescu, Gh. Du
mitru și D. Cuc, V. Bularca și I. Keffer, M. Belușică și I. Țăranu, Gh. 
Popovici și I. Radu, A. Șuii și L. Bujor.

Karlsruhe, loc II la J.O. de la 
Horvath), Kjell Ahlin, Gunar 
la J.O. de la Melbourne la

II la Opatija 1957, învingător 
la Opatija 1957, învingător al

— Boxerii in febra pregătirilor pentru

SCRISOARE DIN BERLIN
— Fotbalul sportul nr. 1 — A Xl-a ediție, a „Cursei Păcii” fără Schur?

De la corespondentul nostru 
din R, D. Germană 

GERțiARD LERCH.

Odată cu sosirea toamnei, atleții 
se retrag încet-incet de pe pistele de 
atlet sm, continuîndu-și antrenamente
le în sală, iar înotătorii participă a- 
cum la concursuri organizate în 
bazine acoperite. In centrul atenției 
generale rămîne fotbalul, care și în 
R. D. Germană este sportul nr. 1. 
Aceasta cu toate că visurile parti
cipării reprezentativei R D. Germane 
la turneu! final de la Stockholm au 
fost spulberate. După cum se știe, 
în meciul decisiv de la Leipzig, cu 
echipa Cehoslovaciei, poarta reprezen
tativei noastre a fost supusă unui a- 
devărat bombardament din partea ru- 
tinaților înaintași cehoslovaci. Echipa 
R.D.G. a fost învinsă cu 4—1.

Acum în centrul atenției iubitori
lor de fotbal stau două preocupări : 
poate echipa Wismut Karl Marx- 
Stadt să reediteze performanța de 
anul trecut și să cîștige campiona
tul, iar pe de altă parte, va reuși tot 
ea să debuteze cu succes în optimile 
de finală ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni"? Părerea generală a amatori
lor de fotbal este că Wismut va reuși 
să treacă cu succes cele două mari 
încercări. Cu 4 etape înainte de sfîr- 
șit, Wismut conduce cu 2 puncte față 
de cealaltă pretendentă Vorwărts 
Berlin (care are cu 2 jocuri mai mult 
decît liderul), iar în ..Cupa Cam
pionilor" are o sarcină relativ ușoară, 
deoarece întîlnește o echipă modestă: 
Ajax Amsterdam. Primul joc va avea 
loc la Karl Marx-Stadt la 20 noiem
brie, iar returul la Amsterdam la 27 
noiembrie.

Cu mare interes este așteptată vi
zita echipei sovietice T.S.K.M.O. care, 
după terminarea turneului din Anglia, 
va juca la Berlin în compania echi
pei Vcrwârts.

★

Nici nu s-a încheiat încă acest an 
și, de pe acum, amatorii de ciclism 
discută cu însuflețire despre pregăti
rile pentru cea de a Xl-a ediție a 
„Cursei Păcii". A și fost alcătuit lo
tul cicliștilor, care își vor începe pre
gătirile încă în iarna acestui an. Din 
lot Teșește cel mai bun ciclist, Gustav 
Adolf Schur, cîștigătorul ediției a 
VllI-a. Schur nu va participa probabil 
la viitoarea ediție, din cauza pregă
tirilor ce le face pentru campionatele 
mondiale. Iată de altfel lotul com
plet: Roland Henning, Gunter Grun
wald, Erich Hagen, Rolf Topfer, Wolf
gang Grabo, Helmut Stopîer, Hans 
Schober, Wolfgang Hâertel, Egon Ad
ler, Bernhard Eckstein, Gerhard Lof- 
fler.

De bună seamă, știrile despre 
boxerii germani interesează în 
largă măsură pe cititorii ro- 

raâfli, pentru că în decembrie va

meciul cu echipa R. P. Romine

Record mondial !?

Mijlocașul dreapta Zapf (R. D. Germană) oprește un atac al înaintării 
cehoslovace. (Fază din meciul R D. Germană-R. Cehoslovacă, pentru 

preliminariile campionatului mondial)
avea loc, la Berlin și București du
bla întîlnire dintre reprezentativele 

R. D. Germane și R. P. Romine. Bo
xerii germani au obținut în ultima 
vreme cîteva succese remarcabile. La 
Glasgow, echipa R.D.G. a cîștigat cu 
14-6, laPraga ea a învins Cehoslova
cia cu 12—8 iar selecționata orașului 
Berlin a terminat la egalitate (10-19) 
cu cea a capitalei Angliei.

Lotul nu a fost încă alcătuit, dar 
este sigur că din echipa A nu vor 
lipsi cunoscuții Wolfgang Behrendt, 
Ulrich Nietzschke. Rolf Caroli. Repre
zentativele R.D.G. vor fi alcătuite 
după finalele campionatelor pe echipe, 
la care participă 12 formații.

Pînă atunci se va urmări forma și 
pregătirea boxerilor care intră în ve
derile antrenorilor pentru a fi selec
ționați în cele două reprezentative.

Pentru echipa secundă, care va e- 
volua la București, se preconizează 
alcătuirea unui lot de boxeri tineri. 
Firește, cele două meciuri sînt pri
vite cu mult interes de amatorii de 
box din țara noastră. Berlinezii iubesc 
boxul și desigur mai cu seamă a- 
tunci cînd au certitudinea că vor a- 
sista la un spectacol de înaltă va
loare. Or, cînd e vorba de boxeri ro- 
mîni, ca Linca, Dobrescu și Negrea, 
garanția unei reuniuni „tari" este a- 
sigurată.

Berlin, noiembLie 1957,

ACTUALITĂȚI SOVIETICE
In așteptarea gh«.țîL..

Iarna se lasă așteptată la Moscova. 
Soarele cald continuă să-și arunce ra
zele deasupra stadioanelor și terenu
rilor de sport astfel că activitatea în 
aer liber care altă dată era termina
tă în această perioadă, continuă cu 
însuflețire. Dacă fotbaliștii și atleții 
sînt mulțumiți, nu același lucru se 
poate spune despre iubitorii sportu
rilor de iarnă care așteaptă cu ne
răbdare primii fulgi de zăpadă mar- 
cînd începutul activității în discipli
nele lor preferate.

Și pentru că așteptarea aceasta se 
prelungește prea mult, patinatorii 
fruntași din Moscova au trecut la ac
țiune în avanpremieră" adică fără 
ca pîrtule din parcul Sokolniki să fi 
înghețat cu adevărat... Adică, mai 
precis, in loc să imbrace patinele cu 
lamă de oțel ei s-au echipat cu cele 
prevăzute cu rotile, luînd primele 
starturi în acest gen de patinaj, care 
însă constituie o foarte bună pregă
tire pentru cel adevărat, pe gheață. 
Duminica trecută în parcul Sokolniki 
a domnit o agitație explicabilă, în 
întrecerile de patinaj pe rotile luînd 
parte aproape toți fruntașii acestui 
sport. Astfel, au putut fi văzuți la 
start campionul olimpic Iurii Mihai
lov, fostul campion mondial Evghenie 
Grișin. Boris Șilkov și ceilalți.

9 VARIETĂȚI ® VARIETĂȚI VARIETĂȚI®

Un nou record mondial, dar intr-un 
„sport" cu totul nou: /urarea min
gii pe picior... Autorul performanței 
este tinărul fotbalist norvegian Tore 
Hansen, care Js jucat mingea pe picior 
(fără ca balonul să atingă pămîn- 
tul) nu mai puțin de 4 ore înregi- 
strind 30.122 lovituri cu piciorul /

„Dacă nu ne am fi plictisit numâ- 
rînd și concursul nu s-ar fi întrerupt 
din cauza... întunericului — au de
clarat arbitrii; care au „omologat" re
cordul mondial — Tore Hansen putea 
să obțină un rezultat și mai bun... I

O înt ecere originală

In fiecare fin clubul Young Boys 
din Berna organizează un original 
concurs polisportiv constind in urmă
toarele probe: 50 m. și 800 m. plai, 
săritura în înălțime și săritura în 
lungime, ca și unele întreceri care 
sini mai apropiate de fotbal — tragerea 
la țintă cu balonul (la 10 m. și 40 m.) 
și lovirea balonului cu piciorul fără ca 
el să aiingă pămîntul. Pe primul loc 
tn acest concurs s-a ctaSfit fundașul 
sting Bâryswil care a obținut 6.10 m. 
la lungime, lj60 m. la înălțime, 54C 
lăuturi de eițior. cjs mingea etc, Jon

Trebuie să arătăm însă că nu a- 
cestora le-au revenit victoriile, ci u- 
nor patinatori mai puțin cunoscuți, 
probabil mai specializați în patinajul 
pe rotile. La 400 m. a cîștigat Bog
danov (Dinamo) în 55,1 sec. iaf Ta 
3000 m. primul a fost tot un dina- 
movist: Kosicikin 10:05,5. In clasa
mentul pe cele două probe primul 
s-a clasat Blașkm (Burevestiiik). La 
femei primele au fost Agapova 
(T.S.R.M.O.) care a cîștigat alerga
rea de 200 m. în 31,0 sec. și Fro
lova — 3:25,8 pe 1000 ni. Frolova 
a fost prima în clasamentul combi
nat. In clasamentul pe echipe primul 
loc a revenit reprezentanților asocia
ției „Burevestni1-'"

Atlețij obțin noi 
performanțe

In săptămîna care a trecut, atletis
mul sovietic a mai adăugat pe tabe
lele de performanțe două rezultate 
demne de luat în seamă. Primul a- 
parține tinărului maestru al sportului 
Viktor Kompaneț, cunoscutul disco
bol din Kiev. Luînd parte la cam
pionatul școlilor medii tehnice din 
capitala Ucrainei, Kompaneț a arun
cat discul Ia 54,14 m., ceea ce repre
zintă o ameliorare Cu 64 cm. a re
cordului republicii, care ii aparținea 
tot lui Performanța sa. tinărul atlet 
a închinat-o celei de a 40-a aniversări 
a Marelui Octombrie.

Al doilea rezultat remarcabil apar
ține unui aruncător de suliță, Z. 
Graudulis. El a aruncat sulița Ia
73.05 m., obținind norma de maestru 
al sportului. Performanța sa a fost 
obținută în cadrul unei reuniuni des
fășurate la Baku. Printre celelalte re
zultate mai este de menționat saltul 
de 15,77 m. Ia triplu, realizat de 
moscovitul I. Eremin

După programul 
mondialelor

După rum se știe In vara anului 
viitor Moscova va găzdui eampiona 
tele mondiale de gimnastică. Pentru 
o cit mai bună pregătire atît a or
ganizatorilor cit și a viitorilor repre
zentanți ai Uniunii Sovietice în a- 
ceastă mare întrecere, s-a hotărît ca 
întrecerile pentru campionatul Mos
covei desfășurate recent să urmeze 
exact programul viitoarelor campiona
te mondiale. Astfel, iubitorii de gim
nastică din Moscova au putut admira 
în Palatul Sporturilor de la Lujniki o 
adevărată repetiție generală a între 
cerilor la care vor fi martori peste... 
un an.

In cadrul întrecerilor feminine o for
mă excelentă a demonstrat maestfa 
emerită a sportului S. Muratova (Di
namo) care a obțiuut titlul de cam
pioană urmată în clasament de altă 
cunoscută gimnastă G. Șamrai. La 
bărbați titlurile de campioni pe a- 
parate au revenit următorilor: exer
ciții libere: B. Gaida (Dinamo), pa
ralele: A. Sobolev (Torpedo), bîrnă: 
V. Kiselev (Rezervele de munca), să
ritură : B. Gaida (Dinamo), inele: 
A. Sobolev, cal: E. Korolkov.

glerul" echipei a fost declarai interul 
dreapta Meyer care fi lovit mingea de 
745 ori. Cit de departe este totuși 
Meyer de „recordul mondial- deținut 
de Tore Hanse nț...

„Celebrități" în rîndurile 
fotbaliștilor englezi

Tn unele echipe fruntașe de juniori 
ede cluburilor profesioniste din An
glia găsim cîteva nume celebre. La 
Wolverhampton Wanderers joacă de 
pildă un dfirecare... Winston Chur
chill, la Peterborough United... Geor
ge Bernard Shaw, iar Aston Vilifi are 
în formație pe Anthony Eden și Char
lie Chaplin.-, Bineînțeles, este vorba 
numai de simple coincidențe de nume, 
dar firește, toți acești juniori nu tre
buie să aștepte prea mult consacrarefi 
pe terenul de fotbal pentru a deveni... 
celebri...

Loraine Crapp, cea mai bună 
sportivă a anului 195b'

In ultimii ani, în Italia a început 
să fie acordai celui mai bun sportiv 
din lume al finului premiul interna
țional .phrisipfor. Cofumb^ £înâ

Ultimele meciuri
ale echipei T.S.K.M.O. 

in Anglia
Echipa sovietică de fotbal 

Ț.S.K.M.O. și-a închei.-, t turneul în
treprins în Anglia, jucînd alte două 
meciuri în compania unor formații din 
prima ligă engleză. La 4 noiembrie, 
fotbaliștii din Moscova au întilnit 
formația Bolton Wanderers. După un 
joc spectaculos, meciul s-a încheiat cn 
scorul de 3—1 în favoarea gazdelor;

Joi seara în nocturnă a avut loc 
ultimul meci al fotbaliștilor sovietici, 
hiKlnind pe Chelsea, fotbaliștii sovie
tici și-au adjudecat victoria cil sco- 

•ru! de 4—1, Punctele oaspeților au 
fost înscrise de Vorcșilov (2), Pe-, 
trov și Agapov.

Comentînd acest ultim meci, redac
torul de specialitate al postului de 
radio britanic, Jeffrey Green, a deda-, 
rat u: mătoarele în emisiunea de a-; 
seară: „De data aceasta, reușii au iu- 
cat un fotbal extrem de stilizat, a- 
mintind intr-un fel arta dansatorilor 
de la Bolșoi Teatr.,.

intr-adevăr, am asistat la un ade
vărat ' spectacol în care actori prin
cipali au fost cei doi interi sovietici 
Babukin și Voroșilov, care au inițiat 
acțiuni conduse cu mare finețe. Pa
sele sovieticilor erau atît de rapide, 
incit uneori aveam impresia că oasi 
peții sînt vreo 30 pe teren față de 
cei ti echipieri ai gazdelor.."

Haiimi l-a învins la puncte
pe Macias in meciul

pentru campionat.’ medial 
la categoria cocoș

® In noaptea ue joi s-a
desfășurat la Los Angeles meciul dintre 
francezul Alphonse Halima și mexicanul 
Raoul Macias, contînd pentru campio
natul mondial al categoriei cocoș După 
cum se știe, Haiimi era recunoscut cam
pion mondial de către forurile europe
ne, iar Macias de către cele americane, 
învingătorul urma să obțină recunoaș
terea ambelor foruri profesioniste. Me
ciul s-a desfășurat într-o notă de dîr- 
zenie extraordinară. După primele re
prize egale, Macias a. început să-și 
domine adversarul, conducînd pînă în 
repriza a IX-a. Din acel moment însă 
«-a produs o totală inversare a situa
ției, Haiimi âmpunîndu-se categoric. El 
a fost declarat învingător la puncte, de
venind astfel campion

® Federația engleza de Lux a alcă
tuit echipa amatoare a Marii Bri'anii 
care va întîlni la 20 noiembrie la Wem
bley reprezentativa R.P. Polone . in 
echipă fac parte campionul olimpic la 
categoria se mi ușoară Mc. Taggard, cam
pionii Angliei, Daves Stone (ușoară), 
Johny Cunningham (seni-mijlocie). Da
ve Thomas (grea) și alții.

(Agerpres)

acum, acest premiu a fost decernat de. 
cinci ori- in 195S trofeul a fost acor
dat triplului campion olimpic l'onțj 
Beiler, iar in 1951' președintele repu
blicii Italia, Giovanni Gronc’i, a înmîz 
nat personal premiul internațional 
cunoscutei înotătoare australiene Lo
raine Crapp.

Ziarul „Trybuna Ludu“ despre 
succesele scrimerilor polonezi

Ziarul „Trybuna Ludu" din Vfirșoz 
via publică un articol semnat de W. 
Dobrowolski cu privire la succesel# 
scrimerilor polonezi, obținute în idz 
Urna vreme.

„Marele progres al scrimerilor po
lonezi — remarcă semnatarul artico-, 
lului — se datorește muncii neobosit# 
duse de antrenorul maghiar Kewey; 
care din 1949 a pregătit o mulțime 
de scrimeri și antrenori pricepuțt; 
Acum, roadele munciii încep să appră 
La Melbourne, scrimerii polonezi au 
cucerit o medalie de argint, iar Ia 
campionatele mondiale de la Paris o 
medalie de aur.
_________________________ O- O )



Verificare pentru jocul cu Iugoslavia, 
miine pe stadionul ,,23 August” :

Selecționata divizionară-Halmstad (Suedia)
Din partea C. G

In vederea aducerii in țară a rășul Vladimir Gheorghiu, secretar 
corpiâtfi neînsuflețit al tovarășului ad C.C. al P.M.R.
Grigore Preoteasa a plecat la Mos- împreună cu delegația au plecat 
cova o delegație condusă de tova- și membri ai famiHei defunctului.

al P. M. R

• Ce jucători au fost anunțați la • Repetiție generală și la Belgrad:
Iugoslavia—Grecia • Modificări în formația iugoslavă 

amănunte de organizare la
JOCUL DE MIINE

încep pregătirile în vederea ultimu
lui meci din cadrul preliminariăor 
campionatului mondial. Iugoslavia — 
Romînia de la 17 noiembrie. Ultimul 
și cel decisiv. In acest meci se va 
decide care dintre cele două repre
zentative își va cumpăra bilete pentru 
Stockholm, unde — anul viitor — 
se va desfășura turneul final al „Ca
pei Jules Rimet“.

De fapt, începDe fapt, încep pregătirile a trei 
echipe naționale pentru că la 17 no
iembrie, după cum se știe, se va des
fășura o triplă întîlnire romino-iugo- 
•sirvă: cu echipele A, B și junior:. 
-Echipele A și juniori vor evolua la 
Belgrad, iar echipa B la București.

ULTIMA VERIFICARE: JOCUL 
CU HALMSTAD

Prima garnitură națională a noa
stră va face mîine o ultimă verificare 
fn compania unei echipe de club sue
dez. Halmstad. Jocul va avea loc pe 
stadionul „23 August** cu începere 
de la ora 14.30.

Oaspeții noștri activează în prima 
ligă a Suediei, ocupînd locul 9 în 
clasament, cu 11 puncte, la 9 puncte 
distanță de liderul Norrkoping. Prin
tre ultimele rezultate : victorii cu 1—0 
asupra echipelor AIK, GA1S—clasată 
pe locul al treilea, — meci nul cu Motala 
'(2—2) și eșec la limită în fața echi
pei Djurgarden (0—1). Oaspeții au 
sosit aseară în Capitală.

Suedezii vor folosi în meciul de 
mîine următoarea formație: H. A. 
JOHANSSON — A. MALMGREN, 
HEMMING, A. PERSSON — G. 
JOHANSSON, R. JOHANSSON — 
T. KRISTIANSSON, JOHN ERIKS
SON, O. STAHL, I. O. JINGBLAD, 
R. BERG. Rezerve: R. Ludvigsson, 
N. Hakansson, B. Karlsson, L. An
dersson Antrenorul echipei este Otle 
Eriksson.

aceiași lot din medul cu Grecia și 
mîine, dacă nu se va ivi nici o indis
ponibilitate, va juca formația:

VOINESCU-ZAVODA II, BRTNZEI, 
NEACȘU-CALINO1U, BONE-CACO- 
VEANU, PETSCHOVSKI, ALEXAN- 
DRESCU, ZAVODA I. TATARU.

In cazul cînd Zavodall — acciden
tat joi — și Brlnzei — accidentat din 
partida cu Grecia — nu vor putea 
juca, atunci ei vor fi înlojniiți cu Pa- 
hanții și respectiv. Panait. care fac 
parte din Iotul primei echipe națio
nale.

De altfel, fp lista celor 22 de jucă
tori comunicată la FIFA pentru jocul 
cu Iugoslavia, pe lîngă cei 11 fotba
liști de mai sus mai figurează și: 
Toma, Cozma (portari), Pahonțu, Pa
nait, Caricaș (fundași), Jenei, Serfozo 
(mijlocași), V. Anghel, Nicușor, Ene l 
și Meszaras II (înaintași).

LA BELGRAD:
IUGOSLAVIA—GRECIA

Tn acest timp, la Belgrad ya

• Biletele pentru meciul Selecționata 
divizionari—Halmstad s-au pus in vin- 
iare la: Pronosport (Cal. Victoriei 3), 
Ia stadioanele »,x3 August", Republicii, 
Giuleyti fi Dinamo, la chioșcul din str. 
I. Vida și la agenția CC A. Sînt vala
bile biletele cu seria nr. 2 cu trei ste
luțe (Stadionul 23 August). Spectatorii 
sînt rugați si respecte cu strictețe in
trările indicate pe b3ete. CopU peste 4 
ani au acces numai pe bzzA de bilete. 
Studenții și elevii cu bilete reduse sînt 
obligați să prezinte la intrare carnetele 
cu viza pe 1S57. Legitimațiile CCFS/CM 
au acces după cum urmează : la tri
buna I, sectorul • : legitimațiile roșii și 
albastre In piele, legitimațiile roșii în 
derma tin (tribuna oficială) și legitima
țiile verz: peatrn ziariști ; la tribuna 
I, celelalte sectoare : legitimațiile roșii 
(cu parafă tribuna D. gris (maeștri 
sportului fotbal), albastre in piază 
(membrii comisiei centrale de fotbal), 
arbitrii și antrenorii de fotbal (carnete 
vizate pe 1557) fi carnetele CCFS Oraș 
București. Fotoreporterii și reporterii 
cinematografici au acces la terenul de 
joc prin tunelul II de la pavilionul 
sportivilor, cu legitimații speciale. Por
țile stadionului se vor deschide 
ora 11.

Telegrame de condoleanțe in legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Grigore Preoteasa

Pe adresa Comitetului Central a| 
Partidului Muncitoresc Romîn au 
sosit numeroase telegrame de con
doleanțe tn legătură cu încetarea 
din viață a tovarăș ului Grigore 
Preoteasa, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., din partea unor comitete 
regionale, orășenești și raionale 
ale Partidului Muncitoresc Rom in,

organizații de masă, uzine și fa
brici, ministere, instituții de știință 
ți cultură, academicieni.

De asmenea s-au primit condo
leanțe pe adresa Comitetului Cen
tral al P.M.R., Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ro
mine ți Ministerului Afacerilor Ex
terne, din partea unor misiuni di
plomatice din București.

3 meciuri internaționale de fotbal
• Scoția s-a calificat pentru turneul final al campio
natului mondial • Anglia învinsă de Irlanda de Nord, 
la Wembley! • Kubala și Di Stefano mzrrhează pentru 

naționala Spaniei
• Miercuri s-a desfășurat la Glasgow, 

în fața a 140.000 spectatori, meciul 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial dintre echipele 
Scoției și Elveției. Gazdele au învins

NOUTAȚI 
IN LOTUL REPREZENTATIV

Selecționata noastră nu-și modifică 
Alcătuirea. In principiu s-a păstrat

Tn acest timp, la Belgrad ya func
ționa un observator romîn și anume 
antrenorul Em. Vogi, care va asista 
la partida Iugoslavia—Grecia, penul
tima din cadrul grupei a Vil-a a pre
liminariilor.

Grecii nu și-au anunțat încă for
mația întrucît au cîțiva jucători ac
cidentați, printre care Linoxilakîs. Tn 
schimb, iugoslavii care de la începutul 
săptămîniii se pregătesc în cantona
mentul de La Novi Sad, atf comunicat 
următoarea echipă: BEARA-BELIN, 
TRNKOVICI - BOSCOV, SPAJICI, 

KRSTICI II-PETAKOV1C1, MUJICI, 
MILUTINOVICI, ZEBEȚ, PAȘICI. 
Este interesant de subliniat trecerea 
lui Zebeț pțe post de inter, din acela 
de stoper. Mai mulți tehnicieni iugo
slavi, printre care și internaționalul 
Mitici — care este și un notoriu zia
rist — au opiniat pentru această tre
cere pentru a da maj multă tărie și 
eficacitate atacului.

O întîlnire, puțin plăcută pentru portarul nostru, între Muutinovici, 
înaintașul iugoslav, și Voinescu. Șut ul lui Mitutinovici va ocoli însă poar
ta. (Fază din jocul Romlnia — Iugoslavia 1—1).

ELLIS: 58,28 m LA DISC.
• In micul orășel 

ATIFTKM New Britain din Sta- nilkilioni tele Unite atletul ame
rican Jack Bills a reah- 

Kat recent o excelentă performanță în 
proba de aruncare a discului: 58:2« m.t (de 
«•marcat că el a mei avut 2 aruncări 
toarte bune: 56.05 m. șt 57.30 m.) Aoea*- 
ta este a doua performanță din lsborta 
probei. După cum se știe recordul mon
dial aparține Iul Fortune Gordiea 
(S.U.A.) din anul 1953 cu o performantă 
de 59,28 m.l

versity 16—14, Swansea — Halifax 
Barbarians — Ulster 14—11.

Marii maeștri V. Smîslov și M. Botvt- 
nik nu vor lua parte Ia campionat de
oarece se pregătesc în vederea revanșei 
meciului 
care va 
Moscova.

pentru campionatul 
începe la

mondial
5 martie 1658 la

cu scorul de 3—2 (1 — 1) obținînd ast
fel calificarea pentru Stockholm, in
diferent de rezultatul meciului Spania 
— Elveția, ultimul din această grupă. 
Au marcat Robertson (min. 29), Mușy 
(min. 52) și Scoțt (mîn. 70) — din 
ofsaid nesemnalat de arbitrul de linie, 
englezul Lee — pentru învingători, 
Riva IV (min. 35) și Vonlanthen 
(mtn. 79).
• Irianda de Nord — Anglia 

3—2 (t—0)!!! Rezultatul constituie o 
surpriză de mari proporții, fiind pri
ma Infrîngere suferită de Anglia — 
în campionatul interbritanic — pe 
teren propriu după 30 ani. Partida 
era privită cu puțin interes (socotin- 
du-se că Anglia are mec’ul „în mină") 
dovadă numărul minim de spectatori^ 
(35.000) înregistrat pe

Wembley. Intîlnirea a fost însă foarte 
frumoasă, jucătorii dînd dovadă de 
o bună pregătire tehnică și tactică. 
Meciul a fost urmărit de comisarul 
tehnic al Italiei, Foni, care are toate 
motivele să privească cu îngrijorare 
intîlnirea pe care echipa sa urmează 
să o susțină la Belfast (4 decembrie) 
în compania Irlandei de Nord. în pre
liminariile campionatului mondial.

• Spania — Turcia 3—0 (2—0) la 
Madrid. Au marcat Kubala (2) și Di 
Stefano. Spania B - Turcia B 0—0, 
la Istanbul Spaniolii sînt virtualii 
cîștigători ai Cupei mediteraneene.

stadionul

• Cunoscutul fondist cehoslovac Emil 
Zaîopek a cîștigat duminică crosul d* 
la Nova Paka. El a parcurs distanța do 
8.560 m în timpul de 25’56” 6/14. stabi
lind un nou record al traseului.

CONCURS 
f

INTERNAȚIONAL
BURGAC

LA

CICLISM
dinV i-e velodromul __ _

Burgas s-a desfășurat 
la 7 Noiembrie o 
întâlnire amicală în
tre cicliștii bulgari *| 

orașului Varșovia. Probareprezentativa . .__________
de viteză a fost cîștigată de sprinterul 
bulgar Dlnko Stoianov care a parcurs 
ultimii 200 m. în 14,9. Pe locurile iw- 
mătoare s-au clasat polonezii Pooobas și 
Kaminski. Cursa italiană (6 tur» — 2.4M 
m) a rever.it perechii bulgare Nencio 
Hristov, Boian Koțev. Cursa d» senat- 
fond (80 ture) s-a încheiat cu victoria 
campionului bulgar Boian Koțev cu 90 
puncte. El a fost urmat de Bobcev în 
timp ce favoritul probei Nencio Hristov 
s a clasat pe locul patru.

(Agerpreat

FOTBAL
• Pe stadionul Dina 

mo din Tbilisi s-a dis
putat la 4 noiembrie 

intîlnirea int.ernațio- 
dint-e echipa districtului 
șl selecționata orașului 

’ --------- I sovietici

nală de fotbal 
militar Tbilisi ____ _______
Turku (Finlanda). Fotbaliștii 
au obținut victoria eu scorul de S—1

• întâlnirea internațională de fotbal 
disputată la 7 Noiembrie în orașul Dl- 
nutrovo (R.P.- Bulgaria^ între echipa Lo
cală Minier șl formația poloneză Aka- 
demlk Varșovia a fost cîștigată de ju
cătorii bulgari cu scorul de 6—3 (4—2).

GWARDIA DIN NOU ÎNVINGĂ
TOARE IN ANGLIA

• Campioana de fotbal a Poloniei, 
Gwardia Varșovia și-a încheiat neîn
vinsă turneul pe care l-a întreprins în 
Marea Britanle. Miercuri fotbaliștii po 
lonezi au învins cu scorul de 3—1 (1—1)

echipa Newcastle United, din prima ligă 
a campionatului englez. După cum s» 
•tie, ta meciurile anterioare Gwardia a 
întrecut echipa Preston North End șl » 
terminat la egalitate cu Sheffield Wed
nesday.

(Agerpresi

Lenin- 
Sverd-

noiembrie

• Ba 7 noiembrie
Phenian întâlnirea de ____ _____  _
chtpa sovietică Spartak Minsk și echipa 
Ministerului Apărării Naționale a R.P.D. 
Coreene. Victoria a revenit fotbaliștilor 
coreeni cu scorul de 2—1

s-a disputat la 
fotbal dintre e-

• Traditional* competiție de mase 
„Cupa Armatei Sovietice** la fotbal a 
leat sflrțK Joi la Sofiia cu disputarea fi
nalei Intre echipele fruntașe din R. P. 
Bulgaria, Levski Sofia șl Spartak So
fia. Trofeul a fost cucerit 
Sofia care a obținut 
2—1.

de Levskl
victoria cu scorul

• A. S. Milan și 
duc tratative pentru 
lor lor din Cupj campionilor europeni. 
Italienii au propus datele: 27 
brie la Glasgow și 26 decembrie 
lano.

Glasgow Rangers 
stabilirea întîlntri-

• In bazinul

noiem- 
la Mi-

• In bazinul acope- 
NATATIF rB din Gottwaldov s-» lirtlrlJlLi disputat recent întîlni*. 

rea internațională d» 
natațle dintre echipele R. Cehoslovac» 
și regiunii Bavaria (R.F. Germană). 
Sportivii cehoslovaci au obținut victoria
CSI 156—99 puncte.

• La Toulouse s-au
RilCRI întîlnit, duminica tre-
1VUUD1 cută echipele reprezen

tative de rugbi XIII 
Franței șl Marii Britanii. Rugblștliale

britanici" au repurtat o victorie destul 
de categorică învingînd cu 25—14.

• lată cîteva rezultate 
în meciurile amicale disputate 
în Marea Britanie: Harlequins 
terloo 3—3, London. Scotâsch — 
heath 6—3, Llanelly — London 
19—3, Rossiyn Park — Wasps 
Aberavon — Neath 10—6, Cardiff 
port 3—3. St. Mary’s Hospital
ventry 11—3. Richmond — Oxford Uni-

înregistrate 
recent 

— Wa- 
Black- 
Welsh 
14—14, 

—New- 
— Co-

• In orașele 
CiU țrad. Kiev șl
■pmi Lovsk vor începe la 19

noiembrie semifinalele 
celui de al 25-lea campionat unional de 
șah. Printre cel 60 de participant!, re- 
prezentlnd 12 republici unionale, se afli 
1* mari maeștri. 35 de maeștri și nu
meroși tineri șahiști talentațl. Fiecare 
turneu are astfel tăria unui concurs In
ternațional. In semifinala de ta Lenin
grad vor Juca printre alții marii mae
ștri M. Talmanov, B. Spasski, A. Tteuș, 
V. Ragozin, la Kiev marii maeștri A. 
Kotov, T. Petrosian, R. Gheller, I. Bo- 
leslavski Iar la Sverdlovsk I. Averbach 
și V. KorcanoL

Din fiecare grupă primii șase se vor 
califica pentru finala campionatului ce 
va avea loc în luna ianuarie 195* în 
orașud Riga. Celor 1* califii-cați II se vor 
adăuga campionul de anul trecut ma
rele maestru M. Tal.

(Agerpres)
i

au părăsit Moscova 
șahistele sovietice 

fostă campioană a

• La 1 
pleclnd spre Praga 
Elisaveta Bîkova, 
lumii, șl Larisa Volpert Cele două spor
tive au fost Invitate să 
campionatele feminine de 
Cehoslovace.

Campionatele 
mondiale de haltere

partdcipe la 
șah ale B.

turneul zo- 
fruntea cla-

• După cinci runde, la 
nai de ta Wageningen în 
samentului se află marele maestru ma
ghiar Laszlo 
tantul nostru 
lat l'/a p. In 
pe Alster (R.

Szabo cu S p. 
dr. Troianescu 
runda a 5-a el 
Ceh.).

Reprezen- 
a acuma* 
l-a învins

Ieri dimineață au început la Tehe
ran campionatele mondiale de haltei 
re, la care participă și sportivii noș
tri Laeăr Bar aga (cat. mijlocie)' și 
Silviu Cazan (cat. grea}. Cu prilejul 
campionatelor s-a ținut și congresut 
federației internaționale, în cadrul 
căruia s-a stabilit că viitoarele cam
pionate vor avea loc la Stockholm 
între 16 și 21 septembrie 1958. In 
1959, ca mp ion aite le se vor disputa la 
Delhi. S-a stabilit de asemenea că 
de aouim înainte țările participante 
vor putea prezenta cite un singur 
concurent la fiecare categorie.

ț
masculini 

de volei 
care între 

in

• Echipa 
poloneză 
Szczecin, 
pidnrie un turnau

R.D. Germani, a susținut o întîlnire în 
compania reprezentativei orașului Ros 
tock. Voleibaliștii polonezi au obținui 
victoria cu scorul de 3—•-

VOLEI

Au început campionatele internaționale 
de masă ale Iugoslavieitenis

ZAGREB (prim telefon). — Ieri 
după amiază au început la „Radnicki 
Dorn" întrecerile de tenis de masă 
din cadrul campionatelor internațio
nale ale R.P.F. Iugoslavia. La această 
competiție de amploare i-au parte 
peste 100 de jucători și jucătoare 
reprezentînd 14 țări: Anglia, Austria, 
Belgia. Bulgaria, Cehoslovacia, Fran 
ța, R.D. Germană, Grecia, Polonia, 
Romînia, Scoția, Suedia, Ungaria și 
Iugoslavia.

Mai mult de 1000 de spectatori au 
fost prezenți în prima zi a concursu
lui cinci au avut loc meciuri mas
culine la proba de simplu. In 
turul I Reiter a învins greu 
pe campionul Belgiei Roland cu 
3—2 (18 —20, —16, 20, 16)'. 
Cel mai interesant meci a fost cel 
dintre campionul romîn Harasztosi

și fostul campion mondiaL Bergman 
(Anglia)'. După ci luptă emoționantă 
și de o dîrzenie deosebită jucătorul 
romîn a cucerit victoria cu 3—2 (8— 
21, 21—10, 20—21, 14—12, 15—14).
In setul III Harasztosi a condus cu 
17—10, dar Bergman a egalat la 17 
și apoi situația a fost din nou egală 
la 19 și 20. Setul decisiv se desfă
șoară într-o încordare maximă, pe 
celelalte mese jocurile fiind întrerup 
te. Scorul evoluează astfel: 10—10.
12— 10 pentru Harasztosi. apoi 13—13.
13— 14 și 14—14. Arbitrul anunță fer 
minarea timpului de joc, primul 
punct cîștigă. Bergman servește și 
Harasztosi trage fulgerător făclnd 
punct.

Alte rezultate: turul II: Kuzinski 
(Polonia)) — Harasztosi 3—2 (19,—

18, 18, —17, ll),F»anjk (iugoslavfa)
— Reiter 3 -2 (11,-15, 23—22 —7, 
11—8), Gantner — lanzvic (Iugosla
via)) 3—0. Pavasovic (Iug.)— h’ague- 
nauer (Franța) 3—1, Buboni (Ung.)'— 
Stipek (Ceh.) 3—2, Osmanagic (l.|
— Amouretti (Franța) 3—2. De men
ționat și victoria din Turtii I a lui 
Ianzvie la maghiarul Fâldy cu 3—4. 
Gantuer va juca rn optimi cu Osma
nagic.

Celelalte probe încep simbătă. An
gelica Rozeanu joacă în primul tneei 
cu Boiadjeva (Bulgaria), iar Ella 
Zeller ou iugoslava Piut. Angelica 
Rozeanu are în aceeași jumătate de 
tablou pe Mosoczi, Eliott, Rougagnou, 
Roland și Hubl, iar Elta Zeiler pe 
Koczian, Kerekes. Nicolic, Covic.

PAUL OCHIALB1 |
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