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Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînă

concluzii, folositoare pentru munca desportive, se impun cîteva

INTERES,

etapă încheiată cu succes.
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DE MUNCA

care jocul de polo 
dezvoltare și 

vreme pe plan

în vii- 
peotru

de
ve-

C.C.A. învmsă la Praga
In cadrul turneului internațional 

e handbal care se desfășoară la Praga 
chipa C.C.A. București a fost întrecută 

Dukla Stfrrbre cu 15-9. MecitK din- 
Spartak Praga Stalingrad și Dy-

amo Praga a fost cîștigat de primii 
u 19-12. (Agerpres).

EMS DE MASA

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ4-VM

CRIMA

Scîtimerii Egiptului sînt primii oaspeți 
concursului nostru internațional ce 

cepe joi dimineață în sala Floreasea. 
rimul grup ai delegației Egiptului a 

t duminică în Capitală, urmi nd ca 
ilalți să ajungă în București astăzi 
mineață, odată cu trăgătorii din R.P. 
ngară și R.F. Germană.
Concursul va fi inaugurat de ffloretiști 

căror prim asalt este programat la 
i 8.39. De altfel, în fiecare zi (piuă 
minioă) se v# desfășura cîte o pro- 

(joi — floretă băieți, vineri — flo
tă fete, sîmbătă — spadă și dumi
că — sabie), dimineața, mcepfad de 
8.39, seriile eliminatorii și sferturi de 

oală, apoi semifinalele în continuare, 
r în fiecare după amiaza, la orele 17, 
nai a fiecărei probe în parte.

ANDBAL

Jucătoarele și jucătorii noștri la 
Zrejnianin și Belgrad

După competiția iuternafionuU de M 
agreb, Angelica Rozeanu, ZMkr,

tner, Harasztosi și Reiter »a fost 
vitați de fonirile iugoslave de report 

ă susțină o serie de meciuri demonstra - 
ve ia Zrejmanin și Belgrad. AsU seară 

vii romîni vor evetua la Zrejaia- 
in, iar mfdne seară în capitala R.P.F. 

osia v*a.

Stipek-Andreadis învingători 
campionatele internaționale 
Iugoslaviei.

Duminică noaptea s-a disputat la 
eb ultima finală a campionatelor 
rnationale aîe Iugoslaviei. C up tul 

k»vac Stipek-Andreadis a în

Concursul internațional al R.P. 
Roinîne începe joi în sala Flo- 
reasca.

8 8 yr- j jMF f

După masa de prinz, o plimbare pe bulevardele Capitalei și apoi o fotogra
fie care va constitui o plăcută amintire pentru componența echipelor de 

polo pe apă Dinamo Moscova și Dozsa Szolnok

Azi primul meci în turneul campioanelor la polo

Dinamo București-Dozsa Szolnok
Iubitorii jocului de polo pe apă au 

de ce să se bucure. Intr-adevăr, la 
numai o lună de la desfășurarea pli
na de succes a Cupei București, ca
pitala țării noastre este gazda unui 
nou turneu internațional care se 
bucură de o participare deosebit de 
valoroasă, fn afara tinerei noastre 
campioane, Dinamo București, parti
cipă campioanele Ungariei și Uniunii 
Sovietice, țări în 
cunoaște n mare 
afirmat de multă 
ternațional.

U ngaria este_ reprezentată
Dozsa Szolnok, campioana. țării 
cine In anii 1954 și 1957. Dozsa 
Szolnok este o demnă reprezentantă 
a jocului de polo maghiar și cuce
rirea primului loc la turneul recent 
încheiat la Szolnok este elocventă, 
fn turneul de la Szolnok, Dozsa a 
întrecut pe Dozsa Ujpest și Ferencz- 
•varoș Budapesta și a terminat la e- 
galitale cu Dinamo Moscova, clasin- 
du-se pe primul loc. Din echipa ma
ghiară jac parte numeroși compo
nent ai echipelor olimpice și ai na
ționalei. Boros, Hasznos I și Hasz-

nos II, Kanisza. au reprezentat Un
garia la ultimele ediții ale Olimpia
delor, iar Pinter, Brinza și Huczora 
fac parte din actuala nafională ma
ghiară.

Reprezentanta Uniunii Sovietice 
este valoroasa formație Dinamo Mos
cova, campioana U.R.S.S. din anii 
1955 și 1957 (in 1956 campionatul 
unional nu s-a disputat). Dinamo 
Moscova a participat de curlnd la 
finala campionatului unional, fn ca
drai căreia a susținut 27 de meciuri, 
cîștigînd 20 și făcind med nul în 7 
partide. Fără îndoială, o performanță 
excelentă, încununată de un succes 
pe deplin meritat. Din formația so
vietică face parte apreciatul Mneșvi- 
niradze, golgeterul competiției Trofee 
Italia și component, alături de Kat- 
tașev, al celei mai bune echipe al
cătuită după încheierea aceleiași 
competiții. Mneșviniradze este un e- 
lement de bază al echipei reprezen
tative a U.RS.S. și a făcut parte din 
echipa care s-a clasat pe locul trei 
la ultima Olimpiadâ. Din echipa o-

(Continuare în pag. 2-a)

La 3 noiembrie s-a încheiat in întreaga (ară acțiunea de constituire cațe. foștii președinți ai comitetelor 
ă comitetelor raionale și orășenești de organizare a U.C.F.S., a forurilor regionale C.F.S. sau ai unor comitete 
care vor porni acum cu tot elanul la reorganizarea colectivelor sportive, raionale au folosit metode nepotrivite 
La încheierea acestei importante eta pe a transpunerii în viață a Hotărîrii de muncă față de activul obștesc, 
C.C. al P.M.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la reorganizarea- îndepărtîndu-l în acest fel. Cazul re- 
mișcării " * •----’•* «->—j —l~ — ..j—t
viitor.

A fost o etapă încheiată cu succes, 
ar subtitlul nostru reprezintă tocmai 
motivele care ne fac să susținem acest 
lucru. La ad-unările de constituire a 

dietelor raionale și orășenești de

In acest număr:

organizare a U.C.F.S. au luai parte 
mii de oameni (1300 numai în reg. 
Bacău de exemplu). Mulți dintre a- 
ceștia au luat cuvîntul pentru a-și 
exprima satisfacția față de trecerea 
Ia o nouă etapă în dezvoltarea miș
cării sportive, pentru a analiza în 
profunzime cauzele lipsurilor di*1 
trecut și pentru a propune cu chib
zuință soluții pentru îmbunătățirea 
muncii în viitor. Au fost cazuri în

glugii Craiova este concludent în 
această privință. Ședințele de consti
tuire a comitetelor de organizare au 
însemnat Un prilej de reapropiere a 
acestor militanți entuziaști și dezin
teresați. care s-au angajat ca * 
tor să depună toate eforturile 
ca treaba să meargă bine.

Mulți dintre delegați au 
-robleme inspirate de discuțiile avute 
cu numeroși membri ai colectivelor

Cu privire la orgaaizarea funeraliilor 
tovarășului GRIGORE PREOTEASA

Comisia pentru organizarea fu
neraliilor tovarășului Grigore Preo
teasa. instituită de Comitetul Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mân și Consiliul de .Miniștri ai 
Republicii Populare Romine. co
munică :

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Po
litic. secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
min. va fi depus in Palatul Re- 
pubticH. Calea Victoriei nr. 53.

CoMoleanțe exprimate C.C. al P.M.R 
in legătură cu moartea 

tovarășuhH 6 816 ORE PREOTEASA

Pentru a-și lua rămas bun de la 
tovarășul Grigore Preoteasa, oa
menii muncii vor avea acces in 
sală in ziua de marți 12 noiembrie 
intre orele 11 — 14; 17—20, iar in
tre orele 8—II miercuri 13 noiem
brie.

lnmormintarea va avea loc 
miercuri 13 noiembrie la Cimitirul 
Militar Ghencea. Cortegiul funerar 
va porni de la Palatul Republicii 
spre Cimitirul Militari Ghencea 
miercuri 13 noiembrie la ora 1l.

al
>■

in legătură cu 
a tos arășului 

membru su-

Partidului 
venit să

Luai. 11 noiembrie, la sediul Co
mitetului Central 
Muncitoresc Romin 
prezinte condoleanțe 
încetarea din viață 
Grigore Preoteasa,
picant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.M.R., numeroase dele
gații ale organizațiilor de partid și 
ale organizațiilor de masă, institu
țiilor de știință și cultură, munci
tori, ingineri și tehnicieni.

In fața portretului îndoliat al 
tovarășului Grigore Preoteasa, stră
juit de steagurile partidului cerni
te, au primit condoleanțe tovarășii: 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă. membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R, și gene
ral-colonel Leontin Sălăjan. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.

Au venit să prezinte condoleanțe 
și să semneze in cartea memorials 
delegați ai organizațiilor de partid 
și de masă din marile întreprinderi 
ale Capitalei, Consiliului Central al 
Sindicatelor, conducători ai ministe
relor. activul C. C. al P.M.R.. 
membri ai Comitetului Central 
al II. T. M.. Comitetului oră
șenesc București al P. M. R., 
comitetelor raionale de partid 
ale Capitalei, Sfatului Popular 
al Capitalei, Academiei R. P. Ro
mine. Comitetelor Centrale ale 
Sindicatelor pe ramuri de produc
ție, A.R.L.U.S.-ului, Institutului

Romin pentru Relațiile Culturale 
cu Străinătatea. Comitetului 
luptă pentru pace, institutelor 
iirvățămint superior, uniunilor 
creație și ai altor organizații 
oamenilor muncii.

La sediul Comitetului Central 
venit să prezinte condoleanțe V. F. 
Nikolaev. însărcinatul cu 
ad-interim al UJt.S.S. la 
rești. împreună cu membrii 
sadei.

Din 
nilor 
R. P. 
gramă 
numele lor de Stoian Pavlov, am
basadorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești, decanul corpului diplomatic.

Au prezentat de asemenea con
doleanțe membri ai corpului diplo
matic acreditat la București, am
basadorii : Stoian Pavlov — R.P. 
Bulgaria; Nikola Vujanovici — 
R.P.F. Iugoslavia; Miha Lako — 
R. P. Albania; Ke Bo-nian 
Chineză; I. Rohall Illkiv 
Cehoslovacă; Ferenc Keleti 
Ungară; Georg Stibi — R. 
mană; Kim Ben Dik — 
Coreeană; dr. Hussein Chawky — 
Republica Egipt; lanusz Zambro- 
viez — R. P. Polonă; Phan Van 
Su — însărcinat cu afaceri ad-in
terim al R. D. Vietnam; Josef Ve- 
red, al doilea secretar al Lega
ției Israelului la București.

de 
de 
de 

ale

au

afaceri
Bucu- 

Amba-

partea tuturor șefilor 
diplomatice acreditați
Romînă s-a primit o tele- 
de condoleanțe semnată in

misiu- 
în

- R.P.
— R-

— R.P. 
D. Ger-

R.P.D.

Sosirea pe teritoriul țării noastre 
a trenului mortuar

11 noiembrie a 
țării noastre

In seara zilei de 
intrat pe teritoriul 
trenul purtând rămășițele pămân
tești ale lui Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.M.R.

La ora 22,30 trenul mortuar a 
sosit in gara Ungheni, ultima sta
ție de pe teritoriul Uniunii Sovie
tice. Vagonul în care se afla sicriul 
era îmbrăcat în pînză roșie și nea
gră. Pe vagon se afla 
defunctului.

In interiorul lui străjuia 
militară. In gară, unde 
arborate drapelele de stat 
ale Republicii Populare 
U.R.S.S. și R.S.S.

portretul

I

Coboară de asemenea membrii 
delegației romine: tovarășii Vla
dimir Gheorghiu, secretar al C.C. 
al P.M.R., Constanța Crăciun, 
membru al C.C. al PoM.R., și 
Tiberiu Petrescu, prim secretar al 
Ambasadei R. P. Romine la Mos
cova, și membri ai familiei defunc
tului.

L. I. Brejnev, în numele dele
gației guvernamentale desemnate 
de Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
și C.C. al P.C.U.S., a adresat con
doleanțe membrilor familiei defunc
tului și reprezentanților C.C. al 
P.M:R. și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine.

In sunetele marșului funebru in
tonat de fanfara militară aliniată 
pe peron, sicriul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului Grigore Preo
teasa este coborît din tren și purtat 
spre trenul special romînesc cu 
care-și continuă drumul spre Bucu
rești. In vagonul mortuar sint a- 
șezate coroanele depuse la Mosco
va și în gările de pe parcurs ta ca
tafalcul defunctului.

In gara lași, drapată- in negru, 
sute de oameni ai muncii din a- 
cest vechi centru de luptă revolu
ționară al țării au venit să aducă 
un ultim omagiu tovarășului Gri
gore Preoteasa, conducător de sea
mă al partidului și statului nostru. 
Pe peron se aflau tovarășii Dumi
tru Gheorghiu, prim secretar, al 
comitetului regional lași al P.-M.R., 
Constantin Nistor, președintele sfa
tului popular al regiunii lași, con
ducători ai organizațiilor de partid 
și de stat orășenești, rectori ai 
instituțiilor de invățăinint superior 
din lași, academicieni, oameni de 
știință și cultură. De asemenea se 
afla o gardă de onoare.

La catafalcul tovarășului Grigo
re Preoteasa au fost depuse co
roane de către comitetul regional 
de partid și sfatul popular regio
nal, Universitatea „AL I. Cuza", 
Atelierele C.F.R. „Ilie Pintilie"- 
Nicolina.

o gardă 
au fost 

cernite 
Romine. 

Moldovenești, 
se aflau L. P. Smirnov, prim se
cretar al comitetului raional Un
gheni al P.C.U.S., S. A. Daniei, se
cretar al comitetului raional al 
P.C.U.S., reprezentanți ai comitetu
lui Sovietului raional și orășenesc 
Ungheni, ai comsomolului și nume
roși locuitori ai orașului.

Trenul mortuar a fost întimpiiiat 
de tovarășii Alexandru Drăghici. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Simion Bughici, membru 
al C.C. al P.M.R.,' losif Bayerle. 
membru supleant al C.C. al P.M.R., 
precum și de Ecaterina Preoteasa, 
soția defunctului, și Ion Preoteasa, 
tatăl defunctului.

Din tren coboară membrii delega
ției guvernamentale sovietice 
semnate de Consiliul de 
nistri al U.R.S.S. si C. C. 
P.C.U.S.,

t

de
ni

al 
formată din tovarășii: 

L. I. Brejnev, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al---------
membru 
locțiitor 
Externe 
nikov, membru al C.C. al 
președinte al Comitetului 
al Sovietului de deputațf 
ni lor muncii din orașul 
va, A. A. Epișev, membru 
al C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, și 
V. I. Tișcenko, adjunct al șefului 
unei secții a C.C. al P.C.U.S.

strîns, larg sau 
regulamentar ? 
întărirea conti- 

educației și disciplinei

II. Arbitraj 
și simplu 
IV. Pentru
a 

sportive.
PAG. V, in preajma triplei întâl

niri fotbalistice Romînia-lugo- 
slavia.
— A fost alcătuit lotul echipei 
A a României.

PAG. VI. Comentând surprizele de 
la baschet.

PAG. VIII. Reprezentanții tenisu
lui de masă romînesc 
presa iugoslavă.
— Rugbiștii francezi 
tesc pentru jocul cu

PAG. 
pur

PAG. 
nuă

elogia ți de

se pregă- 
Rominia.

Timpul nefavorabil care a stăpînit 
ziua de ieri — spre deosebire de mi
nunata vreme de duminică —• a jucat 
o festă reporterului și fotografului 
nostru. Fiind anunțați că vor sosi 
luptătorii suedezi, ei s-au deplasat 
— în ciuda furturtei de ieri după 
amiază — la aeroport. Au făcut însă 
cale întoarsă (imaginați-vă șl cum 
arătau)' deoarece avionul purtînd 
pe oaspeții noștri fusese reținut la 
Budapesta. Cauza e ușor de găsit... 
Am fost asigurați însă că reprezen
tativa Suediei va fi în București azi 
înainte de atnțază.

lată deci că tr&buîe să amînăm in
terviul de rigoare ca și obișnuitele 
declarații și fotografii de la sosire. 
In schimb vă putem oferi un intere
sant material al antrenorului de stat. 
Ion Corneanu, asupra acestei prime 
partide între reprezentativele R.P.R. 
și Suediei ca și amănuntul — comu
nicat telefonic de lâ Budapesta — că 
în ciuda faptulfli că au cedat în fața 
reprezentativei ungare, luptătorii sue

P.C.U.S., N. S. Patolicev. 
al C.C. al P.C.U.S., prim 
al ministrului Afacerilor 

al U.R.S.S., N. I. Bobrov- 
P.C.U.S., 
executiv 

al oame- 
Mosco- 

supleant



s,WeW‘ anMizării valorilor echipelor de rugbi
Irc;rcăr.)e de a forma echipe nu- 

rmaî din jucători vechi și rutina ți sau,. 
— dimpotrivă — numai dm jucători 
tineri și plini de elan nu au dat 
rezultatele scontate. îmbinarea ca
lităților fizice specifice tinereții 
;cu experiența și rutina s-a dovedit 
întotdeauna ca fiind linia cea mai 
bung de urmat. Și un exemplu eloc- 

\vent în sprijinul acestei afirmații, îl 
^constituie echipa Energia M.T.D. 
(revelația și finalista ediției de anul 
jtacesta a Cupei R.P.R. Dragoș Țene.
• sou, antrenorul acestei formații a 

Vștiut să aplice acest principiu și re
zultatele nu s-au lăsat așteptate, 
'formația crescînd în valoare sub o- 
ictui noștri de la joe la joc.. A«n a- 
;vut deseori ocazia să văd seriozitatea 
jși ambiția cu care jucătorii : ei se pre- 
•gătese sub conducerea antrenoruliti- 
ț jucător Dragoș Țenesou, căruia îi re- 
rvine marele merit al formării și ri- 
>di cării acestei echipe.

Cred că aceasta a fost posibil și 
/datorită faptului că în echipă, ală- 
țturi de tineri, se află o serie de 
rjucători mai rutinați ca Țenescu, 
•TDemeirescu, Barbu și Cristea, care 
raduc o maturitate elanului și jocu- 
Itai avîntat al tineiilor. După păre- 
irea mea, aceasta este 

s-iil ni unei echipe.
Această creștere nu 

Tel un fenomen izolat,
iracteristică și altor echipe. LTrmărind 
■comportarea formațiilor de categorie 
'A și B se observă — în ultimul timp 
mai ales — un fenomen interesant: 

-cel al micșorării decalajului existent 
înainte între 
între echipele 
mo. Energia 
Gr. Roșie, pe 
pe de 
e încă 
„miei" 
că pot
formațiile consacrate. Dar 
există încredere în forțele proprii și 
ambiția de a reuși o comportare

• bună, surprizele se nasc,
lată cîteva exemple care întăresc 

această afirmație : Progresul F. B. 
(echipă de categoria A) este elimi
nată din Cupă de Energia Ploești. 
formație aflată la mijlocul clasamen
tului seriei 1 a categ. B ; Știința 
1. M., proaspăt promovată, în. categ.

’ A reușește un rezultat egal cu Di
namo, realizînd totod’ată cea mai 
mare surpriză ; a acestei ediții a 
campionatului 1 Locomotiva Gr. Roșie 
fnvinge greu pe Ploești 
un joc în care ploeștenii

„mari" (ai căror jucători alcătuiesc 
in majoritate loturile reprezentative 
— C.C..1.. Locomotiva, Energia
I.S.P. și Dinamo) manifestă și ele 
uneori sculeri îngrijorătoare de-for
mă și practică, în multe cazuri, un 
joc iie un nivel inferior posibilităților 
lor, fenomene care ar trebui să în
grijoreze pe toți factorii de răspun
dere ai rugbiului nostru. Din această 
criză cred că s-ar putea ieși prinir-o 
individualizare mai mare a antrena-

mentelor (intrucît capitolul tehnică 
individuală lasă mult de dorit chiar 
la jucătorii fruntași)/ prinir-o an
trenare mai metodică a comparti
mentelor și legăturii dintre ele și un 
contact permanent între echipele noa
stre de dub și formațiile fruntașe 
de peste hotare, factor însemnat in 
creșterea valorii rugbiului nostru.

ALEXANDRU CARNABEL 
antrenor de rugbi

a reorganizări mișcăm sportive
■ V» Bl

cheia succe-

este de alt- 
ea fiind ca-

(Urmare din pag. 1) 

respective (Bicaz, Iași, Drăgănești, 
Oradea etc.) ca un rezultat al preo
cupării dovedite de întreaga masă a 
sportivilor și iubitorilor sportului fată 
de problemele reorganizării. Căci un 
fapt a reieșit clar: reorganizarea miș
cării sportive n-a fost nici un mo
ment străină de interesul arzător al 
maselor de sportivi din colective.

Vorbitorii au scos în evidentă lip
surile 
vității 
cării 
derea
sate de Hotărîre va duce la lichi
darea acestor deficiențe.

înregistrate în domeniul acti- 
sportive de masă și al edu- 

sportivilor, afirmîndu-și încre- 
că realizarea sarcinSor tra-

bilierul etc. deși îndrumarea Hotă- 
rîrii este ca reorganizarea să nu a- 
fecteze bunul mers al activității spor
tive curente. Procedee asemănătoare 
folosesc unele organe sindicale (In 
Oradea de exemplu) care își expri
mă... fericirea de a fi scăpat de sar
cinile sportive odată cu reorganizarea 
și refuză orice sprijin.

Astfel de atitudini trebuie să facă 
obiectul unei severe analize o foruri
lor competente, fiind vorba despre în
călcări flagrante ale Hotărîrii parti
dului și guvernului care trasează sar
cini precise în această importantă pro
blemă atît sfaturilor populare cît și 
organelor sindicale.

alta.

categoria A și B și 
„mari" : C.C.A., Dina- 
I.S.P. și Locomotiva 
de o parte și celelalte 

Deocamdată, fenomenul
timid. Echipelor 

încă nu le vine 
juca de la egal

considerate 
să creadă 

la egal cu 
acolo unde

în ultimele minute pe 
B., după un joc dra- 

fel de greu pe 
lată doar cîteva 
echipelor conside- 
mult, victime 
cu favoritele

si- 
in-

Și.
E-

ETAPA URMĂTOARE: REORGA
NIZAREA COLECTIVELOR 

SPORTIVE

SPRIJIN ȘI LIPSA DE SPRIJIN

după 
au avîit 

majoritatea acțiunilor. Din nou Di
namo învinge 
Progresul F. 
matic, apoi 
Ploești, etc., 
din performanțele 
rate, pînă nu de 
gore în întîlnirile 
discutabile.

La aceasta se adaugă prezența 
mai ales, rezultatul obținut de 
nergra M.T.D. în finala Cupei R.P.R. 
'Părerea mea este că 
prind două concluzii: 

icare înainte pierdeau 
itronomice, au început
<să practice un joc de 
•calitate și concepție mult mai bună 
>ca înainte, lucru care trebuie să ne 
ibucure pe toți; 2. Nu este mai puțin 
-.adevărat că și echipele considerate.

de
1. 
la 
să

aci se des- 
Că echipele, 
scoruri as- 
se ridice și 
rugbi de o

Cel mai prețios ajutor în acțiunea 
de reorganizare în această etapă și tot 
odată o contribuție la certitudinea 
îmbunătățirii muncii au adus-o orga
nele de partid, care au sprijinit în
deaproape acțiunea de constituire 8 
comitetelor de organizare. In regiu
nea Bacău sau Cluj, la Orașul Stalin, 
în fiecare raion al Orașului Bucu
rești sau al regiunii Timișoara, pre
tutindeni comitetele raionale și oră
șenești P.M.R. și aproape peste tot 
comitetele raionale și orășenești 
U.T.M. au privit reorganizarea miș
cării. sportive ca pe o problemă de 
primă importanță acordînd un aju
tor valoros. Un frumos exemplu H 
oferă comitetul raional U.T.M. Satu 
Mare, care s-a angajat sâ sprijine 
cu întregul său activ următoarea 
eiaoă, cea a reorganizării colective
lor sportive.

Păcat că nu putem remarca' ace
leași urmări ale sarcinilor trasate de 
Hotărîre în atitudinea unor activiști 
ai sfaturilor populare, care în loc de 
sprijin au manifestat indiferență sau 
chiar ostilitate. La Orașul Stalin, 
președintele Sfatului popular a fost 
solicitat și a acceptat să conducă1'adu
narea de constituire a comitetului de 
organizare a U.C.F.S. In ziua ședin
ței însă, tov. președinte^ na
găsit de cuviință să vină sau
cel puțin să anunțe că nu poate veni, 
fapt care a dus la îiițîrzierj penibile. 
Astfel de atitudini apar cu atît mai 
nefirești cu cît cunoaștem exemplul 
atît-or sfaturi populare (Regiunea 
Autonomă Maghiară, P tești etc.) 
care își fac un titlu de cint d 
sprijini activitatea sportivă în 
giunile și orașele respective.

Indiferență și dezinteres față

a-

Etapa precedentă fiind încheiată cu 
succes, toate eforturile trebuie depu
se acum pentru asigurarea unei de
pline reușite a reorganizării colec
tivelor sportive. Comitetele raionale 
și orășenești de organizare a 
U.C.F.S sînt datoare să-și privească 
cu multă seriozitate sarcinile în
ceasta nouă etapă, știind că orice 
treabă făcută de mîntuială acum, va 
avea reoercusiuni nedorite în activi
tatea de viitor a colectivelor reorga
nizate. Pe baza sarcinilor trasate de 
Hotărîre, a prevederilor statutare și 
a unei atente analize a condițiilor 1°' 
cale, aceste organe vor trebui să 
creeze cele mai favorabile premize 
reorganizării la nivelul colectivelor 
sportive.

n a
re-

de 
problemele mișcării sportive se mani
festă și în unele raioane ale regiunii 
Baia Mare, unde comitetele execu
tive ale sfaturilor populare trimit 
comitetelor de organizare a U.C.F.S., 
în loc de felicitări sau urări ...so
mații de a părăsi pe loc sediile ocu
pate pînă acum, de a restitui mo-

H 1

luptă inegală ? A'u / In finala

Afj, 4.'

Două echipe de categorii diferite? Da! O luptă inegală? Nu! In finala 
,„Cupei R.P.R." Energia M.Ț.D (din categoria secundă) a luptat de la 
<egal cu puternica formație Energia I.S.P In fotografie Fincmtiu 

IM.I.D.) se pregătește să primească balonul cîștigat în margine 
(Fofo: D. CALIMACHI)

(văzuți de NEAG

aprecierii? sînt de multe

Cociuban, 
Cinteanu, 
C. Korcek.

după o minge trasă și
— evident — nu mai 
echilibru perfect. Nu 
cadă însă în cealaltă 

cum se întîmplă uneori.

32.16 m. la disc; Sa 
(Voința) 1.500 m. "1"t 
sec. 4'10

FI. Conac, corespor

Szolnok,

arbitru

bazinul

BA

Biro, 
Blajek,

Culi- 
Rujin-

Azi primul mec’ in tupeul can?p;oanelor la

DINAMO BUCUREȘTI—DOZSA SZOLN
(Urmare din pag. 1)

au mai făcut parte Rî/ak și 
Subliniem că selecționata de 

,_____  Uniunii Sovietice- s-a ■ clasat
pe primul loc în ediția 1957 a tur
neului Trejeo Italia, disputată la Za
greb.

Dinamwișpi bucureșieni reprezin-

limpică 
Sleapitl. 
polo a

PROGRAM.-

ora 18: Progresul BucU-AZI.
rești — Dinamo II; ora 19: Dina
mo București — Dozsa ‘ :L, 
arbitru Harebov (U.R.S.S.).

JOI, ora 19: Dozsa Szolnok — 
Dinamo Moscova, arbitru N. Bli- 
daru (R P.R ).

SIMBATA, ora 19: Dinamo Bucu
rești — Dinamo Moscova, 
H. Iacobini (Romînia).

Meciurile se dispută la 
acoperit Fioreasca.

ECHIPELE:

DINAMO MOSCOVA: Rîjak, 
Sleapin, Karmanov. Kartașev, No
vikov, Mneșviniradze, Malțev, 
Harebov, N. N Malin Grigorov- 
ski. Antrenor: N. I. Malin .

DOZSA SZOLNOK: Boros Brin 
za, Hasznos I, Heggmann, Pinter, 
Kanizsa, Ruczora. Kelemen, Has
znos II, Koncz. Szegedi. Antrenor: 
I. Goor.

DINAMO BUCUREȘTI : 
Samoilă. Zahan, Bădiță. 
Kroner. Oanță, 
neac, Popescu, 
schi. Antrenor ;

tă în acest turneu tinerețea jocului 
de polo romînesc, în plină afirmare. 
Cea mai bună performanță a tor? 
Cucerirea pentru prima dată a titlu
lui de campioni republicani, fiind ur
mași ai echipelor C.C.A. (campioană
cinci ani în șir) și ILSA Timișoara 'Sport.

Bădiță (Dinamo Buc.) 
radze (Dinamo Moscova) și Hegg

(Dozsa)

(campioană șase ani). Jucători 
bază sînt Zahan și Bădiță, c 

formației care ne-a r 
Olimpiada de fa Melbo 
portarul naționalei d 
formația Dinamo Buc

nenți ai
zentat la 
Samoilă, 
neret. In
vor evolua probabil Blajelc și 
ner, al căror aport este foarte 
sar pentru ca echipa să facă fa. 
cinste în fața valoroaselor ad:

Turneul campioanelor Ungarii- 
ni unii Sovietice și Rominiei, așt 
cu nerăbdare, va contribui făr< 
doială la popularizarea jociilii 
polo, la ciștigarea a noi ,și no. 
noștințe tehnice, atit de nec 
pentru neîncetatul progres al a

Discuții la ordinea zilei în volei

* .<4

Promisesem cu cîteva numere în urmă
cuții separate asupra arbitrajelor, stimulați «■. 
care sînt conduse meciurile de volei în ultănul timp.

Pentru început să dăm cuvîntul 
jucători, antrenori, arbitri.

sînt pentru un arbitraj ceva mai 
larg în linia a doua, dar nu înțeleg

Iată, ne respectăm promisiunea, 
oersonaielor principale ale discuției:

ing. EMIL COSTOiU, arbitru: 
„Pentru acest campionat, linia tra
sata în arbitraj a fost aceea de a ti 
interpretativ, în sensul că — res- 
pectînd principalele, reguli de joc — 
să se sprijine defensiva prin anumite 
îngăduințe la preluarea mingilor din 
noziții dificile. Această recomandare 
urmărea să permită dezvoltarea jo
cului din linia a doua. Punerea în 
practică a dovedit însă că echipele 
nn au beneficiat de acest „avantaj", 
ci, profitînd de lărgirea sferei de a- 
preciere a arbitrilor, au început să 
solicite ca și în poziții perfect echili
brate să existe interpretarea la min
gile puternice. Aceasta nu este ad
misibil. „Dubla" și „ținuta" sînt in
fracțiuni care trebuie penalizate, 
pentru că sînt elemente principale 
în desfășurarea jocului. Prin nesanc- 
ționarea lor, arbitrii și voleiul nu au 
decît de pierdut".

I. TAKACS, antrenor de stat: 
„Preluările și blocajele sînt punctele 
deficitare nu numai ale jucătorilor 
noștri ci și ale arbitrajelor. Preluă
rile din poziții dificile, plonjoane, 
mingi dubioase — nu se fluieră.. Ar
bitrajul în compensație e regretabil. 
Cred că ar trebui să se arbitreze 
foarte strîns atunci cînd) jucătorul în

trebui să se arbitreze

cauză este în poziție fundamentală 
și să se arbitreze interpretativ (în 
funcție de greșeala jucătorului) a- 
luncj cînd poziția este mai grea. De 
fapt însă nu este vorba de un arbi
traj strîns sau de un arbitraj larg. 
Toată lumea a devenit mare 
ciană. Arbitrajul (respectînd 
inentul) trebuie să intre în 
arbitrii 
iaza trace, 
se gîndeșt:
a fost construit p’nă atunci se nă
ruie".

RCCJCA >A'. EAî.'U, ma-stră eme
rită a sportului, jucătoare : „Personal,

teoreti- 
regula- 
reflex, 

să fluiere prompt. Altfel... 
publicul strigă, arbitrul... 
la compensație și tot ce

continuă. De multe ori însă f 
pun greșelile numai pe seam 
trului, nevăzîndu-și greșelile j 
Pe de altă parte, arbitrii rtoșl 
provin din jucători și din a 
cauză 
greșite. Ceea ce este clar, e f 
că un arbitraj larg nu poate da 

prin aceasta să se treacă cu vederea trenorilor satisfacția muncii dej 
greșelile, ci doar să se acorde o oa
recare îngăduință și numai în situa
țiile de dezechilibru In special atunci 
cînd plonjezi 
o scoți, cînd 
ești într-un 
vreau să se 
extremă, așa 
cînd nu se mai fluieră nimic".

Dr. MIRCEA ALBUT, arbitru : 
„Actuala linie a arbitrajului inter
pretativ dezavantajează echipele. 
Este un sistem de arbitraj în care 
intervine prea mult personalitatea 
fiecărui arbitru, se dă astfel frîu li
ber subiectivismului și arbitrajelor 
neunitare. Cu acest arbitraj enervăm 
echipele și spectatorii, ne enervăm 
și noi, dar cei care n-au nimic 
de cîștigat — dimpotrivă — cred că 
sînt în primul rînd jucătorii. Ar fi 
mult mai bine să se arbitreze mai 
strîns," bineînțeles respectînd regula
mentul. Aceasta. ar obliga pe jucă
tori să dea mai multă atenție pre
gătirii in vederea ridicării nivelului 
lor tehnic și pe antrenori să lucreze 
cu și mai multă conștiinciozitate. Nu 
vom avea decît de cîștigat. Iar dacă 
în străinătate echipele noastre vor fi 
arbitrate larg interpretativ, cu atît 
mai mult vom fi în cîștig și feriți de 
accidentele create deseori de o in
terpretare subiectivă a regulilor de 
joc"

Prof. NICOLAE MURAFA, antre
nor; „Puține arbitraje bune în ulti
mii doi ani. In general nu există o 
apreciere uniformă a greșelilor- și se 
nasc multe nedumeriri: atnci cînd 
nu te aștepți arbitrul fluieră, iar atunci' 
cind ar trebui să fie oprit, jocul,

să dedicăm spațiu unei dis- 
de țelul nesatisfăcător în

Personal, sînt . pentru un arb 
care să respecte litera regulament 
Deci, mai multă exigență din p; 
arbitrilor și în concluzie, ținînd 
ma de faptul că jocul în apărare 
îmbunătățit în general, propun 
arbitraj... nici strîns, nici larg: - 
și corect!"

★
In numărul viitor, au cuvintul: 

fonescu, arbitru, dr. lean Por 
maestru al sportului, jucător. 
Consiantinescu, antrenor, ing. i 
cel Rusescu, maestru al sport 
jucător.

Concurs de aflesi 
la Focșani

• Stadionul 23 August din Focșa 
găzduit recent un important con 
de atletism la căfe au participat 
de snortlvi și 100 sportive din 
prinsul orașului și. raionului, pre 
și reprezentanți ai colectivelor s 
live din școlile medii. întrecerile., 
situat, în genere, la un promit 
nivel, tehnic.

Din noianul de rezulate. 're ti 
următoarele: fete, Lizeta
(Voința) 80 m. garduri în 15 
8'10; Rita MIRONESCU (Voi 
500 m plat în 1 min. 32 seck 
Zeița NICOLAE (S.M.F.) 21.63 m 
disc. Băieți, Vasile ȘTEFANE! 
(Voința) 100 m. plat în 12 sec. 
Constantin PETRESCU (S.M.U.) 
m. la greutate: Gheorghe GHIS 
(S.M.U.) . -.......................
MORARU 
4 min. 54



La terwinaffiee turului campionatelor de handbal

Progresul M.I. C. și Dinamo Orașul Stalin
sint—deocamdată -in fruntea clasamentelor

Cînd două echipe fruntașe se in- 
TEbnesc și cînd una din ele învinge la 
ttn scor „astronomic", înseamnă că 
S-a petrecut ceva neobișnuit. Dumi
nică dimineață, nici unul dintre spec
tatorii care priveau echipele feminine 
de handbal Progresul M.I.C. și Pro
gresul St. roșu (fruntașe ale campio
natului) începînd meciul derbi, nu 
bănuia că prima formație va învinge 
la scor. Și cum încă: 9—1!

Cum poate fi explicat atunci un a- 
semenea deznodămînt? Pe Ungă fap
tul că Progresul M.I.C. a jucat neo
bișnuit de bine și că, „în schimb, 
Progresul St. roșu a jucat neobișnuit 
de prost, a intervenit — credem — 
și o cădere morală a echipei învinse. 
Apărarea echipei Progresul St. roșu 
(Elena Roșu, Lucia Teodor, Aurora 
Popescu, Marga Nițoiu, Elena Roșn- 
lescu și Emilia Cărbunaru) a fost 
foarte slabă și a avut „ghinionul" să 
întâlnească și o înaintare a forma
ției Progresul M.I.C. (Jeana Ma- 
teescu, Hilde Roth. Ella Jecu, Elena 
Pădtireanu, BTunhilda Nenrohr — la 
care s-au adăugat mai des Aurelia 
Sălăgaanu-Szoko și Carolina Cîrligea- 
nu) care a jucat așa cum n-am vă
zut-o niciodată. In asemenea condiții 
golurile cădeau unul după altul, dis- 
trugînd moralul jucătoarelor de la 
Progresul St. roșu. Deci se poate 
spune că, deși față de valoarea an
terioară a celor două formații, sco
rul este sever, totuși — apreciind 
după jocul de duminică — el este 
real, ba putea ft și mai mare.

Dar un asemenea, rezultat nu poate 
fi explicat numai printr-o zi slabă și 
o cădere morală a echipei învinse. 
'Ar însemna să scădem din meritul 
învingătoarelor, care duminică dimi
neață au probat evident că formează 
Ba mai bună echipă a campionatu
lui. In plus, față de observațiile fă
cute in cronica meciului, vom nota 
Că echipa Progresul MJ.C. este foar
te bine pregătită tactic, jucătoarele 
participînd conștient și disciplinat la 
acțiunile ofensive. Accentuăm asu
pra capitolului ofensiv la această 
formație, deoarece este clar că apă
rarea — în formula actuală — se 
situează drept cea. mai bună din țară. 
Principala defecțiune a echipei era

Iată una din numeroasele ocazii cînd atacantele de la Progresul MJ.C. 
s-au găsit singure la semicerc. De data aceasta insă Elena Pădureanu 

rata, sub privirile... speriate ale lui Morga h'ițoiu
(Foto: GH. DUMITRU)

va

BUNE Șl RELE DESPRE ULTIMA ETAP£ 
A CAMPIONATULUI DE BOX PE ECHIPE
• La Galați și Orașul Stalin spec- arbitrajul dreptatea să fie de partea:

tatorii au avut ocazia să aplaude ar- antrenorului Lucian Popescu. Nu pu-
bitrajul corect al majorității arbitri
lor delegați să conducă partidele. 1. echipei și desigur forurile de resort

tem fi însă de acord cu retragerea:.

Voleibaliștii de la Cerveno 
Zhâiiie (Mia) i-au inrns 

pe cei de la Progresul ITB
Puținii spectatori care au asistat 

ieri seară ui sala Dinamo la prima 
Jntîlnire a turneului echipei de volei 
Sterv-mo Zname (R. P. Bulgaria) 
MBsținută în compania tinerei formații 
Progresul I.T.B. au avut ocazia să 
țSprecieze numeroase faze spectacu
loase și în special o dispută dîrză 
încheiată cu victoria la limită a 
oaspeților: 3—2 (15—11, 15—12, 8— 
15, li —15, 15—6).

Voleibaliștii bulgari practică 
joc modern, cu un atac variat, 
care loviturile >>n forță alternează cu 
cele liftate și plasate, acestea din ur
ină foarte eficace. De asemenea, blo
cajul oaspeților a excelat. Progresul 
I.T.B. nu a jucat egal de-a lungul în
tregului meci și, în plus, a dat do
vadă de nervozitate în urma citorva 
decizii injuste date de arbitrul bul
gar lordanov. Cu toate acestea bucu- 
reștenii au furnizat. în momentele de 
calm, faze de bună calitate.

Echipa Cerveno Zname susține 
mime a doua partidă în compania 
formației Dinamo București iar joi își 
încheie turneul cu o nouă întîlnire a- 
v*nd ca adversar, din nou, pe Pro
gresul I.T.B. Ambele meciuri au loc 
Im sala Dinamo începînd de la ora 19.

Activitate polisportivă

Andreopol a primit felicitări „la sce
nă deschisă" din partea competentu
lui public gălățean pentru autoritatea 
pe care a dovedit-o în ring. Men
țiuni speciale merită însă și arbitrii 
B. Robert, Ion 
Gruia

vor lua măsuri în ambele cazuri.

Mihăilescu si Ion

atacul. Și iată că acum Progresul 
MjjC. a arătat că cvintetul ofensiv 
se poate ridica la valoarea apărării. 
Este un fapt îmbucurător pe care îl 
subliniem pentru a atrage atenția 
celorlalți antrenori ai echipelor fe
minine asupra exemplului oferit de 
Progresul M.I.C. Dacă se muncește 
cu seriozitate rezultatele nu pot in- 
iîrzia să aparat

(c. a.)

• Iată și cite va rezultate care am 
cauza defectării unor legături tele
fonice nu au putut să avară in e- 
diția de luni a ziarului nostru: Fla
mura roșie Cisnădie — Recolta Jim- 
bolia 12—16 (6—8) (campionatul 
masculin cat. A); Energia Codlea— 
Flamura roșie Sighișoara 2—2 (1— 
1); Energia 2 Ploești — Progresul 
Orașul Stalin 1—1 (campionatul fe
minin cat. A).

• Meciul Energia Ploești — C.C.A.. 
din cadrul campionatului masculin 
cai. A, aminat din caii2a turneului 
pe care echipa C.C.A. 
in R. Cehoslovacă, se 
minică 17 noiembrie.

'd întreprinde 
va disputa du-

tu-

MASCUL1N CATEGORIA A

Iată clasamentele la 
ruhii:

încheierea

1. Dinamo Or. Stalin 11 8 2 1 124:191 11
2. C.C.A. ia 8 1 1 135: 89 17
X Voința Sibiu ii 5 3 3 113: 91 13
4. Energia Tim. ii 5 2 4 121:129 12
X Energia Reșița ii 4 3 4 115:195 11
9. Rec. J im bolia ii S 1 5 143:134 11
7. Știința iași ii 5 1 S 119:132 11
9. Energia Făgăraș ii 4 2 5 192: 99 19
9. Energia Ploești î® 4 1 S 95:192 9

19. Silința LC.F. ii 3 1 7 124:149 7
11. FI. roșie CKaădie ii 2 2 7 124:153 9
12. Știința Tim. ii 2 1 8 194:144 5

FEMNIX CATEGORIA A

1. Progress M*I-C* U !• 1 « *1:15 21
2. FI. roșie Sibiu 11 9 11 €3:25 19
X Progresul St. rof« 11 9 9 2 £9:33 19
4. Progresul Tg. Mnreș 11 7 9 4 42:34 14
5. Știința Tim. U 44 J 31:23 12
«. Energia Codlea u 3 3 5 39:41 97. FI. roșie Mediaș 11 3 2 9 33:59 9
8. Progresai Or. St. 11 2 3 S 39:5’ 7
X Energia 2 Ploești 11 2 3 9 11:49 7

1«* Știința LC.F. 11 2 2 7 39:49 *
11. FI. r. Sighișoara 11 2 2 7 29:42 1

12. Energia Reșița 11 13 7 23:53 S

• Nu acetași 
și despre gala 
de ce. Ieri dimineață ne-a vizitat la 
redacție antrenorul Lucian Popescu. 
De data aceasta era afectat și pro
fund nemulțumit de deciziile arbitri
lor delegați la meciul FI. roșie _
Progresul. Iată ce ne-a declarat el. 
„La Arad, cei trei arbitri timișoreni 
(Arcadian, Krauzer, Ogneanovici) 
s-au dovedit părtinitori, frustind e- 
chipa noastră — Progresul — de 
prețioase puncte. Cea mai flagrantă 
dintre greșeli a fost decizia din me
ciul Vlad Grigore — Marin Ion, în 
care Vlad Grigore a simulat primirea 
unei lovituri nepermise. Deși arbitrul 
Malițchi a jjpmat pentru descalifica
rea lui ATad Grigore, juriu! format 
din cei trei arbitri pe care i-am a- 
mintit a procedat la descalificarea... 
boxerului Marin Ion. Aceasta a dus 
la luarea unei hotăriri in extremis de 
către delegatul asociației noastre. Și 
anume, ret-agerea echipei din com
petiție."

S-ar putea ca in ceea ce privește

lucru se poate spune 
de la Arad. Și iată

• Elevul lui Aurel Weintraub Puii» 
Nicolae, se dovedește un demn ur- 
îpaș al lui Mircea Dobrescu. Este 
lăudabilă seriozitatea cu care se an
trenează și ambiția cu care luptă î 
fiecare meci, indiferent de valoare : 
adversarului. In schimb „ușorul" Con
stantin Dumitrescu vădește o dău
nătoare supraestimare a valorii sale 
De cîtva timp el manifestă un de
clin vizibil, alimentat — socotim 
noi — de către propria sa concepție 
de luptă, prin subaprecierea adversa
rilor. Acum două săptămîni (în me
ciul cu V. Sășeanu) și sîmbită (cu 
V. .Carvațchi) C. Dumitrescu a boxat* 
mai mult pentru public, urmărind — 
așa cum spuneam în cronica de ieri 
— numai latura spectaculară

• La Galați, publicul a fost sur
prins de atitudinea antrenorului Gh.. 
Marinescu. Mărturisim că și noi aflli 
împărtășit această impresie. De mai: 
multe ori, Gh. Marinescu a avut ie
șiri necontrolate (discuții cu arbitrii,, 
cu publicul și un neîntrerupt șir de- 
„figuri" care au stimit ilaritate) con»* 
stitumd un nedorit și neplăcut diver
tisment. Este de dorit ca antrenoruli 
Gh. Marinescu să-și impună o ati
tudine decentă, corectă.

N. C.

Pînă la începerea Spartachiadei de iarnă
Un campionat de fotbal care an

grenează zeci de echipe reprezenta
tive de sectoare de producție a in
trat de mult in tradiția vieții spor
tive a combinatului siderurgic de la 
Hunedoara. Uzinele Ianoș Herbac 
din Cluj iși bazează la rîndul lor ac
tivitatea sportivă de masă pe cam
pionate de casă in diferite ramuri de 
sport, întreceri ce angrenează sute de 
salariați. Multe alte colective spor
tive din restul țării se străduiesc nu 
numai să organizeze competiții inter
ne adresate maselor de membri ei 
să dea acestor întreceri un caracter 
cit mai atractiv, cit mai interesant. 
„Cupa ziarelor" organizată In fie
care an de colectivul Progresul Presă 
și Poligrafie sau „Cupa Teatrelor" 
devenită tradițională pentru colecti
vul Progresui-Arta nu sint simple în
treceri de fotbal cu o desfășurare mai 
mult sau mai puțin anonimă. Dim 
potrivă, aceste competiții stimesc co
mentarii dintre cele mai aprinse încă

înaintea începerii lor, dau naștere 
la adevărate pasiuni „pe traseu" și, 
la sfîrșit, bucuria unității care a dș- 
tigat Cupa este cel puțin egală cu... 
amărăciunea celor care au pierdut-o. 
Astfel de competiții au ajuns la o 
popularitate atit de mare incit me
ciurile se bucură de o „galerie" eu 
care ar fi fericite multe competiții 
oficiale. Este de la sine înțeles ce 
servicii aduc astfel de întreceri invio-

rării activității sportive de masă în 
unitățile de muncă respective.

Recent, întrecerile sportive în cin
stea zilei de 7 Noiembrie și-au adus 
contribuția la angrenarea maselor de 
salariați in activitatea sportivă. Da 
altfel, în fiecare an. aceste compe
tiții cu caracter festiv joacă un rol

important in asigurarea continuității! 
sportului de masă, în perioada de tre-ț 
cere de la activitatea de vară la ceai 
de iarnă, cuprinsă în Spartachiadă..

Dar iată că ziua de 7 Noiembrie* 
a trecut, iar locul vastei activități dhti 
săptăminile din urmă a fost luat de: 
o perioadă de... odihnă cu atît mai? 
puțin justificată cu cît timpul fa
vorabil activității în aer liber con
tinuă. Cît despre Spartachiada de 
iarnă — în vederea căreia pregătirile: 
trebuie începute de pe acum — ea* 
va începe abia în luna decembrie., 
iată motive pentru care colectivele 
sportive au datoria de a pune capăt 

acalmiei" actu-ale și de a organize 
pînă la începerea Spartachiadei cît 
mai multe concursuri avînd ca scop 
trecerea normelor G.M.A., cucerirea: 
Insignei de atlet și, în primul riad., 
menținerea activității sportive des 
masă p‘nă la începutul sezonului de- 
iarni

oviîupa de pedeapsă

' pete la centru, arbitrii de tușă 
Ion Chirițescu și Petre Roma- 
nescu i-au atras atenția colegului lor 
Osiac asupra erorii pe care o făcuse, 
oprind partida cu 8 minute mai de
vreme. Conducătorul jocului n-a vrut 
insă să fină cont de această sezisare 

că a vrut
n-a

Fapte și
Ne-am propus să vă spunem

■ ■■ „argumente”

Aproape 400 de elevi din școlile pro
fesionale și medii din cuprinsul re 
găinii Hunedoara au luat parte la 
întrecerile de volei, baschet, tenis de 
tnasă și fotbal, dotate ou „Cupa 7 
Noiembrie". După desfășurarea 
trecerilor, 
iteresante, s-a.u înregistrat următo 
lele rezultate: la baschet feminin 
masculin a c.îștigat orașul Deva, 
Ițfpiei feminin raionul Sebeș, iar 
volei masculin orașul Hunedoara. 
Concursul de tenis de masă

în- 
în genere deosebit de in 

ia
și 
la 
la 
In

... .... ----- ----- -------- primul
loc a revenit sportivilor din raionul 
Alba Iulia, iar la fotba! au cîștigat 
sportivii din raionul Sebeș

Gh. Balogh, corespondent i

o 
poveste cu un meci de fotbal, bine
înțeles cu un arbitru fi cu o „ispra
vă" ou totul ieșită din comun a a- 
cestui arbitru. Căci, intr-adevăr, nu 
poți vedea în toate zilele un arbitru 
care fluieră sfirșitul unei partide și 
apoi dîndu-și seama (sau atrtgindu- 
i-se atenția) că a sunat... stingerea 
înainte de vreme, e gata să cheme 
echipele din nou la centru pentru a 
epuiza cele 90 minute regulamentare... 

Vă pregătim, așadar, o poveste 
cum n-ați auzit de mult... Cum de 
mult, fraților? vor sări, probabil, unii 
cititori, amintindu-și că n-au trecut 
nici două săptămîni de cină au făcu! 
haz (sperăm!), pe marginea însem
nării noastre de la „Lovitura de pe
deapsă" In legătură cu arbitrul Israel, 
care a decretat terminarea meciului 
dintre echipele arădane Energia și 
Locomotiva cu 4 minute mai devre
me, pentru ca apoi 
rea meciului.

Dar nu e vorba 
de la Arad și nici 
rael. Cele ce vrem 
s-au petrecut duminică 3 noiembrie, 
pe Stadionul Dinamo din Capitală, cu 
prilejul intîlnirii dintre Dinamo 6 și 
Știința Iași din oadrul campionatului 
categoriei B de foib l.

Meciul era important pentru conți-

să fluiere... relua.

tot despre meciul 
despre arbitrul Is- 
să vă povestim

guraîia clasamentului și emoțiilegurația clasamentului și emoțiile le 
aveau in special studenții ieșeni (și- 
suporterii lor din capitala Moldovei), 
care par a avea acum șanse mai 
mari ca aricind să-și realizeze visul 
lor de aur, acela de a vedea lașul 
(măcar un anișor) in prima catego
rie și de a primi pe stadionul din 
drotul Copoului, tn locul Energiei 
Fălticeni, pe renumifii fotbaliști de la 
C.C.A. și Dinamo...

Meciul a avut multe peripeții, dar 
nici una din echipe n-a înscris nici 
un gol. Cînd jocul intrase în ultimul 
sfert de oră, unul din copai de pe 
stadion, profitind de 
faptul că toată lumea 
era cu ochii pe teren, 
și-a găsit de joacă și a 
dat ceasul înainte. Cu 
vreo 8 minute, 
toarea meciului, 
n-a 
pustiului, 
St. ~ 
ra, 
ziu 
'Și

și, fie din incăpâținare, fie 
să bată recordul lui Israel, 
revenit asupra deciziei.

Cum insă la intrarea în 
fost asaltat de antrenori, 
ziariștii, care i-au spus același lucru, 
arbitrul Osiac a cam căzut pe glo
duri... Dîndu-și seama că arbitrul șo
văie și că ar fi posibil să-i cheme 
din nou pe teren, jucătorii ambelor e- 
chipe au dispărut ca prin rmruine. 
Rezultatul le contenea și unora și 
altora, reluarea jocului cine știe ce 
meu putea să aducă și pe deasupra . 
li se ocupa și locul din tribune ta 
meciul de după-amtază ciț echipa 
Grefei. In consecință, au intra! repe
de sub duș! Cind arbitrul Osiac a 
deschis ușa , cu intenția de a-i re
chema pe teren, jucătorii se săpuneau 
de zor, iar din fund a detunat o voce 
supărată:

mai

cabină a 
oficiali și

— închide ușa că se face curent! 
Văzînd că meciul nu mai poate? 

fi continuat, arbitrul Osiac, în viațai 
de toate zilele avocat, s-a așezat calme 
la o masă și tactjcos a scris pe foa-i 
ia de arbitraj: „In ceea ce privește» 
durata reprizei a doua, s-au ivit dis
cuții că am fluierat mai repede. Ins 
această privință precizez că atît .cea
sul meu, cît și cel de la stadion (ăl! 
pe care îl meșterise puștiul — n.n.), 
au coincis atît în repriza I cîft 
și în a doua. Dacă ambele ceasuri aui 
arătat la fel, Consider că am fluierat 
bine".

...Dacă și la bară iov Osiac folo
sește asemenea argumente, timișo
renii care au vreo pricină la Tri
bunal e preferabil să-și apere sin
guri cauza, decit să se dea pe mîna 
too. avocat Osiac. Au, în orice saz, 
mai multe sansef

JACK BERARIU. 
FLORIN ȘERBAN

In li
ni me ru 
isprava 
arbitrul 

Timișoa- 
mai tir

observat 
dar

Osiac, din 
uitindu-se 

la tabela de marcaj 
constatînd că e mi

nutul 90, a fluierat ime
diat sfirșitul meciullii, 
răsuflînd ușurat că a 
scăpat fără nici o belea. 
Cină s-au aliniat eshi-

P.S.
In momentul cînd încheiem această 

notă, poșta ne-a adus o scrisoare de 
la corespondentul nostru din Cra
iova, Constantin Motoc, din care am 
putut afla că atît... „recordul'' arbi
trului Israel, cit și cel al arbitrului 
Osiac, a fost bătut de arbitrul Pt 
Ciocăltău (Petroșani) care condil- 
cind la Craiova meciul de fotbal din
tre echipa locală Energia și Energia 
3 Reșița, a fluierat sfteșitul primei 
reprize în minutul... 35. locul a tre
buit apoi să fie reluat, epuizindu-se 
și celelalte 10 minute regulamentare.

Dacă problema marcării timpnlut 
a devenit atît de grea pentru unii 
arbitri, noi le propunem să oină pe 
teren cu , cite un ceas... deșteptător, 
care la ora fixată să-i trezească... la 
realitate.

SPORTUL POPULAR 
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Pentru întărirea continuă Atenție la campionatele școlare
a educației și disciplinei

sportive
republicane de gimnastică!

3ri ultimii ani, mișcarea noastră 
de cultură fizică și sport a în
registrat succese cu care avem 

lot dreptul să ne mîndrim. Sint încă 
-vii in mintea tuturor strălucitele per
formanțe realizate de sportivii rotnini 
•la Jocurile Olimpice de la Melbourne, 
•la campionatele europene de box, la 
campionatele europene de canotaj, 
țprecum și la alte competiții de mare 
răsunet. Drept urmare, prestigiul inter
național al sportului rominesc s-a în
tărit tot mai mult, valoarea sporti
vilor noștri fiind astăzi unanim recu
noscută în toate colțurile lumii.

Dar dacă sportul nostru a cunos
cut in vremea din urmă frumoase suc
cese din punct de vedere al perfor
manțelor în sine, ca și din punct de 
vedere al dezvoltării sale organiza
torice, al întăririi bazei sale materiale. 
In schimb nu aceleași lucruri se pot 
•spune despre roadele muncii educati- 
■ve. Nu s-a bucurat de tot succesul 
munca de 
chidarea 
talității 
■avantaje 
tea în pregătire, abaterile de la dis
ciplină etc. sînt lipsuri de care — 
din păcate — mulți din sportivii noș
tri fruntași nu s-au putut încă dezbă
ra. Este drept că, în coloanele ziaru
lui nostru avem în dese rînduri pri
lejul de a lăuda atitudinea unor spor
tivi care se comportă în mod cinstit 
și corect, să scoatem în evidență, ală
turi de buna lor pregătire tehnică și 
tactică, corecta lor conduită morală, 
©ar, din păcate, tot atît de adevărat 
•este și faptul că în ultimul timp s-a 
•înmulțit numărul aspectelor nesănă
toase de pe terenurile noastre de 
:sport, al fenomenelor negative care 
'frînează dezvoltarea corespunzătoare 
a sportului nostru.

Care este cauza acestei stări de 
"fapt ? In primul rind, mișcarea noas
tră de cultură fizică și sport aflîn- 
du-se în plină reorganizare, accentul 
fiind pus pe problemele de principiu, 
aspectele considerate, în mod gre
șit. de unii activiști ca „mărunte", 
ale muncii sportive de fiecare zi, le-au 

•scăpat din vedere lor ca și organelor 
•conducătoare.

Astfel, Uniunea de Cultură Fizică și 
Sport și comisiile centrale au slăbit 
în ultima vreme exigența față de felul 

"în care decurg competițiile sportive. 
■De asemenea, asociațiile sportive, pe 
•cale de desființare, ca și colectivele 
• sportive, lipsite de control și „directi
ve de la centru", și ineă lipsite de 

proble- 
față. 

muncă 
aceasta 

in

la li- 
men- 
după

educație tinzând 
unor rămășițe ale 
învechite; goana 

materiale, superficial ita-

-experiența pentru rezolvarea 
melor care le stau în 

■duc în ultima vreme o 
•slabă. In mod firesc, starea 
>de delăsare, care se manifestă 
■forme deosebit de grave, a dus la 
înregistrarea unui număr îngrijorător 
•de abateri de la disciplină, la incorec
titudini în întrecerea pentru întîietate. 
îla unele manifestări condamnabile de 
’huliganism din partea unor sportivi. 
/Majoritatea sportivilor noștri, animau 
ide sentimentele care caracterizează 
•'cu adevărat pe sportivii de tip nou. 
rse desolidarizează de asemenea mani
festări reprobabile, condamnind 
tărie pe cei care se fac \ inovați și ce- 

:rînd sancționarea lor in modul 
mai exemplar.

Dind expresie acestei dorințe juste, 
iperfect îndreptățite. Uniunea de Cul- 
;tură Fizică și Sport, împreună cu 
■ comisiile centrale pe ramură de sport. 
>au luat o serie de măsuri menite 
rpună capăt actelor de indisciplină, să 
'întărească atmosfera sănătoasă de pe 
'terenurile de sport. Este deosebit de 
•grav faptul că pe lista sportivilor că- 
irora li s-au aplicat sancțiuni se află 
și maeștri ai sportului, ca Titus Ozon, 

lloan Micoroiu, Elena l.eușteanu-Teo- 
■dorescu, sau ca maestra emerită a 
'Sportului Victorița Dumitrescu. Tinerii 
(sportivi, marea masă a celor care 
{practică sportul în întreprinderi, insti-

cu

cel

sâ

tuții, școli, facultăți și în colectivele 
sportive sătești, așteaptă cu totul altce
va de la sportivii noștri fruntași. Spor
tivii care umplu cu sutele de mii sta
dioanele, sălile și terenurile de sport 
ale țării vor să aibă în sportivii 
fruntași un exemplu de conduită mo
rală, de cinste și comportare tehnico- 
tactică. Ei n-au nevoie să ia de la 
aceștia exemple de vedetism, de des
considerare a adversarului, de ingim- 
fare.

Din păcate, fotbalul este din nou 
prezent „pe afiș", dind un greu tribut 
de sancționați Astfel, maestrul spor
tului Titus Ozon a fost pedepsit cu 
suspendarea pe timp de 6 etape și cu 
interdicția de a mai participa un an 
la turnee peste hotare. Sancțiunea a 
fost dată pentru atitudinea nesportivă 
pe care Titus Ozon a avut-o in cursul 
turneului Întreprins de echipa Progre
sul București in R. P. Bulgaria. Un 
mare număr de fotbaliști au fost pe
depsiți pentru acte directe de huliga
nism : lovirea intenționată a adver
sarului, proteste și injurii la adresa 
arbitrilor, atitudine de desconsiderare 
a publicului. Astfel, au fost suspen
dați : Vidan (Locomotiva Tr. Seve
rin) — 6 etape, Chiriță (Energia Ba
cău), Sandu Nicolae (Energia Tg. 
Jiu), Ambruș (Progresul Satu Mare), 
Balaș (Energia 3 Reșița), Avramescu 
(Progresul Rădăuți)—5 etape, Arieșa- 
nu (Locomotiva G. N.) — 4 etape. 
Marcel Serman (Energia Bacău). 
Drăghicescu (Progresul Brad), Călin 
(Locomotiva G. N.), Miklo Carol (E- 
nergia Reșița), Tiberiu Ban (Energia 
C. Turzii), Tîrnoveanu (Energia 108), 
Paraschiv (Dinamo Pitești) — 3
etape, Petru Emil (Știința Cluj), Ri- 
zea (Energia Fălticeni) — 2 etape. 
Jucătorii Bușe (Energia Galați), Cris- 
teseu (Locomotiva G. N.) și Biolan 
(Locomotiva Tr. Severin) au fost sanc
ționați cu avertisment pentru joc pe
riculos și atitudine nesportivă, iar 
Coicea și Dumitrescu (Știința Craio
va) sint suspendați pină la termina
rea cercetărilor privind desfășurarea 
jocului Progresul Brad — Știința 
Craiova.

Apreciindu-se ca deosebit de grave 
actele de huliganism comise la jo
cul de handbal Flamura roșie Cis- 
nădie—Știința Iași, Carol Mantsch 
(FI. roșie Cisnădie) a fost suspenda) 
pe timp de un an, iar loan Tipu (Ști- I 
ința lași) și Petre Kapp (FI. roșie ' 
Cisnădie) au primit suspendări pe 
timp de două etape. De asemenea, 
maestra emerită a sportului Victo
rița Dumitrescu (Progresul St. roșu 
București) a fost suspendată pe două 
etape pentru atitudine injurioasă față 
de public. Pentru lovirea intenționată 
și reciprocă, rugbiștii Manolache (E- 
nergia I.S.P.) și Iordăchescu (Dina
mo București) au fost sancționați cu 
suspendare, primul pină la 1 martie 
1958. cel de al doilea pe timp de două 
etape.

Grave abateri, total străine de 
morala sportivă, a săvîrșit jucătorul 
de popice loan Micoroiu, maestru al 
sportului. Pentru aceasta, el a fost 
suspendat de la orice activitate spor
tivă pe anul 1957, i s-a ridicat califi
carea de antrenor stagiar pînă la 1 
octombrie 1958 și i se aplică interdic
ția de a mai participa la întreceri in
ternaționale pînă Ia 1 octombrie 1958. 
In plus, loan Micoroiu, care urma să 
primească titlul de maestru emerit 
al sportului, pentru performanța de a 
fi cucerit primul loc în campionatul 
mondial de popice, nu va mai primi 
această înaltă recompensă, întrucît. pe 
lingă performanța realizată, nu a dove
dit și o moralitate sportivă corespun

zătoare. Alți doi jucători de popice, Ale
xandru Andrei și Alexandru Gomoiu, 
au fost scoși din lotul reprezentativ și 
sancționați cu interdicția de a se mai 
deplasa jjeste hotare pînă la 1 octom
brie 1958.

întrucît Ia concursul de tir orga
nizat de A.V.S.A.P. la 13.X.1957, 
concurentul Gheorghe Neculce a fal-

sificat o țintă, comițînd astfel un 
de necinste, el a fost suspendat 
activitatea sportivă pe termen de 
ani. Avertismente scrise au 1 
pentru abateri de la disciplina spor
tivă, atleții Alexandru Dincă și An
drei Demeter, precum și gimnasta E- 
lena Leușteanu-Teodorescu. Alte 
sancțiuni au mai fost aplicate sporti
vilor Alexandru Bardan (tenis), Le- 
ontina N*eța și Ion Veliciu (atletism).

★
Față de aceste abateri se impune o 

acțiune fermă și generală de întărire 
a muncii de educație în cadrul colec
tivelor sportive. IN ACEASTA AC
ȚIUNE. DE LA MAEȘTRII SPORTU
LUI SI SPORTIVII FRUNTAȘI SE 
ASTEÂPTA O CONTRIBUȚIE EFEC
TIVA, CARE SA FIE SUSȚINUTA IN 
PRIMUL RIND DE EXEMPLUL 
PERSONAL. Comportarea lor pe te
renurile de sport și hi viața de toate 
zilele trebuie să fie un permanent 
ajutor, pe care ei să-l dea conduce
rilor colectivelor respective în munca 
sportivă sub toate aspectele.

Pe de altă parte, comisiile centrale 
vor trebui să-și sporească exigența și 
să tragă la răspundere cu hotărire și 
consecvență pe cei care, pe viitor, se 
vor abate de la regulile disciplinei și 
comportării sportive. Nu vor mai tre
bui tolerate cu ușurința cu care au 
fost privite pînă acum abateri ca: 
absențele nemotivate de la concursuri, 
lovirile intenționate pe terenul de 
joc. prezentarea in echipamente neco
respunzătoare. arbitrajele slabe, etc- 
Marea masă a sportivilor noștri va 
primi cu o vie satisfacție asemenea 
măsuri radicale prin care sint scoși 
din rindurile sportivilor, pe termen li
mitat sau pentru totdeauna, acei care 
nu înțeleg să se situeze pe o linie 
de conduita corespunzătoare. Este de 
datoria sportivilor fruntași să ducă 
ei înșiși o acțiune de eliminare a a- 
cestora de izolare a lor.

Sportivii, antrenorii și activiștii 
sportivi trebuie să lupte cu toată 
convingerea, să depună eforturi neo
bosite pentru a sprijini măsurile luate 
de noile organe conducătoare ale 
mișcării noastre sportive, măsuri care 
să ducă la întronarea unui suflu nou. 
la introducerea unei morale sportive 
sănătoase, corespunzătoare dezvoltării 
generale a sportului nostru.

Numeroase întreceri sportive la Baia Mare
* In orașul Baia Mare s-au desfășu- 
»at o serie de întreceri sportive în 
cinstea aniversării Marelui Octom- 
hrie. Astfel, în cadrul turneului de 
fotbal! au evoluat echipele Eneigia 
•Baia M>are. Energia Phonix, Energia 
Trust Miner și Dinamo din localitate, 
l-a concursul de volei, organizat de 
către cercul pedagogic, au luai parte 
13 echipe masculine și 6 feminine din 
cadrul școlilor de 7 ani. „Cupa 7 
Noiembrie" a revenit, atît la băieți
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<ît și la fete, reprezentativelor școlii 
medii maghiare nr. 1.

Viu disputate au fost întîlnirile din 
competiția de tenis de masă. La ca
pătul acestor dispute, pe primul loc la 
băieți s-a clasat Ion LÂZÂRESCU, 
(Progresul) iar la fete Magdalena 
MATHIAS (Energia Phonix).

Concursul de atletism, la care au 
participat numeroși sportivi din șco
lile medii, a fost cîștigat de reipr* 
zentanții școlii maghiare nr. 2, oare 
au tofailizat 103 puncte.

V. Săsărarui, corat$gqdent

act 
din 
doi 

primit

Peste cinci săptămîni vor începe în întreaga țară campionatele republic 
cane școlare de gimnastică. Int ruc-ît profesorii și elevii nu cunosc 
încă în suficientă măsură amă mititele organizatorice aie acestor în

treceri, facem loc în coloanele ziarului nostru indicațiilor puse la dispo
ziție de Direcția Educației Fizice din Ministerul Invățămîntului si Culturii 
prin profesorul Traian Predețeanu:
Campionatele republicane școlare 

se vor desfășura ca și în alți ani sub 
forma de întreceri individuale și pe 
echipe, ambele desfășurate paralel în 
patru etape: școală, localitate (raion), 
regiune și finală. Echipele vor fi ast
fel formate îneît în clasament să 
poată intra trei juniori de categoria 
1 și trei juniori de categoria a Il-a 
Pînă la etapa de regiune, inclusiv, 
echipele vor fi alcătuite din opt gim- 
naști (gimnaste), iar la etapa finală 
din șapte.

Spre deosebire de anii trecuțt, în 
ediția 1958 a campionatelor, etapa de 
școală va cuprinde două concursuri, 
ceea ce va asigura și cuprinderea unui 
număr mai mare de elevi în întreceri, 
și o mai bună selecționare a acestora. 
In primul concurs (14—24 decem
brie 1957) este bine să se pună ac
centul pe anumite probe (acestea fiind 
lucrate în mod special în perioada 
pregătitoare), iar in al doilea con
curs (25—31 ianuarie 1958) pe cele
lalte. Această eșalonare a probelor în 
funcție de pregătirea elevilor va ușu
ra considerabil munca profesorului.

In celelalte etape, programul este 
următorul: pînă la 15 martie 1958 — 
etapa pe localitate 
martie 
lie, la 
ceasta 
vor fi
fete reprezentative de școli, cîștigă- 
toare la etapa regională, cărora li se 
vor adăuga concurența individuali.

In campionatul republican școlar 
individual se va concura la patru 
tegorii: a II-a, 1. maeștri și
niori categoria I. De remarcat
juniorii de categoria I oare, parti-

Caii.
de ia 
se i>a 
la e-

(raion), 29—30 
etapa de regiune, 11—12 apri- 
București, etapa finală. In a- 
uliimă fază a campionatelor 
prezente echipele de băieți și

ca- 
fu- 
că

cipă in cadrul echipelor vor concura 
In același timp și pentru campiona
tul individual al categoriei lor. 
Jicarea gimnaștilor individuali 
etapa de regiune la cea finală 
face numai In situația in care,
tapa de regiune ei au atins punctajul 
necesar obținerii categoriei respective, 
sau dacă au clasificarea categoriei in 
care concurează.

Exercițiile cuprinse în programul 
campionatului sini cele prevăzute în 
programele de clasificare la gimna
stica sportivă (băieți și fete) pe anii 
1957159. La toate etapele campiona
tului se va concura cu exercițiile nr. 
1 ale categoriilor respective. Exerci
țiile crobatice de la juniori categoria 
I și a Il-a nu sînt cuprinse în pro
gram. Ele sini necesare numai pen
tru abținerea clasificării sportive la 
una din categoriile de juniori.

La categoria a Ir-a Juniori pot con
cura numai elevii care nu au împli
nit virsta de 16 ani la 1 mai 1958. 
Această clauză asigură menținerea la 
această categorie a elevilor pentru a 
căror vîrstă au fost create exercițiile. 
Orientarea profesorilor în pregătirea 
elevilor trebuie să aibă o perspectivă 
de cel puțin 2-3 ani. Trebuie să se 
tindă spre crearea unei secții în corn-, 
ponența căreia să intre, în majorita-' 
te, elevi din clasa a VtII-a, ceea ce 
va asigura școlii o echipă bine pregă
tită pentru 2-3 ani. Să sperăm că în 
acest an școlile nu vor alerga după 
rezultate imediate, în primul campio
nat școlar, alcătuind în schimb e- 
chipe capabile să concureze cu succes 
în această ediție și totodată să repre
zinte o perspectivă pentru viitor.

PREGĂTIRILE PATINATORILOR BUCUREȘTENI PENTRU NOUL SEZON

Aspect de

Deși clima nu este 
favorabilă organizării 
de patinaj, Bucureșthil 
pe cei mai buni și pe cei mai mulți 
patinatori de viteză 
țară, care, odată cu 
timpului rece, și-au 
gătiri'le. De aceea 
nească de patinaj a 
rînd un raid prin 
bucureștene și iată ce a găsit :

la un antrenament efectuat la Tușnad
(Foto: I MIHA1CA) 
și Valerian Kurt, secția 
este cenușăreasa colecti- 
se preocupă numai de 

importanță" o acor-

irvtotdeauna 
întrecerilor 
adăpostește

și artistici din 
apropierea ano- 
intensificat pre- 
ccmisia orășe- 
efectuat de cu- 

cîteva colective

NEPĂSARE? NEGLIJENȚA?

Se pare că aceasta e situația 
cîteva locuri printre care si 
CASA CENTRALA A ARMATEI, 
membru al comisiei orășenești 
patinaj stînd de vorbă cu Valentin 
Bull at, 
pion 
reori 
aduc 
care 
taiși, 
noecuții patinatori artistici 
culescu și F. Eisenbaiser.

Situația de la C.C.A. 
unica: la LOCOMOTIVA 
RE'ȘTI unde activează

în 
la 

Un
de

responsabilul! secției și cam- 
la patinaj viteză, a aflat că ra
ce niduca tor ii de la C.C.A. își 
aminte de secția de patinaj 
cuprinde mulți sportivi frun- 
ea vitezistul Vasile Oprea, cu-

Irca Min-

estenu
BUCIJ-

Sevastița

dezvăluit un aspect deosebit de ce
lelalte. lot interesul e îndreptat spre 
centrele din provincie, mai precis 
spre Tîrgu Mureș, Miercurea Ciuc 
și Oraișul Stalin (lucru lăudabil, de 
altfel) în timp ce de patinatorii din 
București nu se interesează nimeni..

IN VIZITA LA DINAMO SI 
RECOLTA

Obișnuiții spectatori ai 
tațiilcr sportive din Parcul 
au putut vedea astă-yară 
denie de tineri făcînd cros sau aler- 
gînd pe pista de atletism. Nu erau 
numai atleții colectivului, ci și mem
brii secției de patinaj viteză a VI
NARULUI D1NAMOVIST. Ei se în
treceau în concursul de vară la care 
au trebuit să participe t >ți patina
torii. Alții, tot pe pista de atletism 
imitau alunecarea unui patinator de 
viteză. Antrenamentele, conduse de 
antrenorul Florin Gămulea și profe
sorul Stănescu, responsabilul secției, 
și-au arătat roadele: numeroase vic
torii în competiția de atletism a pa
tinatorilor, „Cupa de vară". Cei 
peste 60 de tineri instr uiți cu răb
dare și cu mult interes toată vara, 
așteaptă antrenamentul pe gheață 
care se va face la. lacul Bîlea sau la 
Miercurea Ciuc, imediat ce timpul va 
permite. Zoltan Szekelyj Victor Ra
dulescu, Viorel Tomescu sînt printre 
cei mai talentați.

Aceeași activitate bine pusă la 
punct există și la RECOLTA. Cen-

mamiîes- 
Dinamo 

o surne-

Stoenescu 
de patinaj 
viului, care 
fotbal. Aceeași 
dă patinajului și asociația ȘTIINȚA, 
adică tocmai acolo unde ar !
să fie un adevărat rezervor 
lente. Pînă acum la Știința 
organizat nimic. De fapt nici 
avea cine și cu ce, pentru ca 
echipament nu există, nici antre
nor nu este. Și toate acestea la un 
colectiv care are o tradiție frumoa- truil de copii a funcționat fără între- 
să și care în fiecare iarnă amena- * -- •— -•»
jează un patinoar (în majoritatea 
cazurilor folosit de alte colective...).

UNII IN REORGANIZARE.

trebui 
de ta 
nu s-a
nu ar 

nici

ALȚII...

La ENERGIA, pregătiri 
pentru reluarea activității: 
ment complet pentru cele două sec
ții recent reînființate (viteză și ar
tistic), mult interes din partea tine- 
retiu'ui dar și aci lipsa unui antrenor 
frînează în mare măsură lticrurHe 
bune care s-ar putea realiza.

O activitate frumoasă au avat 
în trecut sportivii de la PROGRE
SUL. Vizita făcută la asociație a

febrile 
echjpa-

rupere, anunțîndu-se un se’ios ad
versar pentru Tînărul Dmamovist. 
La fel de atent s-au. pregătit și pa
tinatorii mai vechi ca Magda Udrea, 
Vasile Grigore ș.a. Dar pentru ca 
totul să meargă bine pînă la sfîrșit, 
pentru ca antrenamentele din timpul 
verii să nu fie zadarnice, ar trebui 
completat echipamentul care 
atît pentru „viteză" cît și 
„artistic".

1 lipsește 
pentru

★

Cam aceasta e situația în 
tivele bucureștene. Incurînd — despre 
cele din provincie și noi amănunte 
asupra viitoarei activități a patina
torilor.

cailec-



preajma triplei intîlniri fotbalistice
romino-iuqoslave de duminică

„A da un pronostic in fotbal este 
rte riscant" — și-a început an- 

enorul emerit EM. VOGL declara- 
a sa dată postului de radio Bel- 
ad, duminică seara, după meciul 
goslavia-Grecia, la care a asistat, 

um, desigur, bănuiți, era vorba 
un răspuns la întrebarea: cine se 
califica la 17 noiembrie, Iugoslavia 

u Romînia? Oricui, nu numai an- 
enorului Vogi, îi este foarte greu 

răspundă la o asemenea întrebare.
înaintea acestei întîlniri, care face 

palpite sute de mii de iubitori ai 
ibalului din Iugoslavia și Romînia. 

ierurile se prezintă astfel : echipa 
oastră are cinci puncte în clasa- 

ntul grupei a VH-a a prelimina- 
ilor campionatului mondial, iar cea 
igoslavj patrir Cu alte cuvinte, re- 
rezentanților noștri Ie este suficient 

un meci nul, pe cîtă vreme iugo- 
avilor le este absolut necesară o 
ictorie pentru a se putea califica. Deci, 

teci nul) și una 
victorie). Cum însă, 
in ele urmează să 
el grad, trebuie să 
vantaj al terenului 
roprtu în favoarea 
ngă palida șansă a 
e de a ajunge intr-un baraj cu Is- 
ael, prin tragere Ia sorți.
Așadar, aceste perspective se pre- 

intă echipei noastre reprezentative: 
e de o parte mai multe posibilități 
e calificare, pe de alta dezavantaj
a teren, public și — bineînțeles —

să valorifice toate
de disputarea par-

dînciine, oentru că duminică a jucat 
cu pase laterale!".

Un astfel de joc va cîntări foarte 
rmnlt duminică la

TREI ARBITRI

Belgrad.

DIN AUSTRIA...

F. Germană, ommși nu din R.
inițial comisia de organizare 
a campionatului mondial, vor 
partida ide ia Belgrad. Schim. 
fost deoisă zilele acestea și 

i austriacă de 
să desemneze

hot anse 
F.I.F.A.
conduce 
barea a
federația 
licitată ;
comunicat următoarele 
Seipelt — la centru — 
yer și Karl Ke in ner —

NOUTĂȚI DE LA „B

fotbal — so- 
arbitrij — a 
nume : Franz 
și Fritz Ma- 
la tușă.

Fază din jocul de duminică al selecționatei noastre: Neacșu degajează 
sub privirile atacanților suedezi

(Foto: GH. DUMITRU)
Șl JUNI OR I 6AAAAAAAAAAAAAAA6 —i—i—r*i—r*T*T*TV»-«-»-»~ * *if

1500 spectatori 
la oinâ!

lată o cifră care, fără îndoială, ui- 
mște chiar și pe cei mai însuflețiți 
și optimiști adepți ai jocului de oină.

1.500 spectatori I!!...
De necrezut, la oină. Și totuși at 

t la

șanse pentru noi (victorie și 
X>entru iugoslavi 
realizarea uneia 
se întîmple la 
adăugăm acest 

și publicul ii 
iugoslavilor, pe 
uneia din echi-

una : meci foarte

dversar hotărit
vantajele oferite 
idtei la Belgrad.

Concluzia este
reu pentru reprezentanții noștri, în 
^re obținerea lin ii rezul'at de ega- 

te ar echivala cu un autentic suc-
;, chiar dacă ei au la activ o vic- 

orie pe 
Je data
uit de

iferent
ătorii noștri vor face — sin tem 
uri — totul pentru a le trece 
ine.

același teren, în anul 1956. 
aceasta, balanța înclină mai 
partea iugoslavilor. Dar, 
de dificultățile meciului.

VINERI, PLECAREA

in-
ju- 
si- 
cu

O parte din lotul echipei B, care 
va juca duminică Ia București re
vanșa cu Iugoslavia B, a făcut du
minică un reușit antrenament la Mo- 
reoi, Lotul completat se va pregăti 
și azi, marți, și joi (ia două poeți) 
după care se va da formă definitivă 
echipei. Intîlnirea Romînia B—Iugo
slavia B urinează să fie condusă de 
um arbitra cehoslovac, al cărui nume 
n-a fost tracă araunțot de forul de la 
Fraga,

In ce privește juniorii, și pe aceștia 
îi așteaptă un meci dificil la Bel
grad, Juniorii iugoslavi vor să se re
vanșeze pentru acel 5-1 cu care au 
pierdut la București la 29 septem
brie. In plus, reprezentativa noastră 
va alinia de dafe aceasta o formație 
cu jucători cu drept de participare 
la Turneul Internațional al Juniorilor 
din 1958. Deci, elemente tinere, mai 
puțin experimentate. De altiel, reîm
prospătarea s-ar fi impus și din alt 
punct de vedere : cei _consacrați“
(.MateiorH/, Raab, Motroc, Renue etc.) 
au avut duminică o comportare sub 
orice critică, jucîod slab și păinî 
de o îngîmfare inadmisibilă la jucă
tori de categoria și pretențiile lor.

Intîlnirea de la Belgrad a juniori
lor va fi condusă de un arbitru 
bulgar.

SERIA 1

categoriei C
SERIA A III-A

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

19.
ÎL
12.

Locomotiva Iași 
Dinamo Brăila 
Progresul Rădăuți 
Locomotiva Pașcani 
Energia Moineștj 
Tecuci
FI. roșie Bubu0 
Știința Galați 
Progresul Dor oho i 
Știința IMF Iași 
Energia Bacău 
Locomotiva Tg. Ocna

11
11
11
11
11

3
2
1
3
1

1
3
4
3
4

27:11
22:13
22:14
19:15
19:14 13

17
14
13
13

11 9 2 1 29: 7 19 
7
9
9
5
9

11 4 4 3 15:12 12
11
11
11
11
11

3 5
3 3
4 1
3 2

3 19:15
5 14:22
9
9

3 9 9

11:19
9:19
9:17

11
9
9
9
9

1. Loc. Tr. Severin
2. _
X
4.
5.
X
7.
i.
».

1«.

Energu Oțelul Ro»u 
FI. r. Rm. Vilcea 
Progresul Brad 
știința Craiova 
Progresul Corabia 
Energia IM 
Locomotiva Craiova 
Energia 3 Rețița 
FI. roșie 7 Nov.

11 7 2 2 29:14 19
11 9 9 3 24:13 19
11 9 2 3 27:11 14
11 9 2 3 21:12
11 9
11 5
11 5
11 4
11 4

Arad
11 3

3
3
2
1

11. 
12. 
IX
14.

Energia 
Energia 
Energia 
Energia

14
Tg. Jiu
Craiova

Constr. Arad

11
11
11
11

2 3
3
1
2
2

3
5
5 
s

4

29:12 
19:11 
19:15
13:19 
14:19

14
14
13 
11
19
19

4
2 9
1 7
3 9
2 9

11:15
19:29 
13:25 
11:29
9:22

19
9
7
7
4

11 3 2 9 25:29 
11 2 1 9 14:37 
11 2 1 9 13?37

13. FL roșie Botoșani 11 149 14:29 9
14. Enersia BîrUd 11 1 3 7 9:25 5 SERIA A IV-A

Locomotiva Tg. Ocna — Știința I.M.F. L Progresul Bistrița
2. FI. roșie Oradea

11 7 2 2 34: 9 19
11 9 9 3 39:19 14

iaci 0—1 (9—9). X Recolta Sighet 11 5 3 3 29:17 13
4. FI. r. Sf. Gbeorghe 11 3 € 2 19:13 12
5. Progresul Turda 11 4 3 4 24:19 11SERIA A H-a 9. Voința Tg. Mureș 11 5 1 5 21:19 11
7. Energia Oradea 11 5 1 5 17:17 11

L Energia Tirgovi^<e 11 921 42:13 19 9. Recolta TopHța 11 3 5 3 3:12 M
2. Energia 131 11 912 27:19 17 ». Progresul S. Mare 11 5 1 5 19:23 11
X Energia Bacurețti 11 7 2 2 39:13 19 19. FL roșie Cluj 11 2 9 3 14:15 19
4. Locomotiva Galați 11 9 2 3 22:19 14 11. Recolta Sa Ion ta 11 S SS 12:83 9
5. Energia Sinaia 11 914 29:17 13 12. Recolta Cărei H 2 4 5 13:29 9
«. Energia Gala» 11 434 17;l3 11 IX Dinamo Bata Mare 14 3 2 9 13:29 9
7. Eiverjia Constanța ii 434 19:15 11 14. Energia I 14 3 1 7 21:39 7
9. Dinamo Pitești 11 419 13:29 9 Clasamentele au fost alcătuite în
9. FL ro$ie București ii 4 1 C 11:19 9 urma ultimelor rezultate neomologate.

19. Energia
11. Energia

Victoria
Medgidia

11
11

419 14:23
419 13:22

9
9
••
5
5

4 Cimptaa 
Leordeni 
Giurgiu

Energia 
Energia 

14. FI. roșie

12.
13.

devărat. Lucrurile s.ati petrecut 
Dej.

Eit poate o fi vorba de un joc 
oină programat la deschiderea 'sau 
pauza vreunui meci de fotbal, 
putea opina unii mai sceptici. Nicide
cum. A fost vorba, pur .și simplu, de 
laz a de zonă a carripionatului repu. 
blican, desfășurată la Dej..

Dar. de unde și de ce acest record 
de spectatori (căci, intr-adevăr, este 
un record 1

Din orașul Dej și din împrejurimi 
au asistat numeroși spectatori, căci 
juca echipa din Chiuești, reprezenta
tiva regiunii Cluj, formație care anul 
acesta, ieșise victorioasă- în finala 
Spartachiadei de vară. Organizarea 
bună, popularizarea reușită, ca și ■ 
japtul că în această parte a 
se dezvoltă neîncetat au 
in tribunele stadionului să 
peste UDO spectatori.

Este interesant de notat 
torul aspect: întrucît rimpatizmiții 
oinei din Chiuești — comună situată 
Ia 20 km — nu aveau uri mijloc po. 
trivit de transport spre a fi în di mi. 
neața concursului pe stadion, zeci de 
săteni, in frunte cu secretarul Sfatului 
popular al comunei, au pornit de cu 
seară pe jos. Și astfel, în zorii zilei, 
cînd organizatorii au fost prezent' pe 
teren pentru ultimele amănunte orga
nizatorice, nu mică le-a fost mirarea 
văzind că o bună parte a tribunei era 
deja populată..,.

(Je 
în

ca
țârii • ina 
făcut ca 
se a du fie

și urmă-

Joi, pe stadionul Republicii cu .r.;e- 
jul concursului atletic organizat j.» iiru 
studenții Institutului de Cultură rzcă, 
va avea loc o tentativă de rece ia 
proba de săritură cu prăjina, ir lire 
participant! se vor număra Zoi ta n h*a- 
bo și Paul Ion. Menționăm că record»! 
țării la această probă este 4,24 m. și 
aparține atletului Metodie Trandafîlov.

Enerva constanța

Pregătirile lotului nostru continuă 
ăptămîna aceasta pînă Ia plecarea 
care este fixată vineri dimineață, 
ucătorii vor participa la trei antre- 
amente, dintre care unul la dotă 
rți în cursul cărora se va insista

supra liniei de atac, care — fără ca 
jocul cu Halmstad să fie totuși con- 
Judent sută în sută —• duminică n-a 

ișit să satisfacă.
n general ,ceea ce se poate imputa 

înaintașilor în partida cu Halmstad 
este lipsa de preocupare față de un 
joc legat, orientat în adincime. An
trenorul echipei siedeze Oile Erik
sson. a remarcat într-o declarație că 
,,echipa roimnă are șanse să se ca
lifice, dar pentru aceasta trebuie su 
joace mai omogen și cu pase in a-

Lotul reprezentativei A 
pentru jocul cu Iugoslavia 

fotbaliștilor noștri fruntași a fost al- 
fi formată echipa națională pentru

După ultimele antrenamente ale 
cataif lotul reprezentativ din care va 
meciul cu Iugoslavia de la Belgrad. 

Lotul actual este compus din: 
vodă ||. Brinzei. Neacșu. Pahonțu, Panait, Caricaș (fundași), 
Bone, Serfozo, Jenei (mijlocași), Ga coveanu, Petschovski, Ene 

I, Tătara. Nicușor. Alexandrescu, V. Anghel, Meszaros II (înaintași). 
Precizăm că din lotul de mai sus — anunțat la F.i t.A. — o serie de jucătopi 

care nu vor fi reținuți pentru intîlnirea de la Belgrad, vor juca în echipa 
secundă a Romîniei, la București, cu echipa B a Iugoslaviei.

LOTUL B A FOST ALCĂTUIT ASTFEL :
Crisnic. Ghitâ (portari). Pahonțu. Zbîrcea, FI. Anghel, Caricaș, Mari

nescu (fundași). Știrbei. Serfozi. Paul Popescu (mijlocași), Hașoti, Constan
tin, Torok. Asan, Meszaros II. Seredai. Semenescu, David (înaintași).

Voinescu, Toma, Cosma (portari), Za- 
Călinoiu, 

I, Zavoda

• 1» urma tiierii și omologării cetor 
2)1.421 variante depuse la cononrsul 
Pronospoi c SPECIAL din 7 noiembrie 
au fost stabilite următoarele premii:

PREMIUL 
late exacte

I: o variant! cu 
rrvenlndu-i 64.462

12 rexul- 
lei;

C^onosport
indica tot „T‘ și „X“ sfăOuind totodată 
colectivele mai mari să nu neglijeze 
nici posibila apariție a unui „1".

Vin. PROGRESUL
CIMPIA

SIBIU — ENERGIA 
TURZII

PREMIUL 
tate exacte, 
cîte 12.992 lei;

II: t* variante cu 
revenind fiecărei

11 rexul-
varrante

19 rexul- 
variaate

PREMIUL III: 78 variante cu 
tate exacte, revenind fiecărei 
cîte 1.437 lei.
• In urma trierii celor 626.114 varian

te nepuse la concursul Pronosport nr. 
45 din 10 noiembrie 1957 au rost găsite:

583 variante cu 12 rezultate;
9.661 variante cu 11 rezultate și 56.044 

variante cu Iii rezultate.
Omologarea este

rare.
în curs de desfășu-

programul concursu- 
46 ain 17 noiembrie 

care sînt îndreptate

Primul meci din 
lui Pronosport nr. 
este meciul spre 
desigur toate privirile și speranțele iu
bitorilor de fotbal din tara noastră.
I. R.P.F. IUGOSLAVIA — R. P. RO- 

M1NA
Indiscutabil 

acordat acestei 
cinii noștri dat 
lui: calificarea 
campionatului mondial. Convinși că re
prezentanții noștri nu-și vor... doza 
«-torturile, noi vă sfătuim să le acordați 
cel puțin șansa unui scor egal.
M. R.P. ROMINA (B) — R.P.F. IUGO

SLAVIA (B)
Cea oe a doua în «finire din acest 

an a reprezentativelor secunde va o- 
teii desigur spectatorilor bucureșteni un 
spectacol de ridicat nivel tehnic. In 
meciul de la Belgrad victoria a reve
nit la limită iugoslavilor (2—1). O vic
torie discutabilă și care, dat fiind fap
tul că de data aceasta echipa noastrS 
e gazdă, ne face să acordăm jucătorilor 
Toroîni prima șansă.

IU. LOCOMOTIVA TIMIȘOARA — ST«- 
INJA CLUJ

Lioerul primei serii are de susținut un 
meci destul de greu în deplasare, în 
cHida faptului că feroviarii au ceoat 
surprinzător duminică pe teren propriu 
Energiei Lupeni (2—5). Noi, încrezători în 
forma manifestat! pînă acum de stu- 
denți, indicăm ,,2“ și .,X“.

TV. DINAMO BACAU — LOCOMO
TIVA GARA DE NORD

Dinamoviștii din Bacău nu au pierdut 
încă șansele 
loc, la care 
tenii. Totuși 
priu 
Deci:

V.

Fără îndoială că 
punților au rămas . _
rul la care au cedat sibienii studenților 
clujeni (1—7 !). Noi nu credem însă ca 
aceasta să însemne o reintrare a Pro
gresului în... pasă neagră așa că 
acordăm Toată încrederea în meciul 
Energia Cîmpia Turzii.

majoritatea partici- 
surprinși aflîncf sco-

IX. BOLOGNA—JUVENTUS

le
cu

pentru ocuparea primului 
aspiră desigur și bucureș- 
avantajul terenului pro- 
plus de șansă gazdelor.

(camp, mondial)
că același interes este 
întîlniri și de către ve- 
fiind miza mare a jocu- 

în turneul final al

dă un
.J".

ENERGIA MEDIAȘ—ENERGIA 
HUNEDOARA

Diferența de valoare între cele două 
echipe este destul de mare. Prin prizma 
clasamentului oaspeții sînt net favoriți. 
Localnicii pot „ciupi” totuși un 
punct din cele două puse în joc. Deci 
„2“ și „X“.

VI. PROGRESUL FOCSANI—ȘTIINȚA 
BUCUREȘTI

Din cele 6 meciuri susținute pînă a- 
cum în deplasare. Știința București a 
pierdut 5 și a terminat unui la egali
tate la scoruri destul cTe mari (golave
raj: 3:16). In această situație 
toate molivele pentru a indica 
list chiar !).

avem 
„1" (so-

VIT. ENERGIA MOR-ENI — LOCOMiO- 
TIVA CONSTANTA

O situație asemănătoare cu cea de la 
meciul III, de data aceasta fiind însă 
v^rba de echioe din seria a Il-a. 
Aproape din aceleași motive, noi vom

Deși Bologna joacă destul de bine . 
teren propriu, totuși liderul clasamen
tului este într-o formă prea bună pen
tru a-i diminua șansele de victorie, in
dicați deci „2“ (cei temerari chiar ca 
solist).

X. VERONA—FIORENTINA

pe

Deși Fiorentina asaltează continuu 
primul loc, nu-i putem acorda totuși 
maximum de șanse dat fiind faptul că 
proaspăt promovata (Verona) știe să 
joace pe teren propriu (4 victorii în 4 
meciuri). Iată moliivul pentru care vovn 
indica „X“ și „1“.

XI. PADOVA — SAMPDORIA

Gazdele știu să-și apere destul de bine 
șansele ori âe cîte ori joacă pe teren 
propriu. Sampdoria nu 
plasare, mulțumindu-se 
nuri 
mai

egale. Noi credem 
indicat pronostic.

excelează în de- 
deseori cu sco- 
că „1” este cel

XII. NAPOLI — ROMA

nu au pierdut nici unul 
......................... acum

Napolitanii 
din meciurile disputate pînă 
„acasă”. Mai mult chiar: le-a cîștigat 
la scoruri categorice (golaveraj: ÎS—0 !). 
După cum vedem, argumenle destul de 
concrete pentru a trece „1“ pe buletine 
deși Roma este o echipa fruntașă.

„Orden” de la tovarășul președinte!
întotdeauna cînd vrei să cunoști via

ța sportivă a unui oraș faci un raid 
pe la marile sale baze sportive și ai 
în față cel mai edificator tablou al 
dezvoltării sportului în respectiva lo
calitate. E un procedeu care, cel puțin 
în activitatea noastră de reporteri 
sportivi, a devenit o obișnuință, un 
lucra de la care rareori ne abatem. 
De aceea ajunși nu de mult la Iași am 
vizitat rînd pe rfnd impunătoarea 
hală de sport Voința, sălile de gim
nastică din centrul orașului, baza 
sportivă din spatele Palatului Cultu
rii și apoi legănați în mersul domol al 
tramvaiului am pornit spre stadionul 
din dealul CopouTui. Nu mică ne-a 
fost bucuria cînd la porțile stadionu
lui i-am întîlnit și pe jucătorii echi
pei de fotbal Știința Iași, care, la ora 
actuală, întruchipează toate speran
țele locuitorilor bătrînului oraș mol
dovean de a avea și lașul o echipă îr 
categoria A. Cînd am vrut să intrăm 
in incinta stadionului, ne-a întimpinat 
paznieul și fără vreo altă introducere 
ne-a anunțat: „Stadionul e închis 
pentru reparații. Mu se pot face an
trenamente. Orden 
președinte Dumitriu !’ 
lucrări nu se făceau decit 
a doua, că terenul era 
în perfectă stare și cape 
el se antrenau cițiva a- 
îleți la aruncarea cioca
nului, discului și greută. 
ții — am îndrăznit să 
mai întreb : „Bine dar 
văd că se fac totuși 
antrenamente ?“ „Se fac. 
Da’ aiștia nu sînt fotba
liști!“

Și jucătorii de Ia Ști
ința au făcut cale în
toarsă, pierzînd o oră 
din timnnl de antrena
ment. 1 - pregătiri n-au 
renunț.. totuși. Le-au fă • 
cut pe vechiul lor „teren": 
un maidan din spatele 
Case: de Cultură a Stu. 
denților, plin de gropi, 
pietre și buru’eni. După 
două zile au .'■■•sținut 
meci de campionat. Dar 
nu pe stadionul «lin dea
lul Copoului („Orden de 
la tovarășul președintei") 
ci pe un alt maidan de 
la marginea orașului 
care, datorită faptului că 
este împrejmuit și are o

scară de lemn cu trei trepte mai 
lungi a căpătat denumirea de... sta-, 
dion. Aci joacă de altfel toate celelalte 
echipe divizionare din Iași indiferent 
dacă e vorba de fotbal, handbai 
alte sporturi. Și toate astea din... 
dinul tovarășului președinte al 
miletului de organizare U.C.F.S. 
regiunii Iași, Mihai Dumitriu Deși 
care conduc lucrările la stadionul 
August" din Iași au opinat că atît
trenamentele cit șl meciurile nu ar 
strica cu nimic terenul, dimpotrivă ar 
ajuta la fixarea brazdelor, tovarășul 
președinte, foarte grijuliu, nu vrea 
să audă nimic. E om hotărît, deși o 
asemenea poziție noi nu o ri’tem 
taxa decît Ca ambiție sau nepr ce-., 
pere.

sau 
or- 
Co

al 
cei 
.23 
an-

ION CHI U

de la tovarășul 
” Mirat însă că 

la tribuna

P.S. Acum două zile am fost anun
țat că tovarășul președinte a d enit 
mai bun. A permis jucătorilor de 
fotbal să facă antrenamente (n mai 
de două ori pe săptămînă, cîte o oră) 
și numai în pantofi de tenis Dar 
fără minge. Dacă vor — să iacă cu 
ciocanul de atletism, greutatea 
discul! „Orden 
ședințe!**

de Ia tovarășul
sa-u 

pre-.

„terenuluio b iș n ui ții „vizitator iUnul din , ....
de antrenament al echipei Știința lași, prins de 

jucătorii Cernea, Dascălii și Udo-

^l-oio. M. MAicij



lit- re see- stadion

Au cucerit insigna de atlet
Loznea, Dumeni, Văculești și 
tele, iar din punct de vedere 
gani’atone colectivele 
nr. 1 C_ -- ' ' 
mentară ciclul II din 
urma acestei reușite acțiuni, 
multe comune din raion strălucește 
pe pieptul tinerilor sportivi insig
na 2^1'. .
s-o cinstească prin alte rezultate 
de 
1« care vor lua parte.

M. Crișan, corespondent

Cucerirea insignei de atlet consti
tuie un obiectiv de seamă pentru 
sportivii ’din școlile elementare din 
tuprinsul raionului Dorohoi. Așa se 
expl.că faptul că, la startul întreceri
lor organizate în acest scop, s-au 
prezentat mai mțilte sute de elevi. 
Dintre aceștia, peste 300 au reușit să 
cucerească insigna mult rîvnită, în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie.

In cadrul întrecerilor organizate 
pentru cucerirea insignei de atlet, 
s-au eviden|iat elevii din comunele

*1- 
or- 

‘ școlii mixte
din Dorohoi și școala ele- 

Loznea. In
In

de atlet, pe care aceștia vor

valoare în viitoarele concursuri

O echipă de
Curcani, din regiunea 
a devenit foarte cunos-

Comuna 
București, 
cută în ultima vreme, datorită per 
formanțelor obținute de echipa 
coji» din 
cesta. a 
publican. Paralel cu 
oină a celor mari, 
xisU o preocupare evidentă pentru 
creș'erea de noi cadre în această 
disciplină sportivă. Este vorba d» 
echipa de pitici pe care o pregătește 
și : irumă " . latorul rigore Bă-
dărău, directorul căminului cultu
ral din Curcani.

Astfel, pe terenul de sport din

localitate, 
cucerit

care, anul 
campionatul 

activitatea 
în comună

Re-
a-

re-
dt
e-

pe 
ii rd

oină
vor
resspațiu mai 

seama de e-
avîntă în joc 
și de cunoștrn-

se
ca

avansate pe care le

piiîci la oină
comună, pot fi văzuți jucând 
elevii școlii elementare. Este 
ba de un joc 
trîns, firește. *jh
lanul cu care 
micuții sportivi, 
țele destul de
arată unii dintre ei, se poate deduce 
lesne că, în cîțiva ani, la Gurcani, 
numărul jucătorilor de oină va crește 
considerabil.

Desigur, un frumos exemplu care 
ar trebui să fie urmat și de alte 
numeroase comune în care jocul de 
oină a început să se dezvolte sim
țitor în ultima vreme.

Clasamentul campionatului categoriei A de rugbi
înaintea ultimei etape

LOCOMOTIVA ORJVl’A ROȘIE co.l- 
Snuă să conducă în clasament înaintea 
țntimei etape, ou două puncte față de 
(C.C.A., astfel că, doar ultima etapă (care 
programează duminică jocurile Loco
motiva—Energia I.S.P. și C.C.A.—Dlna- 
mo), va decide pe campioana țării. In 
ceea ce privește zona retrogradării, si
tuația e și mai tulVure. Poate că res
tanța de joi (Știința I.M—Energia Re
publicai va lămuri oarecum, lucrurile, 
echipa înfrîntă, urmînd a retrograda 
alături de Energia Petroșani. Cea de a 
treia formație - care va coborî în cate
goria secundă va fi cunoscută abia du-
minică seara. Iată acum clasamentul
la zi :
1. Ix)c. Grivița Roșie 17 15 1 1 276: 34 48
2. C.C.A. 17 14 1 2 371: 36 46
X Energia I.S.P. 17 14 0 3 306: 60 45
4. Dinamo București 17 13 1 3 227: 62 44
5. Loc. P.T.T. 17 5 3 9 69:116 30

C. Progresul F.B. 17 5 2 19 56:221 29
7. C.S.A. Pioești 17 4 1 12 60:286 26
S. Știința I. M. 16 3 4 9 57:126 26
9. En. Republica 16 4 1 11 45:191 25

En. Petroșani 17 0 0 17 31:372 15

In categoria B cel mai important 
meci al etapei s-a desfășurat la Bucu
rești între Energia M.T.D. și Dinamo 
II. Primii au învins cu 14—3 (11—0). 
Intrată pe teren în 12 jucători(!) echipa 
Dinamo TI era hotărîtă să piardă la 
un scor cît mal mic și să se apere cu 
îndîrjire. Aceasta i-a reușit în parte, 
jucătorii săi stăvilind multe acțiuni ale 
adversarilor atît la grămadă cît și pe 
linia de trei sfertturi, Metalurgiștii au 
imprimat jocului uneori un aspect prea 
dur, ceea ce a dăunat spectacolului.

V. Hossu — coresp.
Iată și celelalte rezultate: BUCU

REȘTI: Energia Mine—Progresul I.A.S. 
11—0 (11—0); Știința Agronomie—Voința 
Cluj 11—3 (3—3); BUZĂU: Locomotiva— 
Energia Brăila 0—3; GALAȚI: Știința— 
Energia Pioești 9—3 (0—8); IAȘI: Știința 

—FJ. roșie Or. Stalin 34—3 (9—0); TE
CUCI: Progresul—Energia Bîrlad 6—3 

(6—0); HUNEDOARA: Energia—Locomo
tiva Cluj 3—0 (3—0); CLUJ: Știința—
Energia Tîrnăveni 9—3 (6—0); SIBIU: 
Progresul—Energia Constanța 6—5 (3-0).

Comentînd
• Ora tîrzie la care s-a încheiat 

îrrtilnirea dintre echipele masculine 
Dinamo București și Dinamo Oradea 
ne-a împiedicat să dăm amănunte a- 
supra acestei întîlniri. Precizăm că 
scorul final de 57—57 nu este sur
prinzător deoarece dinamoviștii cră- 
deni ne-au obișnuit de cîțiva ani cu 
Comportări frumoase și rezultate bu
ne, iar duminică au arătat de la 
ceput că sînt în progres și deciși 
realizeze un rezultat favorabil, 
meciul cu colegii lor bucureșteni, 
namoviștii crădeni au dovedit o 
nă organizare a jocului sub panouri, 
unde, în ciuda handicapului de înâl-

în-» 
să
In 
di- 

bu-

ținu, au „cules" multe mingi. In plus, 
în atac au dovedit mare eficacitate 
în special prin aruncările din aler
gare,, foarte surprinzătoare pentru ad- 
verari. Fără a avea intenția de a 
sca le din meritul orădenilor, mențio
năm insă comportarea «corespunză
toare a echipe; Dinamo București 
care și duminică a fost departe de 
valoarea ei reală, manifestînd o for
mă slabă și total insuficientă pentru 
a justifica aspirațiile la primul loc.

In această partidă, care a avut o 
Sesfâ șurare echilibrată și foarte inte- 
fesantă. cei mai buni jucători au fost 
Hc • iman, Till, Vanya, de la orădeni, 
Radu Popovici de îa bucureșteni. Ne- 
corrspunzător s-au comportat arbitrii 
Al. Dănilă și, în special, Grigore Bîr- 
san care, fără a influența rezultatul, 
au condus confuz și fără promptitu
dine
• Victoria obținută de Voința Iași 

In dauna Locomotivei P.T.T. ne-a 
Burprins foarte mult și am fost foarte 
furioși să aflăm amănunte despre a- 
eest rezultat cu totul neașteptat. Nedu
meririle ne-.au fost clarificate de unul 
Sin arbitrii meciului, dr. Ștefan 
Ghercidescu; „Ieșenii au înregistrat o 
victorie pe deplin meritată. Ei au 
Jucat cu un elan rar întîlnit și l-au 
folos t foarte judicios pe Voroneanu, 
care se dovedise în „zi de coș". Vo 
toeieanu a jucat excelent, a zburdat 
pe t?r»n și a marcat .29 de puncte. 
Ucor-ctîva P.T.T s-a apărat slab, 
nici unul din apărători nereușind

Cu actorul Pem. Savu, respre vole?, hex, fotbal și altele
Nu mai este o noutate să vezi pe 

terenurile de sport numeroși slujitori 
ai artei. Printre aceștia se numără și 
actorul Dem. Savu, Laureat al Pre
miului de Stat, prezent cu asiduitate 
la majoritatea competițiilor de volei, 
baschet, box, fotbal și altele unde a- 
plaudă,’aclamă sau „suferă" (firește) 
alături <’ " .

Dar, contingența sa cu 
nu se 
pildă,

'■■I

surprizele de
să-l țină pe Voroneanu, iar în atac 
a acționat repezit și individual. Sco
rul a fost favorabil la început Lo
comotivei (8—2), dar apoi s-a echili
brat și s-a menținut la diferențe mici 
pînă ia sfîrșit. In ultimele patru mi
nute ieșenii au condus cu 58—54, 
60—58, 60—59, 62—59, 62—60. Cei 
mai buni jucători: Voroneanu,
șoianu, Gligher, toți de la Voința".

• Clasamentele 1-a.j^zi ale campiona
telor republicane masculin

prezintă «• ,tfel:
MASCULIN 

C.C.A. 4 4 0
Dinamo Tg. Mureș 4 3 0 
Locomotiva

Vî-

tel or republicane 
se

și feminin

1.
2.
3.

0 318—213 12 
1 303—245 10
1 259—222 10

de ceilalți spectatori.
sporturile 

rezumă numai la aceasta. De 
joacă stoper în echipa 

Teatrului Nottara, iar o bună parte 
din timpul liber o consacră îndrumării 
și susținerii cu entuziasm a formației 
de baschet a artiștilor. Pasiunea lui 
cea mare însă, o constituie cursele 
velodrom (ca spectator, desigur), 
această calitate 1-nm întîlnit și la 
tima reuniune pe. pistă. Bun prilej 
discutăm despre sport.

lată ce ne spunea, printre altele, 
actorul și sportivul Dem. Savu:

— „Mă duc cu multă plăcere la 
meciurile'de volei. Mai ales că, în 
ultima vreme, îniîlnirile au devenit 
pasionante. Chiar și cele mai valoroa
se formații nu se pot considera cîști- 
gătoare dinainte. Faptul marchează, 
desigur, un evident progres al acestei 
discipline sportive. Dintre echipele 
bucureștene, îmi place în deosebi Lo
comotiva.

La fotbal, aplaud cu entuziasm e- 
chipa de iuniori a țării, căci ea repre-

pe 
In 
ul- 
să

zintă un bogat rezervor de reale ta
lente pentru jotbalul nostru. Cu acest 
prilej, îmi permit să sugerez tehnicie
nilor să se ocupe cu toată atenția de 
aceste elemente. La reuniunile de box 
asist împreună cu amicul și colegul 
meu, actorul Dinu lanculescu un mare 
„specialist" în problemă și o adevă
rată enciclopedie de box (știe pe de 
rost âte zeci de grame îi mai trebuie 
cutărui boxer ca să treacă la o ca
tegorie superioară, cite meciuri a sus
ținut Linca si cite a pierdut Dobrescu, 
etc.)".

Și, firește, discuția a alunecat și 
spre ciclism.

— ,,Mă întreb de ce nu se organi
zează reuniuni cicliste și în nocturnă? 
In toiul verii, pe caniculă, de pe la 
ora 11, cursele devin un adevărat cal
var, atît pentru cicliști cit și pentru 
spectatori. Reuniunile în nocturnă o-

(Urmare din pag. 1)

Actorul Dem. Savu in
per, la unul din meciurile susținute 

de echipa Teatrului Nottara

țeră un spectacol deosebit și se bucif-l 
ră de o asistență mai mare. I

— Acest deziderat, după cîte ct»J 
noaștem, este înscris în planul de] 
muncă al asociației Dinamo. |

— Admirabil. Voi fi primul care sd 
plătesc biletul de intrare. In legătura 
cu nocturnele am o propunere: reuA 
mintie să fie completate cu un pro-l 
gram artistic (vesel, desigur), 
cum se obișnuiește pe multe 
rene de ciclism din străinătate, 
velodrom, mă incintă ascensiunea «-I 
nor reale talente tinere ca: Dan Bu-I 
dișteanu, C. Baciu, C. Florescu, D.l 
Vidraru, Tănase Adrian și alții. M-arl 
incinta dacă s-ar programa cît mail 
des cursa italiană, cea americană («n| 
fel de ștafetă în doi) și probe cu an-l 
trenament mecanic, alergări în urmai 
motocicletelor, pentru care velodro-1 
mul Dinamo se pretează de minune.l 
Și mi-ar mal place ceva. I

— Ce anume ? I
— Programe mult mai variate șil 

interesante; arbitraje cît mai corectei 
dacă nu perfecte — fără bilbtieli ne-l 
plăcute (a se vedea reuniunea din 20l 
octombrie), operativitate tn comuni-1 
carea rezultatelor, pauze cît mari 
scurte între probe.

— Și acum, în încheiere, ce părere] 
aveți despre sportul în viața oame-| 
nilor de teatru ?

— Atît pentru activitatea actorului] 
de film cît și a celui de teatru, con-l 
sider de un real folos practicarea di-l 
feritelor sporturi (firește, nu cil pre-l 
tenția unor performanțe de răsunet)! 
dat fiind că acestea îi dau suplețea, a-\ 
gilitatea .reflexele și vigoarea nece-\ 
sare în special scenelor de călărie,! 
lupte, scrimă, tir, precum și anumitor! 
eforturi fizice sau sărituri, cerute de! 
scenarii sau de textul pieselor. îmi 
amintesc cît am avut de pătimit șl 
cîți metri de peliculă s-au stricat la 
turnarea filmului „Alarmă în munți", 
pînă ce am izbutit să am o poziție 
mulțumitoare pe cal. Și. mai ales. 
am transpirat pînă cină am învă^ 
să am alura veridică a trăgătorum 
cu pușca automată. Vasilică Păruș, 
din filmul cu pricina...

— em. i. —

așa 
aJ
Pe

Mima de muie clasice R.P.RemTnă—suedia
Dem. Savu interpretînd cu

• Homunculus din piesaM
Sportivul I
succes pe

„Dr. Fâust vrăjitorul'

la baschet
4.
5.
6.
7.
8.

Cluj 
București 
Oradea 
București

dyzi au lăsat o impresie excelentă, 
fifed viu aplaudați de publicul aflat 
în număr mare la Sportcsarnok.

O SARCINA DIFICILĂ A
TORILOR NOȘTRI

LUPTĂ-

oaspeții 
părerea

Știința
Dinamo
Dinamo
Energia
Progresul București 

9. știința ~ 
19. Voința Iași 
11. Energia Cluj

Progr.

Timișoara

4
4
4
4
4

3
2
2
2
2

4 10

0
1
1
0
0

258—231 
266—222 
286—270 
266—249 
286—292
247—289

12. Or. Stalin 
FEMININ 

MIC BUC, 2 
Buc. 2

Progresul F.B. Buc. 2 
Energia București • 

r. Tg. Mureș 
Oradea 

Or. Stalin 
Cluj

1.
2.
3.
4.
5. FI.
6. Progresul
7. Voința ~
8. Știinta
9. Știința ICF

10. FI. roșie Oradea

Progr. 
Locom.

1 
î 
î
2
2
3

4 14 3 19®—381
4.8 « 4 229—293
4 8 8 4 219—287

10
9
9
8
8
6
6
4
4

2
2
2

0 0 153— 81 
e 0 125— 75 
0 0 104— 78
1 • 107— 74 
0 1 100—104 
0 1

2
2
2
1
1
1

2 0 11
2 0 0 2
2 0 0 2
2 0 0 2

87— 97
86— 89

6
6
6
5
4
4
3

76—118 2
80—158 2
83—135 2

Faima care îi precede pe 
noștri de mîine ține — după 
mea — loc comentariilor elogioase. 
Puține țări din lume se pot lăuda 
cu valoarea atît de ridicată a lup
tătorilor lor ca și cu bogatul lor pal- 
mares, cuprinzind nenumărate titluri 
de campioni europeni, mondiali și 
olimpici cucerite din cele mai înde
părtate timpuri ale istoriei moderne 
a luptelor și pînă azi.

Vreau să spun însă cîteva cuvinte 
despre stilul de luptă al adversarilor 
de mîine seară ai echipei noastre re
prezentative. Aoind prilejul să-i ur
măresc in numeroase întreceri inter
naționale, mi am dat seama că sînt 
luptători bine dotați din punct de ve-

de re fizic și cu o înaltă pregătire 
tehnică. Am arătat mai de mult că 
stUui lor de luptă se bazează pe 
rezistență, forță Și uzura adversa 
rului și că din această cauză suferă 
tntr-o măsură spectacolul. Apariția 
în arena internațională a stilului de 
luptă sovietic bazat pe o activitate 
neîntreruptă, dinamică, in tot timpul 
întîlnirii, a influențat favorabil sti-

INCHIDEREA SEZONULUI DE CA
NOTAJ; „CUPA TINARULUI 

FEROVIAR"

NOI RECORDURI REPUBLICANE 
DE PARAȘUTISM

ANALIZA ARBITRAJELOR 
LA BASCHET

57

kgr.: V.

kgr.: M.

kgr.: Gh.87

62
67

kgr. 
kgr.

Reuniunea începe mîine la ora 19 
în sala Floreasca.

Programul întîlnirii este urmă
torul:
cat. 52 kgr.: D. Pîrvu-lescu—E.KJ 

Anderson _ __
cat? 

terby
cat.
cat. 

Hakanson
cat. 73

trom
cat. 79 

tons son
cat.

sen
cat.
Ca _____  ______ _ ,

Fleischman (R. Ceh.) și G. Pietro- 
longa (It.).

Biletele s-au pus în 
agenția Pronosport (cal. 
și Dinamo (sos. Ștefan

kgr.: Fr. Horvath—E. wes-

M. Solcz—K. Ahliifi 
Gh. Dumitru—G.

Bularca—B.

Belușica—H.

Popovlci—K.

Nys-

An-

Jan-

I.. Bujor—B. Antonsson 
" I.

grea: .
abitri neutri funcționează:

vînzare la 
Victoriei 9) 
cel Tvfare).

luptătorii ti.
ou

Duminică, în organizarea colectivului 
sportiv Locomotiva Departament C.F.R. 
s-a disputat pe lacul Herăstrău ,,Cupa 
Tînărul Feroviar*4 inițiată în cinstea 
celui de al V-lea Congres al Sindica
telor din R.P.R. Au luat parte peste 200 
sportivi din toate colectivele sportive 
din București. S-au înregistrat urmă
toarele rezultate:

K. 1 fete: Rodica Petrescu (Locomo
tiva), S. 1 fete: Maria Pilder, (Locomo
tiva). C. 1. băieți: Nic. Bahnaru CRe- 
colta), K. 1 băieți: Doru Bardas (C.C.A.), 
S. 1 băieți: Dinu Niculescu (Progresul), 
K. 2. fete: Sava Antica—Hevet Elena 
(Recolta), S. 2. fete: Stela Georgescu— 
Valeria Costăchescu (Locomotiva). C. 2 
băieți: Nicolae Bahnaru — D. Cojocam 
(Recolta), K. 2. băieți: Constantin Mer
curian—Octavian Mercurian (Locomo
tiva), S. 2 băieți: Marin Barbu—G. Io- 
vin (Locomotiva), S. 4 + 1 fete: stela 
Georgescu. Anastasia Aloman, Maria 
Pilder. Valeria Costăchescu, Gabî Bar- 
can (Locomotiva), K. 4. băieți: Ștefan 
Vdșevan, Doru Bardaș, Ion Iacovici 
I. Bălan (C.C.A.), S. 4 + 1 băieți: Tibe- 
riu Ciontu. Ilie Begu, Gabriel Constan
ți nescu. Gheorghe lovin, loan Dumitru 
(Locomotiva).

Tn clasamentul pe asociații cu-pa „Ti
nă fu 1 Feroviar" a revenit colectivului 
sportiv Locomotiva Departament C.F.R. 
care a ocupat primul loc în clasament 
cu 84 puncte Pe locurile următoare: 
Recolta *>9 nuncte, T. Dinamovist ?6 p. 
c.c.A p, Progresul 15 p., Voința 5 
p., Știința 1 p.

Sîmbătă și duminică parașutiștii noștri 
au realizat pe aeroportul Aero
clubului Central al R.P.R. două noi re
corduri 
realizat 
Ciucur, 
lanescu 
un salt 
4000 metri). Duminică a avut loc un nou 
salt în grup de la 5230 m. fără inhala- 
tor de oxigen. Timp de deschidere: 90 
sec. — adică 4700 m. „căzuți” cu para
șuta închisă. Autorii noului record sînt 
Anghel Ciucur, M. Sidlețchi, C. Bălă- 
nescu, N. Velicu, T. Budea, Ștefan Ba- 
dioc și Gh. Pîrvan.

CUPA CHALLANGE „ARMAND 
MUNTEANU" LA MOTOCICLISM

republicane. Primul record l-a 
echipa formată din Anghel 

M. Sidlețchi, N. Velicu, C. Bă- 
și I. Budea care au efectuat 
în cădere liberă (65 sec. de la

Arbitrii de baschet de categoria 
țin vineri ia ora 19, 
(strada Vasile Conta nr. 16) o impor
tantă consfătuire de analiza a arbitra
jelor prestate pînă acum în spiritul 
noului regulament. Prezența este obli
gatorie.

A 
la sediul UCFS

CONGRESUL INTERNAȚIONAL 
DE MEDICINA SPORTIVĂ 

DE LA MOSCOVA

va

Muncitorii, tehnicienii și inginerii fa
bricii de sticlărie „BUCUREȘTI", îm
preună cu organizația de Partid, direc
ția și comitetul sindical al întreprin
derii, au hotărît să doneze o cupă în 
memoria valorosului motocicltet AR
MAND MUNTEANU. Această cupă se 
va disputa în cadrul unui concurs de 
viteză pe circuit, trofeul revenind defi
nitiv alergătorului care va cîșfoiga trei 
ani proWa pentru categoria 125 cmc.

Cupa challange „Armând Mun- 
teanu" a fost încredințată 
cadrul unei solemnități, 
Casei Centrale a Armatei, 
ganiza începînd din anul 
petiția dotată cu această

sîmbătă, în 
conducerii 

care va or- 
viitor com- 
cupă. l

Inftre 29 mai și 3 iunie 1958 
avea loc la Moscova al XII-lea Con
gres Internațional de medicină spor
tivă.

Tematica acestui congres este ur
mătoarea:

1. Starea organismului sport ivi lor 
antrenați și supraantrenați (dup? 
datele morfologiei, fiziologiei și ex? 
metrului clinic).

2. Gimnastica și sporturile ca mij
loc de profilaxie și tratament a ma
ladiilor sistemului cardio-vascular.

3. Microtraujmatismele la sportivi, 
înscrierile cu comunicări la

ceste teme se pot face 
la 1 decembrie 1957.

Rezumatele lucrărilor, 
limba franceză, nu vor 
rînduri scrise ia mașină __ _______
Ele vor ft trimise pînă Ia 15 noiem
brie 1957 la Societatea Științelor Me
dicale, Secția Medicinii Culturii 
Fizice și Sportului, București, str. 
Progresului nr. 8.

a-
numai pînă

redactate în 
depăși 40 de 
la 2 rindjuri.

tul suedez. Tn special 
neri îmbină latura spectaculară 
tehnica și calitățile lor fizice.

Luptătorii suedezi se bazează 
general la lupta din picioare pe ata
curile asupra brațelor (unuia sau
ambelor), iar la parter lucrează ar. 
supra unui singur braț și a mușchiu- 
laturii gttului (simplu și dublu nel
son). Tn armamentul" de concurs 
al oaspeților noștri a mirat odată 
cu ridicarea și promovarea în națio-* 
nală a unei noi generații de luptă
tori (și vom avea ocazia să-i urmărim 
pe excelența Hans Antonson Nyx- 
trorn și Jensen) unele acțiuni deo
sebit de eficace, cum ar fi de pitM 
turul de cap

Luptătorii noștri au o sarcină 
foarte dificilă atît în fața ,,mii pilor" 
încercate ca Bertil Antonson (socotit 
în Suedia ca un adevărat erou). 
Edvin Wester by cît și a tinerilor a- 
mint iți mai sus. Forma mulțumitoare 
arătată de ei 
nute pe plan internațional mă în
dreptățesc să 
tare bună. Cu o condiție ,,sine 
non“: 
trebuie 
apără 
publici.

in

ca și succesele oftțf-

sper într-o comnor-

dîrzen'ba. 
sâ uite 

culorile

Sportivii noștri 
nici un moment 
scumpei noastre

qua 
fM 
oă
re-

ION CORNEANU 
antrenor de stat



le-am ascultat în searape care

rezultat 
un nou

de egalitate. Dar iată că 
atac al lui Ț.S.K.M.O.

VORBEȘTE MOSCOVA!!
Spicuiri din reportajele sportive transmise de postul de 

radio Moscova în seara zilei de duminică
In săptămîna care a trecut spor tivii sovietici au avut un vast 

gram de competiții, multe dintre a cestea fiind închinate celei de a 
aniversări a Marelui Octombrie. Activitatea sportivă a continuat să 
bogată și în această duminică, ceea ce a populat emisiunea de sport 
postului de radio Moscova cu nume roase știri interesante. Iată cîteva din 
comentariile transmise pe calea unde lor, 
zilei de duminică.

AL TREILEA TITLU MONDIAL LA 
HALTERE: LUI VIKTOR BUȘUEV!

Bineînțeles, cel mai comentat eve
niment sportiv a fost campio
natul mondial de haltere în desfășu
rare la Teheran, la care sportivii so
vietici au debutat strălucit cucerind 
primele titluri puse în joc. Pe rînd, 
Vladimir Stogov, Evghenii Mineaev și 
apoi Viktor Bușuev au urcat pe po
diumul învingătorilor, după ce de
monstraseră o superioritate zdrobitoare 
asupra adversarilor lor. Deosebit de pre
țioase au fost victoriile lui Stogov >i 
Mineaev care au coincis cu noi re
corduri mondiale Ia categoria cea 
mai ușoară și la stilul împins cate
goria semi ușoară, in plus, 
are meritul de a fi 
pionul olimpic Isaac 
considerat favorit al 
specialiștii de peste

Cel de al treilea 
revenit tot unui halterofil 
Viktor Bușuev totalizind 380 kg..

un 
la 
apărătorii dinamoviști comit o gravă 
eroare și Komarov reușește să în
scrie punctul victoriei. Ultimele 7 mi
nute de joc nu mai pot modifica soar
ta luptei. Hocheiștii de la Ț.S K.M O. 
părăsesc gheața învingători!

SEZONUL DE FOTBAL IN PLINA
DESFĂȘURARE

Mineaev 
pe cain- 
(S.U.A.), 
de către

întrecut
Berger 
probei 
ocean, 
titlu mondial a 

sovietic.
_ a 

cucerit primul loc la categoria ușoa
ră, devenind campion mondial, lată 
rezultatele sale pe stiluri: 120; 117,5; 
142,5. La ușoară, următoarele două 
locuri au revenit sportivilor din de
mocrații populare: Ivan Abagiev
(R. P. Bulgaria) 372,5 kg. și 
Czepulowski (R. P. Polonă) 365

Jan 
kg-

HOCHEIȘTII DE LA Ț.S.K.M.O.
AFIRMA

SE

Nu numai peste hotare sint anga
jați fotbaliștii sovietici în intîliiiri >n- 
ternaționale, ci și pe teritoriul Uni
unii Sovietice. In aceste zile, pe tere
nurile de fotbal din U.R.S.S. evoluea
ză oaspeți din Finlanda. Echipa „Va- 
asa" a jucat în această duminică la 
Așhabad, în compania formației loca
le a asociației Kolhozcik din R.S.S. 
Turcmenă. Miile de spectatori care au 
umplut tribunele stadionului orășenesc 
din Așhabad, au avut satisfacția de a 
aplauda victoria echipei lor, care a 
cîștigat la limită după un joc foar
te frumos : 1 -0.

De notat că de curind au luat 
sfirșit intilnirile din cadrul celor trei 
grupe ale categoriei B din 
pionatul 
trei echipe 
Avangard 
lavsk și 
pută între 
care va dura pină la 1 decembrie. E- 
chipa învingătoare va promova ia 
prima categorie.

Vladimir Stogov a repurtat la „mon
dialele* de la Teheran o dublă vic
torie : a obținut titlul de campion al 
lumii și și-a recucerit recordul mon
dial „răpit" de americanul Vinci la 

Olimpiada de la Melbourne

(NOUTĂȚI SPORTIVE Dlh AUSTRIA
♦ Preocupările antrenorilor pentru alcătuirea re- 
prezentativei de fotbal e Campionatele internați
onale de tenis de masă de la Innsbruck e Schiul, 

sportul cel mai popular
Reprezentativa de fotbal a Austriei 

s-a calificat în turneul filial a! cam
pionatului mondial. Faptul pare fi
resc. pentru că reprezentativa aus
triacă n-a lipsit pînă acum la nici 
una din cele cinci ediții ale turneelor 
finale ale campionatului mondial. Dar, 
niciodată ca acum, problema alcătui
rii unui iot valoros și omogen nu s-a 
pus cu atîta insistență. Misiunea an
trenorilor nu este deloc ușoară pen
tru că cei mai mulți din vechii inter
naționali nu mai sint in forma de altă 
dată, iar alți jucători de valoare au 
cam îmbătrînif, cedînd pasul (Zeman, 
Kbrner I, Dienst, Wagner etc.). Se
lecționerii urmăresc deci să alcătu
iască o echipă tînără și puternică dar 
nici acest lucru nu este ușor de rea

lizat față de timpul relativ scurt răS 
mas pînă la finala.

Pînă una alta, cel mai serios dri- 
teriu de selecție îl constituie jocurilej 
de campionat. Este semrrtWcativ că îni 
clasament, după opt etape, conduce 
Wiener Sport Klub, formația care.ini 
are în echipă nici un interna':ohal 
(singurul jucător mai cunoscut •’ șj 
totodată cel mai in vîrstă este Mel
chior reîntors recent din FriuȚa). 
Spre această echipă tînără se îndreap
tă cel mai mult vederile seiecț onei 
rilor, mai ales că in momentul de fața 
ea se arată mai bună decît faimȘa-i 
sele F.C. Rapid (cu Hanappi, Rie-i 
gler, Happcl, f.orner II etc. în for-: 
niație). First Vienna (pe locul V în

_ cam-
unional de fotbal. Cel* 
clasate pe primele locuri— 
Leningrad. Spartak Stanis- 
S.K.V.O. Tbilisi—vor dis- 
ele meciurile unei turneu.

VIITOARELE STARTURI ALE 
PATINATORILOR SOVIETICI

lor

ti-

Ț.S.K.M.O.
Sovi- 
com- 
avea 
fața 
două

„Microfonul nostru se află instalat 
lingă una din mantinelele patinoaru
lui de vară din parcul Sokolniki..."— 
anunță vocea reporterului. Duminică 
s-a desfășurat unul din derbiurile 
turneului final al campionatului
nional de hochei, meciul dintre 
Ț.S.K.M.O. și Dinamo Moscova. Du
pă victoria obținută de 
în fața campionilor — Aripile
etelor — lupta pentru titlu s-a 
plicat simțitor și echipa militari 
nevoie neapărat de 2 puncte în 
dinamoviștilor. Pucul trimis de
ori de înaintașul Alexandrov în poarta 
lui Dinamo, în prima repriză, au asi
gurat echipei militare un avantaj 
substanțial, dar pe rînd Novojilov și 
Krilov au reușit să echilibreze scorul. 
Se părea că meciul’ se va termina cu

Patinatorii sovielici au în fața 
un sezon deosebit de bogat. La sfîr- 
șitul lui decembrie se vor desfășura 
la Moscova și Novosibirsk meciuri 
între selecționatele a 9 orașe. La 18- 
19 ianuarie vor avea loc la Vlad’miț 
întreceri de trial în vederea campio
natelor europene de la Eskilstun (Su-; 
edia) de la 1-2 februarie. Tot îii 
Suedia, la Chrfstianhamn, vor avea 
loc peste alte 7 zile campionatele- 
mondiale feminine. Fruntașii patina
jului sovietic vor susține intilniri prie
tenești cu patinatorii Norvegiei, Sue
diei și Finlandei, iar la Afma Ata ur
mează să aibă loc un concurs inter
național cu participarea patinatorilor 
din R.P. Romînă, R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană.

Comentarii după jocul 
IUGOSLAVIA - GRECIA 

și înainte de meciul 
IUGOSLAVIA - ROMÎNIA

— Tirnanici anunță modificări în formația iugoslavă —
BELGRAD II (prin telefjn).— Vic

toria asupra Greciei a readus opti
mism printre iubitorii de fotbal. Du
minică. echipa națională iugoslavă a 
satisfăcut pe spectatori, deși atunci 
cînd conducea cu 4—1 n-a mai insis
tat in joc, ratînd cîteva ocazii clare, 
care puteau rotunji scorul final. In 
orice caz. după acest succes, întîl- 
nirea decisivă ou Romînia de la 17 
noiembrie este așteptată de spectatori 
cu mai multă încredere.

Singurul care mai păstrează rezer
ve față de echipa iugoslavă este, bi
neînțeles, Al. Tirnanici, căpitanul fe
deral. Ei consideră că totuși echipa 
n-a dat randamentul scontat și ca 
atare, va face schimbări in formație, 
după cum a și declarat de altfel, du
pă meciul cu Grecia *'

Comportarea echipei duminică. în 
ciuda victoriei nete obținute, a ridi
cat probleme atît în apărare cît și în 
atac. In apărare, Spaici. Beara, Belin 
și; Trnkovici au jucat nesigur 
schimb, au corespuns total halfii 
margine Boșkov și Krstici II. Se 
ca sigură înlocuirea lui Spaici și 
tfcducerea lui Radovici în poȘtul 
fundaș, stingă. Atacul a corespuns în 
general. Doar Pașici, extrema stingă 
a' făcut notă discordantă și e proba
bil să fie înlocuit. Foarte bun Mujici. 
Linia de atac pentru jocul cu Romî-

nia e posibil să fie alcătuită astfel: 
Petakovki — Miiutinovici — Jerko- 
vicj — Mujici — Zebeț. Totul va Ii 
cunoscut in mod precis după ultinmii 
antrenament al lotului care va avea 
loc miercuri.

AL. CONSTANTINOVICI

SPICUIRI DIN PRESA IUGOSLAVĂ

Adevărate si false recorduri
Recordurile mondiale stîrnesc tot

deauna admirație... Fără îndoială 
nu-i puțin lucru să fii cel mai bun 
sportiv din lume, să reușești ceea ce 
pină atunci nu a fost pe puteri nici 
unui semen al tău. De aceea, cirtd Vla
dimir Kuț realizează excepționalele 
sale performanțe pe 5.000 și 10.000 m., 
cînd Parry O’Brien lansează bila de 
metal dincolo de 19 m., cînd Dawn 
Frasser sau Lorraine Crapp străbat 
cu uimitoare iuțeală distanțele curse
lor de înot-, toți iubitorii sportului se 
bucură și aplaudă cu sinceritate. A- 
cestea ca și cele ale halterofililor sau 
patinatorilor, ale parașutiștilor sau 
ale motoc icliștilor, ale mărșăluitorilor 
sau cicliștilor sint recorduri adevărate 
care merită tot respectul.

Din păcate există insă oameni care 
substituie adevărului minciuna, care 
oferă în locul veritabilului, surogatul. 
Și în lumea sportului ,mai exact acolo 
unde stăpînește capitalul, asemenea

apariții sint foarte frecvente. Și ast
fel, în secolul XX devenim martorii 
unor „recorduri" care departe de a 
stirni admirația provoacă, în cel mai 
bun caz, rîsul sau mila față de ridii 
colii saltimbanci In stare să accepte 
orice pentru o bucată de piine.

Veștile cele mai multe asupra aces
tor false recorduri ne sosesc de peste

ocean, unde se constată în ultirrth vre
me o veritabilă ploaie de asemenea 
..performanțe".

Aflăm, de pildă, că noul campion al 
Canadei și... recordman al lumii a de
venit un oarecare Tonny Bobben care 
a băut în cinci ore și jumătate 11

Un campionat european de fotbal în perspectivă
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★
Tenisul de masă este un sport răs- 

pindit în Austria Unele iucătoar. ca 
Trude Pritzi și Linda Wertl au atins 
o valoare mondială, iar repre;. ita- 
tiva feminină de tenis de masa a 
Austriei se numără printre cele mai 
bune din lume. Acum, austriecii se 
află în preajma unui important eve- 
niment: campionatele internaționale 
de la Innsbruck care vor avea loc Ia 
16 și 17 noiembrie. Pînă acum -i-au 
anunțat participarea o serie de ucâî 
tori renumiți: Andreadis, Stipek (Ce
hoslovacia). Berczik. Gizi Farkaș- 

Freundor- 
(FranțaJ,

hoslovacia), F 
Lantos, Sido (Ungaria), 
fer (Germ. Oc.), Ainouretti 
soții Roland (Belgia) etc

★
Anul viitor campionatele

Zilele trecute s-a încheiat la Bruxe
lles o ședință a comitetului U.E.F.A., 
care a pus în discuție unele proble
me legate de continuarea Cupei cam
pionilor etironeni și organizarea unui 
campionat european de fotbal. Prin
tre hotărîrile luate se numără: „con
tinuarea organizării Cupei campionilor 
europeni, competiție care își atinge 
scopul și se bucură de un mare suc
ces în toate țările".

In ce privește organizarea campio
natului european, U.E.F.A. a hotărit

ca în cazul cînd numărul țărilor par
ticipante va trece de 16, atunci, după 
desfășurarea campionatului mondial, 
adică din 1959, să se organizeze a- 
ceastă întrecere. O hotărîre 
în această direcție se va 
anul viitor în 
U.E.F.A. care va 
holm. După date 
echipelor care ar
„campionatul Euroipei" este de 18 și, 
prin urmare, organizarea a-“stei com
petiții ar fi întrutotul posibilă.

definitivă 
lua abia 
ședinței 

la Stock-
cadrul

avea loc 
neoficiale, numărul 

dori să participe la

litri de bere. Vechiul „record” apar
ținea cu 10,5 litri unui student din 
Trinidad. La cîteva minute după rea
lizarea senzaționalei sale performanțe, 
Bobben a fost internat în spital cu o 
acută dilatație de stomac.

Intr-o vreme studenții din S.U.A. 
se întreceau intr-un original „sport”: 
înghițire de peștișori aurii... vii. În
vingătorul se mîndrea cu faptul că 
într-un timp record a reușit să inge- 
reze 80 asemenea peștișori.

Un student american a stat 5 ore 
dezbrăcat pe gheață și a plătit per
formanța sa cu... o dublă pneumonie. 
Alt „recordman" n-a dormit timp de 
6 zile și 6 nopți. Un al treilea, a ci
tit cu voce tare biblia de-a lungul a 
27 ore, iar un altul a rîs cu hohote 
(fără să se odihnească) 78 ore și 11 
minute. Asemenea exemple se pot da 
cu zecile.

Sportul în accepțiunea modernă a 
cuvîntului constituie o parte integran
tă a culturii poporului. Nivelul miș
cării sportive reflectă în bună măsură 
gradul cultural. Avalanșa de ..recor
duri” și de noi discipline care își fac 
loc în sportul de 
dese fidel nivelul 
patria dolarului.

Și în încheiere 
ultim exemplu oferit, 
de o personalitate legată nemijlocit 
de culturalizarea poporului. Este vor
ba de un profesor al universității. din 
Harward care a declarat că dacă va 
pierde un pariu își va mînca... că
mașa. Profesorul a pierdut pariul și 
pentru a se ține de promisiune și-a 
topit cămașa într-un acid, a neutrali
zat lichidul, a filtrat soluția și pasta 
obținută a întins-.o pe pîine consu
mi nd o ca... sandwich. Comentariile, 
cum se spune, sint de prisos...

ZAGREB 11 (Prin telefon de la 
trimisul „Agerpres"). — Ziarele de 
sport și rubricile sportive ale ziarelor 
comentează pe larg meciul cu Grecia, 
precum și viitoarea întîlnire ă Iugo
slaviei cu Romînia. Iată cîteva spi
cuiri din cronicile și comentariile la 
jocul cu Grecia:

NARODNI SPORT-Zagreb: „Noi 
trebuie să tragem semnalul de a- 
larmă pentru a învinge duminică e- 
chipa Romîmei. Cu o asemenea apă
rare nu putem învinge Romînia care 
este un adversar serios. Selecțione
rul Tirnanici trebuie să schimbe pe 
stoperul Spaici care a fost cel mai 
slab jucător în meciul cu Gtecia,' Da
că apărarea noașțră va juca tot așa 
de slab ca în partida cu Grecia, nu 
noi vom face călătoria la Stockholm".

BORBA: „Victoria cu Grecia ne-a 
dat o doză de optimism care însă. 
nu este suficientă pentru a învinge 
Romînia. Noi mai avem de trecut un 
mare hop în fața Romîniei pentru a 
putea merge în Suedia. Și romînii' 
sîht adversari foarte serioși".

VIESTNIK-Zagreb: „Romînii au
o apărare net superioară celei a 
grecilor, așa că atacul nostru trebuie 
să joace ca în zilele lui mari, pentru 
a obține victoria. Pe de altă parte, a- 
părarea noastră trebuie să joace fără 
greșeală în acest meci de importanță 
vitală pentru fotbalul nostru".

Anul viitor campionatele mondiale 
de schi se vor disputa în două localii 
tăți: în orășelul Lahti (Finlanda);— 
probele nordice și la Badgastein 
(Austria) — probele alpine.

In vederea acestor evenims 
austriecii fac mari pregătiri (o.-; 
de popular ar fi fotbalul, totu 
tul nr. 1 al austriecilor rămîne s: iul) . 
La Badgastein se amenajeaz;, rt* .ne 
acum pîrtiile și se construiesc schi, 
lifturi, se mărește capacitatea hdte- 
jurilor pentru schiori și turiști etc., 
etc

Recent, suedezul Bilo Nordenslijold 
a vizitat, în calitate de expert ai Fe
derației internaționale de schi, ogul 
unde între 2 și 9 februarie peste 100 
schiori vor lua startul Ia camp oga- 
tele mondiale în probele alpine. B. 
Nordenskjold a declarat că pîrtiile 
sint excepționale, cu mult ma, bune 
decît la Aare (Suedia) unde s-a or
ganizat ultima ediție a campionatului 
mondial. Expertul Federației interna
ționale a remarcat faptul, de altfel 
deosebit de pozitiv,zcă fiecare probă 
se va desfășura pe o altă pîrtie.

Schiorii austrieci și-au început pre
gătirile pe pîrtiile de la Weiss See. 
Din lotul complet fac parte peste 100 
de schiori și schioare dintre care 
menționăm pe „alpiniștii” Tony Sei
ler, Oberaigner, Molterer etc. Ir. ce 
privește lotul de fondiști, part'c naî 
rea lor la Lahti este problematică. 
Deocamdată lipsa de fonduri' împie
dică forul austriac de specialitate 
să-și anunțe participarea... (1.0.)
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Acti vi taica internai iona hi 
a hocheiștilor sovietici

LA TORONTO VA AVEA LOC 
MECIUL WHITBY DUNLOPS —

U.R.S.S.

cum anunță ziarul „Soviețchi 
între 13 și 15 martie >958,

peste ocean, o gli ri
de cultură atins in

să vă relatăm un 
de data aceasta.

Turneul echipei cehoslovace Ruda 
Hvezda Bmo la Moscova a inaugurat 
sezonul internațional al hocheiștilor 
sovietici, care se anunță deosebit de 
bogat. Astfel între 11 și 15 noiem
brie pe patinoarul din Moscova va 
evolua o selecționată a hocheiștilor 
suedezi. Apoi, cluburile sovietice vor 
primi vizita echipei campioane a Polo
niei: Gornik.

Zilele trecute secția unională de 
hochei a primit o invitație oficială din 
partea forurilor canadiene. Pe cel mai 
bun stadion din patria hocheiului pe 
gheață, „Maple Leafs Garden" din To
ronto, reprezentativa Uniunii Sovie 
tice urmează să întilnească într-un 
meci amical echipa Whitby Dunlops, 
ciștigâtoarea Cupei Allan din acest an, 
care va reprezenta Canada la cam
pionatele mondiale din anul 1958, de 
la Oslo. In continuare, hocheiștii so
vietici vor mai juca la Montreal, Otta 
wa, Swdlburry și Kitchener.

După 
Sport-, 
la Moscova vor evolua hocheiștii r»-. 
prezentativei Canadei, iar o sap .mk- 
nă mai tîrziu pe gheața patinoarului 
din Lujniki vor evolua hocheijtB 
naționalei Statelor Unite ate - Aniericit

La reîntoarcerea lor di-n Canada, 
hocheiștii sovietici vor -mai susține 
două intilniri la Stockholm, iar o altă 
selecționată sovietică va juca în eonri 
pania cîtorva echipe profesioniste din 
Anglia. In decembrie ac. reprezenta
tiva sovietică va juca la Moscova-cu 
naționala R.F. Germane și apoi cu 
echipa profesionistă engleză Harrin-' 
gay Racers. In ianuarie 1958 va 
evolua la Moscova reprezenl„tiva 
Poloniei și o altă echipă profesionistă 
din Anglia.

Ultimul control înaintea Campiona-i 
telor mondiale îl va constitui turneul 
internațional de la Praga unde vor 
participa două selecționate' cehoslova
ce și o echipă profesionistă din An
glia. In continuare, urmează cîteva 
întîlniri în R.F. Germană și apoi 
startul campicnatslor mondiale pe 
stadionul Jordal Amfi din Oslo.



Adunări de doliu închinate amintirii 
tovarășului GRIGORE PREOTEASA

După concursul internațional de tenis de măsă de la Zagreb

REPRE2EMTAMTM ROMIHIEI ELOGIAJI
DE PRESĂ Șl SPECIALIȘTI

încetarea din viață a tovarășului 
Grigore Preoteasa, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. 
și secretar al C.C. al Partidului 
.Muncitoresc Romm, a umplut de 
profundă durere inimile oamenilor 
muncii din țara noastră.

In adunări de doliu ținute in în
treprinderi, instituții, institute de 
învățămînt din întreaga țară, ei 
îsi exprimă regretul pentru pier
derea acestui fiu credincios al 
poporului nostru, unul dintre con
ducătorii de seamă ai clasei noas
tre muncitoare.

Cinstind memoria tovarășului 
Grigore Preoteasa, oamenii mun
cii din patria noastră își iau anga
jamentul de a întări și mai mult 
unitatea în jurul partidului și gu
vernului, de a lupta neobosiți pen
tru cauza socialismului și apărarea 
păcii

La mitingul închinat amintirii 
tovarășului Grigore Preoteasa care 
s-a ținut la Complexul C.F.R. „Gri- 
vița Roșie" au participat aproape 
5.000 de muncitori, ingineri, tehni
cieni și funcționari.

In memoria celor mai vîrstnici 
dintre aceștia, figura tovarășului 
Grigore Preoteasa — el însuși fiu 
de ceferist — dăinuie încă de a- 
cum aproape un sfert de veac. Cei 
care l-au cunoscut în februarie 
1933, ajutorînd pe ceferiștii ce 
luptau pe baricadele Griviței, îm
potriva asupririi burghezo-moșie- 
rești, pentru pace și un trai mai 
bun, ca și acei mai tineri și-au 
tăcut din activitatea neobosită a 
tovarășului Grigore Preoteasa un 
exemplu de urm?* în viață.

In cadrul mitingului tov. Ion 
Turcu, președintele comitetului de 
întreprindere al Complexului, care 
a cunoscut îndeaproape pe tovară
șul Grigore Preoteasa, a evocat 
momente din activitatea defunctu
lui. Intr-o atmosferă impresionantă 
întreaga asistență a păstrat apoi 
un moment de reculegere.

In continuare s-a dat citire textu
lui telegramei trimisă de colectivul 
Complexului C.F.R. „Grivita Rosie" 
către C.C. al P.M.R.

Vestea stingerii premature din 
viață a tov. Grigore Preoteasa a 
produs o vie emoție în rîndurile 
foștilor săi colaboratori din Ministe
rul Afacerilor Externe, unde ‘imp 
de aproape 10 ani a depus o acti
vitate neobosită, plină de patriotism 
și spirit internaționalist, pentru în
făptuirea politicii externe a parti
dului și guvernului.

Intr-o adunare generală deschi
să a organizației de partid lucră
torii Ministerului Afacerilor Ex
terne au cinstit memoria scum
pului lor tovarăș Grigore Preotea
sa. Luînd cuvîntul tovarășii Ștefan 
Cleja, ministrul plenipotențiar al 
R. P. Romîne în Italia, Traian 
Micu, director, Nichifor Stere, se
cretarul Comitetului de partid, și 
Petre Gheorghiu, președintele co
mitetului sindical, au evocat per
sonalitatea tovarășului Grigore 
Preoteasa.

In marea hală a „construcțiilor 
mecanice" de la uzinele „23 Au
gust" din Gapitală, s-au adunat 
luni la amiază peste 3.000 de mun
citori pentru a aduce un ultim sa
lut aceluia care și-a pus întreaga 
sa capacitate de muncă în slujba 
celor ce muncesc, intr-o adincă re
culegere ei au ascultat cuvintele 
secretarului comitetului de partid 
al uzinelor, tov. Emilian Florea. 

,„Ne vom aminti întotdeauna — a 
spus el — de tovarășul nostru Gri
gore Preoteasa, li vom cinsti me
moria luptînd cu și mai multă in- 
dîrjire pentru socialism, căruia to
varășul Grigore Preoteasa i-a con
sacrat întreaga sa viață".

Despre activitatea tovarășului 
Grigore Preoteasa a vorbit de ase
menea tov. C, Putinică, directorul 
uzinelor.

...După mitingul de doliu, în 
semn de omagiu adus tovarășu
lui Grigore Preoteasa, muncitorii 
uzinelor „23 August" au pornit din 
nou mașinile, cu mai multă dâr
zenie, cu voința mai puternică de 
a munci și lupta pentru cauza cla
sei muncitoare.

Alături de toți oamenii muncii 
din țara noastră, profesorii, stu
dent»! și salariați ai Universității 
„C. I. Parhon" s-au adunat luni 
într-wn miting de doliu în aula 

mare a Facultății de științe juri
dice si administrative.

Cont univ. Constantin Luca. 
secretarul comitetului de partid al 
Universității, a evocat personalita
tea tovarășului Grigore Preoteasa, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C al P.M.R., secretar 
al C.C. al P.M.R.. contribuția sa 
adusă la formarea unei intelectua
lități de tip nou, ridicată din rîn
durile poporului și slujind intere- 
setelor poporului, lupta sa neobo
sită pentru propășirea presei si 
culturii socialiste în Romioia de
mocrat-populară, activitatea sa 
pentru educarea socialistă a _ oa
menilor muncii din R P Romînă.

Participanții la miting, în pi
cioare, au păstrat apoi un moment 
de reculegere în memoria celui 
dispărut.

Intr-o tăcere solemnă muncitorii 
de la fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej" s-au adunat luni 
pentru a cinsti memoria tovară
șului Grigore Preoteasa, conducă
tor de seamă al partidului și sta
tului nostru. Evocind figura cre
dinciosului fiu ai poporului mun
citor. directorul tehnic al între 
prinderii, tov. Gh. Stănescu. a 
subliniat contribuția adusă de to
varășul Grigore Preoteasa la ma
rile succese obținute sub condu
cerea P.M.R. în domeniul"construc
ției politice, economice și culturale.

Ziariștii de la „Romînia Liberă" 
s-au adunat luni după-amiază In
tr-un miting de doliu în amintirea 
tovarășului Grigore Preoteasa, 
membru supleant In Biroul Poli
tic al C.C. al P.M.R., secretar al 
C.C al P.M.R. fost redactor-șef 
al ziarului, vechiul lor tovarăș de 
muncă. Adunarea a fost deschisă 
de Tiberiu Popovici secretarul or
ganizației de partid.

După ce asistența a păstrat un 
moment de reculegere, în numele 
colegiului de redacție al ziarului 
„Romînia Liberă" tov. AL _Cor- 
nescu a evocat amintiri din t mpul 
activității tovarășului Grigore Pre- 
oteasa ca redactor-șef al ziarului. 
Vorbitorul a ilustrat prin exemple 
figura de gazetar comunist a de
functului, contribuția sa la creș
terea și educarea în spirit parti
nic a colectivului redacției, lupta 
sa neobosită de militant pe tărîmul 
răspîndirii ideologiei marxist-leni- 
niste în rîndurile poporului mun- 
eitor din țara noastră.

In sala „Mihail Eminescu" a U- 
niversitățîi „Al. I. Cuza" din Iași 
a arvut loc luni la amiază o adu
nare de doliu. După Ce s-a păs
trat un moment de reculegere, 
prof. univ. Ion Creangă, rectorul 
Universității „Al. I. Cuza", a evo
cat figura dispărutului.

S-a dat apoi citire textului unei 
telegrame adresate C.C. al P.M.R. 
prin care cadrele didactice, stu
denții și personalul administrativ 
al universității ieșene își exprimă 
sentimentul de adincă durere pen
tru pierderea grea suferită prin 
moartea tragică a tovarășului Gri- 
gore Preoteasa.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii 
și funcționarii Atelierelor C.F.R. 
„Hie Pintilie" din lași. întruniți 
într-o adunare de doliu, au ascul
tat cuvîntul tov. Popa Paraschiv. 
secretar al comitetului de partid 
al acestei întreprinderi.

La Reșița peste 6.000 de meța- 
lurgiști s-au adunat luni la amia
ză în hala de montaj a fabricii de 
locomotive de la Combinatul Me
talurgic, la mitingul de doliu în 
memoria tovarășului Grigore Pre
oteasa.

A fost adoptată o telegramă a- 
dresată C.C. al P.M.R. prin care 
metalurgiștii reșițeui. după ce își 
arată regretul pentru moartea to
varășului Grigore Preoteasa, ex
primă hotărirea lor de a lupta cu 
și mai mare abnegație pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor par
tidului și guvernului, angajîndii se 
să muncească pentru realizarea 
înainte de termen a sarcinilor de 
plan

La Orașul Stalin constructorii 
de tractoare de la uzinele „Ernst 
Thaelmatm" au cinstit și ei amin
tirea tovarășului Grigore Preotea
sa care și-a închinat viața cauzet 
partidului și clasei muncitoare. A- 
tașamentul si dragostea cu care 
tovarășul Grigore Preoteasa a 
luptat pentru cauza clasei munct- 
toaie vor rămîne neșterse în me
moria constructorilor de tractoare 
de la uzinele „Ernst Thaelmann" -- 
se spune în telegrama trimisă C.C. 

al P.M.R. — fiind un exemplu 
demn de urmat în lupta și mun
ca noastră.

La Constanța după lăsarea lu
crului muncitorii de la Șantierul 
Naval Maritim au participat, luni 
seara la adunarea de doliu în 
memoria tovarășului Grigore Pre
oteasa.

La Cluj oamenii muncii romîni 
și maghiari din oraș și regiune 
au primit cu adincă durere vestea 
morții tovarășului Grigore Pre
oteasa membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.R. se
cretar al C.C. al P.M.R.

Luni, după terminarea- lucrului, 
muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii atelierelor C.F.R. „16 
Februarie" din Cluj s-au întrunit 
în sala „Filimon Sîrbu" intr-un 
miting de doliu

Directorul atelierelor C F.R.. 
tov. Vasile Galoș, a evocat figura 
neînfricatului comunist Grigore 
Preoteasa, luptător de frunte al 
clasei muncitoare.

întreaga asistență a păstrat în
tr-o pioasa liniște un moment de 
reculegere.

I.a mitingul de doliu care a a- 
vut loc la Universitatea „Victor 
Babeș" tov. Armand Negrea, de
canul Facuitățîi de istorie-filolo- 
gie. a înfățișat viața și activitatea 
tov Grigore Preoteasa, militant de 
frunte al mișcării muncitorești, 
intelectual devotat ideilor mar 
xism-leninismului conducător iubit 
al partidului.

Acad. prof. Constantin Daico- 
viciu. rectorul Universității, a dat 
citire telegramei de condoleanțe 
adresate C.C. al P.M.R

O adunare asemănătoare s-a ți
nut și la Universitatea .Bolyai" 
dm Cluj.

La Ploești peste 2 000 de oa
meni ai muncii de la uzinele .1 
Mai" s-au adunat luni la mitingul 
de doliu prilejuit de încetarea din 
viață a tovarășului Grigore Pre
oteasa, luptător consecvent pentru 
victoria marxism-lenmismului.

La Hunedoara, clubul nou a 
adăpostit luni după amiază adu
narea de doliu a aproape 1.000 
de siderurgiști hunedoreni, consa
crată memoriei tovarășului Grigo
re Preoteasa, membru supleant în 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
secretar al C.C. al P.M.R.

In raionul Tg. Jiu, în sala. că
minului cultural din comuna Ar- 
cani s-au adunat într-un miting de 
doliu sute de țărani muncitori din 
comunele Peștișeni, Brădiceni. 
Runcu. Bîlta. Dobrița, Corneșii 
si Arcani, alegători din. circum
scripția electorală unde tovarășul 
Grigore Preoteasa a fost ales de
putat în Marea Adunare Națio
nală.

In încheierea mitingului de do
liu adunarea a trimis două tele
grame adresate C.C. al P.M.R. și 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, prin care țăranii muncitori 
din circumscripția electorală 34 
Arcani se angajează de a lupta 
strlns uniți in jurul partidului și 
guvernului pentru înfăptuirea po
liticii de construire a socialismu
lui în RP. Romînă cauză căreia 
tovarășul Grigore Preoteasa i-a 
consacrat toate forțele sale.

La Oradea sutele de participanți 
la mitingul care a avut loc la fa
brica de încălțăminte „Solidari
tatea" au ascultat cuvintele tov. 
Ioan Papp, secretar al organiza
ției P.M.R. din această întreprin
dere, despre exemplul pe care îl 
oferă viața tovarășului Grigore 
Preoteasa, închinată cauzei pro
pășirii țării și poporului nostru.

La Brăila, la uzinele metalur
gice „Progresul" s-au adunat în
tr-un miting de doliu în amintirea 
tovarășului Grigore Preoteasa, fiu 
credincios al clasei muncitoare, 
militant devotai al partidului nos
tru. peste 1.000 de oameni al 
muncii.

La Baia Mare. în după-amtoza 
zilei de 11 noiembrie, după ieșirea 
din șut, în sala de ședințe a fntoe- 
prtniderii miniere „Petre Gheorghe" 
a avut loc o adunare de doliu.

Adunări de doliu consacrate a- 
mintirii luminoase a tovarășului 
Grigore Preoteasa s-au mai ținut 
la fabrica de mobile „Simo Geza" 
din Tg. Mureș, fabrica de celuloză 
și hîr.'ie din Bacău, I.M.S. Cîmpu- 
Itmg Muscel, Institutul Politehnic 
si fabrica „Nicos Beloiarmis" din 
Timișoara și în numeroase alte 
întreprinderi din țară.

(Agerpres)

Zagreb 11 (prin telefon de la trimi 
sul special Agerpres). Succesele ju
cătoarelor romînce Angelica Rozeanu 
și Ella Zeller la campionatele inter
naționale de tenis de masă ale Iu
goslaviei. care au luat sfîrșit dumi
nică, sint în centrul atenției amato
rilor de sport din Zagreb. Ziarele, ca
re au apărut luni dimineața la Za
greb. consacră numeroase reportaje 
însoțite de fotografiile jucătorilor ro
mi ni.

Astfel, ziarul „Borba" (ediție spe
cială pentru Zagreb) publică la rubri
ca de sport fotografia Angelicăi Ro- 
zeanu, iar în text scrie: „Zeller și 
Rozeanu au oferit din nou un joc de 
factură înaltă, pe care noi l-am admi
rat din toate punctele de vedere. Ze
ller a arătat lucruri splendide în a- 
tac. iar Rozeanu s-a dovedit maestră 
în apărare".

Ziarul de specialitate „Narodni 
Sport" publică o reușită caricatură a 
Angelicăi Rozeanu și un titlu cu li
tere mari în care se spune: „Angeli
ca Rozeanu și Ella Zeller au ciștigat 
din nou onorurile cele mai inalte in 
acest campionat A impresionat în mod 
deosebit iscusința fără pereche pe ca
re au dovedit-o romincele in cele două 
finale cîștigate".

Un alt ziar, „Wiesnik" scrie printre

BOX ȘAH
m Reprezentativa R.D. 

Germane care se află 
în turneu în Egipt a 
obținut a treia vic

torie. Simbătă boxerii germani au In- 
tîlnit reprezentativa Egiptului pe care 
au întrecut-o cu 12-8.

• La Edinburg : Scoția — Cehoslo
vacia 10-10.

• La Cardiff : Țara Galilor — Elve
ția 12-9 

• Federația polone
ză de ciclism a anun
țat că începînd din 
anul 1058 vor fi orga

CICLISM
nizate cu reguZaritate două noi com
petiții cicliste internaționale. Acestea 
sînt cursa Warmia-Mazury și turu! 
regiunii Maszowsze. (Agerpres).

RACING - ARSENAL 1-1 (0—1)

a Ieri după-amiază 
avut loc ia Paris tra- 

diționahil meci dintreFOTBAL
Arsenal Londra și Ra

cing Club Paris, care are Joc în ffie
care an. Intilnirea a luat sfîrșit cu 
rezultat de egalitate: 1—1. Scorul a fost 
deschis de Arsenal prin Davies în mim. 
12, iar după pauză, Cisovski a adus ega- 
larea în min. 63.

• Mi ine are loc pe terenul Hasnpden 
Park din Cardiff un nou meci pentru 
campionatul inter-britanic între repre
zentativele Țării GaîStor și Scoțbei. Toa
te mecioirite disputate în ultimii cinci 
ani între aceste două echipe au revenit 
scoțienilor.

60 ANI DE FOTBAL MAGHIAR

• Vineri la Federația maghiară' de 
fotbal a avut loc sărbătorirea a 50 de 
ani de ia introducerea fotbalului în 
Ungaria. La festivitate au luat parte 
vechii internaționali Bolonyai, Imre 
Schlosser, frații Balaszek, cond'u,că‘tjoiri 
ăi cluburilor sportive și numeroși iubi
tori ai fotbalului din Ungaria (Agerpres).

• Pe stadionul „Dinamo” din orașul 
Stavropol s-a desfășurat la 8 noiembrie 
meciul internațional de fotbal dintre 
echipa Spartak Stavropol și selecționata 
orașului Turku (Finlanda). Intfliurea 
s-a Încheiat eu scorul de 3—* în favoa
rea fotbaliștilor sovietici. (Agerpres).

GORNIK ZABRZE CONDUCE IN 
CAMPIONATUL POLONIEI 

• Meciurile disputate în penultima 
etapă a campionatului polonez de fot
bal s-au încheiat cu următoarele rezul
tate: Lech Poznan-Gomik Zabrze 1—4; 
Polonia Bytom-Gomik Radlin 2—2; Le- 
gia Varșovla-L.K.S, Lodz 3—1; Stal Sos- 
nowiec-Wlsla Crakovia 1—0; Ruch Chor- 
zow-Lechia Gdansk 4—1; Budowlani o- 
pole-Gwardia Varșovia 2—5.

In clasament conduce Gomik Zabrze 
cu 31 puncte, urmată de G ward ia Var
șovia cu 30 puncte. (Agerpres).

HALTEROFILUL TOMMY KONNO 
CAMPION MONDIAL LA CAT.

SEMIMIJLOCIE

• Ieri, Ia Teheran, in 
U* | ȚCpC cadrul campionatului 
nnLIL.nL mondial de haltere, la 

categoria scmimijloc'e 
s-a clasat pe primul loc americanul 
Tommy Konno, cu 426 kg. Cu aceeași 
performanță halterofilul sovietic Bog- 
danovskl s-a clasat pe locul II, deoa
rece ia cîntarul oficial Konno a avut 
o greutate mal mică.

altele : „Angelica Rozeanu a jucat ca 
în zilele sale bune, adică excepțional. 
Jocul lui Rozeanu și al lui Zeller a 
lost un minunat cadou pe care ele 
t-șu oferit spectatorjlpr acestor finale 
Experiența și-a spus cuvîntul și fos
ta campioană a lumii a cucerit noi 
lauri, nu însă fără a se întrebuința în 
fața tinerei Zeller. Noi am văzut în 
acest joc adevăratul tenis de masă".

După finale, la masa presei, am 
primit foarte multe felicitări uin par
tea confraților iugoslavi care au apla
udat comportarea sportivelor romîn
ce. Redactorul șef adjunct al ziarului 
„Narodni Sport", tov. Mornar, mi-a 
.spus: „Angelica Rozeanu este încă 
cea mai bună din lume și chiar dacă 
jucătoarele japoneze veneau la Za
greb. tot ea ar fi cîștigat."

Fostul campion mondial, engle
zul Bergman, mi-a declarat următoa-^ 
rele în legătură cu comportarea re- 
prezentan:»ior Romîniei: „Angelica 
Rozeanu a revenit la forma sa splen
didă din trecut. Rotnînca are reflexe 
uimitoare și rn magnific joc de apă
rare. Dintre băieți, cel mai mult mi-a 
plăcut Gantner și dacă aș face un 
clasament al primilor 6 jucători eu
ropeni, atunci printre ei l-aș include 
cu siguranță si pe el".

PAUL OCH1ALBI

• După cinci runde, 
în campionatul femi
nin de șah al R. Ce
hoslovace conduc șa- 

histele sovietice Larisa Volpert și Eli-.
sabeta Bîkova cu 4 1/2 puncte fiecareJ 
Locul trei este ocupat de Lopusna cu 
3 puncte și o partidă întreruptă.

După cum se știe, cele două șahiste 
sovietice participă la campionat în 
calitate de invitate. (Agerpres).

SZABO CONDUCE IN TURNEUL 
ZONAL DE LA WAGENINGEN

• Ia turneul zonal de la Wagenim- 
gen m clasament conduce marele 
maestru maghiar Szabo care a totali
zat 71/2 puncte din 8 partide. Repre
zentantul țării noastre, dr. Troian es
eu, a totalizat 2>/, p. In ultimele două 
runde el a fost învins de Szabo și a 
cîștigat partida cu vest-germanul Nlep- 
11 a us

• In orașele Wuhan, șenia-n, Șaa- 
ha> și Sian au început concomitent 
turneele preliminare ale campionatu
lui de șah al R.r. Chineze pe anul 
1957. La aceste turnee iau parte 1M 
șahiști din majoritatea regiunilor ță
rii. întrecerile au loc la șah chine
zesc, șah străin și „EloM“ (joc eu 
piese albe și negre pe o tablă avhid 
Ml pătrățele).

DAVIDSON ÎNVINS DE DANEZU 
NIELSEN

• La Stockholm » 
TCUK avut Ioc recent un
I tfflă turneu in sală, dotat

cu „Cupa țărilor nor
dice". in finală, Suedia a dispus de 
Danemarca cu 4-1. Rezultatele Indivi
duale: Schmidt (S) — Ullrich (O) 2-6, 
7-5, 8-6, 6-2 ; Nielsen (D) — David
son (S) «-3, S-S, 6-3, 6-4 ; Davidson, 
Schmidt (S) — Nielsen, Ullrich (D) 

12-16, 9-7, 16-8 ; Schmidt (S) — Nielsen 
(D)<-4, S-7, 6-2; Lundkvist (S) — UM-
rich (D) 6-3, 6-2, 6-4.

Rugbiștii francezi și-au 
început pregătirile 

in vederea intilnirii cu Romima
A mai rămas doar o lună pină la 

mult așteptata întîtnire de rugbi 
Franța — Romînia, care, după cum 
se știe, va avea loc la 15 decembrie 
Ia Bordeaux.

Duminică selecționabilii francezi an 
susținut două meciuri de verificare. 
Jucătorii parizieni (de la Racing, 
P.U-C.) au întîlmt echipa Londrei, pe 
care au învins-o cu 8—0 (!), dovedind 
o excelentă formă. Din restul jucăto
rilor (din formațiile provinciale Loud* 
des, Beziers, Stade Montois, ele.) 
au fost alcătuite două echipe: Franța 
A și B. A învins, după un meci dis- 
putat, echipa A cu 16—8. La acest 
trial desfășurat la Limoges, au ju- 
cat printre alții frații Prat, Barte, 
Danos, Baulon. Roge, Domec, Do- 
menech, Lacaze etc.

nnLIL.nL

