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Oamenii muncii din Capitală au condus 
pe ultimul drum pe tovarășul Grigore Preoteasa
Jn ziua de miercuri 13 noiem

brie oamenii muncii din Capitală 
au condus pe ultimul său drum pe 
tovarășul Grigore Preoteasa, îiu 
credincios al poporului romln și 
militant devotat al partidului, 
membru supleant al Biroului Po
litic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn.

Inceolnd de la ora 8 dimineața 
la Palatul Republicii într-un șuvoi 
nesfîrșit mii și mii de locuitori ai 
Capitalei, stăpîniți de un senti
ment de puternică durere, au con
tinuat să treacă prin fața catafal
cului acoperit de flori, aducînd ul
timul lor sailut vajnicului luptă
tor comunist, Grigore Preoteasa.

Printre cei care trec prin fața 
catafalcului sînt mulți tovarăși 
care 1-au cunoscut bine pe Grigore 
Preoteasa, care au lucrat și au 
luptat alături de el: Alții nu l-au 
cunoscut personal dar au simțit, 
au recunoscut în îndrumarea și 
sprijinul dat activității lor de fie
care zi de către partid talentul de 
conducător, înaltul spirit de par
tid al lui Grigore Preoteasa.

Răsună grav acc-rdurile imnuri
lor funebre. In tăcere la catafalc 
se schimbă garda militară. De a- 
semenea rînd pe rînd fac de gardă 
în jurul catafalcului activiști de 
partid, de stat și ai organizațiilor 
obștești, fruntași ai vieții noastre 
culturale și științifice, generali si 
ofițeri superiori, deputați ai Ma
rii Adunări Naționale.

Din ultimele gărzi fac parte 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, 
miniștri, conducători ai organiza
țiilor oamenilor muncii.

Ora 10.45. Fac de gardă mem
brii delegației guvernamentale so
vietice desemnate de Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. și C.C.. al 
P.C.U.S. pentru a participa la fu
neralii ; Leonid Brejnev. membru 
al Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C-U.S., Nikolai Patolicev, mem
bru al' C.C. al P.C.U.S., prim loc
țiitor al ministrului Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S., Nikolai Bobrov
nikov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
președintele Comitetului Executiv 
al Sovietului orășenesc Moscova, 
Aleksei Epișev, membru supleant 
al C.C. al P.C.U.S., a-mbasadorul 
U.R.S.S. în R. P. Romînă, Vladi
mir Tișcenko, șef de secție adjunct 
al C.C. al P.C.U.S., precum și A. 
F. Gorkin, conducătorul delegației 
de vechi membri ai P.C.U.S. care 
se află în țara noastră.

Ultima gardă este alcătuită din 
tovarășii : Gheorghe Gheorghiu- 

Dej dr. Petru Groza, Gheorghe 
Apostol, Emil Bodnăraș, Petre 
Borilă, Alexandru Drăghici, Leon- 
tin Sălăjan, Janos Fazekaș, Vla
dimir Gheorghiu și Avram Buna- 
ciu.

La ora 11 sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Grigore Preoteasa, 
purtat pe umeri de conducătorii 
de partid și de stat care au al
cătuit ultima gardă, este scos din 
marea sală îndoliată a Palatului 
Republicii și așezat pe un afet de 
tun.

Garda militară de onoare cu 
drapelul îndoliat, aliniată în fața 
palatului, prezintă onorul.

Sînt prezenți membrii Comite
tului Central al P.M.R., membrii 
guvernului, membrii Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, deputați, 
conducători ai organizațiilor de 
masă, generali și ofițeri superiori 
ai Forțelor noastre Armate, aca
demicieni, oameni de știință, artă 
și cultură, conducători ai in
stituțiilor centrale, numeroși ac
tiviști de partid, de stat și ai or
ganizațiilor obștești.

Sînt de asemenea de lață amba
sadorii : Stoian Pavlov — R. P. 
Bulgaria, Nikola Vujanovici — 
R.P.F. Iugoslavia, Ke Bo-nian -- 
R. P. Chineză, Ivan Rohall-Illkiv
— R. Cehoslovacă, Ferenc Keleti
— R. P. Ungară, Ueorg Stibi
— R. D. Germană, Kim Ben Dik — 
R.P.D. Coreeană, Hussein Chawky
— Egipt, lanusz Zambrowicz — 
R.P. Polonă : Arieh Harell, mini
strul Israelului; însărcinații ai 
afaceri ad-interim : J. Medoro Del- 
fino — Argentina, Matti Pyykko
— Finlanda, Phan van Su — ft.D. 
Vietnam ; precum și membrii Am
basadei U.R.S.S. și alți membri 
aj corpului diplomatic.

Sînt prezenti membrii delegației 
de vechi militanți ai P.C.U.S.

In sunetele marșului funebru 
cortegiul funerar părăsește Piața 
Republicii îndreptindu-se spre ci
mitirul Ghencea. In fruntea corte
giului funerar este purtat un mare 
portret îndoliat al tovarășului 
Grigore Preoteasa. Sînt purtate de 
asemenea numeroasele coroane de 
florj depuse la catafalcul celui 
dispart'd, iar pe pernițe roșii ordi
nele cu- care partidul ți guvernul 
aii distins pe tovarășul Grigore 
Preoteasa. Afetul de iun care poar
tă sicriul cp corpul neînsuflețit 
al celui <Hspărut este airmat în 
imediata apropiere de familia de
functului, de conducători ai par
tidului și statului nostru, de mem
brii delegației sovietice care par

ticipă la funeralii, de membrii Co
mitetului Cent al al P.M.R. și ai gu
vernului, de membrii Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, de șefii 
unor misiuni diplomatice acredi
tați Ia București și alți membri 
ai corpului diplomatic, de membrii 
delegației de vechi mititanți ai 
P.C.U.S., de generali și ofițeri 
superiori, de activiști de frunte de 
partid și de stat.

Urmează apGi garda militară de 
onoare și detașamente ale gărzilor 
muncitorești înarmate. Fanfarele in
tonează marșuri funebre. Un mare 
cor ciută imnuri de luptă ale cla
sei muncitoare.

Intr-o tăcere solemnă trece co
loana miilor de oameni ai muncii 
din Capitală care au venit să con
ducă pe ultimul său drrni pe to
varășul Grigore Preoteasa.

De-a lungul străzilor orașului pe 
care Ie străbate cortegiul funerar 
mii și mij de oameni aduc un ul
tim salut luptătorului devotat pen
tru socialism, pentru libertatea și 
fericirea poporului romîn.

In aceste zile grele în care par
tidul și poporul deplîng pierderea 
lui Grigore Preoteasa, fruntaș de 
seamă al partidului și statului de
mocrat-popular, zeci de mii de oa
meni ai muncii își exprimă în mod 
impresionant hotărîrea lor fermă 
de a se anj și mai strins in jurul 
partidului, de a lupta cu mai multj 
energie pentru victoria deplina a 
socialismului în patria noastră.

în fața Academiei Militare elevii 
oliferi aliniați dau onorul, aducînd 
omagiul lor celui dispărut.

La ora 13,15 cortegiul Iunerar 
se oprește la cimitirul militar 
Ghencea unde are loc mitingul de 
doliu consacrat amintirii tovarășu
lui Grigore Preoteasa.

Miile de oameni ai muncii um
plu aleile cimitirului militar Ghen
cea.

La intrarea cortegpdt.’i o gardă 
militară de onoare cu drapel cer
nit dg onorul.

In jurul sicriului cu corpul neîn
suflețit al lui Grigore Preoteasa 
iau loc conducătorii partidului și 
ai guvernului, membrii C.C. al 
P.M.R., miniștri, deputați în Ma- 
fea Adunare Națională, oameni de 
artă și cultură, militari, membrii 
delegației guvernamentale sovieti
ce, șefii unor misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți 

membri ai corpului diplomatic, 
membrii familiei defunctului.

(Continuare în pag a 4-a)

Ineeoînd <Ie aza în sala FI or ea sear 

Concursul internațional de scrimă 

Parlicieă trâgâlefi M twia, R. F. Germa $i Egipt
Sala Floreasca își deschide larg porțile pentru a primi — începîndl 

de astăzi pînă duminică — pe amatorii întrecerilor de scrimă. Un concurs-, 
internațional care se anunță bine organizat și mai cu seamă o participare- 
aleasă, realizată prin prezența unor trăgători excepționali din trei țări cui 
o pronunțata faimă mondială, sînt premisele unui spectacol atrăgător, in-: 
teresant, pasionant.

La ultimele campionate mondiale, desfășurate recent la Paris, seri- 
merii și scrimerele din R.P. Ungară și din R.F. Germană au figurat prin-:- 
tre principalii protagoniști, iar de mai mulți ani nu există întrecere cu ca-J 
racter internațional în care reprezentanții Egiptului să nu se numere prin-'* 
tre fmaliști. Numai această apreciere generală prezintă suficient de elocvenți 
pe oaspeții concursului nostru internațional. Parcurgînd însă lista în seri-7 
șilor din aceste trei țări întîlnim nume de rezonanță ca acelea ale flore-:- 
tistelor Helga Stroh (situată a Vil-a în ierarhia mondială) și Else Ommer- 
born din echipa R.F. Germane, clasată la mondiale pe locul TI, ale floretiș- 
tiler Bertalam Szocs (de nenumărate ori finalist în cele mai mari com
petiții) și Laios Somodî (finalist în campionatul din 1957) amb i dim 
echipa olimpică a R. P. Ungare, ale sabrerilor Gamil Abd El Motti (aii 
VI-lea Ia campionatele mediteraneene de la Barcelona) și Ferenc Kardoș. 
din echipa campioană mond ală a Ungariei, ale spadasinilor Mohamed1 
Mohi (al II!-lea la campionatele mondiale militare din 1956). Ahmet Sabril 
(al \-lea la Jocurile de la Moscova, al IlI-lea la campionatele universitare» 
de la San Sebastian, al V-lea la Cupa Gicvannini de ia Bologna — 195’7),, 
Istvan Kausz (campionul R.P.U. în 1957) și Arpad Barany (vice campion? 
mondial la Paris) etc

Astăzi are icc prima probă : floretă băieți, în c -re vor participa 10» 
trăgători oaspeți (3 din R.P.U.. 4 din Egipt și 3 din R.F. Germană) și 16» 
reprezentanți ai țării noastre. Dimineață. începînd de la ora 8.30, se vor.t 
desfășura eliminatoriile și semifinalele, iar după amiază, la ora 17.30, finala.. 
După același program are Ioc și întrecerea floretistelor programată pentrui 
mîine.

0 victorie de mare prestigiu Ia lupte clasicei

R. P. Romină- Suedia 9-7
Reprezentativa de lupte clasice a 

țării noastre a obținut ieri seară în 
sala Floreasca .lin Capitală o victorie 
de mare prestigiu, intrecînd cu scorul 
de 9—7 puternica formație a Suediei. 
Succesul este cu atit mai răsunător cu 
cit formația oaspe a aiiniat luptători 
de valoare mondială ca celebrul Bertil 
Antonsson. multiplu campion european, 
mondial și olimpic. Edvin-Vesterbv — 
medalia de argint la J. O. de la Mel
bourne — și alții. Pentru această vic
torie — cea mai importantă din pal
maresul formației noastre reprezenta
tive — sportivii noștri merită sincere 
felicitări. Ei au avut de înfruntat ad
versari mai bine dotați fizic, bine pre
gătiți și avînd o veche tradiție i:i a- 
cest sport. Din păcale această reuniune 
a fost urmărită de un număr destul de 
redus de spectatori.

Din formația noastră au ieșit tn 
evidență D. Pîrvulescu, M. Solez, Gh. 
Dumitru, V. Bularca și — cu o men
țiune pentru curajul său și handicapul 
de greutate pe care-1 dădea adversa
rului său — L. Bujor Din formația 
suedeză s-au detașat E. Vesterbv - 
care a tranșat în favoarea sa rivali
tatea cu Horvath, H. Antonsson și 
B. Antonsson. Cei doi. arbitri reutri : 
E. Fleischman (R. Ceh) și P c rolonga 
(Italia) au asigurat corecta deslășn» 
rare a reuniunii. Iată cum s a des
fășurat reuniunea :
cat. 52 kgr. D. Pîrvulescu învinge la 
puncte pe K- Andersson. Superior’ din 
punct de vedere tehnic, reprezentantul 
nostru surprinde pe adversar, execu
tând fulgerător un șurub. Cu „zestrea" 
de 2 puncte, Pîrvulescu își permite 
apei să jongleze.
cat. 57 kgr.: Fr. Horvath cedează Ia 
puncte lui E. Vesterbv, într-un neci 
în care primul a fost doar „umbra" sa. 
Horvath a cedat pasul mai ales din 
cauza efortului făcut cu slăbirea.
cat. 62 kgr. : M. Solez întrece la 
puncte pe K. Ahlin, un adeversar pu
ternic și dîrz. Victoria lui Solez se 
datorește unei centuri iaterale.
cat. 67 kgr.: Gh. Dumitru învinge la 

puncte pe E. Hakansson. Un știruli’ 
executat in viteză îi aduce lui Gh. Dtt-i 
mitru un punct pe care-1 „înmulțește” 
apoi datorită unei centuri laterale.’ 
cat. 73 kgr.: V. Bularca a făcut uri 
meci de o dîrzenie excepțională în-t 
vingînd prin tuș în min. 6.50 pe B„ 
Nystrom, după ce dintr-o greșeală a'- 
sa era condus Ia puncle.
cat. 79 kgr.: M. Belușica pierde prirr 
tuș în min. 7 (reburj în fața lui Hj 
Antonsson.
cat. 87 kgr.: Gh. Popovici este de
clarat învins la puncte în fața lui K- 
Jansson. Un meci nul ar fi fost mai 
just, deși Gh. Popovici n-a luptat la 
valoarea sa.
cat. grea.: Deși handicapat ae greu-, 
tate. L. Bujor a reușit să obțină 
punctitl pe care-i așteptam făcîn-d 
meci n:il cu vestitul B. Antonsson

I. ȘEINESCU

TEMS MASA
* La campionatele internaționale 

ale Scandinavici se vor dis
puta șl îhtîfniri inter echipe

Așa cum s-a mai anunțat, jucătoarele 
și jucătorii noștri vor lua par e .la. c'im- 
pionale’e internaționale ale 'Scahdina- 
viei csre se vor desfășura Ia Stockholm 
între 29 noiembrie ‘ și 1 decembrie. Fo
rurile șuedeze de resort au comunicat 
că Ia actuala ediție a acestui ooQC.rs, 
în afara celor cinci probe in i bdu'ile, 
se va Ci'p-uta pentru prima c<ră în isto
ria acestei competiții și o fiibă pe ecir- 
_pc, si anume între formații masculine.* 
Sistemul de disputare va eliminato
riu,, fiecare meci inter-echîpe cuprinzînd. 
patru partide <?- simplu și una de duhtu, 
adică o formulă de desfășurare identică 
cu r Cupei CKrK’!’o’'

PATINAJ ARTISTIC

ULTIMA GARDA DE ONOARE LA CATAFALC. IN DREAPTA, TOV ARASI1 : ALEXANDRU DRĂGHICI, EMIL BODNARAȘ, GH. GHEOR- 
GH1U-DEJ, GHEORGHE APOSTOL, PETRE BOR1LA. In STINGĂ, TOVĂRĂȘII: VLADIMIR GHEORGHIU, A. BUNAC1U, PETRU GROZA, 

L. SALÂJAN, 1ANOȘ FAZEKAȘ.

© In Ianuarie. Ia București, Re
vista pe gheață „Stele polare”

Asociația Dinamo a primit vizita a doi 
reprezentanți ai clubului Dinamo B rl’n, 
care au contractat un turneu în Capi
tala tării noastre în luna ianuarie,- pen
tru trupa de tineri srii;ti sportivi, 
membri ai secției de patinaj ariiștic 
de la Dinamo Berlin. Ca urmare a aces
tui contract, spectatorii bucureșteni vor 
avea prilejul să vizioneze revista pe 
gheață „Stele polare-’, în cadrul căreia 
evoirează un ansamblu de "55 r'erroane 
care au repurtat un răsunător succes cu 
ocazia premierii ,c^ avut ioc la Ber
lin. r

FOT IM Iz
o Romînia B — Iugoslavia B' 

pe stadionul Republicii
Tnt.îlnirea din/re selecționatele seoTinde 

ale Romîniei și Iugoslaviei se va dis
puta duminică, ne la ora 14.15. ne Sta- 
dîonrl Benub’licii. Această întîlnîre va 
f’ condusă de arbitrul cehoslovac Obtu- 
lovie,

Tn deschidere, la ora 19.15 mec’ da 
juniori: Centrul de juniori 23 August 
București—Centrul de juniori Galați.



îrima CMferi’Uă tară 
a praiâșorilor da ediție fizică, 

cu l^scializare în atletism

Probleme care cer o grabnică rezolvare !
/n rindurile de față ne propu nem 

te legate de activitatea liceelor cu

După ,,Cupa 7 No:embr*e”

i
a

săptămîni. 
Casei. Scîn- 

va avea loc prima conferință 
țară a profesorilor de educație

L.r ■S'îvșitul acest 
în sala de festivități 
teii 
pe , .
fizică cu specializarea atletism. 
Conferința este organizată de Mi
nisterul Invățămîntului si Culturii 

în colaborare cu U.C.F.S. și Co
misia centrală de atletism.

Cu acest prilej vor fi ținute două 
referate, privind: 1. Probleme meto
dice ale predării atletismului în în- 
vățămînt și 
atletice în 
concursurile

Sînt fără 
deosebit de 
pe marginea lor vor aduce desigur o 
prețioasă contribuție la lămur'rea 
acestor probleme de bază ale sportu
lui atletic din țara noastră: organi
zarea și impulsionarea activității în 
•cadrul școlilor. Deoarece, după cum 
ise știe, școlile formează un nesecat 
.'izvor de elemente ,din care se pot 
iridica tot mai mulți tineri ta'.entați și 
•care bine pregătiți pot completa, mai 
rapoi, loturile republicane de junizri și 
ăjunioare.

Inițiativa Ministerului Invățămîn- 
(tului și Culturii are o deosebită im
portanță, astfel că prilejul oferit de 
această conferință trebuie folosit cît 
mai bine, pentru a se putea strînge 
cît mai temeinic 
borare între forul 
tate și profesorii 

• din școli. Munca 
z’astă a acestora 

-•ajute într-o măsură și mai mare dez- 
.vo-ltării atletismului și angrenării u- 

,’nui număr cît mai mare de tineri și 
ttinere în practicarea acestui sport, 
atît de util și atît de frumos.

că din București, Timișoara și Orașul 
funcționare.
PE PRIMUL PLAN, PROCESUL DE 

INVAȚAMINT

i să prezentăm unele aspec- 
cm program special de educație fizi- 
Stalin, după aproape două luni de

2. Organizarea 
afara orelor de 
școlare.
îndoială două 
importante iar

activității 
curs Și

referate 
discuțiile

legăturile de cola- 
atletic de speciali- 

de educație fizică 
susținută și entu- 
poate și trebuie să

Vorbind despre activitatea acestor 
licee, primul aspect pe care trebuie 
să-1 relevăm este seriozitatea ou care 
e privită pregătirea intelectuală a e- 
levilor. O garanție în acest sens o 
constituie încadrarea liceelor cu pro
fesori capabili să asigure elevilor o 
pregătire completă, astfel ca aceștia, 
la absolv,re, să se poată prezenta cu 
fruntea senină la un examen de admi
tere, în orice institut de învățămint 
superior. Neam convins personal de 
exigența manifestată in procesul de 
cultură generală, audiind cursurile 
cîtorva profesori, printre care Cisma- 
ru (matematici) și Puzancoski (1. 
rusă) de la Timișoara, Jianu (limba 
latină), Mail at (1. germană), Violeta 
Saivan (I. romînă) de la Orașul Sta
lin 
acordat și încadrării la materia 
specialitate, a unor nroiesorî cu 
vastă experiență și stagiu 
(Eilhardt — ',
libași — Or. Statin, Violeta Zâvădcs- 
cu — București) sau profesori mai 
tineri, înzestrați cu reale aptitudini 
pedagogice (V it man și Mihăilescu — 
timișoara, loan — Or. Stalin, Julie- 
ta Cindoiu — Bu?'.ires‘i etc.).

etc. Firește, același interes s-a
de 
n

■,<j o, o.cig.u îndelung,"t
Timișoara. Popescu Co

O PROBLEMA RAMASA
DESCHISA...

Altceva trebuie să formeze un 
biect de îngrijorare și anume condi
țiile materiale în care funcționează 
susamintitele licee. Abordînd problema, 
credem că nu e cazul să mai insis
tăm asupra grijii ce trebuie acordată 
liceelor în sensul asigurării lor cu lo
caluri corespunzătoare și înzestrării 
cu o serie de laboratoare, săli de gim
nastică și baze sportive prevăzute cu 
aparatura corespunzătoare. Peste tot 
ș-a procedat însă cu jumătăți de mă
sură: la Timișoara, de exemplu,

Mic raid prin liceele 
cu program special 
de educație fizică

ceului i s-au alăturat laboratoare, dar 
lipsa/ prin lipsa 

la Or. Stalin 
sportive

se întîmpină greutăți
unor baze sportive; 1
problema bazelor 
pr ncipiu, rezolvată, dar lipsesc la-

Să nu mai

e, în
pr.ncipiu,
bcratoarele. Să nu mai vorbim de 
București, unde, pînă acum .liceului 
nu i s-a asigurat nici măoar un loca' 
propriu. La Timișoara, desfășurarea

luția preconizată de directorul liceu
lui, prof. C. I'M ane seu — folosirea 
halei de sport a orașului — n-o con
siderăm cea m.aj indicată: hala este 
.igrasioasă și fără un sistem de în
călzire. Cit privește baza sportivă 
pentru activitatea în aer liber, toate 
privirile sînt îndreptate spre Stadio
nul Tineretului (fost al Ș.M.T.C.F. și 
care e firesc să lie trecut în patri
moniul liceului).

In privința bazelor sportive, la 
Or. Stalin lucrurile stau mai bine. 
Liceul posedă trei săli de sport (pen
tru jocuri sportive, gimnastică artis
tică, ritmică și la aparate). Proble
matică este însă, încălzirea acestor 
săli. Institutul Politehnic din localita
te, cu care există convenția ca 
schimbul localului cedat pentru

la tenis de masă

Felicitări organizatorilor 
și publicului gălăkan

Odată cu finala probei de simplu 
bărbați, în care Ottu Bottner a cucerit 
o surprinzătoare dar meritată vic
torie în fața lui Paul Pesch, s-a în
cheiat cea de a VIII-a ediție a 
pei " '...............................
Dar
și...

București in timpul 
fizică

Citeva eleve ale liceului sportiv din
educație

activită ții sportive este serios stin
gherită de lipsa imor baze adecvate. 
Liceul nni poseda decît un teren de 
volei și baschet și altul pentru hand
bal redus, iar pentru perioada de 
iarnă o sală de gimnastică de dimen
siuni cu totul neoorespiMizătoare. So-

„1CEFIADA" LA AlLtlbM
le** au început la Institutul de Cul- 

tui-w -u.xJca inirocoriie ain cadrul ICE- 
>'lAb..i, biuUtyiții duînd par’.-e ia prima 

atletismul. In afara de atletism 
ei vur mai întrece la următoarele 
sporturi: voiul, îu&îcnet, fotbal, handbal 
reuvzs, gimnastică, muu, tenis de masa 
și o.nă. Cu toc umpul nefavorabil pen
urii atletism, 

bune:
Gacet^ue 11,6 
lan **,v; 469
51,6 sec., Ion 
inatțime bUeț-i 
(■eiA>rd personal), Ghenț 1,7# m., BAde>- 
cu i,7e m.; j,ulița băieți; 1. Gta. ropeacu 

m.; 4. »abau 4i,w m., 3. Nod ea 4Ș,W 
jn.; trlpiiuaic Sbur.an 12,m.; ștafeta 

n*. bateți a fost oiștigau de stu
denții amulal III cu t.“mpu de 49,3 »»e.

TNsiazi de la orele 16 au iu_- pe stadio
nul Jrtepuo£Lii celelalte probe atletice. 

V. Hossu — coreop.

au fust s-joaae citeva re- 
1H m. plM JăteU: Dm 
sec., M. Gh*du Li,7, Sbur- 
m. p4at băieții: Pașcaiau 
Sima 64,6, E. .vtocanu 5S,Ș;

Victor C'iweA l.W m.

ECHIPELE STUDENȚEȘTI DIN 
t IAȘI SI TIMIȘOARA ‘ ---------
-CATEGORIE A TARII
I

In urma 
fitnmentele 
următoarea

IN PRIMA 
LA RLGBl

etapei din i« 
categoriei B 
eor.ngi.rație:

noiembrie da
la rugbj au

ISERIA

3. știința Iași 13 10 3 Q 112: 16 M
efi. Energia Ploești 13 9 1 3 113: 33 32
>. Știința Galați 13 8 1 4 115: 33
< Progresul Tecuci 13 6 1 6 W : 72 2€

♦ <r. locomotiva Buzău 13 ■i 3! S 50: 61 24
6. FI. r. Or. Stalin 13 5 1 7 39:132 34
*7. Energia Bîrlad 13 3 9 1© 77: ăl 19

Energia Brăila 13 1 0 11 12:204 15

SERIA a H•3

•1. Știința Tlm. 12 9 2 1 131: 35 32
. «2. Enec. 'rîrr- (veni UZ 8 1 3 S7: 33 29
■ *1 Știința Cluj 11 9 R 3 120: 35 27
. 4 Locom. Cluj 11 6 2 4 43: 32 23

5. știința Agr. Buc. 10 5 1 4 98:45 21
g. Energ. Hunedoara' N2 3 0 9 5S:01 rt
•7 X'oința Cluj 1J 2 0 11 1£:1«5 17

Locomotiva Timișoara a fost eliminată;

asupra

SBRIA a in-a
»1. Energia Mine 13 9 4 0 220: 34 35

• IZ. știința I.M.F. 12 9 3 d 72: 20 33
3. Dinamo II 13 8 1 4 L24: 43 30

•14. Energia M.T.D. 14 8 2 1 :117: 38 29
• S. Progr. T.A.S. Buc. ÎS 2 1 10 32:119 18
• <». Energ. Constanța 13 2 1 10 40:116 18
•7. Progr. T.A.Ib Sibiu 12 3 9 3 24:144 10
•fi. Energia I.-upeni 11 1 2 3 30:147 15.

acestorAruncînd o privire 
'clasamente se desprind două di<n

țiile cire vor promova: în primul rînd 
ștăața lași, a cărei comportare este ie 
marcabilă și colega sa de asociație 
^UiDța cdn Timișoara, care va reveni 
astfel, după o pauză de doi ani. în pri
ma categorie a țarii. A treia echipă care 
va promova va fi decisă între Energia 
iMlae, Știința I.M.F. șt----------------------

★
Reamintim cititorilor 

rtică se va disputa in 
tima etapa care programează 
jocuri de un foarte mare interes 
definitivarea clasamentului și desemna
rea echipei campioane. Aceste jocuri 
vor at ea ioc în cuplaj duminică pe 
Stadionul Dinamo după următorul pro
gram: ora 10: Enerrka I.S.P.—Locooio- 
tiva Gr. Rație Și ora 11.St: Dbiaane 
Me.—C.C.A.

Azi pe ’edenul uxineior Republica o 
rastanță: Eiwrria —Stnal* I.M.
ACTIVITATEA VELIȘTILOR A LUAT 

SFIRȘIT
Ultima întrecere din ac^st an a ve 

liftikir a avut loc pe lacul Herăstrău 
cu ocazia desfășurarei Ct^>ei Mbn«tecului 
i>ndttstrâei Grele. La probele deachtee 
categoriilor snaip și ioiâ olimpică, au 
participat numeroși sportivi de la Ener
gia, Știința, C.C.A., Progresul și 
kV.V.S.A.P. Din cele 14 echipaje de 
snaip, pe pr>mul loc s-a clasat Mircea 
Dunauiu — Gh. Lua<u (Energia), care 
au fost unnați de Emiri Groza. — N. 
Opreanu (Știința), Otto Mitzchevici — 
«1. Vcicu (Știința) etc. Concursul de lolă 
Ia care au concurat nouă sportivi a re
venit lui N. Iliescu (Energia). Pe locu
rile următoare I. Dânescu (Energia), N.

\Ncstea (Progresul) și alții.
PRIMUL CONCURS DE TIR 

LA ȚINTE MICI
SîmbĂtă și duminică se desfășoară pe 

poligonul Tunari primul concurs de ar
mă liberă calibru redus la țintele noi 
aprobate de Uniunea Internațională de 
Tir. Concursul este organizat de colecti
vul sportiv Voința Prestări Servicii. Cu 
•acest prilej se vor stabili primele recor
duri naționale în noile condiții regula
mentare. Sîmbătă începînd de la ora 9 
se desfășoară proba combinată (seniori, 
,?enioare și junicri), iar duminică armă 
liberă calibru redus 3x40 (seniori) și 
3XS-1 (senioare și juniori).

CAMPIONATUL DE BOX 
PE ECHIPE

Etapa ae săptâmîna aceasta a campio
natului republican de box pe echipe 
programează trei întîănărl. Prima va 
•avea loc în București, sîmb'ătă seara, 
în sala Gduleșl*. cu începere de la ora 
19, opunînd echipele asociațiilor LOCO-

Energia M.T.D-

MOTIVA și PROGRESUL. Tot simbătâ, 
ta Timișoara, DINAMO va înfrunta 
FLAMURA ROȘD£. Duminică dimineață, 
la GALAȚI, se va disputa întîlnirea 
dintre VOINȚA și ENERGIA

ÎNCEPE FAZA A H-a A „CUPEI 
SFATULUI POPULAR AL CAPI

TALEI
noștri că 
ca'egot ia

dumi- 
A ul- 

dou* 
pentru

Bogat program competitional pentru elevi
In cursul luni’or noiembrie și decembrie, elevii din Capitală vor pu

tea să ia parte I’a numeroase competiții sportive. Astfel, duminică dim neața 
l(de_zla orele 10.00) va avea loc-un frumos concurs de atletism care se va 
dcsf;.--ura pe stadionul Tineretului sau in sala Floreasca (în funcție de timp). 
Duminică, 24 noiembrie, ConSisia Gen trală de volei va organiza împreuna cu 
Direcția educației fizice din Ministerul Invățămîntului și Culturii un mare 
concurs de volei rezervat elevilor din toată țara. Turneu} va avea loc în 
♦Caprladă, în cursul lunii decembrie. De la 1 decembrie, elevii vor putea lua 
.-startul într-o nouă și interesantă competiție de handbal redus. In Bucu- 
3T.fi, concursul — care începe la 1 decembrie — va fi găzduit de sala Re- 
<cclta. Pantru prima oară se va organiza o competiție școlară de poiio. Cam- 
[pionatul școlar de polo începe La 17 decembrie și se va desfășura în ba- 
«zinul acoperit Floreasca.

LA BON
începînd de azi 14 noiembrie la ora 

14 va avea loc in sala de festivități a 
nizi*>elot ..Mao Tze-dun'* prima reumune 
de box din cadrul fazei a Il-a a „Cu
pei Sfatului Popular al Capitalei '. La 
această fază au crept de participare 
juniorii avansați ți seniorii de categoria 
a treia.
CAMPIONATUL REPUBLICAN DE 

LUPTE PE ECHIPE
• Duminică se desfășoară a treia

din returul campionatului de 
lupte pe echipe după următorul pro
gram:

Tg. Mureș: Progresul București, Lo
comotiva Oradea, Flamura Roșie A'rad. 
Voința Tg. Mureș; Orașul StaMo: e- 
nerg a Baia Mare. Progreeul Lugoj, 
C.C.A., Energia Orașul Stalin; Deva: 
Dinamo București, Energia Cluj. Lo
comotiva Timișoara. Energia Hune
doara: Sinaia: Flamura roșie Cluj,
DVnamo Satu Mare. Energia Reșița E- 
nergia Sinaia.
• Ieri 

din str.
; tu ir ea pc 
rilor de 
ia sfîrșit _____ ___ ______ ______ ________
ale aplicării noului regulament și ana
liza îr.tîlnirli R. P. Romînă — Suedia.

CAMPIONATELE REPUBLICANE 
INDIVIDUALE DE GIMNASTICA 
Simbătă șt duminici d pă-amtază 

sala Dtnamo din Capitală va găzdui 
întrecerile masculine și feminine din 
cadrul campionatelor individuale de 
gimnastică din aces* an. Vor lua parte 
la întreceri un număr de 12 gimnâsti. 
printre care se numără maeștrii spor
tului Fr. Orendi, Ar.drei Kerekes. I. 
Foeht și 4 gimnaste în rândul cărora 
putem vedea pe maestrele sportului 
Elena Teodorescu. Emilie Vătășoiu. 
Elena Mărgărit etc.

întrecerile vor începe sîmbătă ora 
16.45 (festivitatea de deschidere și apoi 
exercițiile impuse) și vor continua du
minică, ora 17, cu exerciții liber alase.

FINALA CAMPIONATULUI DE 
CALIFICARE LA TENIS DE MASA

La sfîrșitul acestei săptâmîni (vineri, 
.sîmbătă și duminică), vor avea loc la 
Iași întrecerile finale ale campionatului 
de calificare. Pentru desemnarea celor 
două echipe masculine si feminine' care 
vor promova anul viitor în campionatul 
categoriei A. vor juca următoarele for
mații: bărbați: Energia Timișoara. Vo
ința Buzău. Locomotiva Iași, Locomo
tiva Roșiorii de Vede, EDlnamo Oluj și 
Energia M.I.P.C.H. Bu-curești, iar la fe
mei: Flamura roșie Oradea. Energia 
M.I.P.C.H. București, Locomotiva Iași. 
Progresul Constanța. Voința Sf. Gheor- 
ghe și Vo/ntfi L.M. .București

CICLOCROS IN RAIONUL 
TUDOR VLADIMIRESCU

A TTI-a competiție 6* clciocros din se
zonul de toamnă ae va desfășura dumi
nică 11 noiembrie, foe străzile si împre- 
iurimile raionului Tudor Vladimirescu. 
în organizarea forului sportiv a) raionu
lui. iProgramuJ cuprinde trei probe: a- 
vannati semîmirse și iiinir-’-j.

THe'-PTr'' )a ora fl d° pe
P.T.T (șn*-eaiip JWihaî Bravu) unde va 
avea loc și sosirea.

tind să asigure instalația de încălzi
re a sălilor de sport âparținînd șco
lii, ntt-și respectg angajamentul.

l.n ce privește Biacureștiul, soluția 
funcționării acestui liceu în localul 
Școlii medii nr. 17 ,,Matei Basarab" 
nu o considerăm inspirată: ea consti
tuie o greutate pentru elevi, obligați 
să piardă un timp prețios cu depla
sarea pînă la școală, (majoritatea lor 
stau în cartierul Floreasca); existen
ța liceului în clădirea Școlii medii nr. 
7 „7. L. Caragiale" este mai indicată, 
deoarece elevii sînt evident avanta 
jați atît de complexul sportiv ce se 
construește alături, de sala și bazi
nul Floreasca, ca și de stadionul Ti
neretului și ștrandul
man", lală de ce am sugera 
rarea acestui liceu în 
medii nr. 7 și mutarea școviî 
de geologie (care numără doar 50 de 
elevi) in alt local.

Acestea sînt, în linii mari, carențe
le înregistrate în activitatea liceelor 
cu program special de educație fizică. 
Cît privește eliminarea lor, există o 
singur^ cale: o mai largă înțelegere 
a rostului acestor școli, tradusă prac
tic printr-o colaborare cit mai eficien
tă între Ministerul Învățământului și 
Culturii, organele U.C.F.S. și Sfatu
rile populare.

„Danie

a început la sedtul U.C.F.S. 
Vasile Conta nr. 16 consfă- 
țară a arbitrilor și antreno- 

iupte de cat. I. Consfătuirea 
astăzi, in discuție: probleme

i „Cu- 
7 Noiembrie" la tenis de masă, 
cu aceasta nu au luat sfîrșit 

..... comentariile. Despre cele trei 
zile de concurs ale tradiționalelor 
întreceri organizate de entuziaștii 
susținători ai tenisului de masă din 
Galați am strîns pe canm’- ' nostru 
mâlte, foarte multe înserai. . Dar — 
canstrinși de spațiu — sim -m obli
gați să le selecționăm și să relatăm 
cititorilor doar pe acelea care, după 
părerea noastră, sînt cele ntai semni 
ficative.

• Organizarea întrecerilor a fost 
din toate punctele de vedere la înăl
țime. O sală corespunzătoare, un pu
blic entuziast, o programare judici
oasă, iată numai ctteoa din atribu
tele concursului de la Galati. Și 
dacă o parte dintre concurenți (în
deosebi cei din București) au fost veș
nic nemulțumiți aceasta se datorește 
nu condițiilor de joc necorespunză
toare ci pretențiilor exagerate (une
ori străbătute de un vizibil accent de 
vedetism) ale respectivilor. Noi trans
mitem și pe 
tari forurilor 
care a.u contribuit 
a VlII-a a ,,Cupei 7 Noiembrie".

• Elena Rădttică, Soția 
che, Cornel Marinescu, 
gore, Verzar, Hegyessi, 
Demeter, Geta Pitică, 
lea. Bujor și Bottner, 
lista jucătoarelor și , 
s-Mt evidențiat 
tuși} in concursul de la Galați.

Vorbind însă despre valoarea teh
nică generală a întilnirdor încercăm 
o adevărată deziluzie. Aproape iot 
concursul s.a desfășurat la un nivel 
mediocru, rareori (doar spre final) 
o serie de meciuri situîndn-se la a- 
devărafa valoare a tenisului de ma
să romlnesc.

• Si acum mai mult despre o in
tim glare care a devenit cu adevărat... 
..clou-vl" concursului. De două ori 
în ultima zi arbitrii au avut de fur
că în meciurile 
pența și 
meci S-a
cursului pe echipe și al doilea in se
mifinala concurșului indh'idwil). Nn 
vrem să facem nimănui proces de in
tenție. Vom stabili doar trei aspecte: 
1. Atitudinea 
valabilă (in ) 
blă — chiar 
a fost indus 
contradictorii 
iar în cel de 
timpul de joc 
irul său si 
lor): 2. I.a 
-e'nvorabile 
trinel Folea 
rea unui meci — a rp”tribu't 
plin antrenorul Victor Marca pr'n in
tervențiile sede de ce'e mai mn'te 
o-i inoportune: 3»Cairinet Fo'ea a 

o imnrrs’e nenl.ări'fă r-'r-c r,-_ 
indcă în timpul Jocului dovedise un 
real proa'es tehnic 1) atumi clnd a 
părăsit în nrimnt meci. în mod cu 
totul nesportiv masa de

H NAUM

această cale 
sportive din 

la reușită

felici- 
Galați . 
ediției

A ’idrona-
Dinu Gri- 
S>rdeanu, 

Catrinel Fc- 
, această est? 
jucătorilor oare 

(jură a străluci io-

dintre Maria Gofo-

detlăturat în cadru! con-

Gher- 
tramfe-

Școlii 
tehnice

local III

TiBERIU STAMA

Rusu P. Tlrgu Mureș. —
1) Așa cum am mai arătat, în cadrul ac
țiunii de reorganizare a mișcărh .opor- 
Uve, peste puțină vreme vom aateta — 
cu satisfacție, desigur — și „la o schim
bare a numelor multor colective spor
tive. In felul acesta nu vom mai Intimi 
situații ca aceea, de pildă, din seria 
a Il-a a campionatuKw categoriei C, la 
.fotbal unite Id din cele M echipe par- 

, <Ie4pan^ se numesc... Energia. — 2) E 
ai eu de sous eare e cel mai mare succes 

caie l-a obținut echipa noastră na- 
^ționalâ de fotbal ăe-a lungul anilor.
Problema trebuie privită atît din punct 
de vedere al scoruJut cît mai ales al 
adversarului. Noi deținem, printre al
bele, victorii cu 7-0 asupra Bulgariei, cu 
,8-1 asupra Greciei, cu 6-3 asupra Fran
cei. cu 4-0 (la Tirana) asupra Albaniei 
etc. etc. Dar oare un mic 1-0. sau măcar 
<un meci nul, pe care l-am obține dumi
nică la Belgrad și care ne-ar aduce 
■calificarea în turneul flnaf al campio- 
«natulu! mondial, nu te-ar ,.încălzi” și pe 
,d-ta mai mult decît toate- scorurile a- 
pnlntite mai sus ?

Adrian Militam, Hunedoar.-ț.
Din moment ce echipele au căzut 
pcord ca meciul lor de volei să fie <

de 
con

dus de arbitrul Aurel Stolanov, este va
labil rezultatul 6e pe teren: Blooming— 
•2/4 Hunedoara: 3-2. Contestația introdusă 
iDTJPA MECI, de echipa învinsă, nu poa
te fi luală în seamă. De altfel, ni se 
{pare cu totul deplasat ca Ja o competiție 
regională amicală organizată de o asocia-

arbitrilor a fost perfect 
prințul caz — la o du
ducă a greșit, arbitrul 
in eroare de a’irmatiile 
ale Măriei Golopenta-— 

‘ al doilea, el a calculat 
după cronome- 

cel al sneciatori- 
iiiiei atmosfere 
iiicăto^rea Ca-

firește 
nu dună 
crearea 

pentru
— poate chiar la nierde- 

a rn’dr'hut n:n

ție. să se la contestații și la
stabiliri âe... jurisprudențe !

Victor Popescu, București. — Arbi
trul Brandabur care a jucat în meciul 
dir.tre echipele arbitrilor romîni și . 
bulgari de la 3 noiembrie, este una și 
aceeași persoană cu Gică Brandabur... 
vigurosul mijlocaș stingă de pe vre
muri al echipelor Juventus și Vem*s.- 
Nu ne miră că nu v-ați dat seama: 
au trecut destui ani de-atunci și 
acum joacă foarte „c»minte“. Cum 
deci, să-l... recunoașteți!

apoi 
era.

nu- 
nidi Ui i> ai ,,v«nc ixriari uv 3
apărut un articol în legătură cu noul 
aparat romînesc 
exactă .

S. Maeterm&n. Buou-rești. — Ir. 
mărul 5 al ..Caietelor de atletism"

pentru înregistrarea 
a sosirilor la atletism. Daoă 

aveți putină răbdare, veți putea citi 
curînd și în ziarul nostru un articol 
•despre ,,Teles idDacăr- sînteți însă 
grăbit, puteți trece în orice zi pe la 
redacție pentru a consulta colecția 
,,Caietelor de atletism“. Invitația noa
stră e ușor realizabilă, din moment ce 
locuiți în București. Ar fi fost ceva 
mai greu dacă erați din Iași sau din 
Baia Mare!

La-disiau, Constanța. —- 1. Cursa 
a fost cîșthgată anul ace-sta de 

Aurel 
dir»

fofia. 
cucerit, 

■ - zul

D.
Păcii
bulgarul Nencio Hristov. — 2. 
Șelaru (Dinamo) este cîștigătorul 
acest an al cursei București • 
3. Turul Franței 1957 a fost 
fără emoțiile oblșr*rU'' 
Jacques Anquetil.

IUN PUȘTAȘU



Preocupări
în prag de iarnă

La 72 de ore de meciurile cu luaos'avia

Iama se apropie cu pași repezi. Cu- 
nd, zăpada va îmbrăca totul în 
b. Pîrtiile și patinoarele vor lua lo
ri terenurilor de fotbal, de volei sau 
andbal. Dar, nu, nu avem intenția de 
face un reportaj despre iarnă. Seo

ul nostru este de a discuta despre 
ncle sarcini ce revin colectivelor 
portive acum, în prag de iarnă. Pen
ta aceasta ne am adresat antrenoru- 
i regional Gb Donciu din cadrul 
•C.F.S. oraș București, căruia i-am 
Irut să ne răspundă la cîteva în- 
lebări:
I— Care sînt sarcinile imediate ale 
llective’or sportive?
I— In primul rînd munca pentru în- 
Irierea salariaților și a membrilor de 
Imi'ie în U.C.F.S.. ș’iut fiind că 
Lmai cei ce sînt membri ai U C.F.S. 
Lt lua parte la alegeri înscrierea 
I trebuie făcută formal așa cum s-a 
kîmplat 
Irmă de 
re ci nd 
I... bloc 
llin al
Iportanf — este alegerea 
Insiliu al 
Irite vor 
r trebuie 
I cotitură 
lortiv. C.
■firea și desfășurarea alegerilor 
I- destui de mare (11.XI.-31.XII) 
lit convins că Ia sfîrș tul campaniei

în multe cazuri în trecuta 
organizare a mișcării spor- 

activiștii împărțeau adeziuni 
și le strângeau tot așa. 
doilea obiectiv — la fel de 

noului
colectivului sportiv. Ale- 

fi pregătite din timp și 
să constituie cu adevărat 
în activitatea colectivului 

Cum perioada pentru pre- 
și “

A început finala 
campionatului republican 

i pup.ee p&iitrii eciLpcie feminine
13 (pilii ).

Energia a încep-t sa se a'esia- 
Pre turneul rinal al campionatului re- 
bîiean he pcpice desenis ecnipcior 
hinine. Participă 3 colecti'. e anume 
liiița Timișoara, Voința Sibiu și Voința 
tj. In prima zi a în.recurilor sporti- 
e de la Voința Timișoara au în recut 
lo-estuiă ușurință pe cele de la Voința 
kj cu scorul de 2.14Z p.a. — 2.CG4 p.d. 
hngătoarele au avut o evoluție mult 
reoiată de spectatori și tehnica lor 
|â avansată le justifică pretențiile la 
Iul republican. Cele mai Lune rezul- 
p înregistrate: Ana Felsegi 377 p.d. 
|>iu), Maria R04 p.d. și Maria 
Ites 390 p.d. (Timișoara). Finala cam- 
Inatului mai programează încă două 
Iciuri care se vor încheia joi seara.

I I>ie Răduîeseu — corespondent

vom avea de făcut multe constatai! 
îmbucurătoare. Aceasta, cu condiția 
ca toți activiștii sportivi să fie pă
trunși de importanța acțiunii și să-i 
acorde toată atenția. Pentru Capi
tală, vă pot spune că s-au luat toate 
măsurile necesare. Membrii comitetu
lui de organizare a U.C.F.S. oraș 
București și președinții comisiilor pe 
ramură de sport au plecat în colecti
ve pentru îndrumarea și sprijinirea 
campaniei de alegeri.

— Ce trebuie făcut din punct de 
vedere gospodăresc ?

— Cred că față de experiența acti
viștilor sportivi, la această întrebare 
se poate răspunde pe scurt. Printr-o 
mai bună gospodărire și planificare a 
fondurilor interne de care dispun co
lectivele sportive trebuie să se acorde 
toată grTja pentru procurarea mate
rialelor 
necesar
punerea 
iilor de 
stă, sau

— Cum se poate asigura o bogat) 
activitate sportivă de mase, bineîn
țeles nu neglijipișet; pe cea de pei 
formanță?

— Respecți ud calendarul compet 
țional republican si pe cefe regional 
raionale și orășenești, colectivele 
sportive își pot alcătui — și reco- 
mr.ndăm chiar s-o facă — calendare 
comnet ționale interne care 
prindă diferite campionate de casă, 
întâlniri 
sportive 
nuitate 
pînâ la 
ceri ale 
dei Colectivele mai pat organiza con
cursuri de clasificare, crosuri etc. 
Inițiativa noastra de a organiza — 
la nivel orășenesc — crosuri săpti- 
mînale (începîn-i de ia 17.XI. în fie
care duminică pe sraxFoace’e Tinere- 
tutui și 23 August), poate fi extinsă 
și in colective.

Și pentru că văd că v-a scăpat o 
problemă foarte importanta, aceea a 
muncii educative. îmi permit să dis
cut fără să fiu întrebat. Munca de 
educare a sportivilor trebuie intensi
ficata în această perioada cînd aceș
tia sîr.t, prin încetarea activității în 
aer liber, mai aproape de colectiv. 
Odată cu reorganizarea m șcăriî spor
tive trebuie să se remarce și o schim
bare în atitudinea sportivilor. Și 
să recunoaștem că la capitolul dis
ciplină' mai avem mult de lucru!

sportivși a echipamentului 
activității de iarnă, pentru 
în stare de func!ionare a să 
sport aco'o unde acestea exi- 
de închiriere etc.

amicaîe cu alte
etc. Ele vor asigura conti- 

activității competiționale 
organizarea primei tor între- 
ediției de iarnă a Spartachia-

O Meciul de la Belgrad în atenția cercurilor fotbalistice europene e Cs’m și în
credere în tabăra noastră • „Atenție ia Mujici și Zebeț“, spune atslre. - Tins- 
rich Vogi e Voînescu, indisponibil, va fi înlocuit cu Toma • Astăzi, uHimele an
trenamente aîe reprezenta nțiior noștri

Trei zile ne mai despart de ultima și marea confruntare internațio
nală a anului: tripla întîlinire cu re prezentativele Iugoslaviei, dominată — 
indiscutabil — de partida dintre rep rezentativele A, aflate în plină cursă 
pentru turneul final al campionatului mondial din Suedia. Comenta-iile, dis
cuțiile, interesul cresc cu fiecare oră care ne apropie de ziua de duminică. 
La Belgrad și la București în cele do uă „tabere" pregătirile iau sfirși:. E- 
chipa B a Iugoslaviei și re prezentați vele A și de juniori ale țării noastre 
își fac de acum bagajele pentru Bucu rești și, respectiv, Belgrad. Iar arbi
trii austriaci (desemnați pentru meciul naționalelor A din capitala Iugosla
viei) și Cel cehoslovac (care va arbitra intilnirea din Capitală) revăd 
regulamentul și echipamentul.
• Cercurile fotbalistice europene 

urmăresc cu interes partida de du
minică de la Belgrad soc-otită „cap 
de afiș" al programului international 
continental. Comentatorii posturilor de 
radio și specialiștii solicitați să-și 
spună părerea sînt de acord că echi
pa Romîniei pornește cu două șanse în 
3caastă partidă In t:mp ce iugoslavii

colective

Să eu-

cursul unei vizite pe care le-am fă
cut-o, jucătorii ne-au apărut ieri de
ciși să realizeze la Belgrad o perfor
manță de răsunet, mai ales că au de 
acum o „special'tate" de acest ge; 
bbie apreciată în capitala lugoslas iei. 
Edificatoare sînt cuvintele lui Pets- 
Chowski: „Vrem să fim toți ca unul 
și unul ca toți. Daci vom juca așa 
cum dorim fiecare va fi veselie la noi 
in țară duminică seara"

• Ponderat și ordon t, cum îl este 
felul, antrenorul Vogi tșî t--:ce Intr-un 
mic carnețel însemnări. Observațiile 
jocului de la Belgrad sintetizate pe 
capitole și oameni. întrebareanoastrl 
asupra meciului la care a asistat și 
perspectivelor partide: dz dum'rueâ
1- a găsit bine pregătit:

.JngoșJavii cu rișffgat fără emo
ții partida u Grecia. .Mai ales că 
după 10 miluite conduceau deja cu
2— 0. Ei aa acut însă in^gaptăți de-a 
lungul partidei. Au re4izat ocț'uid 
excelente pent'u ca apoi să greșeas
că element or. țhor nt area a fost deose
bi* de eficace, creîndu-și multe situații 
de gol. Este drrpt insă că apărarea 
reprezentativei grecești a jucat mult 
mai dezorganizat ca la București.

Toarte periculoși silit MU11C1 — care, 
trage foarte bine și mult la poartă—■ 
șt ZEBET — care mi-a apărut ca un ju~ 
c . or de certă valoare și în oostulde 
inter Asupra lor trebuie să ne în
dreptăm în special aten/ia, mai ales 
Că ZEBET este un fin și imaginativ 
creator de situații pentru coechipierii 
din atac".
• fn lotul no-tru a im rsenit o schim

bare. dec;sa de accidentul lui Vo nescu. 
Intruc.t Vooiescu are nevoie de tra
tament medical i:i locul lui va juca 
Tema iar rezervă va Ii Cozma. ' De 
asemenea este posibil ca Brimei. care 
se resimte :rri de ne urma acc'den- 
tului cm meciul cu Grecia, să cedeze 
lui Panait locul de stoper.

• Astăzi dup2-amiază, cele trei re- 
prezentîi .e ale țării noastre vor face 
un ultim antrenament In vederea jocu
rilor de duminică.

EF. IONESCU

ȘTIRI DE FOTBAL
mec:© _ Toate meciurile de campionat de* 

duminică 17 noiembrie vor începe de la 
ora 14.
• Echipa Energia Câmpia Tunii a 

fort suspendată pe ttmu de o e‘aoă 
nentru refuzul de a trimite pe jucătorul 
Rakcsi în lotul reprezentativ de j* ““iori.
• E-’relp pen*uU jocul de duminici 

Hom’nia B—Iugoslavia B se pun în vân
zare de astăzi, la ora 16, la: Stadionul 
Republicii (str. Hașdeu) — unde se vor 
zâsi $i bilete cu preț redus pentru stu
dent! Si elevi —, chioșcul din str I. 
Vidu, Pronosport (cal. Victoriei 9'- sta
dionul Dinamo, agenția C.C A s^dio- 
nul Giulești.

Discufii la ordinea zilei în vojei

cu orice preț pentru vic'.o-vor lupta
rie, singura care le poate aduce cali
ficarea. romînii se mulțumesc chiar 
și cu un meci egal. „Nervozitatea va 
fi mai mare în tabăra iugoslavă a 
cărei echipă este legati, de o singură 
posibilitate", a spus comentatorul 
sportiv al postului de radio Roma.
• In rindul reprezentativei noastre 

prime domnește liniște și calm. In

categoria B, cu o etapi înainte de încheierea turului » ■

In Campionatul categoriei B se desfășoară una din cele mai pasio- 
‘ h> 

uîti-
ite întreceri din cile 
litra cit' și m coada 
i etape a turului.
Brsa pentru primul 
to deschisă ca și ia 
taHonatului. In seria întîia. Știia- 
Clnj și Energia Hunedoara sînt la 
IHate de puncte, dar despart !• 
golaveraj; in sera a doua, Loco- 

liva Consîanța conduce cu doji 
avantaj asupra iui Dinam» 
cu trei puncte asupra Loc» 

țivei Gata de Nord și a lui Di- 
lio Birlad și cu patru asupra $t‘- 
i Iași.
jderii actuali însă, nu sînt siguri 
poziția lor. Duminică, în ultima 
lă. Știința Cluj jcacă <a Ținti
ră (unde Locomotiva va căuta să 
reabiliteze), dar și Energia Hune 
ra se deplasează. La Mediaș; iar 
Lmotiva Constanța Ia Moroni. In- 
|sînt rru'te șanse ca duminică sea- 

să se prezinte și mai In 
frtin- 

urmă- 
dintre 

pen-

a cunoscut istoria acestei coinpe.iții. Atât 
clasament» lui lupta este inlensâ înaintea

ioc este la 
începutul

preo-

Uc 
ăM,

situația
lată, în sensul ca echipele 
| să fie ajunse din urmă de 

micș rîr.du-se distanța 
amînindu-se clarificarea 
primăvară

ri 
și 
ia

fault. Jucătorii nici nu păreau 
enpați de minge ei de adversar. Or, 
aș« nu e«te bine și o asemenea 
comportare nu poate- fi îngăduită. A- 
bateri ca acalea comise de Tender 
sa»: Gram trebuiau sancționate. Dar 
ki principal se pune problema mun
cii educative pe care trebuie s-o des
fășoare conducătorii și antrenor!: 
secțiilor de fotbal. In loc să .vadă 
MMM greșelile adversarilor și ale 
arbitrilor, cum aii făcut cei de Ia 
Știința. es!e mai indicat ca acești 
conducători să vadă IN PRIMUL 
RIND greșelile propriilor loț. jucă
tori și să intervină cu toata autori
tatea. pentru imprimarea, unei afitu 
dini sportive, disciplinate. De ase
menea arbitrii trebuie să înțeleagă 
că rui-și vor îndeplini cum se cuvi
ne misiunea dacă se vor mărgini la 
sancțiuni tehnice și nu vor proceda 
cu curai la pedepsirea exemplară a 
abaterilor de ia disciplină.

Reviriment 
constanțeen

denorms' ca intr-un astfel 
bionat. mtî'nirlle să fie dintre

mai înverșunate. Este cit se 
e de fițesc ca echipele să aspire 
actorie, urmărind prin cucerirea 
r două pun. te ,o îmbunătățire a 
[iei lor în clasament, 
lele urmăresc atingerea 
I prin mijloace îngăduite. 
I pot atrage niciuri reproș.

mai multe echipe procedează 
11. Sînt insă și excepții. Am asis- 
pe pildă, la meciul Știința Bticu- 
I — .Dinamo Bacău. Cu cîteva 
l mai înainte văzusem aceleași 
pc furnizînd meciuri de calitate, 
[atitudinea disciplinată a jucăto 
I lor ne lăsase o bună impresie. 
Unică ’—” 
I au 
lori 
It'nd 
late 
| de

Locc«*aliva Constanța deține de 
două etape locul de f ructe al clasa-

tnentuluj seriei secunde. Și 
întîmplare. Corespondentul 
Petre Ensche ne informează că fero
viarii constanțeni 
schimbați în 
atac care a 
și .realizează acțiuni bine 
Atmosfera in echipă (destul de nesă
nătoasă pînă nu de mult) este acum 
mult mai propice pentru o serioasă 
muncă de instruire. Jucătorii sînt 
mai disciplinați și dovedesc mai mul
tă sîrguință la antrenamente. Ar fi 
de menționat însă că ei trebuie să 
se preocupe și mai mult de păstra
rea unei ținute cit mai corecte pe te
ren, de păstrarea unei depline con- 
sideralii față de adversari. Numai 
astfel sportivii ccnstănțeni, care au 
la dispoziție unul dintre cele mai 
mari și mai frumoase stadioane ale 
tării, vor veni în număr tot mai 
re la meciurile Locomotivei. Ei 
arătat o revenire la principala 
pasiune — fotbalul — duminica 
cută, eînd 15.000 de spectatori

partida Locomotiva 
Totul este ca echipa 
continue drumul buni 
și să nu se oprească

nu-î o 
nostru

se 
bir.e 

devenit

prezintă 
mai

mai

mult 
ales in 

eficace 
gîndite.

mi
au 
lor 
tre

at!

Atît timp 
acestui 

ele 
Si

i însă.
fost de
s-au dedat la neregularități, 
de rrbitraiul lipsit de au 

al lui V Purcărete. Orice 
o parte și de alta, a fost

în întâlnirea dintre 
nerecunoscut. Uni?

• In urma trierii și omologării celor
1626.114 variante depuse La concursul Pro
nosport nr. 45 (etapa din 16 noiembrie 
r^57) au fost stabilite următoarele 
premii: ,

premiul I: variante cu 12 rezultate
exacte revenind fiecărei variante cite 
475 lei.

Premiul II; 9.581 variante cu lil rezul
tate exacte revenind fiecărei variante 
câte 32 lei.

Deoarece valoarea premiului III a fos-t 
sub 15 lei, conform regu-tamentul'ui cota 
afectată variantelor cu 1-0 rezultate 
exacte r fost atribuită^ în părți egale 
premiilor I și ir.
• Plata premiilor de la concursul 

SPECIAL clin 7 noiembrie și concursul 
Fronosport nr. 45 din 16 noiembrie se 
va face în Capitală vineri și sîmtătă 
începând de la ora 17 la agențiile pro
prii Pronosport din rafioăhele în care 
și-au depus premiații buletinele. w
• In această săptămână participanții 

">u de... încruntat : n program foarte in
teresant. Este vorba de concursul Pro
nosport nr. 45 al cărui ;,câp de âfiș“ esite 
constituit de dubla întâlnire de fotbal

fost prezenți la 
— Știința Iași, 
constănțeană să 
pe care a pornit 
la jumătate...

PRONOSPORT
dintre reprezentativele A și B ale 
R.P.F. Iugoslavia și R. P. TU)nună. Me
ciul primelor echipe este cu atît mai in
teresant cu cit rezultatul iui va hotărî 
formația calificată în tumw.1 final al 
campionatului mondial de la Stockheim. 

‘Reprezentanții noștri pornesc cu un ușor 
■avantaj datoriiă fap'.tbiui că un sccr 
egal ie este suficient pentru calificare. 
In schimb... joacă în deplasare. Nu 
trebuie uitat însă că anul trecut, tot 
n Belgrad, ei au obținut o remarcabilă 
x ietorie. Formația secundă a țării noas
tre, jucînd pe teren propriu, aj;e șanse 
de a-și lua revanșa după acei atît de 
discutabil 1—2 din turul înțîlnirii.

In continuarea programului întâlnim 6 
meciuri din cadrul celei de a treispre
zecea etape a campionatului categoriei 
secunde, printre ca^e și întâlnirile pe

larg“ sau purArbitraj „sirins“, 
și simplu regulamentar?

fj

Continuăm publicarea răspunsurilor ia 
legătură cu modul nesatisfăcător în care sînt 
meciurile de volei.

ancheta inițiată de 
conduse in ullbna

nci în
vreme

care pr mește 
tăria accs'.ela.

GH. IONESCU, arbitru; „Se face, de poziția 
mare caz in ultimul timp despre li-n-lovitura de 
nta unitară în arbitraj. Acum cițîva Și ar mai fi o problemă : reîmprespă- 
ani nici nu se pomenea de așa ceva tarea cadrelor de arbitii, punîndj se 
și se arbitra bine. De fapt, eu nici accentul pe foștii jucători".
piua acum n-am înțeles ce înseamnă Ing. MARCEL RUSESCU, m .estru 
aceasta linie unitara. După părerea al sportului, jucător; „Spre daose- 
mea. există, o singură I nie unitara; bire de ceilalți ani, arbitrajele din 
regulamentul de. joc. El trebuie res- actualui campionat sînt foarte s', be. 
pectat și aplicat întocmai. Așadar, Exemple: arbitrajul lui. P. Br eanu 
atîta vreme cit în regulament „du: la meciul Progresul I.T.B-Șt/nța 
ola" și „ținuta” mai sînt considerate l.M.F. Citii, al lui loachim Nicul «cu 
greșeli, fără nici o mențiune specială la meciul Progresul l.T.B -Loccmo- 
relativ 1~ ---- -----■■ . r,
mise, socot că amîndouă 
ționate".

la poziția în care sînt ca-, tiva în fina’.a cupei recent org n 'ati 
trebuie sane-* de C.C.S. Cauza poate fi uneori după 

părerea mea, și faptul că unii ârb tri 
sînt influențați de simpatia lcr pen- 

maestru aî tru o echipă sau alta. De pfd? P 
primul rînd, Brezeanu, care se manifestă <’es?cri

Dr. JEAN PONOVA,
sportului, jucător; „In , __  ... . , ___ __ _______ , . _
arbitrajele sînt foarte slabe din cauza ca un admirator al Locomotive:, 
lipsei de concentrare a arbitrilor noș- putea fi deci oricînd suspectat de oăr- 
tri în fazele care necesită acest lucru; tinire în această privință. “ 
în al doilea rînd, din cauza dorinței ..Keșta esie esențialul. Important 
arbitrilor de a compensa greșelile 
făcute de ei; în al treilea rînd, dato
rit! interpretării cu totul greșite a re
gulamentului de la set la set și chiar 
în cadrul aceluiași set Eu unul sînt 
pentru un arbitraj foarte strîns. Ia fi
leu, dar ceva mai larg pe linia de 
fund. Nu vreau însă nici eu să fiu 
înțeles greșit: arbitraj mai liber nu 
înseamnă în nici un caz nesanejiona- 
rea greșelilor".

va

Ing ANATOLIE MURAFA, arbitru: 
..Mai întîi, socotesc că este o neînțe
legere între arbitri și spectatori, pen
tru că ultimii nu cunosc perfect re
gulamentul. In al doilea rîiid sînt im 
potriva arbitrajului interpretativ care 
dă naștere la multe discuții. Sînt pen
tru un arb'traj cit mai strîns, orien
tativ: orientarea arbitrului In funcție

care le vor susține liderii celor 
serii Știința Cluj și Locomotiva 
tanța în deplasare cu Locomotiva 
șoara și respectiv Energia Mcreni. 
cum vedem meciuri .disputate la ____
există posibilitatea apariției oricărui re
zultat ca de altfel și la cele patru me
ciuri din campionatul italian care în
cheie programul concursului de dumi
nică.

Tocmai echilibrul care apare vădit 
prin calculul hârtiei la oricare din cele 
12 meciuri ale programului ne face să 
pronosticăm și apariția unor premii de 
valoare. De altfel participanții au avut 
o dovadă concretă chiar la concursul 
special din săntămîna trecută: oremlpl 
I aproape 65.000 lei, premiul II de peste 
12.600 Li iar o variantă cu 10 rezultate 
exacte 1.487 lei. Valoarea mare a acestor 
premii, la mre trebuie adăugat și faptul 
că n concursul de duminică peste 10.000 
variante au fost premiate, este un în
demn pentru 'toți particioan;ț.ii de a 
depune cît mai multe variante la con
cursul Pronosport nr. 46. Premiile ¥n-ari 
îi așteaptă !

două 
Cons- 
Ttmi- 
După 
care

Dar nu a- 
e că 

Unii interpretează într-un fel anu
mite faze, alții în situații similare dau 
decizii diferite. Personal, sînt pentru 
sancționarea greșelilor conform I niei 
regulamentului".

GH. CONSTANTINESCU, antrenor: 
„Arbitrajele din actualul campionat 
sînt sub valoarea reală a arb trllor 
noștri. Arbitrii secunzi și de linie s« 
'consideră fără însemnătate și cînd '» 
ceri părerea de multe ori se dove
dește că au fost complet în afara ja
cului. După părerea mea, sancționa
rea preluărilor este problema cea mai 
grea de apreciat din întreg regula
mentul. Propun ca și arbitrii șă joace 
volei, bineînțeles la . antrena" enle. 
Spun aceasta pentru că foarte nuțini 
dintre ei au jucat vreodată Și lucrul 
acesta contează foarte mult. In plus 
ar trebui să conducă și meciuri de 
ant-enament, pentru propriul lor an
trenament. E11 sînt pentru un arbitraj 
care să nu strice spectaculozitatea fa
zelor și continuitatea jocului, dar îi» 
limitele regulamentului. Orice „dublă" 
sau „ținută”, la fileu sau în lin:a a 
doua trebuie flu erată".

NICOLAE SOTIR, arbitru și antre
nor : ..După părerea mea, este nece
sar ca atenția arbitrilor să se îndrepte 
în mod deosebit asupra a două mari 
cm;!"’», m de o parle iocnl la fileu, 
care trebuie apreciat întotdeauna cu 
se 'e'itate s;. re de altă narte. lovirea 
rmnoiv c?r» trebife să fie clară și 
netă în toate situațiile. Cred că tre
buie să sc acorde un oarecare avan
taj i’.'căforilor în apărare, dar numai 
în 'Situațiile în care ei, interven’nd 
pentru a scoate o minge puternic 
trasă, se deplasează rapid. în poziție 
joasă și dezechilibrată, urmată sau 
nu de plonjon".



ANTONIN ZAPOTOCKY 
A ÎNCETAT DIN VSAȚA

In turneul internațional de pol

Dinamo București a învins Dozsa Szolnok
Azi: Dinamo Moscova—Dozsa Szolnok

PRAGA 13 (Agerpres).—CETERA 
transmite:

La 13 noiembrie a fost dat publi
cității la Praga următorul comunicat 
cu privire la ședința extraordinară 
a Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia și a Prezidiului Gu
vernului Frontului Național.

După încetarea din viață a tovară
șului Antonin Zapotocky a avut loe 
o ședință de doliu a Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
a Prezidiului Guvernului Frontului 
Național. Cu o profundă durere a 
fost cinstită memoria tovarășului An
tonin Zapotocky, mare fiu al clasei 
muncitoare și al poporului nostru, e- 
minent activist al Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Cehoslovace. A fost adop
tat textul apelului C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, al Guvernului republi
cii si al Comitetului Central al Fron
tului Național către toți oamenii mun
cii din Cehoslovacia.

Oamenii muncii din Capitală 
au condus pe ultimul drum 
pe tovarășul Grigore Preoteasa

(Urmare din oag. 1)

Mitingul de doliu închinat me
moriei lui Grigore Preoteasa a 
fost deschis de tov. FI. Dănăla 
che membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al comitetului oră
șenesc București al P.M.R.

A luat cuvîntul tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R.

A vorb.'t apoi Leonid Brejnev,

CORTEGIUL FUNEBRU PE STRĂZILE CAPITALEI, IN DRUM 
SPRE CIMITIRUL MILITAR GHENCEA

membru a! Prezidiului, secrețar ai
C.C.  al P.C.U.S., conducătorul de
legației guvernamentale sovietice 
care participă Ia funeralii.

I a mitingul de doliu au mai 
luat cuvîntul A. Mățnășan, adjunct 
al ministrului. Afacerilor Externe. 
Ion Iliescu, președintele Asociației 
Studenților din R.P. Pomină, scri
itorul acad. Geo Bogza; V. Trofiri. 
prim secretar al C.C al U.Ț.M.,

IN LEGĂTURĂ CU CINSTIREA MEMORIEI 
LUI GRIGORE PREOTEASA

Pentru cinstirea memoriei lui Gri
gore Preoteasa, membru supleant al
Biroului Politic, secretar al C.C. al
P.M.R., Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și Consiliul
de Miniștri al Republicii Populare 
Romîne au adoptat o hotărîre ptin 
care se atribuie numele de Grigore
Preoteasa: întreprinderii „Electro
magnetica" din orașul București, școlii 
elementare de 7 ani nr. IC,8 din 
București, la care a învățat Grigore

In legătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Antonin Zapotocky în 
întreaga țară se decretează doiiu na
țional pînă în ziua înmcrmintării. In 
toate aceste zile, drapelele de stat și 
steagurile roșii vor fi coborîte în 
berna. Funeraliile naționale vor avea 
loc luni 18 noiembrie a.c. Teatrele, 
cinematografele, sălile de concert și 
alte instituții culturale iși vor adapta 
programele zilelor de doliu. In ziua 
funeraliilor spectacolele vor fi sus
pendate. Se suspendă de asemenea 
toate manifestările distractive festive 
și sportive pe întreaga durată a do
liului național.

Pentru organizarea funeraliilor to
varășului Antonin Zapotocky a fost 
înființată o comisie, din care fac par
te Antonin Novotny (președintele co
misiei), Viliam Siroki, Rudolf Barak, 
Frantiseck Zupka, Josef Plojhar, E- 
manuel Slehta, Rudolf Strehai.

Gh. Borș, secretarul comitetului de 
partid al Complexului C.F.R. 
„Giivița Roșie".

tovarășii Gheorghe Apostol, E- 
mii Bodnăraș, Petre Borilă, Ale
xandru Drăghici, Leontin Sălăjan, 
Janos Făzekaș, Vladimir Gheor
ghiu ridică apoi sicriul care este 
coborît în mormîntul de marmură 
albă în acordurile Internaționalei, 
Imnul de luptă al clasei munci
toare pentru ale cărei idealuri Gri-

gore. Preoteasa și-a închinat în
treaga sa activitate.

In semn de omagia se trag 12 
salve de tun.

Pe lespedea de marmură a mor
mântului este înscris numele neui
tatului tovarăș Grigore Preoteasa, 
iar deasupra este săpată stema 
Partidului Muncitoresc Romîn, al 
cărui vrednic membru a fost.

(Awnres)

Preoteasa și Casei de cultură a stu
denților din București.

Prin hotărîre se aprobă propunerea 
țăranilor colectiviști din G.A.C. „Pro
gresul", comuna Gigheret, raionul 
Gura Jiului, regiunea Craiova, ca 
această gospodărie colectivă să poarte 
numele „Grigore Preoteasa".

De asemenea se preved: editarea 
unui volum care să cuprindă biogra
fia și o culegere de articole ale lui 
Grigore Preoteasa.

Dinamoviștii bucureșteni au debu
tat cu succes în turneul internațio
nal de polo pe apă, învingînd, după 
o partidă pasionantă, pe Diozsa Szol
nok, campioana Ungariei. Este o vic
torie de mare prestigiu și cu atît mai 
semnificativă cu cît din formația 
caspeților fac parte jucători din lo
tul olimpic.

Dîrzenia și spectaculozitatea par
tidei au fost anunțate din primele 
minute ale meciului. Clteva faze în

0 COMPETIȚIE BALCANICĂ 
D£ TENIS DE MASĂ

In timpul desfășurăr i celei de a 8-a 
ediții a Campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Iugoslaviei la 
Zagreb a avut loc o ședință a dele- 
gaților din țările balcanice, partici
pante îa această manifestare sportivă. 
Cu acest prilej dl. Paul Ioanidis, pre
ședintele Federației de tenis de masă 
din Grecia, a propus inițierea unei 
competiții balcanice de ten’s de masă. 
Delegații Rcmîniei, Bulgariei și Iu
goslaviei au fost de acord cu această 
propunere, care ar aduce o contribuție 
importantă în lărgirea legăturilor 
între sportivii din Balcani.

Voleibaliștii de la Dinamo învingători
Dinamo București a întrecut cu 

3—0 (6, 7, 12) pe Cerveno Znamc 
fără ca în vreun moment victoria 
bucureștenilor să fie periclitată, deși 
au folosit aproape tot setul doi și în
treg setul trei formația secundă. Cei

6 TITLURI MONDIALE DIN 7 
PENTRU HALTEROFILII SOVIETICI!
Campionatele mondiale de naltere 

au luat sfîrșit marți la Teheran cu 
un strălucit succes al sportivilor so
vietici. Din cele șapte titluri de cam
pioni mondiali, reprezentanții Uni
unii Sovietice au cucerit șase ocu- 
pînd primul loc în clasamentul pe 
țări cu 33 puncte.

La categoria semimijlocie lupta s-a 
dat între halterofilul sovietic Fecior 
Bogdanovski și sportivul american t. 
Kono. Efupă terminarea întrecerii cei 
doi sportivi realizaseră aceeași perfor
manță: 429 kg la trei stiluri. Pentru a 
putea fi desemnat câștigătorul titlului 
de campion a trebuit să <e recurgă la 
cintar. Primul Joc a fost acordat lui 
Kono carp a cîntărit 74.300 kg față de 
74.900 kg cît a avut Bogdanovski. Re
zultate tehnice: 1. Kono (S.U.A.) 420 kg 
(13? plus 122,5 plus 162,5); 2. Bogdanov
ski (U.R.S.S.) 420 kg (132.5 plus 127.5
plus 160); 3. Bokhanek (R.P. Polonă) 3i5 
kg (132.5 plus 115 plus 147,5). La catego
ria mijlocie halterofilul sovietic Tro
fim Lomakin s-a comportat excelent cu
cerind cel de al patrulea titlu mondial 
al echipei Uniunii Sovietice. La totalul 
celor trei stiluri el a obținut 450 kg per
formanță care întrece cu 2,? kg. re
cordul lumii deținut pînă acum de 
Kono (S.U.A.). Reprezentantul țării noas
tre Lazăr Baroga a ocupat locui șapte 
cu 300 kg (117,5 plus 110 plus 152.5). Re
zultate tehnice: 1. Lomakin (U.R.S.S.) 450 
kg (142,5 Dlus 132.5 plus 175); 2. George 
(S.U.A.) 422.5 (130 plus 132,5 plus 160); 3. 
Ntansovri (Iran) 412.5 kg (130 plus 122,5 
plus 166).

La categoria semigrea sportivul so
vietic Arkadi VoroLiev a cucerit meda
lia de aur cu un total de 470 kg (147,5; 
142,5; 180). Performanța sa este superi
oară cu 7,? kg vechiului record mondial 
ce-i aparținea. In afară de concurs Voro
biev a doborît și recordul lumii ia sti
lul ,.smuls” cu 145 kg. Pe locurile urmă
toare s-au ciasat Hassan Rahnavardi ti
ran) cu 440 kg (145 plus 160 plus 16?) 
și Firuz Pojan (Iran) cu 427,5 kg (142,5 
plus 125,5 plus 162.5).

Ultima probă, desfășurată* la categoria 
grea, a fost cîștigată de halterofilul so

NOUTĂȚI DE LA BELGRAD
• Ultimele pregătiri ale reprezentativelor de fotbal iugoslave • Modifică: 

în prima echipă o Toate bHetiele vîndute!
BELGRAD, 13 (prin telefon de la co

respondentul nostru). — Vremea b’ună 
(și previziunile meteorologice o anunță 
și mai bțină) fcarCă face In -ciudă celor 
către nu au mai ^ăsit bilete pentru me
ciul rugoslavia-Romînfe u cale *pe cțle 
55.000 de Tocuri ale Stadion ului Armatei 
vor trebui să stea 60.000 de spectatori, 
fericiți că pot urmări unul din cele mai 
importante întîlniri ale echipei iugoslave.

Am făcut o vizită la Novi Sad unde 
este cantonat lotul Iugoslaviei și, deși 
jucătorir se abțin să facă vreo declara
ție în legătură cu jocul de duminică 
(doar Petakovici și-a călcat pe inimă! 
și a spus că nu concepe ca Iugoslavia 
să piardă), totuși am constatat o atmos
feră optimistă, mai ales că aici s-a aflat 
că Apolzan, zavoda II și Voinescu nu 
joacă fiind accidentați.

Echipa A a făcut ultimul antrenament 
mai intens azi la Novi Sad, în compa
nia echipei Voivodinei (întărită în re

care nervozitatea inerentă începutu
lui de partidă au împiedicat finali
zarea acțiunilor, contraatacuri la 
ambele porți și, în minutul 3, primul 
șut pe poartă executat de Bădiță și 
apărat de Boroș. Un contraatac al 
oaspeților aduce mingea în fața por
ții apărata de Samoilă, centrul fix 
Hasznos II și fundașul nostru Bădi
ță luptă pentru balon și se faultează 
reciproc, fapt care le aduce elimina
rea. De altfel eliminarea acestui cu
plu a fost frecventă și justificată de 
posturile în care au acționat acești 
doi valoroși jucători. Prima mare o- 
caz:e de a deschide scorul este ra
tată de Kroner care bine „servit" da 
Oanță, trage din apropiere cu boltă, 
dar mingea întîlnește bara. Bucureș- 
tenii iși concretizează însă superiori
tatea (ca mișcare în apă) cîteva se
cunde mai tîrziu, adică în minutul 
4,39, cînd Zahan fructifică o pasă 
bună venită dc la Oanță. Prima oca- 
»ie de egalare este ratată de Kanîz- 
sa care, după un sprint (cu Blajek 
„in spate") și Un „șurub" de toată 
frumusețea, șutează milimetric peste 
bară. Egalarea s-a produs cînd ni
meni nu se aștepta. Rămași cit uit 
om în minus — prin eliminarea h'i 
Pinter — oaspeții se retrag în ju
mătatea lor de „teren", dar rutinatul 
Hasznos 11 speculează momentul d# 

mai buni jucători : Mihăilescu, Cons- 
taniinescu, Miculescu (D), Alkalai 
(C.Z.).

Cerveno Ziiame susține ultimul 
săn meci azi în sala Dinamo, la ora 
19, întîlnind pe Progresul I.T.B.

vietic Medvedev cu o performanță ex
celentă — 500 kg (165 plus 147,5 plus 
187,5). El a fost urmat de argentinianul 
Humberto Silvetti care a totalizat 485 
kg (175 plus 140 plus 170) și de italia
nul Alberto Pigaiano cu 4S2.5 kg (147,5 
plus 130 plus 175). Reprezentantul țării 
noastre Silviu Cazan a ocupat locul șase.

Clasamentul pe țări este următorul: 1.
U.R.S.S. 33 puncte; 2-3. S.U.A. și Iran 9 
puncte; 4 Italia 4 puncte; 5-6. Argentina 
și R.P. Bulgaria 3 puncte; 7. R. P. Po
lonă 2 puncte. (Agerpres).

Programul optimilor de finală ale Cupe 
campionilor europeni la fotbal

Secretariatul comitetului de orga
nizare a „Cupei campionilor europeni" 
la fotbal a -definitivat la 12 noiem
brie calendarul optimilor dc finala 
ale competiției. Meciurile se vor des
fășura după următorul program:

Real Madrid — Royal Antwerp 
(Belgia) — retur, la 28 noiembrie la 
Madrid. In tur echipa spaniolă a în
vins la 31 octombrie -la Anvers cu 
2—1.

Steaua Roșie Belgrad — Norrko- 
ping (Suedia) — returul la 24 no
iembrie la Belgrad. Primul meci dis
putat la 2 noiembrie s-a terminat Ia 
egalitate 2—2.

Manchester United — Dukla Pra
ga — turul la 13 noiembrie la Man
chester (N. R. amînat la o dată ne- 
fixată încă), returul la 20 noiembrie 
ia Praga.

priza doua cu portarul Krivokucea din. 
lot). Naționala, jucînd tot timpul • în 
aceeași formație, a cîștigat cu 4-2 (4-2) 
prin punc ele marcate de Mujici, Mi>lu- 
tinovici, Petakovici și Sivici (autogol). 
Echipa Iugoslaviei a jucat în prima re
priză mult mai bine decît în a doua. 
După acest antrenament este aproape si
gur că duminică Tirnanici va alinia ur
mătoarea formație: BEARA-RADOVICI, 
SIJAKOVICI-BOSKOV. KRSTICI II, 
KALOPEROVICI-PETAKOVICI, MUJICI, 
MILUTINOVICI, R. OGNJANOVICI, ZE- 
BEȚ. Tn această formație, patru jucători 
sînt debutanți: Radovici, Sijakovici, Ka- 
loperovici . și Ognjanovici. Este o mare 
încercare pe care o *face Tirnanici.

Echipa B este cantonată ia Zemun, 
împreună cu juniorii. Ieri, ea a susținut 
un meci de antrenament cu selecționata 
districtului Belgrad de care a dispus cu 
3—0 (1—0) prin golurile înscrise de Jer- 
kovică (2) și prii n ce vi ci. Lotul însă, este 

destindere al echipei Dinamo. El tra 
ge puternic și plasat de la centru ș 
egalează; 1—1. Conducerea este luat, 
tot de dinamoviștii bucureșteni car 
înscriu cu șapte secunde înainte d 
încheierea primei reprize, prin acela: 
Zahan, care reia în poartă o pasă 
lui Kroner.

Imediat după reluare, inițiativa 
parține maghiarilor și. ca urmare 
ofensivei susținute, obțin o lovitur 
de la 4 m., apărată însă în mod et 
cepționai de Samoilă. Bucuria a foi 
de scurtă durată însă, deoarece dup 
puțin timp Dozsa a beneficiat de îi 
că o lovitură de la 4 m., transfoi 
mată impar abil de Hasznos II. Duț 
un minut este rîndul lui Bădiță să îi 
scrie din 4 m., deci 3—2 pentru D 
namo. Egalarea s-a produs într-u 
moment în care oaspeții aveau supi 
rioritatea numerică, prin șutul i 
Kelemen: 3—3. In minutul 15,5 
Dozsa ia pentru prima dată conduc 
rea; după un contraatac nereuș 
Zahan rămînc în fața porții lui R 
roș, greșeală de care oaspeții profi 
imediat și, superiori numeric, înscr 
prin Koncz: 4—3 pentru Dozsa. Du| 
22 de secunde, Bădiță beneficiază 
o lovitură de la 4 m., egalînd iar 
minutul 18,45 Zahan își răscnmpă 
greșeala, aducînd victoria echipei T 
r>ama printr-o spectaculoasă acțju 
personală (contraatac pornit din lit 
de fund)'. Scor final: 5—4 (2—1).

Arbitrul sovietic G. Harebov a cc 
dus bine formațiile: DINA.V
BUCUREȘTI: Samoilă — Bădi
ZAHAN — Blajek — Rujinschi, Os 
ță, KRONER; DOZSA SZOLNO 
Boroș — Hasznos I. PINTER — K 
NIZSA — Koncz, Hasznos II, Ke 
men.

Turneul celor trei campioane ci 
tinuă azi (ora 19) la bazinul aco 
rit Floreasca prin îrstîlnirea Dina 
Moscova — Dozsa Szolnok (arbi 
N. Blidaru)'. In deschidere (ora 
meciul amical Progresul — Voir

G. NICOLAESCl
D. STANCULESCt

Meciul de fotbal
U.R.S.S. — R. P. Polor

VARȘOVIA 13 (Agerpres).
Secția unională de fotbal și fe 

rația poloneză de fotbal au că 
miercuri de acord ca cel de al tre 
meci dintre echipele reprezenta 
ale Uniunii Sovietice și R. P. 
lone din cadrul preliminariilor cam] 
natului mondial să se dispute la 
noiembrie în orașul Leipzig (R. 
Germană).

Wismut Karl Marx Stadt (M 
Germană) — Ajax Amsterdam (O 
da) — turul la 20 noiembrie în dr 
Aue (R.D.G.), returul la 27 noiem 
la Amsterdam.

Young Boys Berna — Vasas 
dapesta — turul la 20 noiembrie 
Geneva, returul la I decembre 
Budapesta.

F. C. Sevilla (Spania) — Aa 
(Danemarca) — turul la 28 noien 
la Sevilla, returul la 4 decembrie 
Aarhus.

Borussia Dortmund (R. F. 
mană)—C.C.A. București — turu 
27 noiembrie la Dortmund ; retur, 
8 decembrie la București.

Glasgow Rangers (Scoția)— F 
Milan — turul la 27 noiembrie 
Glasgow, returul la 11 decembrie 
Milano

(Agerpre

descompletat deoarece în locul cele» 
cuți la A n-au mai venit Spaici, U 
Veselinovici care s-au îmbolnăvit, 
fel că în prezent lotul cuprinde r 
14 jucători. La București — und 
sosi vineri dimineață — echipa B 
goslaviei va prezenta formația: - 
IANOVICI-SIKICI (Tomici), KOSC 
REJEK, MILUTINOVrCl II, POPO 
LIPUȘINOVICT, MARKOVICI, JE 
VICI, VIDOSEVICF, L. OGNJANC 
Rezerve sînt (deocamdată): Victim 
Prlincevici.

Juniorii au jucat luni cu Iugosla 
și au făcut 1—1, iar marți cu o sel 
nată a districtului Belgrad (senic 
au cîștigat cu 9—1. Joi, ei întîlne 
lecționata districtului Fancevo (ju 
după care va fi alcătuită echipa.

Meciul Iugoslavia A-Romînia A ■ 
cepe Ia ora 14 (15 ora romîneasră) 
fi transmis de posturile de rădic

AL. CONSTANTINOV


