
legala care a reprezenta! poporal nostru 
sărbătorirea celei de a 40-a aniversări 

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie 
s-a înapoiat în Capitală

ivintarea tovarășului Chivu Stoica
răgi tovarăși,

numele delegației de partid și 
vernamentale a Republicii Populare 

care a participat la glo- 
săcbătorire a celei de-a 40-a 

iversări a Marii Revoluții Socia-
din Octombrie, vă salutăm din 

tă inima și vă mulțumim pentru 
mirea călduroasă pe care ne-o 
eți la întoarcerea în Capitala iu
ti noastre patrii.
A 40-a aniversare a Revoluției din 
tombrie a fost un eveniment mă- 

ț, de imensă însemnătate inter
zonală. Raportul prezentat de tâ
râșul Hrușciov la sesiunea jubilia- 

a Sovietului Suprem al Uniunii 
vietice a fost primit cu justificată 
drie de oamenii sovietici și de

legații partidelor comuniste și 
ncitorești, ai oamenilor muncii, ai 

menilor de știință și cultură din 
roape toate țările lumii, care au 
It la Moscova să participe, îm-

eună cu poporul sovietic, la săr- 
torirea aniversării Marelui Oc- 
mbrie.
Delegația noastră a participat, în 
ua marii sărbători, la parada tnili- 
ră și demonstrația festivă a oa- 
enilor muncii din Moscova, care 
i produs asupra tuturor celor pre- 
nți o impresie de neuitat. In eon
ii a re, tov. Chivu Stoica a arătat 
entuziasta manifestație a oame-

lor muncii a constituit o puternică 
presie a unității de nezdruncinat 
litre partid, guvern și popor, a în- 
ederii nestrămutate a poporului 
vietic în victoria cauzei comunis-
ttlui.
Cea de-a 40-a aniversare a Re
lației din Octombrie a prilejuit 

randioasă manifestare a unității 
socialiste, a partidelor co

ste și muncitorești din întreaga 
me. Cuvîntările rostite la Sesiunea 
vietului Suprem de către conducă- 
rii delegațiilor din țările socialiste 

între care și de delegația noas- 
ă — precum șî cuvîntările pronun
țe la înfîlnîrea cu oamenii muncii 

Moscova de către delegații cla- 
i muncitoare și maselor populare 
in țările capitaliste au înfățișat 

aginea minunată a succeselor ob- 
inute de țările socialiste, a creș- 
rii influenței partidelor comuniste 

i muncitorești frățești, a avîntului 
litîc și ideologic al mișcării munci- 

orești internaționale.
Marea sărbătoare de la Moscova 
socialismului și păcii a scos și 
i mult în evidență că raportul de 

orțe pe scară internațională este în 
avoarea socialismului, că în întrece- 
ea dintre sistemul socialist și sis- 
emul capitalist, victoria socialismu- 
ui este inevitabilă.

ai departe, vorbitorul a 
e 14 și 16 noiembrie, 

nții partidelor comuniste 
orești dîn țările socialiste 

consfătuire în cadrul căreia au fă- 
ut un schimb de păreri, cu privire la 
tivitatea partidelor lor, au discutat 

roblemele generale ale mișcării comu- 
iste internaționale și problemele ac- 
uale ale situației internaționale. Decla-

arătat că 
reprezen- 
și rminci- 
au avut
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rația consfătuirii constituie o puternică- 
afirmare a unității de nezdruncinat 
între partidele noastre comuniste și 
muncitorești, intre țările socialiste în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pe baza ANUL xni Nr. 3119

din, 
la 

în-

La sosirea delegației P.M.R. șî a gavernuffî R. P. Romine în gara Băneasa

S* adaugă că echipa Energia este în 
prezent clasată a doua In campionatul 
romln.

• l-a 1 decembrie, jocul select 
(ionatelor categoriei B.

întâlnire interesantă la 1 decembrie 
București: litre două selecționate 
categoriei B, mai precis Seria l-a

(Continuare în pag. 8)
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Reorganizarea colectivului sportiv (III)
• Cine poate participa ia adunările generale e Alegerea delegaților la 

conferința organului superior al UCFS • Reorganizarea în colecti
vele școlare, sătești și din cooperative

înainte de a ne opri asupra 
cepțiilcr", vom trece mai ‘ “ 
revistă citeva aspecte ale reorga
nizării, ce continuă să 7---------
unele nedumeriri în rîndur'rle acti
viștilor care le-au studiat mai puțin 
atent

„ex- 
întîi în

provoace

PARTICIPANT! ȘI INVITAȚI
Se știe că la adunările generale 

ale colectivelor sportive nu au drep
tul să participe decît membrii 
U.C.F.S. Dar colectivele pet și tre
buie să invite tovarăși cu munci de 
răspundere în unitatea de muncă res
pectivă. chiar dacă nu sînt membri ai 
U.C.F.S. Acești invitați au posibili
tatea să discute pe marginea dării 
de seamă, să facă propuneri și 
sugestii pentru îmbunătățirea mun
cii în viitor, și au dreptul de vot 
consultativ în alegerea organelor de 
conducere și a delegaților' la confe
rință organului superior al U.C.F.S. 
Ei nu pot fi însă aleși în organele 
de conducere ale colectivului și 
nici ca delegați.

eprezentativa de basehet a Turciei 
apare pentru prima oară 

în faja spectatorilor bucureșteni

înEchipa reprezentativă de baschet a Turciei — în prima sa vizită 
(ara noastră — la sosirea pe aeroportul Băneasa.

(Citiți reportajul în pag. a VlII-a}

CINE POATE FI DELEGAT LA 
CONFERINȚA RAIONALA?

lectivului poate fi ales delegat la

FOTBAL
• Turneul echipei Energia: 

Ploești în Turcia
ANKARA. 22 (Agerpres) —
Ziarul „Ulus’*, care apare la Ankara, 

a publicat jtirea că echipa de fotbal E- 
nergla P loest I va sosi la mijlocul lunU 
ctecembrie în capitala Turciei.

Această deplasare, adaugă ziarul, se va 
face în baza înțelegerii ce a avut loc 
vara aceasta cu o-.aria turneului între
prins ae selecționata fotbaliștilor 
Ankara în Romînla și va contribui 
strângerea relațiilor pe tărîm sportiv 
tre cele două țări.

Se adaugă că echipa Energia este

contra Seria a H-a. Scopul acestei par
tide: verificarea unui număr de jucători 
tineri dintre cei care s-au remarcat ta 
cursul turului campionatului și ținerea 
ta evidență a elementelor susceptibile de 
selecționare ta loturile reprezentativa.

Iată jucătorii convocați pentru data de 
1 decembrie:

SERIA I: Nlcoară (Știința Cluj), Oană 
(Energia uz, tr. Orașul Stalin) — portari, 
Niculescu (Energia C. Turzli), Panalt 
(Energia Hunedpara), Buzeșan (Loc. A-. 
rad), Mureșan (Știința Cluj) — fundași. 
Oroszhegyi (Știința Cluj), Apostolache 
(Energia C. Turzli), Nedelcu (Știința 
Cluj) — halfi, Ivanovici (Știința Cluj). 
Sulyok (Energia B. Mare), Munteanu 
(Știința Cluj), Asan (Energia Lupeni), 
Crlșan (Energia uz. tr. Or. Stalin). Fo- 

Moldovan H.
Mai întîi vom arăta că numărul 

delegaților pe care-i alege adunarea 
generadă pentru conferința organului 
superior ai U.C.F.S. va fi indicat 
de comitetele raionale (orășenești), 
de organizare a U.C.F.S., în funcție 
de importanța colectivului, numărul 
de membri ai U.C.F.S. și perspecti
vele de dezvoltare ale muncii spor
tive. Firește, orice membru al co-

conferința raionala (orășenească!) a^cfi’?n ,fEn*rsi? ”z* tr- Ol
U.C.F.S. Este recomandabil ca din, ^Vnța â'uj),T-
rîndul delegaților să nu lipsească 
președinți și membri ai consiliilor' 
colectivelor, sportivi fruntași, acti-ț 
viști voluntari și trfinicieni, preșe-, 
dinți ai comisiilor raionale (orășe- 
neștiț pe ramură de sport, repte-' 
zentanți ai AGVPS și ai asociației' 
„Turismul Popular", fruntași îm

(Continuare în pag. 3-a)

SERIA n: Ghtbănescu (știința Iași». 
Sturzu (Știința Buc.) — portari, Szaba 
(Dinamo 6); Cepulski (Energia Fâltaeeni), 
Mfu (Știința București), Nacu 
(Dinamo 6), Danul eseu (Dinamo 6) — 
fundași. Maior (Știința Buc.), Gret 
'(Dinamo 6), VJvary (Dinamo Bacău), Bi- 
lăceanu (Energia Cîmpi-na); — bailfi, 
.Chirilă (Dinamo Birlad), Mafteuță (Loc. 
'Gara de Nord), Constantinescu (Ener- 
. gia Morenl), VaslJeseu (Știința Iași), 
'Batfone (Dinamo 6), Filip (Dinamo Ba- 
icău) — înaintași.

Urt eveniment de seamă în viața colectivelor sportive

In ultimele zile s-au 
tr-o serie de colective 
Capitală adunările generale de ale
geri. Reporterii și corespondenții pre- 
zenți la aceste adunări generale ne-au 
adus o serie de relatări care, inițial, 
erau menite să apară ca atare. La o 
citire mai atentă însă, am remarcat 
faptul că între toate aceste colective 
există anumite asemănări, că adună
rile generale au avut o serie de 
caracteristici comune, care ne-au de
terminat să ne oprim doar asupra 
cîtorva concluzii

desfășurat în- 
sportive din

Un sprijin de preț
Au afirmat-o și activiștii sportivi 

ai colectivelor în darea de seamă, s-a 
vorbit despre acest lucru și la dis
cuții, ne-au spus-o oamenii și in par
ticular: acest prețios ajutor consti
tuie o chezășie a îmbunătățirii radi
cale a muncii sportive in viitor. Ați 
înțeles desigur că este vorba de aju
torul pe care l-au dat organizațiile 
de partid. Atât la uzinele „Victoria" 
și la Fabrica de chibrituri cit șl la 
LC.S.I.M. șl la Metaloglobus, orga
nele de partid au dat un sprijin pre
țios activiștilor sportivi în privința 
atragerii de membri în U.C.F.S. și 
în domeniul pregătirii adunării ge
nerale de alegeri. De altfel, la Me
taloglobus în special, organizația 
U.T.M., comitetul de întreprindere șl 
direcțiunea și-au adus de asemenea 
aportul pozitiv în problemele legate 
de reorganizarea colectivului spor
tiv.

Scoatem în evidență acest lucru nu 
numai pentru a sublinia preocuparea

Pe marginea adunări** 
lor generale de la 
I. C. S. I. M., Victoria, 
Metaloglobus și Fabri
ca de chibrituri

arătată de activiștii de partid" față 
de mișcarea sportivă din întreprin
derile respective, ci mai ales pentru 
a sfătui activiștii sportivi din toate 
colectivele să ceară fn orice moment 
acest sprijin, care nu le va fi re
fuzat.

bit de

In fiecare dintre «ceste întreprin
deri s-a mai discutat și alteori des
pre munca sportivă. Niciodată însă 
cu atita profunzime și- atât spirit 
autocritic ca acum. Lipsa de disci
plină a

deficiențele din activitatea vechiului 
consiliu al colectivului sportiv de 

' la uzinele Victoria, slabele rezul
tate ale activității sportive de masă 
la Fabrica de chibrituri, au fost 
scoase in evidență de dările de sea-, 
mă dar mai ales de discuțiile pârlit 
cipanților Ia ședințele de alegeri.- 
Membrii U.C.F.ȘL de la Metaloglo
bus au propus șț cîteva mijloace def 
înviorare a activității sportive de 
masă prin introducerea gimnasticii 
de producție și amenajarea unor te
renuri de antrenament, pe care și-au 
luat chiar atunci angajamentul să 
le realizeze prin muncă voluntară.

Un lucru a reieșit clar, în fie
care dintre aceste adunări generale: 
MASELE DE MUNCITORI DIN A- 
CESTE ÎNTREPRINDERI NU SINT 
MULȚUMITE DE ACTIVITATEA' 
SPORTIVA DUSA PINA ACUM.

Ele au încredere că reorganîzareai 
efectuată ca urmare 
tărîrii partidului și

t aplicării 
guvernului

HOă
va

fotbaliștilor (Continuare în pag. 2-a)
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MECIUL C.C. A.-LOCOMOTIVA DOMINĂ PROGRAMUL VOLEIBALIST®
© Reprezentativele Be rlinului sosesc luni după amiază • Q interesantă 

i competiție școlară

Impresii de la campionatele intemațioi 
de tenis de masă ale Iugoslaviei

Chezan (C.C.A.) a vrut să tragă, dar s-a răs- 
gîndit și va „pune" mingea peste blocajul alcă
tuit de Erdely și Răducanu (Locomotiva). Fază 
din meciul C.C.A.—Locomotiva 3—0 disputat in 

campionatul din 1951.

(Foto I. MIHAICA)

Sfîrșitul acestei săptămîni și înce
putul celei viitoare va fi dominat de 
activitatea voleibaliștilor. Mai întîi 
este vorba de derbiul campionatului 
masculin,_ meciul CCA — Locomotiva 
București care se va disputa astă- 
seară în sala Floreasca, apoi de me
ciurile reprezentativelor orașului Ber
lin.

• DE MAI MULȚI ANI, mai pre
cis din 1950, meciurile de volei dintre 
echipele bucureștene Casa Centrală a 
Armatei și Locomotiva atrag — cu re
gularitate — mii de spectatori. Aceasta 
pentru că în rîndul celor două echipe

ACTUALITĂȚI DIN NATAȚIE
După aproape două luni de stag, 

hare a activității competiționale, 
!(ceea ce nu a fost de loc recomandabil), 
iață că sfîrșitul acestei luni și în
ceputul lui decembrie se anunță, pen. 
tru înotătorii noștri fruntași deosebit 
de bogat în întîlniri internaționale.

• începutul unei suite, de cinci în. 
'tîlniri, va fi făcut de înotătorii și 
jucătorii de polo ai asociației Pro. 
greșul, care părăsesc luni țara cu 
destinația Karl Marx Stadt. Aici ei 
se vor întîlni în zilele de 29—30 no- 
âembrie și 1 decembrie cu reprezen
tanții asociației Lokomotiv. Revanșa 
dintre cele două asociații este proiectată 
pentru datele de 15—16 decembrie la 
București.

• Doi înotători romînî (probabil 
Maria Both și Adrian Oanță) au fost 
invitați la un concurs internațional 
care se va desfășura între 29—30 
noiembrie la Magdeburg (R.D. Ger. 
mană). Ei vor concura alături de 
Jucători germani, austrieci, ceho
slovaci și polonezi.

• Așa după cum ara mai anunțat,

Sportivii din Capitală
(Urmare din pag. 1)

avea ca rezultat o vizibilă îmbună
tățire a activității sportive, în viito
rul cei mai apropiat. Ele cer celor 

■cărora le-an acordat încrederea de 
a-i alege în conducerea noilor co
llective ale U.C.F.S. să răsplătească 
pe deplin această încredere printr-o 
muncă intensă, care să ducă la 
transformarea colectivelor sportive în 
organisme vii, active, capabile să 
mobilizeze cele mai largi mase de 
oameni ai muncii într-o activitate 
sportivă continuă.

Hotărîrile votate în încheierea a- 
idunărilor generale vorbesc despre 
toate acestea, iar o scrisoare trimisă 
de colectivul sportiv ICSIM comite
tului orășenesc de organizare a 
U.C.F.S. indică 0 serie de obiective 
devenite angajament In urma adu
nării generale 

au activat șl activează o 
mare parte dintre cei 
mai buni jucători de vo
lei din țară și pentru că 
mai întotdeauna miza a- 
cestor întîlniri a fost 
foarte mare, de multe ori 
învingătorul lor cucerind 
și titlul de campion na
țional. Nu putem spune 
că la fel va fi și de data 
asta, pentru că în cam
pionatul 1957—1958, echi
pele — chiar și cele din 
provincie — au dovedit 
o formă excelentă, ajun- 
gîndu-se la un echilibru 
de valoare. Totuși, a 12-a 
întîluire dintre C.C.A. și 
Locomctiva, care se va 
desfășura astăzi, nu-și 
pierde nimic din intere
sul său. Roman, Ponova, 
Klaici, Răducanu, Mitroi, 
Crivăț și ceilalți, de mul
te ori componenți ai 
echipei naționale, au rea
lizat întotdeauna partide 
de mare valcare tehnică, 
de mare spectacol, mult 
gustate de public.

Ar fi interesant sâ a- 
rătăm că în ultimeie opt 
campionate Locomotiva 
a cîștigat de trei ori tu
lul suprem, iar C.C.A. 
de patru, între ele in- 
tercalîndu-se (în 1953) 
Dinamo București.

Spuneam mai sus că !n- 
tîlnirea de astăzi e a 
12-a. In cele 11 anteri
oare, Locomotiva a obți
nut victoria de 6 ori 

iar CCA de 5 ori, setaverajul fiind 
însă favorabil militarilor cu 24:23, 
ceea ce demonstrează încăodată — 
dacă mai era nevoie — că aceste par
tide sînt deschise oricărui rezultat. 
Așa cum este și cea de astă seară 
din sala Floreasca (în jurul orei 20}.

• REPREZENTATIVELE BERLI
NULUI și-au anunțat sosirea mai 
întîi pentru vineri, apoi pentru dumi
nică dimineața, pentru ca în cele din 
urmă să anunțe că vor fi la București 
abia luni după-amiazâ. Astfel stind 
lucrurile și programarea meciurilor 
s-a schimbat: jucătorii și jucătoarele

Capitala țării noastre va găzdui în. 
tre 6—8 decembrie întîjnirea de înot 
sărituri, polo pe apă și înot artistic, 
dintre selecționatele orașelor Bucu
rești și Leipzig.

a Și anul acesta, șase înotători 
romînî vor fi prezenti Ia tradiționalul 
concurs internațional ce se va desfă
șura la Budapesta în zilele de 15 și 
16 decembrie.

• Cele trei echipe de polo Dinamo 
București, Dinan» Moscova și Dozsa 
Szolnok care au participat recent la 
turneul desfășurat la bazinul Flore as. 
ca se vor întîlni din nou la începu
tul anului viitor, de astădată la 
Moscova unde se va organiza un 
turneu de amploare. Au mai fost in. 
vitate echipele campioane ale Polo, 
niei, Cehoslovaciei, etc.
• Pe plan intern se remarcă ini

țiativa Federației de natație de a 
organiza la București între 17—21 
decembrie, o competiție de polo (sis 
tem eliminatoriu) dotată cu .Cupa 
de iarnă“. Participă echipele din pr« 
ma categorie a țării.

aleg noile consilii ale colective'or sportive
Numărul de membri 

este suficient?

Fără discuție că unul dintre cri
teriile pentru a socoti reorganiza
rea unui colectiv eficientă sau nu, 
este numărul de membri U.C.F.S. 
realizat pînă în ziua alegerilor. Aci 
nu este vorba numai despre o sim
plă cifră, mai mare sau mai mică 
și greșit ar fi dacă s-ar considera 
prin această prismă campania în
scrierilor de membri în U.C.F.S. Nu 
de cifre este vorba ci de angrena
rea tuturor celor dornici să facă 
sport, să sprijine activitatea spor
tivă, în U.C.F.S. Așa privind lucru
rile. nu ne poate fi indiferent nu
mărul de membri ai U.C.F.S. care 
participă la adunarea generală de 
alegeri.

Făcînd o medie pentru toate în
treprinderile menționate, ajungem la 
concluzia că numărul de membri în 
U.C.F.S realizat pînă acum este cam 
de o cincime față de numărul total 

din R.D, Germană vor întîlni echipele 
masculine și feminine Dinamo Bucu
rești marți și joi după-amiază în sala 
Dinamo.

Reprezentativa feminină a Berli
nului este alcătuită pe scheletul echi
pei Rotation, campioana Republicii 
Democrate Germane și mai cuprinde 
în rîndurile sale și jucătoare de la 
Dinamo Berlin. Antrenorul Herbert 
Gabriel are încredere în jucătoarele 
sale, în special în Ruth Korn, Ursula 
Reek, Ingeborg Wolf și Helga We
ber.

Reprezentativa masculină e alcă
tuită din jucători de la Rotation, 
Vorwărts și Dinamo, cele mai puter
nice echipe din Berlin. Fery Binder, 
Frantz Boring, Werner Finow și Wolf
gang Wefner, sînt cei mai buni jucă
tori. Jocul celor două echipe germane 
se caracterizează printr-o apărare 
foarte bună, în timp ce atacul influen
țat de jocul cehoslovac, se prezintă 
mai static.

• IN SFIRȘIT, elevii vor avea o 
competiție a lor: „Cupa Comisiei cen
trale de volei' organizată de UCFS 
în colaborare cu Direcția Educației 
Fizice din Ministerul Invățămîntului 
și Culturii. Competiția care a început 
la 15 noiembrie se va desfășura în 
trei etape (etapa pe școală, pe oraș 
și finală). La prima vor lua parte re
prezentativele fiecărei clase, în timp 
ce la etapa pe oraș vor participa se
lecționatele școlilor respective, urmînd 
ca în etapa finală, care se va desfă
șura intre 12 și 15 decembrie la Bucu
rești, să ia parte echipele reprezenta
tive ale orașelor Galați, Tg. Mureș, 
Or. Stalin, Cluj, Timișoara, Ploești, 
Craiova și București care participă la 
această competiție.

O .„simbioză” care a luat sfirșit

întrecerile masculine de gimnastici 
au devenit un spectacol desinestătăt<

Foarte puține .numere de atrac
ție* întilneai pînă acum cîtva timp 
intr-un concurs masculin de gim
nastică, fie el chiar campionat re
publican. Printre eie se numărau 
bara lui Frederic Orendi, solul lui 
Andrei Kerekes șL_ cam atît In rest 
doar citeva elemente la paralele și 
poate o săritură, două, mai atră
geau privirile publicului și, la sfîr- 
șit, citeva anemice aplauze. Cum 
s-ar spune, concursurile de gim
nastică trăiau prin întrecerea femi
nină care, de fiecare dată, atrăgea 
publicul spectator în tribunele săli
lor respective.

Anul acesta, gimnastica mascu
lină a constituit punctul forte al 
campionatelor individuale. întrecerile 
masculine au polarizat interesul 
spectatorilor de la primul și pînă la 
ultimul exercițiu, prin pregătirea 
tehnică superioară a gimnaștilor și 
prin lupta încordată a acestora pen
tru ocuparea unui loc cît mai bun 
în clasament

De data aceasta Frederic Orendi 
și Andrei Kerekes nu au mai alcă
tuit o... clasă aparte în grupul de 
gimnaști. Cei mai mulți — foarte bi
ne pregătiți — au urcat la valoa
rea celor doi, obligîndu-i să lupte 
de la egal la egal pentru cucerirea titlu- 
rilcr din campionatul individual. In 

de salarrați; iar 20 la sută repre
zintă un procent dacă nu suficient, 
cel puțin mulțumitor. Am vrea doar 
să atragem atenția asupra unui alt 
aspect al problemei: să nu uităm 
totuși că este vorba despre între
prinderi cu un număr nu prea ma
re de salariați și cu o majoritate 
de oameni tineri. Așa incit un pro
cent care ar fi foarte bun într-o 
mare întreprindere, cu mii de sala
riați de toate vîrstele, devine me
diocru în aceste condiții. De aceea, 
consiliile nou alese ale colectivelor 
sportive nu au deloc dreptul să-și 
socotească datoria încheiată, mulțu- 
mmdu-se cu numărul actual de 
membri ai U.C.F.S., ci să continue 
cu aceeași ardoare campania de în
scrieri, paralel cu activitatea pentru 
realizarea frumoaselor angajamente 
luate în adunările generale de ale
geri.

Cunoscută fiind simpatia pentru te
nisul de masă a locuitorilor frumosu-: 
lui oraș iugoslav Zagreb, jucătorii 
romuri au primit cu bucurie alegerea 
Zagrebului drept loc de desfășurare a 
ediției a VlII-a a campionatelor inter
naționale ale Iugoslaviei. Și într-ade- 
văr, așteptările au fost pe deplin con
firmate, organizatorii întrecîndu-se în 
atenții la adresa participanților.

Concursul de la Zagreb a reunit re
prezentanți a 14 țări, el fiind, astfel, 
am putea spune, un adevărat campio
nat european. La startul acestor în
treceri s-au prezentat jucători și ju
cătoare de renume ca : Berczik, An
dreadis, Sido, Stipek, Bergman, Ange
lica Rozeanu, Ella Zeller, Eva Koc- 
zian, Helen EUiot, Lidia Mosoczi, etc. 
Timp de trei zile fastuoasa sală de 
concurs „Radniki Dom" a cunoscut 
atmosfera marilor competiții. încă din 
prima zi, surprizele au început să se 
arate. Maghiarul Foldy a fost elimi
nat de campionul iugoslav junior, 
Jazvic, iar Reiter de un alt tînăr iu
goslav, Franzic. Unul din cele mai e- 
moționante meciuri a fost cel dintre 
Sido și Gantner. Schimburile de min
gi au fost uneori atit de rapide, evo
luția scorului atit de pasionantă, chiar 
dramatică, Incit la un moment dat 
Gantner nici nu și-a mai dat seama că 
timpul regulamentar de joc trecuse, 
meciul terminîndu-se cu „primul punct 
cîștigă".

Dar competiția de la Zagreb a fost 
reușită nu numai prin calitatea jocu
rilor, ci și prin faptul că au existat 
numeroase și interesante schimburi de 
păreri între diferitele delegații parti

cipante. De pildă, am constat 
iugoslavii, sînt partizani înfoc 
paletei cu burete. Din cei 48 de 
tori prezenți în acest concură 
sferturi utilizează palete cu 
sau cu soit.

In timpul unei ședințe comu 
sportivii din celelalte țări, Pau 
nidis, reprezentantul Greciei, a 
o propunere, acceptată de ce 
delegații, în legătură cu disp 
unor concursuri între țările bale 
Delegatul Greciei a cerut ca 
ediție a acestei competiții să ai 
la Atena, în toamna anului 195

In încheiere, aș vrea să arăt < 
tîlnirile sportive de la Zagrei 
constituit pentru jucătoarele și' 
torii noștri de tenis de masă în< 
prilej de verificare a gradului 1 
pregătire pentru campionatele 
pene care se vor desfășura la 
putui lunii martie la Budapest; 
Zagreb s-a putut constata că ma 
multe de făcut pentru buna preț 
a băieților noștri și că se impu 
în lunile care urmează să se lu 
intens în această direcție. In ce 
privește pe Angelica Rozeanu și 
Zeller, concursul de la Zagreb 
demonstrat că perseverența, se 
tatea, munca desfășurată la ant 
mente de cele două jucătoare 
roade și comportarea lor ne-a do 
că la Budapesta avem mari pos 
tăți să cucerim titlurile la simp 
dublu, cît și cel pe echipe.

JEAN VALEA! 
membru în biroul comisiei cen 

de tenis de masă

sprijinul acestor afirmații 
vin următoarele argu
mente :

— Pe lista noilor cam
pioni ai anului 1957 se 
află mai multe nume ca 
în alți ani : A. Kerekes, 
Fr. Orendi, St. Hărgălaș, 
St. Harko și I. Lakatos.

— Aplauze prel-ngite 
și murmure de admirație 
au fost culese, în a- 
fara barei și solului mai 
sus amintite, și de către 
alți gimnaști ca St. Hăr
gălaș (al cărui exercițiu 
la sol este cotat drept cel 
mai bun atît ca execuție 
cît și compoziție), Stan- 
ciu, C. Gheorghiu, etc.

— „Oropsitul" cal cu 
minere începe să devină 
un aparat interesant No
tele „3" și „4“ sînt pe 
cale de dispariție ; în a- 
ceîași timp apar tot mai 
multe exerciții liber alese 
legate, dintre care unele

Nici în acest an Fr. Orendi (Dinamo) ni 
cucerit titlul de campion absolut de gimnast 
deși el a condus în clasamentul general pînă 
penultimul aparat, paralelele. Titlu', la bară j 
însă îi aparține tot lui, răminînd cel mai

„barist" al gimnasticii noastre masculini
(Foto ,T. RO1BU

(în mod special cel al 
lui Fr. Orendi) amintesc 
prin valoarea lor chiar de 
evoluția gimnaștilor so
vietici la București cu 
prilejul Festivalului din 
1953.

— Elemente accesibile altă dată 
numai marilor maeștri ai gimnasticii 
noastre masculine (este vorba în 
special de elementele de la bară 
fixă, inele și sol) sînt astăzi exe
cutate corect de către toți cei care 
au fost invitați la campionate. Din
tre aceștia evidențiem pe C. Gheor
ghiu (bară și sol), Stanciu (sol și 
sărituri). Bădulescu și Covaci.

Toate aceste constatări ne dove
desc că gimnastica noastră mascu
lină a rupt... tradiția (ea era con
siderată ca o „umbră" a gimnas
ticii feminine) și că de acum înainte 
va trăi pe propriile sale picioare.

■ir
Ca încheiere, cîteva constatări 

tehnice. Mai întîi, cele bune; la sol 
tipar din ce în ce mai multe ele
mente artistice acrobatice care cer 
mobilitate; ieșirile la bară fixă (e- 
xercițiu liber ales) devin din ce în

ce mai variate și mai grele (de 
marcat ieșirea lui A. Kerekes). 
poi, cele mai puțin bune: răstur 
riie în față la sol sînt încă exi 
tate cu picioarele depărtate; sfîrș 
exercițiului impus la sol (salt în> 
te. săritura peștelui, rostogolire 
față) a fost executat foarte 1 
dar numai la... încălzire (în conci 
doar H. Orendi a mai avut coi 
ția fizică necesară pentru a-l < 
cuta corect); întoarcerea la ieși 
de la paralele nu este de cele 
multe ori completă.

Nu putem încheia constată 
noastre înainte de a evidenția 
antrenorii Fr. Kocsis (Dinamo) 
Silviu Magda (C.C.A.) pentru c 
știînciozitatea și perseverența cu c 
și-au pregătit gimnaștii prezen 
în acest concurs.

ANA IHJ



Cîieva „necunoscute64 în alcătuirea 
echipei naționale de rugbi

Ne trebuie pîrtii „tari” pentru scEL
Pentru rugbiștii noștri fruntași 
lit așteptata vacanță nu a venit 
ă... E drept că sezonul competi- 
-nal intern s-a încheiat; în schimb, 
stau acum în fața cîtorva difi- 

e confruntări internaționale. Și 
că partida din 10 decembrie de la 
îxelles, cu o selecționată europeană 
apare prea dificilă (prin valoarea 

versarilor) și are doar importanța 
ui meci experimental, jocul care 
urma la Bordeaux, cinci zile mai 

ziu, este în schimb cu mult mai 
ficil, știut fiind că francezii fac 
egătiri intense în vederea acestui 
eci-revanșă. Iată de ce a doua 
■nfruntare Franța — Romînia din 
:est an este pentru noi o adevărată 
liatră de încercare".
Am anunțat la timp în coloanele 
arului formarea unui prim lot de
■ de jucători în vederea turneului 
st-european. Miercuri, selecționa
ții s-au prezentat pe gazonul sta- 
onului Republicii unde au făcut 
•imul lor „ga'loip" de încercare*. Ti-
•rețea majorității componenților lc- 
ilui, forma lor bună, curajul și im- 
tuozitatea 1or în acțiuni, ca și 
hnica — în creștere — ne dau 
eptul să privim cu încredere vii- 
rul. Există totuși încă unele ,.ne- 
incscute" în legătură cu alcătuirea 
hipei: componența liniei a doua, 
tularii liniei a treia, centrii și o 
ripă. In rest lucrurile par mai
are. Să încercăm să elucidăm „pro-
ibilitățile".

Reorganizarea colectivului sportiv (III)
(Urmare din pag. I)

uncă sau învățătură, femei, membri 
i actualelor comitete de organi- 
ire a U.C.F.S. In orice caz însă nu 
ir putea fi aleși decît membri ai 
C.F.S.

SAU

mari, cu 
în care 
generale

ADUNARE GENERALA 
CONFERINȚA?

teistă colective sportive
Jbroși membri U.C.F.S., 

rganizarea unei adunări 
r fi practic imposibilă. Este cazul 
larilor întreprinderi, al unităților 
le muncă cu mai multe filiale, al în- 
reprinderilor în care se lucrează pe 
nai multe schimburi. In aceste ca- 
uri, cu aprobarea comitetului ra- 
ana.1 (orășenesc) de organizare a 
J.C.F.S., se vor organiza conferințe, 
u delegați aleși în adunările gene- 
ale pe secții sau unități de produc- 
ie, schimburi, etc. Consiliul colec- 
ivului va întocmi un plan de ac-
iune pentru organizarea acestor a- 
unări generale în care discuțiile se 
or purta nu pe marginea dării de 
eamă a întregului colectiv, ci pe 
iaza unui referat asupra activității 
portive locale (în cazurile în care 
initatea a constituit un cerc, va fi 
orba despre activitatea cercului), 
fumârul de delegați la conferința 
olectivului va fi indicat de consi- 
K colectivului sportiv, avînd drept 
Herii numărul de membri U.C.F.S. 
i activitatea sportivă din respectiva 
ubunitate de muncă. Acești delegați 
or constitui, împreună cu invitații, 
onferința colectivului sportiv, care 
■a alege consiliul colectivului, co- 
nisia de revizie și delegații la con- 
erinta raională (orășenească) a 
J.C.F.S. și în care discuțiile se 
vor purta pe baza dării de seamă 
a colectivului.

REORGANIZAREA TREBUIE 
FĂCUTA CU CHIBZUINȚĂ

Acest principiu stă la baza re
organizării • actualelor colective co
masate, care în nici un caz nu vor 
trebui să se rupă în zeci de bucă
țele numai pentru a se spune că 
s-au... „reorganizat". Fiecare nou co
lectiv sportiv constituit în locul u- 
nui fost cerc trebuie să fie o uni
tate sportivă viabilă, cu _ perspective 
de dezvoltare, cu posibilități mate
riale elementare cel puțin.

IAR ACUM, „EXCEPȚIILE"...
Este vorba de colectivele spor

tive școlare, sătești și cele de pe 
lîngă cooperativele meșteșugărești, 
care au un anumit specific. In 
toate aceste cazuri, excepția este 
constituită de faptul că, datorită 
specificului acestor collective, * reor
ganizarea va consta doar în înscrie
rea membrilor în U.&F.S. și în or
ganizarea adunărilor generale de 
alegeri. Structura organizatorică 
actuală a acestor colective sportive 
nu se schimbă însă. Deci, atît în 
școli, cît și la sate și în cooperația 
meșteșugărească, colectivele își păs
trează actuala formă organizatorică, 
dar se fac înscrierile în U.C.F.S. și 
alegerea noilor organe de conducere 
ale colectivelor sportive. Se prea 
poate ca ulterior, pe baza condițiilor 
obiective’ existente, unele cooperative 
meșteșugărești să poată constitui ele 
singure .colective, dună cum se poate

Viorel Moraru, valorosul nostru 
înaintaș, în plină acfiune.

Dacă linia întîia a grămezii în al
cătuirea: Teofilovici (85 kgr.), lor- 
dăchescu (85 kgr.)', Cotter (84 kgr.), 
formată din jucători grei, asemănă- 

întîmpla să întîlnim aceste situații 
și la sate. Este logic acest lucru, 
deoarece condițiile evaluează și ele, 
creînd situații noi. Dar toate acestea 
vor fi făcute ulterior pentru că ac
tualmente colectivele școlare, să
tești și din cooperative își păstrează 
vechea formă de organizare.

Sperăm că această suită de ar
ticole a fost suficientă pentru a lă
muri principalele probleme legate de 
reorganizarea colectivului sportiv. 
Un fapt trebuie să rămînă însă cu 
cea mai mare claritate în mintea 
fiecărui activist sportiv; este nece- 
sairă multă chibzuință și muncă pen
tru asigurarea succesului deplin al 
actualei etape din transpunerea în 
viață a sarcinilor trasate de Hotă- 
rîrea partidului și guvernului . cu 
privire la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport.

Petrecmd pînă tîrziu la „Balul Stru
gurilor”, atletele de la filatura Lupeni 
au pierdut trenul și odată cu aceasta 
calificarea în faza raională a crosului

* ,,Să întimpinăm 7 Noiembrie**.

In legătură cu colectivele care nu și-au pre
gătit încă materialele de hochei, deși sezonul 
se apropie, preferăm să dăm acum această cari
catură și nu mai tîrziu și.

In legătură cu colectivele care nu 
gătit încă materialele de hochei, d:

pe concret.

desen de MATTY

tori ca talie și experimentați (care 
au făcut o bună impresie în acest 
sezon internațional) nu dă griji se
lecționerilor, în schimb, linia a doua 
ridică cîteva probleme. Marinache 
(titularul nostru indiscutabil de pînă 
acum) nu e în forma sa cea mai 
bună ca și Mladin, de altfel, mult 
timp ținut departe de terenul de 
joc de un accident. La ora actuală 
nici el nu și-a revenit încă la for
ma de altădată. Poate, că și-o va 
regăsi în scurtul răgaz rămas. 
Blăgescu se prezintă mulțumi
tor. Rămîne de văzut asupra cui se 
vor opri selecționerii. Noi conside
răm că totuși cei trei de mai sus 
sint cei mai apți la ora actuală să 
ne reprezinte onorabil. Alcătuirea li
niei a treia este foarte dificilă. Sin
gurul titular cert și verificat: Mo
raru. In rest, ipoteze: Moraru, Du
mitrescu, Doruțiti sau Moraru, Do- 
ruțiu, Enache (Manole); optăm pen
tru prima formulă. Sugerăm însă 
totodată să mai fie încercați 2 ti
neri de real talent: Flcrescu
și Rusu. Pentru postul de 
centri și arini avem jucători de va
lori și formă asemănătoare. Aici, a- 
legerea este mai mult o chestiune 
dictată de necesități tactice. Ne gîn 
dim la Ilie lo-n și Țibuleac (ambii 
buni a-tacanți și excelenți apărători 
și respectiv la — Dobre și Veluda 
(Teodorescu). Pentru posturile de 
mijlocaș la grămadă și fundaș avem 
doi titulari încă indiscutabili: lo- 
nescu și Penciu. Ambii au mare ru
tină și — avem oare dreptul să ui
tăm? — au fost „eroii" ultimei par
tide cu Franța.

Și acum, pentru că este vorba de 
alcătuirea echipei naționale, ne sur
prinde părerea unui confrate care 
propune introducerea în formație în 
preajma grelei partide cu Franța a 
nu mai puțin de cinci debutanți. Nti 
putem fi de acord cu această for
mulă hazardată, pentru că riscă să 
lipsească echipa noastră tocmai de 
„atuurile" ei cele mai prețioase: ru
tina și forța unor jucători. Credem, 
dimpotrivă că din echipă nu pot 
lipsi oameni ca lonoscu, Marinache, 
etc. cărora le datorăm multe din 
rezultatele noastre de pînă acum, 
pentru că ta ei. chiar o eventuală 
lipsă de formă ooate fi suplinită 
foarte bine de rutină, de experiență 
iar randamentul lor este constant.

Orice schimbări la timpul lor. De 
exemplu, ele ar putea fi încercate cu 
succes cu ocazia unor partide mai 
ușoare, ceea ce acum nu e cazul...

D. CALIMACHI

IN FIECARE SIMBATA

CA SA VE^Tu! 
lU. EU TOCMAI 

X/iSAM CA ftM

Participarea schiorilor noștri frun
tași la marile competiții internațio
nale a fost întotdeauna simbolică, iar 
locurile ocupate în clasamentele ge
nerale au fost departe de a merita 
măcar calificativul de satisfăcătoare, 
mai ales dacă le comparăm cu per
formanțele realizate de jucătoarele 
de tenis de masă, handbal, echipele 
de volei sau de alți sportivi. De fie
care dată, specialiștii străini au afir
mat despre schiorii romîni că sint ta- 
lentați și că, avînd condiții bune de 
pregătire, pot obține rezultate mari. 
Atit insă, pentru că an de an ta
lentele au rămas doar talente, iar 
afirmarea lor se lasă prea mult aș
teptată.

Firește, motivele stagnării valorii 
schiului în țara noastră sînt multi
ple. In rîndurile de față nu ne vom 
ocupa însă de problema materialelor 
și nici de metodele de pregătire, care, 
firește au și ele o mare importanță. 
Vom scrie însă despre un aspect 
care cuprinde o problemă dificilă și 
anume aceea a bazelor pentru schi. 
Vom începe prin a aminti că comi
sia centrală, convinsă de necesitatea 
rezolvării cit mai grabnice a aces
tei probleme, a alcătuit cu un an in 
urmă un referat cuprinzînd un pro
iect de măsuri pentru dezvoltarea ba
zelor pentru schi. Referatul a fost 
făcut în urma deplasării a trei co
misii în diferite centre ale țării și 
care au studiat traseele posibile, con

Cum se desfășoară reorganizarea 
în regiunea Stalin

In regiunea Stalin există o veche 
și recunoscută tradiție sportivă. Nu-i 
deci de mirare că acțiunea de în
scriere a sportivilor în U.C.F.S. și 

de reorganizare a colectivelor spor
tive se desfășoară aci cu o intensi
tate deosebită. Firește, mai există 
unele slăbiciuni, unele delăsări, dar 
în ansamblu progresul este evident, 
iar deficiențele ușor de înlăturat...

Cele mai bune rezultate s-au ob
ținut deocamdată la Orașul Stalin 
(6.000 de membri înscriși în 
U.C.F.S.), în localitatea Agnita (unde 
s-au folosit toate mijloacele, printre 
care cercurile pedagogice, pentru 
popularizarea reorganizării) și in 
raionul Tîrnăveni (peste 2.000 de 
sportivi au devenit membri ai 
U.C.F.S ). Nici Sibiul nu se lasă mai 
prejos. Aci, paralel cu reorganizarea 
colectivelor, se mai desfășoară și alte 
acțiuni, avînd drept scop întărirea

Organizatorii jocului a- 
mical de fotbal Energia
St. Roșu Orașul Stalin —
Energia Ploești, văzînd

——! ratată Intjlnlrea datorită 
neprezentării fotbaliștilor 
ploeșteni s-au eschivat de 
la o justificare în fața 
spectatorilor.

I>ACP) SÎ
PEAlTRU SELUL CUM* 
NE-AM OQGAMQAt

dițiile de climat etc. In referat eratț 
indicate localități cu pîrtii „tari" pen
tru antrenamentele schiorilor frun^ 
tași (în nordul Moldovei, la Borșa, 
Vatra Dornei și Giumalău), loca
lități cu trasee pentru concursuri si 
turism (valea Prahovei, Poiana Sta
lin, valea Jiului) și localități pentru 
dezvoltarea schiului în rîndul copii
lor și tineretului (Bușteni, Predeal, 
Sinaia etc.).

Conducerea C.C.F.S. a aprobat in
tegral referatul, considerînd că mă
surile pot contribui cu adevărat la 
progresul schiului romînesc. Aproba
rea a fost însă doar „în principiu", 
iar toate măsurile preconizate au ră
mas pe hîrtie, simple constatări șl 
indicații.

Faptul că ne aflăm în ajunul se
zonului ne silește ca și în acest an 
să ne mulțumim cu vechile baze, puse 
însă Ia punct Viitoarea fede
rație de schi va trebui să considere 
însă iarna aceasta drept cel mai 
bun prilej de studiere și pregătire a 
condițiilor de viitor. Depistarea și 
cercetarea unor noi pîrtii (referatul 
întocmit cu un an în urmă este o 
bună călăuză în această direcție), 
studierea condițiilor de amenajare a 
traseelor și a condițiilor climaterice, 
asigurarea construirii sau importării 
unor schi-lifturi, iată care trebuie 
să fie primele obiective ale viitoarei 
federații.

bazei materiale, a muncii de propa-, 
gandă și a muncii organizatorice.

Nu este încă satisfăcătoare activi? 
tatea din raionul și orașul Mediaș, 
unde nici înscrierile și nici celelalte 
acțiuni nu se desfășoară la nivelul 
așteptat. De aceea, comitetul regional' 
de organizare a U.C.F.S. a decis 

să trimită acolo doi activiști care să 
ajute la ducerea la bun sfîrșit a sar
cinilor. Lipsuri asemănătoare există 
la Făgăraș și Rupea. Apoi mai sînt 
activiști care privesc munca lor cu 
neseriozitate. De pildă, tov. Ion Sto- 
ian, membru în biroul comitetului de 
organizare a U.C.F.S. — Or. Stalin 
nu a pregătit în bune condițiuni ale
gerile de la colectivul sportiv Tracto
rul, de care răspundea. Să sperăm că 
în zilele ce vor urma, lipsurile vor fî 
remediate și cei care au rămas în 
urmă vor putea să-i ajungă pe frun-î 
tasi. AL. DINCA



De ce reprezentantele noastre nu au cucerit 
primul loc in concursul international de floretă?

s-a... poticnit 
cu Sze-

In ziarul de sîmbăta trecută v-am 
rămas datori cu amănunte privind 
desfășurarea concursului internațio
nal de floretă femei. Tocmai de a- 
ceea, folosind prilejul primei discu
ții mai amănunțite asupra întrece
rilor încheiate duminică seara în 
sala Floreasca, vom da tatîietate a- 
precierilor asupra probei feminine.

Am fost la un pas de o victorie 
pe cît de prețioasă, pe atît de me
ritată. Olga Orban 
tocmai ta asaltul decisiv, cel cu Sze- 
kel'ly Tiborne. După ce în celelalte 
asalturi excelase prinitr-o suită de 
atacuri directe, fulgerătoare, execu
tate în momentul în care adversara 
era descoperită, în fața trăgătoarei 
Szekelly, Oilga a intrat orbește în 
fierul întins al acesteia. Szekelly 
este o floretistă care controlează de- 
săvîrșit lama adversarei și are obi
ceiul să se aplece mult în față, aco
perind cu masca cea mai mare parte 
a porțiunii valabile (acest obicei ni 
s-a părut neregulamentar și am fost 
surprinși că nici un arbitru nu a 
avertizat-o). Flancul său rămîne în
să vulnerabil. Nici Orban și nici ce
lelalte trăgătoare ale noastre (intr-o 
mai mică măsură Nora Egger) nu 
au evitat Herul ei și nu au urmărit 
lovituri la flanc. De aceea, una cite 
una au căzut victime unei trăgă
toare care în general este inferioară 
valoric primelor noastre floretiste. 
Pentru că statem la capitolul due
lului Orban—Szekelly vrem să pre-

revenea asupra hotăririi safe, ceea 
ce nu s-a întâmplat);-de la masa pre
sei situată în apropierea planșei, ni
meni (ziariști și cițiva tehnicieni din 
scrimă) nu a auzit avertismentul ar- 

___ . „___  __ bitrului care — după cum prevede re- 
cizam că a mai existat o șansă de gitlametfi'tal — trebuie in acest caz 
a reedita această întâlnire, în baraj, * ----- -*-* *— : *
dacă Nora Egger la scorul de 2—3 
fci asaltul cu Szekelly, nu era defa
vorizată de arbitrul Andrei Altman 
la departajarea uinei acțiuni dubioa
se. De altfel, președintele de juriu 
Altman a aivut mai multe greșeli în 
finală. De exemplu, în asaltul 
Vicoi—Ommerborn (R.F.G.); a favo- 
rizat-o pe reprezentanta noastră la 
tușa decisivă, pentru ca după aceea 
să o defavorizeze net, ta două ocazii, 
în asaltul cu Juhasz Kataline decisiv 
pentru locul III. Astfel, la scorul de 
1—0 pentru Juhasz, un atac al aces
teia ajuns pe partea valabilă însă 
pornit după comanda „stai 1“ a arbi
trului, a fost considerat de acesta 
ca pornit pe „stai 1“ și ca atare va
lorificat. De asemenea, după ce Vicoi 
a revenit la 3—3, tușa decisivă a 
fost acordată de arbitru împotriva 
Mafiei Vicoi pe considerentul că 
aceasta a depășit spațiul de luptă 
după ce fusese anunțată că se află 
la ultimul metru. Maria Vicoi con
testă faptul că a fost avertizată; ad
versara ei a rămas pe loc surprinsă 
de decizia arbitrului (a coborrt de 
pe „planșă numai după insistente 
chemări pernițe din colțul sau); pu
blicul a protestat; conducătorul lo- 
Tului nostru a contestat (contestația 
n fost respinsă întrucît putea fi luată 
în considerație numai dacă arbitrul

Interviu cu prof. Cornel Iovănescu

„PunîQd accentul pe pregătirea „piticilor" putem crea o generație 
nouă, așa cum o dorim..."

• Să învățăm din experiența sovietică • Educația fizică în școlile elementa- 
te de 7 ani este o problemă de primă importanță • Pentru un conținut diferit 

al orelor de educație fizică din școlile medii mixte
După încheierea lucrărilor primei conferințe pe țară a profesorilor 

educație fizică cu specializarea atletism, ne-a vizitat la redacție prof. 
ComeU Iovănescu, directorul școlii medii cu program special de educație fi
zică din Timișoara, unul dintre pionierii atletismului romînssc. Am avut o 
discuție cu el despre atletismul școlăresc (bineînțeles!). Este adevărat că 
în convorbirea noastră iov. prof. C- Iovănescu a îmbrățișat și alte aspecte 
laie muncii de educație fizică ta școli (o serie de deficiențe ale acestei acti
vități — venind și cu soluții) dar po ate tocmai această multilateralitate a 
problemelor abordate ne-a convins de necesitatea apariției în presă a com
petentelor sale păreri, lată cum a decurs discuția noastră.

— Au fost la această conferin
ță diverse păreri ta ceea ce pri
vește posibilitățile de îmbunătăți
re a activității sportive în școli. 
Ce ar putea — după părerea dvs. 
— să aducă un reviriment, o ri
dicare substanțială a muncii de 
pregătire a elevilor ta domeniul 
educației fizice ?

“*— Cred că această posibilitate este 
de competența Direcției educației fizi
ce din Ministerul Invățămîntului și 
Culturii. Și iată de ce. In momentul 
de față programul de educație fizică 
din școli este insuficient. Doar cu 
două ore de curs și o ședință de co
lectiv pe săptămînă nu se pot realiza 
sarcinile care ne stau in față 
Tjectele pozitive ale unui antrenament 
sportiv se obțin numai In cazul în 
care următoarea ședință (oră de edu
cație fizică) începe in faza de suner- 
compensație. Dar pentru a face cu 
elevii o astfel de pregătire trebuie să

au știut ce să facă intr-o astfel de

lat-o pe Szekelly Tiborne (dreapta) într-una din acțiunile sale ca
racteristice, dar destul de neregulamentare. O singură trăgătoare, com
patrioata sa Juhasz Kataline (stingă), a folosit „antidotul" nimerit la o 
asemenea manieră de luptă și, in consecință, a învins. De altfel, o zi 
mai tîrziu și reprezentantele noastre 
situație și ca atare, au ciștigat.

să fie anunțat tare, clar, răspicat. 
Aceste două greșeli elementare ne-au 
frustat de locul al Ill-lea (Vicoi a 
terminat la egalitate de victorii și de 
tușe primite cu Juhasz, însă a fost 
întrecută de aceasta la aii doilea ba
raj, acela al tușelor date); și au 
umbrit cel mai tehnic și cel mai 
spectaculos asalt al concursului. So
cotim că arbitrul Altman nu era în
dreptățit să se supere pe faptul că 
deciziile sale au fosă contestate sau 
au fost criticate de un confrate de 
la ziarul „Informația Bucureștiului", 
retrăgîndu-se din juriul de la sabie 
(unde este într-adevăr specializat). 
Firesc el trebuie să caute să se obiș
nuiască cu arbitrajul la floretă elec
trică pe care nu-1 stăpînește sufi
cient. 4

In această finală au dezamăgit — 
prin comportarea lor — două concu
rente : Eugenia Țărăngoiu, pornită 
„vijelios" în prima parte a finalei 
(a fost condusă cu 3—0 de Olga 
Orban și a cîștigat la 4—3) și Hel
ga Stroh (R.F.G.), irăgătoarea care 
a lăsat cea mai bună impresie în 
etapele premergătoare finailei. Atît 'ia 
Stroh cît și la Țărăngoiu și-a spus 
cuvînitul lipsa lor de rezistentă fi
zică. Ultima clasată în finală a 
fost Nora Egger, adică tocmai aceea 
care în semifinală a provocat sin. 
gura noastră surpriză plăcută. Folo- 

ai la dispoziție un program în care 
să fie prevăzute cel puțin 3 ore de 
educație fizică și două ședințe de co
lectiv. In felul’acesta înlănțuirea va 
fi normală și va permite acumularea. 
In ipoteza că se va trece la progra
mul expus mai sus, profesorii vor in
sista în orele de curs pe dezvoltarea 
calităților fizice de bază ale elevilor 
— prin mijloace variate — iar la șe
dințele de colectiv se va trece la spe
cializarea înir-o anumită disciplină: 
atletism, gimnastică, jocuri sportive, 
etc. In situația în care ne aflăm acum 
(mă refer la program), efectul antre
namentului din punct de vedere fizio. 
logic este nul. Aceasta deoarece ne- 
continuînd antrenamentul în timp util, 
adică într-unul din punctele super- 
compensației, elevul revine la nivelul 
inițial — după pauzele mari impuse 
de actualul program. Cîștigul — 
dacă îmi este permis să mă exprim 
așa — este neglijabil și nu se poate 
vorbi de nici un fel de progres în 
evoluția elevilor de care ne ocupăm. 
Forurile amintite au datoria să reia 
în discuție actualul program și să-l 
adapteze la acest îndreptățit dezide
rat al nostru. De altfel, în Uniunea

(Foto: I. MIHAICA)
sind acest prilej subliniem o situa
ție nefirească caracteristică însă 
multor scrimeri de la noi. Respec
tiv, automultumirea datorită califi
cării în finală. In ultimul an, am 
avut nenumărate ocazii să vedem pe 
Eugenia Țărăngoiu, Atilla Csipler, 
acum Nora Egger și ailții luptîndu- 
se cu risipă de energie pentru ca
lificarea în finală și, atunci cînd au 
reușit acest lucru, și-au socotit da
toria împlinită. Intr-adevăr, la scri
mă prezenta în finală este un succes 
pentru oricare trăgător, dar renun
țarea la c luptă cel puțin tot atît de 
susținută ta continuare, anulează suc
cesul precedent.

Etapele anterioare finalei de flo
retă femei au fost valoric apropiate 
de lupta decisivă pentru titlu. S-au 
înregistrat cîteva surprize, toate 
privind pe reprezentantele noastre. 
Mai întâi este vorba de comportarea 
foarte bună a .junioarelor Agneta 
Szabo din Oradea și Crista Bah- 
mflller din Orașul Stalin care au 
ajuns să susțină baraj după semifi
nale pentru calificarea în finală (I), 
și apoi de eliminarea surprinzătoare 
(foarte regretabilă) a fruntașelor 
noastre, Ecaterina Orb (încă din 
seriile eliminatorii) și Elena Samșu- 
deanu în baraj după semifinale. A- 
ceste eliminări pot fi 
mai prin insuficienta lor 
pentru acest concurs. In schimb eli
minarea Glicherei Ștefănescu în se
mifinale, este „opera" exclusivă a 
greșelilor arbitrului Barcza, atît ta 
timpul seriei cît și la meciul decisiv 
din baraj.

explicate nu-
pregătire

RENATO ILIESCU

Sovietică s-a ajuns de mult la această 
concluzie și astăzi elevii beneficiază 
de un program rațional de educație 
fizică identic cu acela pe care-l do
rim și noi.

— Fiind la Sibiu am asistat la 
o situație curioasă. Profesorul de 
educație fizică al unei școli me
dii mixte trebuia să facă oră de 
curs cu elevii săi. Cum fetele și 
băieții nu puteau executa același 
program el s-a împărțit între cele 
două grupe nereușinid însă — 
după părerea mea — să rezolve 
echitabil această dificilă proble
mă. Ce credeți că trebuie făcut 
pentru înlăturarea unor astfel de 
situații ?

— Dacă pînă la vîrsta de 14 ani, 
cînd elevii se mai află încă pe băn
cile școlii elementare de 7 ani, educa
ția fizică poate fi predată concomi
tent — diferențele din punct de ve
dere fizic și fiziologic neîmpiedicînd 
perceperea noțiunilor (mă refer la în
vățarea lor prin exerciții) — în 
schimb în școlile medii cînd tmărul 
sau tînăra au atins de acum puberta
tea, diferențele dintre elevi și eleve 
slnt evidente. In școlile medii conți
nutul lecțiilor nu mai poate fi același 
pentru băieți și fete. Organismul fe
meii nu poate rezista la efortul la 
care este capabil să reziste cel al 
bărbatului. In cazul cînd va apli
ca același regim și unora și altora ne 
vom găsi în două situații — ambele 
negative: a) se reduce programul 
elevilor la acela al elevelor devenind

Cîteva surprize, 
în Cupa R. P. R. la fotbal

Joi au fest programate zece jocuri 
contând pentru Cupa R.P.R. Deși în 
unele meciuri s-au întâlnit echipe de 
valori inegale, totuși jocurile au 
fost disputate, rezultatele strtase și 
unele surprinzătoare..

PROGRESUL BISTRIȚA—ȘTIINȚA 
CLUJ 2—1 (1—n

A fost cel mai frumos joc din lo
calitate. Gazdele, conduse prin golul 
înscris de Ioanovici în min. 18, au 
dominat majoritatea timpului, reu
șind să egaleze în min. 31 prin G. 
Vasile, din .lovitură de la 11 m., iar 
cu 12 minute înainte de termina
rea partidei, tot el să marcheze go
lul victoriei. S^au remarcat Botescu, 
Kaiser și G. Vasile de la învingă
tori. Muinteanu și Nicoară de la 
Știința.

ENERGIA 23 AUGUST — PRO* 
GREȘUL C.P.C.S. I—0 (0—0)

După o repriză egală fotbaliștii de 
la Energia au deschis scorul prin 
Ci. Dan (min 80), obțsntad c meri 
tată victorie.

PROGRESUL FOCȘANI — LOCO 
MOTIVA CONSTANȚA 2-3 (1-1)

Deși localnicii au atacat măi 
mult, feroviarii au fost aceia care 
s-au calificat mai departe prin punc
tele înscrise de Pană (min. 40 și 53) 
și Sever (în min. 78). De la Pro
gresul au marcat Crețea (min. 5) și 
Bîrzu (min. 50).

FL. ROȘIE 7 NOIEMBRIE — DI
NAMO 6 0—2 (0—1)

Dtaamoviștil au tavtas prin punc
tele înscrise de Sitaru și Belea însă 
meritul principal îl au jucătorii de 
la FI. roșie care au deminat măi 
mult, însă au fost lipsiți de finali
tate în acțiuni.

FI. roșie Rm. Vîlcea — Progresul 
Sibiu 0—1 (0—1).

Progresul Corabia — Știința 
București 1—2 (0—0; 1—1).

Energia 3 Reșița — Energia Re
șița 0-2 (0-1).

Sportul școlar a dat țării mulți recordmani și campioni. Iată în foto
grafia noastră pe Lia Szabo și Ana Șerban, fericite că și-au îmbunătățit 
performanțele la 80 m.g. in cadrul meciulului triunghiular Rominia—Ita
lia—Cehoslovacia. Maestra sportului Ana Șerban a realizat cu 11,1 sec. 
un nou record al țării, iar Lia Szabo cu 11,3 a doua performanță. Primii 
pași în sport ai acestor atlete au fost îndrumați de către prof. C. Iovănescu 

(Foto L. TIBOR)

pentru primii anost, fără orizont; b) 
se supun și fetele la programul băieți
lor, expunîndu-le la grave accidente. 
lată de ce subscriu pentru conținu
turi diferite ale orelor de educație 
fizică și pentru predarea lor separată 
în școlile medii mixte

-— Ați vorbit despre școlile ele
mentare. In această privință cre
dem că se poate desfășura o dis
cuție utilă, deoarece activitatea 
sportivă în școlile elementare 
prezintă o importanță deosebită.

-- Da. In școlile elementare se gă
sesc încadrați toți copiii țării. Tocmai 
aici trebuie să insistăm deci pentru 
a le dezvolta gustul pentru activita
tea sportivă. Și în școlile elementare 
trebuie să-și găsească loc specialiști 
care să-i îndrume corect. In afară de 
instruirea sportivă elevii vor căpăta 
cu acest prilej deprinderi sănătoase 
care le vor modela caracterul, fă'cî'n- 
du-i fermi, curajoși, deschiși. Mai 
mult. Va trebui să insistăm în aceste 
școli pentru crearea unor mari contin

Energia Brăila — Dinamo Brăila 
3-4 (2—1; 3-3).

Locomotiva Iași — Energia Fălti
ceni 6—3.

Recolta Salonta — Recolta Care» 
3—1 (2—1).

M.îine au loc a'lte jocuri din ca
drul etapei de Cupă: Progresul Su
ceava — Dinamo Bacău; Energia 
Cîmpina — Energia Mcreni; Ener
gia 1 Mai Ploești — Energia Uz. 
Tr. Or. Stalin; Energia Arad — Loi 
comotiva Arad; Energia Satu Mare 
— Locomotiva Cluj; FI. roșie Tg. 
Mureș — Energia Cîmpia Turzii; E- 
nergia 132 — Energia Hunedoara; 
Energia Sibiu — Energia Lupeni.

Meciul Dinamo Bîrlaid — Știința 
Iași se dispută la 28 noiembrie (mâi
ne ieșenii susțin jocul cu Progresul 
C.P.C.S., restantă în categoria H), 
iar cel dintre Progresul Calafat și 
Locomotiva Tr. Severin la 1 decem
brie

„Cupa Uniunii Ziariștilor” 
la tir

In cinstea zilei de 30 Decembrie, 
Uniunea Ziariștilor din R.P.R. orga, 
nizează în colaborare cu clubul oră
șenesc A.V.S.A.P. și comisia de tir, 
București, un interesant concurs de 
tir rezervat în exclusivitate ziariști, 
lor din Capitală. Competiția se va 
desfășura în dimineața zilei de 8 de. 
cembrie, în program figurînd o sin. 
gură probă: armă sport — 20 focuri, 
poziția culcat. Se vor întocmi clasa
mente individuale și pe echipe (for. 
mațiile vor avea în componența lor 
4 trăgători și o trăgătoare). Comisia 
de organizare anunță antrenamente 
în fiecare luni și miercuri (incenînd 
de la 25 noiembrie) între orele 14, 
și 16,30 la poligonul „Gh. Vasilichi*

înscrierile pentru participarea la 
această întrecere se primesc zilnic la 
Uniunea Ziariștilor (pînă la 5 de
cembrie).

gente de „pitici", încadrați în echipe. 
In întîlnirile dintre „pitici" nu există 
pericolul acidentării deoarece forța 
lor de lovire este redusă la capaci
tatea cunoscută. Punînd accentul pe 
„pitici" vom crea o generație nouă, 
așa cum o dorim, care apoi va ali
menta echipele de juniori și seniori 
cu elemente bine pregătite care au 
clare noțiunile de tehnică. Dar mai 
important decît aceasta, vom realiza 
cu siguranță un cetățean sănătos, apt 
pentru eforturi fizice și intelectuale, 
capabil să rezolve cu succes acțiunile 
la care va fi solicitat.

Discuția cu tov. prof. Cornel lovă- 
nescu a fost utilă și poate fi încă și 
mai utilă dacă forurile vizate vor ține 
seama de propunerile sale bazate pe 
experiența a ani și ani de muncă de 
educare a tineretului, dacă colegii săi 
mai tineri sau mai vîrstnici vor în
văța din cetle expuse, din părerile sale- 
a căror competență nu poate fi pusă 
la îradoiailă. Și noi sperăm că toate 
acestea se vor întâmpla..,

H. NAUM



line, echipele din categoria A se relntîlnesc In campionat
In București două jocuri: unul pe stadionul Giulești, altul pe stadionul Republicii, 

la aceeași oră Ultimele pregătiri și noutăți în formații
De mîine, echipele de categorie A 

e vor reîntîlni în campionat. Revede- 
ea lor însă, va fi de scurtă durată, 
in campionatul categoriei A, în tur. 
-au mai rămas de disputat decit 
ouă etape: aceea de mîine și ultima, 
a .1 decembrie. In aceste două etape 
e vor căuta să refacă legătura unui 
mpionat care în ultima lui parte 

-a desfășurat fragmentat. In ce mă- 
ură vor reuși aceasta o vom vedea, 
erspecfciveie, însă, nu sînt din cele 

i... roze.
• — „Este o etapă care se dispută 

upă două mari întreruperi ale campio
tuiui — ne spunea antrenorul di- 
movist Gică Niculaie. De aceea, eu 
rsonal nu mă aștept la mare lucru 

in partea echipelor, ca nivel tehnic 
e joc. Este o etapă anormală, în care 
tr-o măsură oarecare vor fi avan- 

ajate echipele care n-au dat jucători 
turilor reprezentative. Avînd efecti- 
le complete, de bine de rău ele au, 

utut să se pregătească mai mult și 
i bine în această perioadă de intre- 

upere. In schimb, celelalte au avut 
turi incomplete, apoi jucători obo- 

iți și chiar accidentați, care nu s-au 
tut reface in scurtul timp pină la 

eluarea campionatului*.
• Aceste perspective se deschid e- 

apei de mîine, care cuprinde urmâ-
arele jocuri:
București: Progresul-Energia Plo- 

ști, stadionul Republicii ora 14,15.
București: Locomotiva-Fl. roșie A- 
d, stadionul Giukști, ora 14,15. (In 

eschidere la ora 12,15.- Locomotiva 
ara de Nord — Dinamo 6, joc a- 
ical).
Oradea: Progresul-Dinamo Bucu-
Ști.
Timișoara: Știința-Energia Steagul 
u Orașul Stalin.

Cluj: Dinamo-Energia Petroșani.
Și acum, cîteva noutăți în legătură 

u aceste jocuri.
• Progresul București s-a antrenat 
i cu o echipă din care au lipsit pă

ru titulari: Dinulescu (accidentat din
eciul de la Timișoara), Caricaș 

identat din meciul Romînia B — 
slavia B), Mihăilescu (plecat 

ă-și facă stagiul militar) și Ozon 
suspendat pe 6 etape de comisia cen 
rală de fotbal). Dintre aceștia sin- 
urul care ar putea juca duminică — 
i el puțin probabil — este Caricaș. 
oi, la antrenament, a evoluat forma
ta: Birtașu-Dobrescu, loniță, Soare 
Toma)-Ciocea, Știrbei-Oaidă, Mate- 
inu, Banciu, Smărăndescu, Moldo- 
eanu (Leucă). Echipa va fi deîiniti- 
ată în cursul zilei de azi. O decla- 
ație a lui C. Drăgușin, unul din an- 
renorii Progresului: „După întreru- 
erea campionatului și după liosa de 

ocuri nu trebuie să ne așteptăm la 
eciuri de factură tehnică ridicată, 
e manifestă multe lipsuri datorită 
tagnării activități. In ce privește 
ocul nostru cu Dloeștenii. cred că 
om respecta tradiția Și anume de a 
u pierde în fata lor”.
• Locomotiva București a făcut

Echipa C.C.A. și-a încheiat ieri pregătirile in vederea meciului cu 
Borussia Dortmund, de la 27 noiembrie. Mîine, campionii noștri urmează 
să plece in R.E. Germană. Ieri, C.C-A. s-a antrenat in compania formației 
regionale CS.A de care a dispus cu 8—2 (3—2). C.C.A. a folosit formația: 
Boroș-Zavoda II (Dragomirescu), Apolzan (Zavoda II), Ivănescu (Dra- 
gomirescu, V. Dumitrescu)-Onisie, Bone-Cacoveanu, Constantin, Alexan
dres cu, Zavoda I, Tătaru. La C.S.A. au mai jucat: Staica, V. Dumitrescu, 
Ivănescu, Costea, Klein, Bukdssy și V. Moldovan, in jotografie, o fază 
din acest antrenament. ,

două 
v P°rt‘

jucat cu Locomotiva TAROM înscriind 
multe goluri, dar nu asta s-a urmă
rit ci cristalizarea unei formații. Și 
atacul n-a prea mers. Locomotiva a 
aliniat formația: Dungu-Greavu, Vâr- 
zan (Dodeanu), Macri-Bodo (Stancu), 
Langa.Copil (Filote), Raab, Olaru, 
Georgescu, Seredai.

• „Meci greu, foarte greu la Ora
dea — ne declara ieri antrenorul di- 
namovist Baratki. Orădenii n-au ca 
pierde, pe cînd noi avem ce. Sper 
însă că echipa noastră va funcționa 
bine, ca în prima repriză a antrena
mentului de joi”. Joi, dinamoviștii au 
jucat cu Flamura roșie Abatorul și 
în repriza a doua jucătorii au slăbii 
ritmul de joc, după ce în prima dădu
seră satisîacție. Dinamo a prezentat 
formația: Cozma-Popa, Călinoiu (1. 
Lazăr), F. Anghel-Âl. Vasile, Nun 
weiller-R. Lazăr, Nicușor, Ene, Neagu, 
Koszegy (Suru). Lotul de 14 jucător» 
a plecat ieri după-amiază spre Ora
dea

• Energia Ploești a făcut antrena 
nament tot joi cu Energia 103 și a 
marcat 8 goluri față de 3 primite 
Formația folosită: Sfetcu-Pahonțu 
(Florea), Marinescu, Topșa-Fronea 
(Pereț), Neacșu-Zaharia (Bădulescu). 
Tabarcea. Dridea. D. Munteanu. G. 
Marin Echipa definitivă va fi alcă 
tuită ia București.

• Flamura roșie UTA a jucat joi 
cu doi adversari: cu Energia (cat. B) 
1-0 și cu Flamura roșie 7 Nov. (cat 
C) 2-0, punctele fiind înscrise de 
Jurcă și Mercea (2). La București va

antrenamente: miercuri la două 
și ieri unul ușor. Miercuri a

(Foto: T. RO1BU)
juca probabil formația: Coman-Szucs, 
Dușan, " 
Mercea, 
Marcel.

• La 
nat joi
Rezultatul: 6-3 (2-0) prin punctele 
înscrise de Gîrleanu, Ciosescu, Lere- 
ter (toți cite două). Formația proba
bilă pentru duminică; Fuchs-Zbîrcea, 
Brinzei, Florescu-Cojereanu, Tăn*se 
Girleanu. Lereter, Ciosescu, Mazăre, 
Mițaru. Boroș este bolnav.

Farmati-Capaș, Seres-Jurcă 
Băcuț II, Petschowski, Marin

Timișoara, Știința s-a antre 
cu Energia Bocșa Romînă.

După primul examen
al noii noastre

Comparînd rezultatele și comporta
rea reprezentativelor noastre în tri
pla întilnire fotbalistică ronnno-iugo- 
slavă de duminică, mulți au acordat 
cea mai bună notă celor mai mici 
dintre purtătorii culorilor ronânești, 
juniorii. Și, pe bună dreptate: ei au 
pierdut în deplasare la limită (2—3), 
cu un gol primit dintr-un 11 m. a- 
cordat cu ușurință după ce au condus 
cu 2—0 și — mai ales — făcînd un 
joc bun, apreciat de mulți cunoscă
tori. printre care chiar celebrul inter
național nagcslav Viijadmovid, antre
nor al juniorilor iugoslavi, și care 
ne-a declarat că Ia 0—2 prevedea 
reeditarea acelui 5—1 de la Bucu
rești.

Trebuie -să mărturisim că și noi 
ne-am girtdit cîteva minute Ia o vic
torie ușoară, pe care o anunțau cele 
două goluri obținute în mai puțin 
de un sfert de oră. Iată insă că la 
o fază simplă, portarul nostru — 
vrind să apere spectaculos — a scă
pat balonul din ntfini și un atacant 
advers l-a introdus ușor în poartă. 
A intervenit atunci un factor inerent, 
previzibil: lipsa de experiență a ce
lor mai mulți din jucătorii noștri, 
timiditatea primului tor joc interna
țional în deplasare. Acest gol neaș
teptat și atacurile vehemente ale ju
niorilor iugoslavi (încurajați extraor- 

public care a creat 
un adevărat vacarm) 

' "i să 
astfel a venit și ega- 

.............. • tac-

dinar de un 
minute în șir 
au contribuit ca echipa noastră 
„se piardă- și - —'*
larea. După pauză, indicațiile 
tice ale antrenorului C. Teașcă au 
avut un efect bun. Apărarea a făcut 
față calm și ordonat dominării ad
verse (în această repriză portarul A. 
Ghiță a fost și el foarte bun) iar 
atacul s-a bazat pe lansări lungi care 
au creat totdeauna spărturi în defen
siva iugoslavă. Păcat însă că Ivan- 
suc — în formă slabă — n-a știut

MARIA DIȚI a început 
să se pregătească

PENTRU SEZONUL 1958
cu multă ambiție și... mari speranțe

Iată un om 
lucru la 

să

de invidiat. El 
care visează 
descopere un 
îndrume apoi

a rea- 
fiecare 

mare 
de la 
înalte

echipe de juniori
să-și folosească viteza și șutul, iar 
Raksi (leneș) și Halagian (fricos) 
au fost sub nivelul celorlalți. îm
preună cu BaîinL ei au și ratat 
ocazii bune. Gt despre Unguroiu, el 
și-a îndeplinit bine sarcina 
a primit-o (de a juca mult

pe care 
,__ _____retras și

a distribui mingi în față). In gene- 
pe acest 
stat mai 
apărarea, 

jucat cu mult trac iar Petru Emil a 
fost sub nota lui obișnuită. O men
țiune specială merită halful Nicuiesctl 
care a jucat cu mult suflet

Nu trebuie însă să fim prea afec
tați de înfringerea juniorilor. La Bel
grad am prezentat o echipă complet 
nouă, alcătuită din jucătorii care ne 
vor putea reprezenta în anul viitor 
la turneul FIFA. Este semnificativ 
să arătăm că din echipa cu care i-am 
învins pe iugoslavi cu 5—1 n-au mai 
jucat ia Belgrad 8 oameni (Szilcgyi, 
Bărbulescu, Motroc, Mureșan, Raab, 
Mateianu, Dumitrescu, Renie)| De 
asemenea, mari modificări au sur
venit și față de formația din jocul 
cu Ungaria: 6 oameni au fost în-: 
locuiți cu elemente provenite din ta
băra de juniori din acest an (Nicu- 
lescu, Balint, Ungurom, Ha'șgian, 
etc.).

Părerea noastră este că, noua e- 
chipă de juniori și-a trecut cu bine 
examenul de la Belgrad.'

Și poate că era mai bine dacă 
schimbarea se producea ?și mai din 
vreme. Pentru jucătorii din actualul 
lot reprezentativ de juniori, meciul 
cu iugoslavii de Ia București — de 
exemplu — ar fi fost — desigur — 
mai uti, ar fi servit mai mult decit 
le-a servit lui Mateianu, Raab, Du
mitrescu, Motroc și ceilalți.

rai se poate spune că și 
„front", echipa noastră a 
slab cu atacul decit cu 
chiar dacă în defensivă . Nedelcu

Data alegerii wuM(mtâmteap, 
diin colectiveiiwfru aporiiv. /neertt 
in W.C.FJ.periwapriea Iunparte la

• adunarea generala, de alegeri

/

T

lementare. In această situație (dacă 
numărul lor va fi mai mare) va fi ne
cesar ca în orașul București să se 
facă și o serie rezervată echipelor de 
copii.

E. FILIP
corespondent

lizat 
dintre noi: 
talent și să-l 
primii pași pină la cele mai 
performanțe în sport..." Așa păreau 
să spună priviri'e profesorilor și an
trenorilor strînși acum o săptămînă în 
sala de marmură a Casei Scînteii, 
atunci cînd la tribuna conferinței a- 
tletismului școlar se urcase un tînăr 
modest și parcă puțin emoționat de 
însemnătatea momentului. Era antre
norul Măriei Diți, profesorul Emil 
Drăgan de la școala sportivă de ti
neret din Cîmpulung Muscel. Și, 
într-adevăr, care dintre antrenorii 
noștri n-ar vrea să realizeze ceea ce 
a reușit profesorul Drăgan ?

Acum 4 ani, în toamna bai 1953 
Maria Diți, abia venită în clasa a 
VlII-a a liceului din Cîmpttiung, din 
satul ei de baștină, Văleni Dîmbovița, 
intra pentru prima oară De un sta
dion. La un concurs G.M.A. ea a a- 
runcat 38 metri la grenadă. Profe
sorul Drăgan a intuit în eleva voinică 
o viitoare atletă și s-a hotărî: s-o în
vețe aruncarea suliței. I a inceput a 
mers tare greu. Mult timp sulița nu 
zbura mai departe de 20 de metri. 
Apoi, rezultatele au început decelată 
să se îmbunătățească. In vara lui 
1954 Maria plecase acasă în vacanță, 
cînd la școala de tineret a profeso
rului Drăgan a sosit o înștiințare: 
Eleva dvs. să se prezinte la tabăra 
pentru juniori de la Orașul Sta in. 
Profesorul a telegrafist ia Văleni, dar

în locul Măriei Diți s-a prezentat... 
mama ei, spunînd că fata e bolnavă 
In realitate, Maria era pe cîmp, la 
coasă. După multe stăruinți, a fost 
obținută, în sfîrșit, încuviințarea ma
ternă, Maria Diți și-a luat sulițele cu 
care arunca în ogradă și a plecat la 
prima ei tabără, ca „speranță". De 
atunci, performanțele ei s-au îmbună
tățit necontenit.

îndeosebi saltul făcut în ultimii doi 
ani este excepțional. In 1956 iși în
cepea sezonul cu un record personal : 
39,59 m., și îl încheia cu primul ei 
record de senioare : 47,33 m. In 1957 
a doborît recordul de nici mai mult 
nici mai puțin decit 6 ori, aducîndu-1 la 
52.38 m. Totodată ea a obținut o mare 
victorie, la Jocurile universitare de la 
Paris, unde a întrecut pe campioana 
olimpică Iaunzeme, pe cea mai bună 
performeră mondială a anului Zîbi- 
na, pe poloneza Figwer, germana 
Brommel și altele.

Ce face acum Maria Diți’ Și-a 
început pregătirile pentru 1953 ? Ce 
obiective și-a propus pentru viitorul 
sezon ? Cu aceste întrebări neam 
adresat profesorului Emil Drăgan. 
intr-una din pauzele conferinței de la 
Casa Scînteii.

„împreună cu Diți am elaborat în 
amănunțime planul ei de antrenament 
in vederea viitorului sezon. Pregăti
rile le-am inceput la 11 noiembrie. Vi 
se pare devreme? Nu, nu e devreme. 
Trebuie să știți că imediat după „in
ternaționale" a urmat pențrj Diți o 
perioadă de totală relaxare, în care

RADU URZICEANU
i

• Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 46 (etapa cfin 17 noiem
brie 1957) continua în Capitală astăzi 
aupă-amiază începînd de la ora 17 nu
mai la Agenția Centrală Pronosport din 
Calea Victoriei nr. 9

• Concursul Pronosport nr. 47 (etapa 
din 24 noiembrie 1957) se închide în Ca
pitală mîine la ora 11. Depuneți deci 
chiar acum buletinele dumneavoastră 
pentru acest concurs!

După cum se știe, programul con
cursului Pronosport din 24 noiembrie 
cuprinde alături de meciuri din cam
pionatele Italiei și Franței (unele veri
tabile derbîuri ca de exemplu Juven
tus—Napoli) și F întîlniri din cadrul 
campionatului categoriei A la fotbal. 
Dintre acestea, alături de cele două în
tîlniri care vor... mobiliza din nou spec
tatorii bucureșteni pe stadioane (Loco
motiva București—Flamura roșie Arad 
șl Progresul București—Energia Ploești) 
meciul care trezește cei mai mare inte
res este desigur cel de la Cluj dintre

onosport

Organizarea cupei „SPORTUL POPULAR” 

la handbal de sală stîmește 
un interes deosebit

La ultimul cerc pedagogic al pro- 
esoritor de educație fizică, cu specia- 
izarea handbal, din București, s^a 

trecut un fapt puțin obișnuit: nu
mărul de profesori prezenți la ședință 

fost mai mare decit de obicei. De 
e? Vestea organizării cupei „Sportul 

popular" la handbal de sală a trezit 
n mare interes, atît printre proieso-
ii de educație fizică, cit și printre 
levi.

In timpul discuțiilor s-a ajuns la 
concluzia ca termenul de înscriere 
entru echipele din orașul București

să fie prelungit pînă la 1 decembrie. 
Această hotărîre a fost luată în urma 

ropunerii mai multor profesori care 
și-au manifestat dorința ca școHle 
lor să participe cu mai multe echipe 
și au cerut un răgaz de timp pentru 
a-și putea organiza și pregăti echi
pele în cele mai bune condițiuni. Rea
mintim pe această cale că înscrierile 
se fac la profesorul C- Duțescu, liceul 
A. Vlaicu, str. Expres nr. 1, raion. 
Grivița Roșie.

Un fapt semnificativ este acela că. 
cu ocazia ședinței, s-au înregistrat

. • a . . R .. rtrs este ucsitțur cci uc ia viuj uiuhc
cererile de înscriere ale unor școli e*-1 • Dinamo și liderul clasamentului, Ener-

gia Petroșani. După cum vedem un 
program ,,piin“ de întâlniri interesante 
care vor răsplăti cu premii de valoare 
participanțil care vor indica 12, 11 și 10 
rezultate. Pentru a face și dumneavoa
stră parte din rindul acestora nu ui
tați, în primul rînd, să vă depuneți bu
letinele !

• ATENȚIUNE PARTICIPANT! 1

In curînd I. S. Pronosport va acorda 
GRATUIT

Importante premii în obiecte (în afara 
premiilor obișnuite) printre care:

UN AUTOMOBTL SKODA 
MOTOCICLETE, APARATE DE TKI.E- 

VIZIUXE, DORMITOARE COMPLETE, 
ARAlTAZURl CU 3 OCHIURI Șl BUTE-

LIE, APARATE DE RADIO, CEASURI 
DE MINA, etc.

Data concursului si normele de par
ticipare vor fi anunțate ulterior.
• PROGRAMUL CONCURSULUI Nr. 48 

Etapa din 1 decembrie 1957:
I. Progresul București—Dinamo — 

iești.
II. știința Timișoara—Dinamo
IU. Energia Ploești—Flamura

Arad.
IV. Energia Or. Stalln—Progresul

Oradea.
V. Energia Tg. Mureș—Energia Petro

șani.
VT. Verona—Atalanta (camp, italian).
VII. Lanerossi—Genoa (camp. Italian).
VIII. Saint Etienne—Reims (camp, fran

cez).
IX. Monaco—Lens (camp, francez).
X. Beziers—Toulouse (camp, francez). 
XT. Angers—Sochaux (camp, francez). 
XII. Lille—Nimes (camp, francez). 
MECIURI DE REZERVA:
A. Nice—Lyon (camp, francez).
B. Mtorseilie — Valenciennes (eamp 

francez).

Bucu-

CIuJ. 
roșie

n-a mai făcut antrenamente 
prezentat doar la concursurile diviziei 
(era perioada cind diverși „spe ia iști" 
se impacientau că Maria Diți aruncă 
„doar" 49 de metri). Acum însă, am 
început lucrul cu toată seriori' tea ; 
5 antrenamente pe săptămînă Deo
camdată un singur antrenam», ir cu 
sulița. Celelalte sînt pentru dezvolta
rea calităților fizice: forță înCemi- 
nare, mobilitate. Apoi, vom nune ac
centul pe îmbunătățirea tehnicii, capi
tol la care Maria Diți mai are multe 
de pus Ia punct In principiu, ci-'t să 
nu schimb prea multe din programul 
ei pentru 1957.

— Ce v-ați propus pentru 1958 ? 
„l-am propus elevei mele 

mari obiective pentru 1958: să 
apropie cit mai mult, sau chiar să 
treacă recordul mondial, acum 
Nadejdei Koniaeva cu 55,48 m., 
titlul de campioană la europenele 
la Stockholm. Pentru aceste obiective, 
Diți se antrenează acum cu toată am
biția".

Cutezanță? Nu s-ar putea spune, e 
doar vorba de una din atletele care 
a cunoscut cea mai rapidă ascensiune 
in ultimii ani. Este vorba de Maria 
Diți, căreia acum îi scriu la C. Lung, 
cerîndu-i detalii despre planurile de 
antrenament, și Inessa Iaunzeme, și 
Almut Brommel și Paola Paternos
ter.

Cum am fi putut încheia Convor
birea cu profesorul Drăgan? Intr-un 
singur fel: succes Măriei Diți și an
trenorului ei, pentru împlinirea spe
ranțelor legate de anul 1958!

1ACINT MANOLIU

două
se 

în- 
al 
Șl 

de
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De ce sâ nu privim 
în perspectivă?

Este o mare satisfacție să câștigi 
titlili de campioană a țării. Această 
satisfacție a fost cu atît mai nigre 
pentru jucătoarele de popice Wilhel
mina Besinger, Ecaterina Costin, Ma. 
fia Karpoș, Margareta Kirer, Maria 
Ka’-ch, Maria Bogoly și Magdalena 
Wiling de la Voința Timișoara, care 
;au îmbrăcat pentru prima oară în 
■viața lor tricoul de campioane. „Nici 
nu ne trecea prin minte că vom a. 
junge să ne calificăm în finală. Vic
toria de la etapa de raion ne-a dat 
imbold. Vă promitem că o să luptăm 
spre a fi la inălfimea titlului de cam
pioane" ' ne spunea Încă emoționată 
Wilhelmina Besinger, după festivita
tea de premiere.

Pentru frumoasa lor performanță 
noi le adresăm aceeași felicitare fie
căreia în parte, deoarece la popice, de 
comportarea individuală depinde 
succesul sau uneori insuccesul unei

In Capitală
AZI

BOX — Sala Uzinele 23 August (ca
pătul tramv. 23), ora 17,30: Energia-Lo- 
comoriva — campionatul republican pe 
echice.

HALTERE — Sala Științe Juridice, ora 
16: campionatele universitare.

NATATIE — Bazinul Floreasca, ora 
13: concurs de verificare cu participarea 
înotătorilor de cat. I, a 11-a și a in-a.

VOLEI — Sala Floreasca, de la ora 
16,30: Fl. roșie M.I.B.C.-Dinamo Bucu
rești (mase.); Energia Tr. 3.-Progresul 
I.T.B. (mase.); C.C.A.-Locomotiva Bucu
rești (mase.). Sala Dinamo, ora 16.30: 
Progresul CPCS-Dinamo Buc. (fem.).

MIINE 

formații. Sportivele de la Voința Ti
mișoara au alcătuit o echipă ornogc. 
nă, bine pregătită din punct de ve. 
dere tehnic. Ele au învins pe rînd: 
Voința Sibiu cu 2137—2084 p.d. și 
Voința Cluj cu 2205—2099 p.d, cla
sate în ordine

Vorbeam mai sus despre impor
tanța comportării individuale, capi, 
toi la care s.a impus în mod dense, 
bit valoroasa jucătoare Maria Karpoș 
(Voința Timișoara) care din 200 bile 
(100 la sistemul izolate și 100 la 
plin) a doborît 784 popice. In formă 
bună s-au mai prezentat Wilhelmina 
Besinger (Voința Timișoara! 786 n 
d., Salomea Popa (Voința Sibiu) 753 
p.d.. Ana Felszeghi (Voința Sibiu) 
745’ p.d. și Ileana Tokas (Voința 
Cluj) 719 p.d. ale căror procentaje 
dovedesc că jucătoarele noastre au 
ajuns într.un stadiu destul de a. 
propiat de valoarea băietifo".

’ (Tr. I.)

motiva București-Fl. roșie Arad; teren 
C.A.M., ora 10: Fl. roșie București-Ener
gia Galați.

NATAȚIE — Bazinul Floreasca, ora 10: 
Concurs de verificare: ora 16: concurs 
de înot rezervat elevilor între 10-16 ani.

RUGBI — Stadionul Tineretului, teren 
IV, ora 10: Energia M.T.D.-Locomotiva 
Grivița Roșie (finala campionatului re
publican de juniori^; ora 11: Știința 
I.M.F.-Energia MT.D. (cat. B).

VOLEI — Sala Floreasca, ora 8,30: Ști
ința I.C.F.-Știinta Timișoara (f); Sălile 
școlilor medii 20. 12, 1 și Comerț, ora S: 
„Cupa de iarnă’’ rezervată elevilor.

TENTS DE MASA. Sala Institutul Ma
xim Gorki (str. Pitar Moș), ora 9: Fl. r. 
București-Energia Reșița (m) Sala dla 
str. Austrului nr. 33, ora 10: Voința
L.M.-Progresul  Cluj. ș * 1 * * * V.

^eincipâioare pentru cei aproape ’.000 
de spectatori prezenți la cea de a treia 
reuniune din cadrul fazei a ir-a a cu
pei „Sfatului popular al Capitalei" la 
box. S-a remarcat In special ..greul" 
Ștefan Comâr.escu (Șc. sportiva de tine
ret! anuenat de Loca Romano. S-au 
mai evidențiat: C. Aron :Energia „Mao- 
Tze-dun"). Toma Radulescu (TD.). Ma
rin Plrvu (Energia „Grigore Freoteaaa"), 
Tudor Dobre (Șc. sportivă de tinereți. 
Marius Ionescu (Er.ergia Timpuri Hoit.
I. Lepddatu (Energia Semănătoarea), Al. 
Eftimle (Voința MC), T. Dumitru (Pro
gresul Gospodării) ș.a. Arbitrajele bune, 
au asigurat normala desfășurare a întle- 
ceriior.

X. Tokaeek — corespondent
★

Duminică 24 noiembrie a.c. ora 10, în 
sala de festivități a uzinelor „Mao Tze- 
efun”, va avea loc semifinala fazei a 
n-a a cupei „Sfatului popular al Capi
talei" la box. Printre alții vor evolua 
șl tinerii; Oscar silberman, M. Goanță.
V. Dumitrache, Marius Ionescu, Aurică 
Stefan, AL Moise La.

SEZONUL DE CICLOCROS 
CONTINUA

Duminică dimineața «e va desfășura 
o nouă competiție de ciclocros. Organi
zarea aparține comite tuiul raional de 
organizare a U.C.F.S. „1 Mai’. Plecarea 
(ora 11) și sosirea vor avea loc pe velo
dromul Dinamo. Categoriile de concurs: 
juniori, semicurse și avansați.

categorii la lupte clasice și 4 la 
lupte libere sau intr-o altă formulă). 
De asemenea să fie introdusă obliga
tivitatea ca formațiile din campionatul 
primei categorii să aibă formații de 
juniori, cărora să li se organizeze în
treceri locale cu caracter competițio- 
nal. In același timp forul de specia
litate ar trebui să pretindă fiecărei 
echipe de campionat să prezintă îna
intea începerii întrecerilor o listă de 
sportivi, din care să rezulte (în afara 
categoriei de clasiiicare a acestora) 
că formația respectivă are cel puțin 
doi oamenj de categorie de greutate.

Ce vor face echipele' care vor re
trograda și cele din campionatul de 
calificare care și-au cîștigat dreptul de 
promovare ? Acestora — ne-am gindit 
— Ii s-ar putea organiza un campio
nat cu caracter asemănător celor din 
prima categorie (deci o activitate 
continuă și nu întîmplătoare ca pînă 
acum în cadrul „calificării") să-i spu
nem campionat de categoria B. Bine
înțeles, întrecerea ar urma să fie or
ganizată pe două sau patru grupe 
geografice, în raport cu numărul for
mațiilor înscrise. Incepind din 1959 
s-ar putea relua fluxul și refluxul din 
și spre categoria A.

O ultimă propunere: organizarea 
de reuniuni cu precădere, in acele rțn- 
tre în care concurența altor sporturi 
nu este atît de ma/e câ fa.'Bucuțești. 
Cluj etc. (bi'rieînțelcș cțL‘Bftet de 
intrare). ,. J

I ȘEINESCU

Dumitru Gheorghiu, unul din 
tinerii noștri campioni de box

Vîrsta de 30 de ani înseamnă în 
foarte multe cazuri vîrsta „bătrîneții" 
sportive. Și cum mulți dintre fruntașii 
sportivi de azi au, sau se apropie de 
această vîrsta, căutările febrile de 
tineri performeri, cu justificate velei
tăți, devin o preocupare de căpetenie 
a forurilor sportive, la noi, ca și în 
toate celelalte țări, mai ales în ve
derea participării la J.O. din 1960.

„Fenomene" asemănătoare se înre
gistrează și în boxul nostru. Compe
tițiile pugilistice din ultima vreme au 
avut darul de a aduce pe primul plan 
o serie de elemente de indiscutabil 
talent. După părerea noastră, avem 
In momentul de față un „schimb" ex
celent pentru actuala generație de 
boxeri fruntași. Iosif Mihalic este un 
pugilist cu mari posibilități, cu o 
vădită înclinație spre boxul în linie, 
cu un simț al ringului în plină dez- 
zoltare. Mircea Balaș, curajos și com
bativ, dotat cu o forță apreciabilă, 
i-a făcut, la un moment dat. „zile 
grele" lui Vasile Tijă, în finalele 
campionatelor republicane, dovedin- 
du-se un demn urmaș al campionului. 
Despre Traian Stuparu și Ștefan Co- 
ian am mai avut prilejul să ne notăm 
impresiile deosebit de favorabile cu 
prilejul Intilrrrilor la care aceștia au 
participat în campionatul pe echipe. 
Dacă adăogăm acestui valoros „cvar
tet" pe Ion Ferentz, Andrei Farkaș, 
Ion Militaru și alți tineri pugiliști cu 
reale posibilități, avem toate motivele 
să privim cu fruntea sus viitorut.

Constatarea pe care am făcut-o nu 
numai noi, ci și forul de specialitate, 
și anume că avem Ia dispoziție un 
excelent „schimb de mîine", nu tre
buie să ne ducă la auto-liniștire și 
nici ta experiențe care pot avea ur
mări dăunătoare. Și iată despre ce e 

vorba. Despre „pana" Iosif Mihalic 
s-a spus în mai multe rînduri că, în 
ciuda talentului său indiscutabil, nu 
are încă maturitatea necesară unei 
întîlniri internaționale. Totuși, el a 
fost pus să boxeze în întreceri grele, 
cum au fost cele cu Franța și Iu
goslavia. Boxul este un sport care, 
practicat nerațional, poate duce la 
uzarea înainte de vreme a sportivu
lui în cauză. Pe Mihalic îi pîndește 
tocmai acest pericol. Acum, aflăm că 
Mihalic, Cojan și Stuparu (de ce nu 
și Balaș?) au fost selecționați în 
lotul care se pregătește pentru impor
tanta dublă întîlnire cu reprezentati
vele R. D. Germane. Firește, faptul că 
toți trei figurează în lot nu înseamnă 
că ei vor urca neapărat treptele rin
gului. Se pare însă că 'Mihalic și Co- 
jan sînt vizați în mod serios și încă 
pentru prima garnitură. Orice s-ar 
spune, nu este o treabă utilă boxului 
nostru. S-a procedat foarte bine cînd 
s-a hotărît selecționarea în lot a 
boxerilor tineri, pentru că, sub îndru
marea unor antrenori cu veche ex
periență și în compania pugiliștilor 
mai vîrstnici, aceștia pot face pro
grese, pot învăța multe dintre subti
litățile „nobilei arte". De dragul unor 
rezultate imediate, nu trebuie să ris
căm însă viitorul. Pentru Mihalic se 
găsesc înlocuitori în Cișmaș și Stoia- 
novici. Cojan ar putea să fie scutit de 
o întîlnire cu excelentul Rolf Caroli 
(în fața căruia nu are nici o șansă 
regulată), fiindu-i preferat Șerbu 
Neacșu, Ilie Dragnea, Dumitru Rizea 
sau oricare altul dintre bunii noștri 
„mijlocii-ușori". Mihalic, Cojan, Stu
paru, Balaș și ceilalți tineri boxeri au 
viitorul în față. De ce să-l compromi
tem prin pripeli nejustificate?

MARIUS GODEANU

BASCHET — Sala Floreasca de la ora 
10: l.ocomotiva București-Stiirița Cluj 
(fem); Energia București-Progresul Ora
dea (fem); de la ora 17,30: Progresul
M.I.C.-FI. roșie Tg. Mureș (fem); ora 19- 
Rom’nîa-Turcia.

CICLOCROS — Velodromul Dinamo, 
ora 11, competiție de ciclocros. organi
zată de comitetul de organizare 
U.C.F.s. a raionului 1 Mai.

HALTERE — Sala Științe Juridice, ora 
10: e-impionatele universitare.

LUPTE — Sala Dinamo, ora 9: Camplo- 
tiatul republican pe echipe; particloS 
Dina1”o București. Energia Sinaia. Voin - 
ța T- Mureș, Energia Orașul Stalin.

FOTBAL — Stadionul Republicii, ora 
14,15: Progresul București-Energia Plo- 
ești; stadionul Ciulești, ora 14.15: Loco-

Campionate republicane
BOX — Sibiu: Progresul-Voința.
RUGBI — Cluj: Știința-Știința A- 

groncmie București (cat. B.) ; Lupeni; 
Energia-Progresul Sibiu (cat. B.).

BASCHET — Oradea: Fl. roșie-Pro- 
grestd F. B. București (fem.); Orașul 
Stal<n : Voința-Știința I.C.F. Bucu
rești (fem.)

VOLEI — Cluj: Știința l.M.F. — 
Eneror'a Arad (mase.). Fl. roșie — E- 
nergia T.E.M. Buc. (fem) ; Orașul 
Stalin: Energia—Locomotiva Craiova 
(mase ), Voința—Progresul Tirgoviște 
(fem.); Sibiu: Voința—Locomotiva 
G. N. București (fem.).
LUPTE — Reșița: finalele campiona
tului individual (juniori).

Esfe ufi! campionatul de lupte pe echipe?
Deși mai sînt două etape în cam

pione ul republican de lupte pe echipe, 
aceasta nu ne poate împiedica să 
discutăm unele probleme legate de 
exist n'a — în general — a acestei 
corni atiții. Pentru început, o cons
tatare : campionatul în formulă divi
zionară și-a dovedit utilitatea de-a 
lungii! celor șase ani de existență, a 
ajutat la întărirea unor secții de 
lupte la promovarea de noi și talen
tate elemente și la împrospătarea lo
tului și a reprezentativei noastre. Deci 
scopul urmărit a fost într-o mare 
măsură atins.

S-au vădit însă o serie de lipsuri 
esențiale, care scad îngrijorător va
loarea întrecerii. Mărirea numărului 
echipelor participante avea ca scop 

r. mărirea gradului de dificultate a com
petiției și pregătirea sportivilor frun
tași în vederea marilor întreceri. Mă
rirea numărului echipelor mai venea 
ca o consecință a creșterii nivelului 

s genera] al sportului luptelor în tara 
noastră. Ce s-a constatat însă? Că 

t "n general această nlărire a dus la
s <> scădere a valorii competiției, i-a 

niluat calitatea și că aproape aceleași 
echipe (mai ales dintre cele promo
vate) se află an de an pe ultimele locuri 
ale clasamentului: S-a constatat că în
trecerile din cadrul etapelor—mai ales 

g, acofo unde participă echipe fruntașe 
ajaturi de formații periferice — devin 

s ^s’portuT” POPULA?’”"”' 
PaS- 6-a Nr. 3119

CONCURS ATLETIC ȘCOLAP 
IN CAPITALA

In sala Floreasca II s-a desfășurat de 
curînd, uai interesant concurs atletic 
școlar la care au participat 150 de elevi. 
Dintre rezultatele înregistrate remar
căm: 1,75 m. la înălțime băieți (Ion Ma
rinescu — Școala sportivă;, 11.47 m la 
greutate fete (Anca Gurău — Șc. medie 
22), 6,03 m lungime băieți (Axente Mir
cea — Șc. medie 12), 7.€O sec fQ m 
plat fete (Artz Karine — Șe. medie 22).

Pe echipe concursul a fost cîștigat 
la băieți de elevii Școlii sportive, iar 
la fete de elevele Scolii medM nr 22.

Nieelae D. Ni cola e-corespor. dent

AZI $1 MÎINE IN CAMPIONATUL 
REPUBLICAN DE BOX PE ECHIPE

Penultima etapă a campionatului re
publican de box pe echipe programează 
doar două întîlniri care se anunță însă 
foarte echilibrate. Este vorba de reu
niunile de la București si Sibiu. In Capi
tală vor încrucișa mănușile pugiliști i 
echipelor Energia și Locomotiva. IntP- 
nirea se va desfășura azi incepind de 
la orele 17,30 în sala de festivități a 
uzinelor 23 August. La Sibiu, amatorii 
de box vor avea posibilitate să urmă
rească un meci dinamic între fosta cam
pioană a țării — Voința — și formația 
asociației Progresul. Boxerii echipei 
Progresul vor căuta fârj îndoială să 
confirme forma bur.a dovedită in etapa 
trecută a meciului cu Locomotiva. In- 
t lini rea va avea loc duminică dimi
neața.

CUPA SFATULUI POPULAR 
AL CAPITALEI LA BOX

Joi seara sala uzinelor metalurgice 
,.Mao Țze-dun” din Capitală a devenit

simple formalități. S-a vădit, de 
asemenea, insuficienta preocupare a 
colectivelor față de echipele lor divi
zionare și, ca o consecință pe linie 
competițională, greutatea alcătuirii 
unor formații complete, recurgerea ia 
soluții de compromis, fapt care in
fluențează negativ valoarea comreti- 
ției.

Toate scăderile competiției, se re
percutează negativ și asupra intere
sului spectatorilor, chiar acolo unde 
acest sport se bucură de aprecieri. Și 
este — ca să spunem așa — firesc 
acest lucru. Valoarea scăzută a com
petiției înseamnă luptă pasivă, acțiuni 
de numărat pe degetele unei mîîni și 
uneori nici atît, dezinteres al spor
tivilor etc.

O altă latură negativă: neputînd 
atrage spectatori, competiția devine 
deficitară. Firește, în folosul unei 
cauze — progresul acestui sport — 
se pot face sacrificii. Dar. numai cînd 
se constată că înlr-adevăr an de an 
se fac pași mari înainte.

Situația poate fi remediată și iată 
propunerea noastră: Reducerea la 12 
a numărului echipelor participante în 
campionatul divizionar, incepind chiar 
din anul 1958, retrogradîndu-se ulti
mele patru formații din actuala com
petiție. Fără îndoială valoarea viitoa
rei competiții va crește și odată cu 
aceasta și interesul spectatorilor, ri
dată cu această măsură sugerăm in
troducerea în etapele de campionat a 
întrecerilor de lupte libere (sau 8

spaptupile!
FOTBAL

Mîine se dispută ultima etapă a cam
pionatului categoriei C. Cu acest prilej 
vor fi cunoscute echipele campioane ale 
turului In cele patru serii.

• Biletele pentru meciul Progresul 
București-Energia Ploești (Stadionul Re
publicii. ora 14.15) se pun în vînzare 
an la: Dinamo, Glulești, stadionul » 
August, Pronosport (Cal. Victoriei S), 
CCA. chioșcul din str. I. Vidu, stadionul 
Progresul FB (str. dr. Staicovici) și Sta
dionul Republicii.

BILETELE PENTRU MECIUL 
DE BASCHET CU TURCIA...

...se pun în vînzare azi la ca. 
sele de bilete de la stadionul Di
namo, Agenția Pronosport din 
Calea Victoriei 9 și la chioșcul 
special din str. Ion Vidu.

SANCȚIONAREA UNOR ARBITRI 
Șl JUCĂTORI DE BASCHET

Comisia centrală de baschet a hotărît 
suspendarea pe aouă etape a arbitrilor 
Florian Andor și D. Strce, pentru ero
nata aplicare a regulamentului de joc 
la meciul feminin Flamura roșie Tg. 
Mureș-Progresvl FB București. Cei doi 
arbitri au arbitrat două reprize a 18 
minute (!) în loc de două a 20.

— Jucătorul Albu Gh. a fost suspen
dat pe o etapă, deoarece nu a prezentat 
echipamentul ridicat pentru lotul națio
nal

LUNI DUPĂ AMIAZA SE VOR 
DISPUTA PRIMELE JOCURI 

DE HANDBAL DE SALA
Primele meciuri de handbal de sală 

ale sezonului vor avea loc luni 25 no
iembrie în sala Floreasca. Cu acest pri
lej se vor disputa jocuri în cadrul pre
liminariilor ..Cupei Orașelor” la juniori 
și primele partide din etapa de regiune 
(orașul București) a concursului repu
blican de handbal de sală.

Programul este următorul: ora 16,15: 
Energia 23 Augvst-Recoita M.A.S.; ora 
17,30: Timișoara-Rm. Vîlcea: ora 18,35: 
București-Sighișoara; ora 19,40: C.C.A.-
Știința I.C.F.; ora 2$,55: Dinamo-Voința.

întrecerile vor continua marți 26 după 
următorul program: ora 17,15: Sighișoara - 
Botoșani; ora 18,20: București-Rm. Vîl
cea; ora 19,30: Locomotiva G.N.-Progre
sul I.T.B.

DERBIUL CAMPIONATULUI 
DE LUPTE PE ECHIPE

Sala Dinamo din Capitală găzduiește 
mîine dimineață o reuniune restanță a 
campionatului republican de lupte pe 
anul 1957. Cu acest prilej se va desfă
șura derbiul campionatului, care opune 
puternica formație a dinamoviștilor bucu- 
reșteni, de opt ori campioană a țăjrii. ti
nerei echipe Energia din Sinaia. Alături 
de aceste aouă formații vor mai concu
ra echipele Voința Tg. Mureș șl Energia 
Orașul Stalin.

DUMINICA IN CAMPIONATUL 
DE JUNIORI LA RUGBI 

O REEDITARE A FINALEI 
DE ANUL TRECUT

Din turneul final al campionatului 
republican de juniori a mai rămas d<d| 
jucat numai ultimul „act" și anumfl 
finala care va avea loc mîine la or? 
10, pe stadionul Tineretului, între lo
comotiva GRIVIȚA ROȘIE și ENER
GIA Ml.T.D. (Va fi de fapt o reeditare 
a finalei de anul trecut). Ca să ajungă 
aici, Energia M.T.D. a trecut, nu fără 
emoții, de Energia Republica cu scorul 
ce 6—3, iar locomotiviștii au învins joi, 
Intr-un meci care a plăcut puținilor 
spectatori aflațt în tribune, pe știința 
Cluj, cu scorul de 19—0 (10—0). Locomo
tiva a realizat o partidă foarte fru
moasă, cu multe, chiar foarte multe, 
atacuri pe linia de trei sferturi, cu în
crucișări între centri, cu recentrări.

știința Cluj a luptat pentru orice ba
lon, jucătorii eî au creat cîteva faze 
frumoase însă superioritatea tehnică a 
bucureștenilor și-a spus cuvîntul. Au 
plăcut: Krocoi, Crițan, Rosenfeld și 
Nagy de la Știința Cluj șl Pilă, Naca, 
Baciu, Stoian, Gri go r tu șl Umeitfuc dl.l 
echipa învingătoare.

V. Hossu-corespondent

DIN ȘAHUL BUCUREȘTEAN
După' o scurtă pauză, șahiștii bucu- 

reșteni au avut din nou prilejul de a se 
întrece într-o intettesanf.'-ă competiție 
campionatul Capitalei. Prima fază, optt-1 
mile de finală, rezervată jucătorilor de^ 
categoria a Ilf-a, a reunit un număr 
de 14 jucători. Cîștigătorul, N. Piringiu, 
a obținut 8 p. și totodată categoria a 
11-a, primind dreptul de a participa la 
faza următoare. Urmează în clasament 
D. Tertici cu 7 jum. p., M. Weber (ne- 
văzător), N. Leonovici și D. Zaharescu 
7 P.

★
Campionatul de șan al uzinelor Vasile 

Roaltă, devenit tradițional, a ajuns la 
cea de a V-a ediție. Anul acesta au par
ticipat 28 de jucători împărțiți în șapte 
grupe eliminatorii, cîștigătorilor din 
preliminarii adăugîndu-li-se și E. Taflan, 
campionul de anul trecut. După cinci 
runde, în fruntea clasamentului se află
N. Slăvei și D. Emanoil cu cîte 3 p. și 
cîte o partidă întreruptă.

D. Munteanu — coresp.

ECHIPELE CALIFICATE
IN CAMPIONATUL CATEGORIEI 

A LA TENIS DE MASA
întrecerile 6e tenis de masa ale fazei 

finale a campionatului de calificare de 
la Iași au desemnat cele patru echipe 
care, cu începere din anul viitor vor 
participa în campionatul categoriei A. 
Aceste echipe sînt următoarele: băieți: 
Energia Timișoara (Marius Bodea, Ion 
Schle, Alexandru Suba, antrenor Ale
xandru Heusler). Locomotiva. Roșiori de 
Vede (Grigore Dinu, Corneliu Marinescu, 
Mihai Popa, instructor și conducător 
dr. III ian Gheorghiu), femei: Energia
M.I.P.C.H. București (Aida Silberman, 
Miți Rusu, Estera Goldstein, antrenor 
Racfu Hotinescu); Flamura roșie Vacile 
Roaită Oradea (Magdalena Nemeth, 
Magda Mtenyhart, antrenor Tiberîu 
Guttman).
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Finiș și start în turneele zonale de șah Kurt Schleger, redactor He fot b a I
la ziarul „Sport Echo" comunică:

- SZABO 
. NEÎNVINS 

IN 14 RUNDEI
La Wageningen, în Olanda, turneul' 

zonal pentru campionatul mondial de 
șah se apropie de sfîrșit. Ca și de 
la început, turneul continuă să fie 
dominat de marele maestru maghiar 
Laszlo Szabo, care s-a menținut me. 
reu în fruntea plutonului celor 18 
participanji și după toate aparențele 
va rămîne și pînă la urmă pe pri. 
mul loc în clasament. Acum, după 14 
runde Szabo a acumulat 12 puncte și 
continuă să iie neînvins. Singurii „fe. 
riciți" care au reușit să-i răpească 
jumătăți de punct an iost Alster, 
Larsen, Olafson și Trifunovici. Deci 
10 victorii și 4 remize pentru Laszlo 
Szabo, pînă acum.

Demonstrînd o formă fo>arte bună 
în jumătatea a doua a turneului, is. 
landezul Olafson, cu 10 l/2 puncte 
deocamdată, are toate șansele să 
termine pe locul al doilea. In schimb 
pentru locul 3, ultimul care asigură 
participarea la’următoarea etapă a 
campionatului mondial — turneul in. 
terzonal — lupta se anunță foarte 
strînsă în ultimele trei runde, care 
au mai rămas de jucat. Larsen 10 p-, 
Donner (o revelație a turneului) și 
Stahlberg 9 ’/2 p., ca și Trifunovici 
și Uhlmann 9 p., toți pot încă spera 
să rămînă în cursă pentru titlu] mon
dial...

Intre acest grup de fnintași și ur
mătorii clasați distanța este aprecia, 
bilă. In clasament urmează: Teschner 
7 V2. Ivkov 6 72, Troianescu, Kola, 
rov și Dăckstein 6, Alster și Niep- 
haus 5 ‘/2, Clarke 5, Haianen 3'j, 
Lindblom și Orbaan 2 ’/2.

Ce vă putem spune despre re
prezentantul nostru în acest turneu? 
Atîta doar, că dr. Troianescu se pre. 
zintă oarecum sub așteptări. Grafi
cul său de rezultate arată o incon. 
stanță accentuată, un joc puțin so
lid. Intr.adevăr, Troianescu a reușit 
5 victorii la Alster, Niephaus Duck, 
stein, Kolarov și Haianen) dar 

.numai 2 remize (cu Trifunovici și 
’•Lindblom). Evident apărarea n-a 
fost niciodată o armă de bază a 
jocului lui Troianescu, totuși într-tin 
concurs atît de nuternic o tactică 
mai puțin deschisă era de luat 
considerare. De pildă, jucătorul 
tru a avut avantaj în partida

UIAKNMEII Olafson pe care a vrut s-o încheie 
cit mai frumos, cu sacrificiu de da
mă. Mutarea 40-a (în criză de timp) 
s.a dovedit însă a fi o greșală și 
tn finalu] care a rezultat, Troianes- 
cu a fost acela care a trebuit să caute 
(zadarnic) salvarea, după două în. 
treruperf.

Ultimele două partide ale lui Tro- 
ianescu au constituit tot atîtea 
înfrîngeri: la Teschner și Clarke. Tre
buie notat, totuși că el a susținut 
aceste partide bolnav. Troianescu mai 
are de jucat, în ordine, cu Stahl- 
berg, Ivkov și Orbaan. Cum acesta 
din urmă este un jucător fără prea 
mari pretenții, iar Ivkov nu pare a 
fi în formă, este posibil ca Troianes
cu să-și amelioreze punctajul la 
„fini?",

Astăzi se dispută a 15-a rundă 
turneului

a

A LUAT

MARIA 
POGOREVICI 

UN START BUN
Veștile de la turneul zonal feminin 

de la Krakowia
Intrjdevăr, cele două reprezentante 
ale noastre au luat starturi diferite 
ca yaioare. Dacă Maria Pogorevici a

sînt și bune și rele...

cules 3 puncte din primele 5 partide, 
fiind clasată acum pe locul 2—3. în 
schimb Margareta Teodorescu a în. 
ceput surprinzător de slab cu numai 
1 >/2 p.

Dar mai întîi, să vă comunicăm 
lista participantelor (în ordinea tra. 
gerii la sorți): 1. Honsch (R.P. Un
gară) 2. Eretova (R. Cehoslovacă) 
3. Ase nova (R.P. Bulgaria) 4. Bau, 
man (R.D. Germană) 5. Litn&no. 
vics (R. P. Polona) 6. Teodorescu 
(R.P.R.) 7. Hruskova.Beiska (R. 
Cehoslovacă) 8. Enevoidsen (Dane, 
marca) 9. Ivanova (R.P.B.) 10.
Kertesz (R.P.U.) 11. Altrichter
(R.D.G.) 12. Pogorevici (R.P.R ) 13, 
Hoiuj (R.P. Pol).

Maria Pogorevici, maniiestînd a. 
ceeași formă bună arătată la campio. 
natul mondial pe echipe, a învins pe 
Bauman și Hruskova.Belska, a remi
zat cu Asenova și Teodorescu, pier- 
zînd o singură partidă, la Litmano. 
vies. Palmaresul Margaretei Teodo. 
rescu: cîștigă la Altrichter, 
cu Pogorevici, pierde la 
Kertesz și Hoiuj.

Iată cum arată ordinea 
clasate, după cinci runde: 
(1), Pogorevici și Hoiuj 3. Bauman, 
Ivanova și H ruskova 2 Vi-

remizează 
Ivanova.

primelor
Kerfesz 4

>«•Pledoarie pentru tinerețe sportivă
Un interesant scenariu cinematografic 

Evghenii...N-a fost ușor drumul hă Ale- 
xasndr Malîșko spre titlul de campion 
european al probei de 110 m. g., cu
cerit la ultima ediție a întrecerilor 
continentale. Nici un semn nu prezi
cea acest mare succes, cu atit mai 
mult cu cît la ediția anterioară a 
campionatelor el suferise o grea în- 
frîngere, iar antrenorul său, vestitul 

• profesor Dușak refuzase să se mai 
ocupe de pregătirea sa.

Antrenorul avusese motive bine în
temeiate pentru a lua această hotă- 
rîre. Dacă în primele momente înfrîn- 
gerea lui Malîșko i se păruse o întîm- 
plare, un accident, mai ttrziu judecind 
și gîndindu-se mai adine, el a ajuns 
la concluzia că toate cele petrecute 
sînt normale și explicabile. Oare 30 
de ani nu reprezintă o „vîrstă critică" 
pentru adevăratul sport de perfor
manță, oare nu-i curată pierdere de 
vreme să cauți și să aștepți o a doua 
tinerefe sportivă ?

Și, în sfîrșit, mai avea bătrînul 
antrenor un alt motiv de ordin pur 
personal. Malîșko se îndrăgostise de 
fiica lui Dușak, Vera, care — se pare 
— împărtășea simțămintele reputatu
lui atlet. Dar Dușak nu privea cu 
ochi bani această dragoste și consi
dera că e mult mai bine ca tînăra fată 
să-și îndrepte privirile spre elevul 
său lurii Bugrov, care la 2Q de ani 
avea în fată o strălucită carieră spor
tivă.

■- O clipă, vor spune cititorii. 
N am auzit niciodată despre vreun 
campion european cu numele de Ale- 
xantlr Malîșko și nic: de existența 
unui celebru antrenor Dușak. Fără 
îndoială că e o încurcătură la mijloc.

§i, intr-adevăr, cititorii au drepta
te. De altfel, noi nu am făcut nimic 
mai mult decît să relatăm începutul 
unui manuscris citit cu puțin timp 
înainte. Acest manuscris, un scenariu 
de film, a fost redactat de celebrul 
sportiv sovietic, maestrul emerit al 
sportului, Evghenii Nikitici Bulancik.

Predat unui studio cinematografic, 
scenariul a primit un calificativ înalt

al campionului european de atletism 
Bulancik pentru tinerii elevi ai antrenorului

•lin partea unuia dintre cei mai valo- Pen^ru bulancik însuși. ITI(11
roși regizori sovietici, Mark Dottskoi.
Faimosul cineast a apreciat manuscri- ^in e^tu ^-Dort )
sul pentru dezvoltarea dinamică a su
biectului, pentru interesantul conflict 
sufletesc care se petrece, pentru ex
celenta cunoaștere a realității spor
tive.

Sînt mulți ani de ciad Evghenii 
Bulancik, fost campion ai U.R.S.S. 
și al Europei în proba de 110 m. g., 
antrenor și educator al tinerilor spor
tivi, dedică o bună parte a activității 
sale scrisului și literaturii. Semnătura 
sa apare sub interesante articole teh
nice, schițe, povestiri și nuvele. 
Acum, binecunoscutul sportiv și-a în
cercat puterile și în domeniul atît de 
dificil al scenariului cinematografic. 
In cea mai mare parte a articolelor 
sale, Bulancik pledează perrtru lon
gevitate sportivă, polemizează cu cei 
care stabilesc limite de vîrstă pentru 
performanță, pentru evoluția în mari 
concursuri și competiții. Aceleași idei 
sînt desfășurate pe plan larg și în 
recentul său scenariu.

întors din război, la 25 ani, cu n 
grea rană a piciorului, Bulancik de
vine totuși curînd recordman și cam
pion cl țării în alergările peste gar
duri și multă vreme nu-și cedează po
zițiile în fața tineretului. Chiar și 
astăzi, ca antrenor de stat, el conti
nuă să se pregătească, ia parte cu re
gularitate la diferite întreceri. Antre
namentele sale poartă un astfel de 
caracter îneît îți lasă impresia că Bu
lancik se pregătește, mîine, poimîine. 
să întreacă cine știe ce record. Sce
nariul emeritului sportiv respiră de 
optimism, de convingerea fermă că 
sportul, întrecerea sportivă, inarmea. 
ză pe om cu energie creatoare multi
laterală, cu dragoste de viață, pre
lungind tinerețea.

Aceasta este impresia cu care, de 
altfel, părăsești locuința lui Bulancik, 
în care 
mașina 
haltere, 
nuri de

&

trăiesc în bună vecinătate 
de scris, manuscrisele, mici 
aparate de gimnastică, pla- 
pregătire și de antrenament

PENTRU MECIUL DECISIV 
U. R. S. S. - POLONIA 
115.000 bilete vîndute la Leipzig 

nu satisfac toate cererile
Iubitorii de iotbal din l.eipzig tră

iesc miine o duminică de intensă e. 
moție sportivă, deși — paradoxal — 
pe marele stadion din localitate nu 
va evolua vreo reprezentativă sau 
echipă a țării lor. După cum se știe, 
formația R.D. Germane a fost elinii! 
nată în preliminariile campionatului 
mondial de fotbal. Și totuși, dumini
că Leipzigu] găzduiește un ’meci din 
preliminariile acestui campionat, și 
încă unul decisiv, sortit să desemne, 
ze a 14.a calificată pentru turneul fi
nal din Suedia. Echipelor U.R.S.S. și 
Poloniei nu le.au fost suficiente me. 
ciurRe din grupă pentru a stabili pe 
cea mai puternică. Aflate la egalitate 
de puncte, ele trebuie conform regu 
lamentului să susțină un meci supli
mentar. De comun acord, orașul Leip. 
zig a fost ales ca loc’ al acestei 
decisive confruntări.

Cu opt z3e înainte, toate biletele 
stadionului central din Leipzig au 
fost epuizate. Inchipuiți-vă că acest 
stadion cu o capacitate de 105.000 
locuri (numerotate) va primi mîine 
115.000 de spectatori, și nici măcar 
această cifră nu a putut satisface de. 
cit o mică parte a cererilorl

Sînt așteptați aproape 30.000 spec, 
taior i de peste hotare, care sosesc cu 
trenuri speciale din U.R.S.S., Polonia 
Cehoslovacia. Germania Occidentală 
și alte târî. Lor li se alătură zecile 
de mii de spectatori veniți din toate 
colțurile Republicii Democrate Ger
mane. întrecerea va fi radiodifuzată 
și televizată, iar relatările despre 
meci vor porni spre toate colțurile lu
mii de sub pana a peste 100 de zia. 
riști sosiți din numeroase țări ale 
Europei.

Reprezentativa U.R.S.S. a ajuns la 
Leipzig în cursul zilei de marți. Ea 
a susținut un meci de antrenament 
cu echipa de categorie regională 
-Wunsdorf". Jocul în care reprezen
tativa U.R.S.S. a utilizat formația 
probabilă, de duminica, (lașin — 
OgonikoV' Kesarev. Kuznețov — iloi- 
nov, Netto — Tatușin, Mamedov, 
Strelțov, Fedosev, Rîjkin) s-a înche. 
iat cu un scor alb.

Polonezii au sosit miercuri. Ei s-au 
antrenat zilnic lără a susține vreun 
meci de antrenament. Iată formația 
probabilă: Stefaniszin — Florenski, 
K or unt, Wozniak — Gablik. Zienia.

ra — Pohl, Brichzi, Kempny, Cies- 
nik, Baskiewicz (Lentner).

Evident, echipa învingătoare va 
face parte din rîndul celor 16 finalis- 
te din turneul din Suedia. Ce se in. 
tîmpiă însă în cazul unul meci nul? 
Atunci se va califica echipa cu un 
golaveraj mai bun. adică reprezen
tativa U.R.S.S. Dificila misiune de 
a arbitra această întîlnire a fost in. 
credințată englezului Clough același 
care a condus ultima partidă dintre 
cele două țări desfășurată la Chor. 
zow.

★

Mîine la Lausanne se va -’•-muta 
un alt meci din preliminariile 'am- 
pionatului mondial: Spania—E'veția. 
De remarcat, că indiferent de rezul
tat, soarta „primului loc" nu mai 
poate fi modificată: în această gru. 
pă s.a calificat reprezentativa Sco* 
ției.

CUPA CAMPIONILOR EUROn~NI ; 
MANCHESTER UNITED-DU! LA 

PRAC-A 3—0 (0—0)

Miercuri seara, la ' lumina reflec. 
toarelor s.a disputat pe terenul Old 
Trafford din Manchester, primtii meci 
Manchester United — Dukla Praga 
din cadru] optimilor de finală ale 
Cupei campionilor europeni.

Jocul a fost extrem de interesant 
și s-a terminat cu un rezultat care 
poate fi considerat surprinzător, dat 
fiind aspectul primei reprize cînd 

cla.
Și 

sînt 
, min 

65 Wheelan deschide scorul printr-un 
șut de la distanță. După don? minți, 
te, centrul înaintaș Tommy Taylor 
înscrie al doilea punct la capătul u- 
nui sprint spectaculos. Tot e] iniția
ză și golul 3, realizat de exhemul 
stingă Pegg, excelent servit. Cu a- 
cest 3—0, Manchester United a luat 
o importantă „opțiune" pentru califi, 
carea în etapa următoare a competi
ției.
• Astăzi se dispută un nou meci 

în Cupa campionilor. La Belgrad, 
Steaua Roșie primește vizita echipei 
suedeze Norrkopping, cu care a făcut 
meci egal (2—2) în tur.

fiind aspectul primei reprize 
oaspeții au dominat, ratind două 
re ocazii de gol. prin Safranek 
Dvorak. După pauză, englezii 
cei care domină mai mult și în

Halimi a devenit campion mondial.., 
dar cît de greu !

Arbitrul Callahan a
ALPHONSE HALIMI, un nume ca 

ți nou în boxul mondial, și totuși un 
nume, care în ziua de 6 noiembrie 
a făcut ocolul lumii. Fostul amator, 
care în 1955 (rețineți bine: abia acum 
doi ani) participa la campionatele eu
ropene de la Berlin, unde a fost în
trecut de boxerul sovietic Boris Ște- 
fanov, devenea la Los Angeles cam
pion profesionist al lumii, la catego
ria coooș. Aceasta în urma unei par
tide excepțional de disputate, în care 
boxerul aigerian a manifestat o evi
dentă superioritate tehnică și tactică 
asupra campionului celor două Ame- 
rici — Raoul „Raion’ Macias.

Și în timp ce Parisul se pregătea 
să-l întîmpine cu mare tam-tam" pe 
îoul său campion mondial, asupra Los 
Angelesului cobora o tăcere mormin- 
tală. Tristețea mexicană care plana 
asupra centrului orașului, după anun
țarea fatidicului verdict, făcu loc a- 
cnm unei indiferențe quasi-totak. Cei 
circa 8.000 de turiști și suporteri me
xicani ai lui Macias se întorceau aca
să fără banii cheltuiți și cu iluziile 
spulberate. Hotelurile, care în timpul 
găzduirii lor erau pline de o animație 
și atmosferă latină, s-au golit... Viața 
și-a reluat cursul normal pe marile 
artere ale orașului care găzduise cam
pionatul mondial. Și totuși, așa din se
nin, in această atmosferă de un calm 
obsedant, explodă o „bombă", menită 
a arunca din nou — parcă mai era 
nevoie!—o lumină dintre cele 
nefavorabile asupra venalității 
lui profesionist.

Ziarele franțuzești de sport 
fac cunoscută cu litere de o șchioapă 
..UN SENZAȚIONAL CAZ DE CO
RUPȚIE ; arbitrul Callahan acuzat

mai 
boxu-

ne-o

fost cumpărat de susținătorii lui Macias

INCROYABLE AFFAIRE DE CORRUPTS
Callahan. Ie 'Iroisieme homme". accuse d'avoir 

, louche 20.000 dollars de parieurs mexicains 
pour assurer la viefoire de Mdcios

no»s câMk U.ui.d StlD4.tR

4c ficat protestul Iui Filippi. Dar lucru
rile nu par a se fi oprit aci. Un spec
tator demn de încredere, care se afla 
în sală, în spatele unor gazetari me
xicani, a declarat în această chesti
une : „Mă aflam în spatele a trei zia
riști mexicani. Am putut auzi astfel, 
în mod clar, conversația pe care o 
duceau. Ei au fost cuprinși de o mare 
îngrijorare încă din repriza a doua. 
Unul a spus atunci: „Totul merge 
bine. Callahan a primit 20.000 de do
lari pentru a asigura victoria lui Ma
cias", iar un al doilea a adăugat: 
„Desigur că arbitrul va opri lupta la 
prima picătură de singe a lui Halimi; 
să sperăm că Macias va izbi tare F.

Auzind această declarație făcută 
presei, Filippi comentă laconic : „Nu 
sînt deloc surprins de cele pe care le 
aflu, deoarece sînt convins că Calla
han era cumpărat". De altfel, acest 
om are strînse legături cu întreaga 
lume interlopă din Statele Unite, tră
ind din „afaceri".

★
Iată lucruri pe care un om cinstit 

cu greu le-ar putea crede, dar care 
totuși sînt fapte evidente, fapte care 

despre corupția ce a

a fi încasat 20.000 dolari de la pa- 
riorii mexicani pentru a asigura vic
toria lui Macias". Dar mai bine să 
descriem faptele, așa cum le relatea
ză în ziarul L’Equipe, EDOUARD 
SE1DLER, trimisul special ai ziaru
lui parizian în Statele Unite: ,K’e a- 
flăm oare în fața unei extraordinare 
afaceri de corupție ? Arbitrul campio
natului lumii, Mushy Callahan, a fost 
ei oare cumpărat de mexicani, așa pre
cum anumite indicii par a ne lăsa să 
credem. ? O vom afla cit de curînd. 
Se știe, de pe acum, că Philippe Filippi 
(N. R. managerul lui Halimij a și 
depus o reclamafie în țața comisiei 
statului California, cerînd suspenda
rea lui Callahan. Acesta, indicase vic
toria lui Macias, decizie scandaloasă, 
din fericire compensată de ceilalți doi 
judecători, care l-au indicat cîșiigător 
pe Halimi. In plus, în timpul luptei, 
arbitrul a jenat adesea pe Halimi".

Dar iată ce declară însuși boxerul 
francez: .Arbitrul cînd mă despărțea 
de Macias, îmi strîngea foarte ■ tare 
brațul sau mă lovea cu putere pe 
umăr, neatingîndu-l în schimb nici
odată pe mexican. Astfel, că Macias 
m-ar fi putut foarte bine lovi în timp ' vorbesc 
ce eu aș fi fost în imposibilitate dea transformat în S.U.A. nobilul „sport 
riposta". <

Acest fapt, și numai el, ar fj justi- gangsteri,. _
cu mănuși" într-o murdară afacere de

StlD4.tR


Delegația care a reprezentat poporul nostru 
la sărbătorirea celei de a W-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

s-a înapoiat
Entuziastul miting

Mii de oameni ai muncii din Ca
pitală au salutat ieri cu căldură în
toarcerea la București a delegației 
Partidului Muncitoresc Romîn și a 
Guvernului Republicii Populare Ro- 
mîne, condusă de tovarășul Chivu 
Stoica, membru în Biroul Politic al 
C.C. al P.M.R., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Romîne 
care la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice și a Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S. a participat la săr
bătorirea celei de-a 40-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Trenul special cu care a călătorit 
tjslegația a sosit în gară îa ora 15.

Membrii delegației au fost întîm- 
oinați de tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș. Petre Borilă, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
generai colonel Leontin Sălăjan, 
m»,mbru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.R., Janos Fazekaș 
și Vladimir Gheorghiu, secretari ai 
C.C. al P.M.R., Gherasim Popa, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, de membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai guvernului, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
conducători ai organizațiilor obștești 
și ai instituțiilor centrale, oameni 
de știință și cultură, generali și

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
(Urmare din pag. I) 

ideologiei marxist-lenrniste. a inter
naționalismului proletar.

Adoptarea unei atitudini comune a 
fiartidelor frățești din țările socia- 
iste în problemele fundamentale a'* 

mișcării muncitorești internaționale 
va întări lupta partidelor comuniste 
și muncitorești pentru puritatea ideo
logică marxist-leninistă și justa apli
care a acestei învățături la condițiile 
concrete ale fiecărei țări, împotriva 
dogmatismului care duce la ruperea 
de mase, ca și împotriva revizionis
mului care este principalul pericol de 
astăzi in mișcarea muncitorească in
ternațională.

Dezbaterile consfătuirii au arătat 
importanța pe care o prezintă pentru 
activitatea tuturor partidelor frățești 
stud:erea și aplicarea creatoar» la 
condicile proprii naționale a uriașei 
experiențe acumulată de peste o . ju
mătate de secol de către Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, pre
cum si a experienței celorlalte partide 
comuniste și muncitorești, în lupta 
pentru cucerirea puterii politice de 
către clasa muncitoare și pentru con
struirea socialismului și comunismu
lui.

Declarația va avea un puternic ră
sunet în rîndurile clasei muncitoare 
$1 ale celorlalți oameni ai muncii din 
toate țările, constituind un factor 
deosebit de important pentru coeziu
nea mișcării muncitorești internațio
nale.
-Cite n-au făcut cercurile imperia
liste, în ura lor înverșunată împotri
va păcii și socialismului, ca să calom
nieze relațiile dintre țările socialiste și 
mai ales, dintre Uniunea Sovietică și 
aceste țări, să dezbine familia unită 
a țărilor noastre frățești, să le rupă 
una de alta pentru a lovi mai ușor 
în fiecare din ele! Dar marea fami
lie a țărilor lagărului socialist s-a 
dovedit mai solidară ca oricînd, strins 
unită prin scopul comun al construc
ției socialiste, al apărării independen
ței naționale și cuceririlor revolu
ționare ale popoarelor noastre, al 
apărării păcii și securității popoarelor.

In continuare, vorbitorul a spus: 
Consfătuirea s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă de strînsă colaborare și cor
dialitate, ce caracterizează relațiile 
dintre partidele frățești, legate prin 
unitatea ideologiei marxist-lenmiste și 
principiile internaționalismului prole
tar. Partid.de participante la consfă
tuire au exprimat solidaritatea fră
țească a oamenilor muncii din lumea 
întreagă cu Uniunea Sovietică, cu Re
publica Populară Chineză și cu cele
lalte țări socialiste, reazimul păcii și 
al progresului social.

Cea mai importantă problemă pen
tru toate popoarele este astăzi pro
blema menținerii și apărării păcii în 
lume împotriva politicii agresive a 
cercurilor imperialiste care urmăresc 
să zvîrle omenirea într-un război pur
tat cu arme atomice și cu hidrogen, 
mai distrugător decît oricare alt răz

în Capitală 
din gara Băneasa 

ofițeri superiori, de numeroși acti
viști de partid, de stat și ai orga
nizațiilor obștești, de delegații aile 
oamenilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Capitalei.

Sînt de față șefii unor misiiiini di
plomatice acreditați la București și 
adți membri ai corpului diplomatic.

Odată cu membrii delegației co
boară din tren tovarășii Alexan
dru Drăghici, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., și Al. 
Bîrlădeanu, membru ai C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, care au întimpinat pe 
membrii delegației la intrarea pe 
teritoriul R.P. Romîne, precum și 
A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, și Mihail Da- 
lea, ambasadorul R.P. Romîne la 
Moscova, care au însoțit delegația 
de la Moscova pînă la București.

Piața Gării Băneasa este plină de 
freamăt. Mii de locuitori ai Capita
lei salută pe reprezentanții poporului 
nostru care au participat la marea 
sărbătoare a poporului sovietic și 
a popoarelor din întreaga lume — 
cea de-a 40-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

In numele delegației tovarășul 
Chivu Stoica a rostit o cuvîntare, 
subliniată în repetate rînduri de a- 
plauze prelungite și urale.

(Agerpres)

boi cunoscut pînă acum In istorie. 
Statele socialiste sini călăuzite de 
principiul leninist al coexistenței paș
nice, al colaborării economice și cul
turale cu toate statele, indiferent de 
regimul lor social.

Consfătuirea partidelor comu
niste și muncitorești a dezbătut 
profund problema păcii și răz
boiului, cu spirit de răspundere pen
tru soarta milioanelor de oameni ai 
muncii din toate țările. Consfătuirea 
partidelor comuniste și muncitorești a 
hotărit să adreseze muncitorilor și 
țăranilor din toate țările, oamenilor de 
artă, știință și cultură din lumea în
treagă, tuturor oamenilor de bună 
voință un Manifest al Păcii — semnat 
de reprezentanții a 64 de partide co
muniste și muncitorești — în vederea 
organizării în fiecare țară a unei largi 
campanii pentru încetarea experiențe
lor cu arma atomică șl cu hidrogen, 
și interzicerea fabricării și folosirii 
acestei arme, pentru pacea lumii în
tregi.

Cea mai puternică contribuție a po
porului nostru la succesul forțelor pă
cii și socialismului în lume este con
centrarea forțelor noastre pentru con
solidarea mai departe a regimului de
mocrat-popular, pentru îmbunătățirea 
permanentă a activității economice în 
vederea creșterii continue a produc
ției industriale, dezvoltării agricultu
rii, sporirii productivității muncii, pen
tru înflorirea culturii socialiste și ri
dicarea nivelului de trai ma'erial și 
cultural al celor ce muncesc

Condiția principală a succesului este 
întărirea neîncetată a partidului nos
tru și a unității sale, a disciplinei de 
partid și de stat, strîngerea neconte
nită a legăturilor partidului cu ma
sele, întărirea continuă a rolului con
ducător al partidului în întreaga 
viață social-economică a țării.

Clasa noastră muncitoare și masele 
cele mai largi de oameni ai muncii 
din țara noastră, sub conducerea par
tidului, vor lupta și de acum înainte 
pentru întărirea și dezvoltarea uni
tății și colaborării țârilor socialisto în 
frunte cu Uniunea Sovietică, pentru 
întărirea unității mișcării comuniste 
mondiale și a mișcării muncitorești 
internaționale.

Trăiască eroicul popor sovietic, 
încercatul Partid Comunist al Uniunii 
Sovietice, Comitetul său Central si 
guvernul sovietic I

Trăiască și înflorească necontenit 
patria noastră iubită, Republica Popu
lară Romînă I

Trăiască Partidul Muncitoresc Ro
mîn, în frunte cu Comitetul său Cen
tral I

Trăiască unitatea frățească a țări
lor socialiste, în frunte cu Uniunea 
Sovietică! Trăiască unitatea și soli
daritatea mișcării comuniste interna
ționale și a mișcării muncitorești 
mondiale !

Trăiască pacea între popoare!

(Text prescurtat)

MIIM. IV SALA FLOBEASCA

Reprezentativa de baschet a Turciei 
apare pentru prima oară în fața spectatorilor bucureșteni

• Oaspeții — sosiți joi după amiază — s-au antrenat intens. • Se joacă 
după noul regulament ® Nedef promite...

tre naționale care-șl reia ascensiunea 
în care locul V de la ultimele cam
pionate europene este (credem) doar 
un simplu popas...

Echipa de baschet a Turciei a sosit din vreme la București. De 
joi după amiază, așa cum am in format la timp pe cititorii noștri. 
Motivul acestei griji deosebite tre buie căutat in dorința naționalei 
turce de a se prezenta în cit mai bune condițiuni la prima ei înttlnire cu 
publicul bucureștean. A fost primul lucru pe care ni l-a spus — in 
aerogara Băneasa — căpitanul ei, TURHAN TEZOL, care il înlocuiește 
în această funcție pe Yalcin Granit, indisponibil.

Tezol este al doilea 
mare jucător al Turciei, 
fiind considerat din 
punct de vedere tehnic 
egalul lui Granit. Dorin
ța de a realiza o figură 
cit mai frumoasă la 
București a fost împăr
tășită și de antrenorul 
reprezentativei turce 
SAMIM GOREC, care la 
conferința de presă de 
joi seară a declarat:

„Sîntem bine pregătiți 
și am venit cu voința 
fermă de a practica un 
joc cit mai spectaculos, 
de bună impresie și, na
tural, de a învinge. E- 
chipa Romîniei este un 
adversar extrem de greu 
pentru noi. Personal o 
apreciez foarte mult, mai 
ales pentru jocul ei de 
viteză, imaginație și 
spectacol. Meciul de la 
București deschide seria 
unor partide pe care re
prezentativa noastră in
tenționează sd le susțină 
in viitorul apropiat cu 
echipele Bulgariei, Ita
liei și SpanieC.

Am ascultat cu plă
cere cuvintele conducăto
rului delegației, MUH
TAR SENCER, vicepreședintele fede
rației turce care a declarat ziariștilor: 
„Sintem măguliți de atenția și prie
tenia ce ni se arată. Ne simțim 
foarte bine la București. Orașul ne 
place nespus ca și locuitorii lui ve
seli, expansivi, amabili. Cred că 
meciul dintre naționalele Romîniei 
și Turciei este o nouă contribuție 
la acțiunea de strlngere a legături
lor dintre sportivii țărilor noastre. 
Vom primi cu toată bucuria în țara 
noastră noi reprezentanți sportivi ai 
Romîniei. Personal sînt mesagerul 
echipelor noastre de frunte Fener
bahce și Galatasaray pentru a in
vita unele echipe de baschet romîne 
pentru turnee in țara noastră".

De joi și pînă astăzi jucătorii 
turci s-au și familiarizat cu Bucu- 
reștiul. Ei I-au vizitat îndelung, au 
fotografiat monumentele de artă și 
centrul Capitalei. Apoi s-au întilnit 
cu jucătorii noștri (vechi cunoștințe 
de la campionatele europene și din 
turneul de anul acesta al băieților 
noștri la Istanbul} iar astă seară 
vor vedea împreună spectacolul cir
cului Aeros. N-au lost uitate însă 
antrenamentele Ieri — și dimineață 
și după amiază — echipa Turciei a 
făcut antrenamente susținute în sala 
Floreasca. Astfel că — în excelentă 
dispoziție și pusă la punct cu pre
gătirea — reprezentativa turcă apare 
mîine în fața spectatorilor bucu- 
reșteni.

O veste bună: meciul se va des
fășura după noile reguli. In ședința 
tehnică conducătorii echipei oaspe 
au căzut de acord să se aplice și 
regula celor 30 de secunde. Un mo
tiv în plus să ne așteptăm la o par
tidă de viteză, spectaculoasă.

DE PESTE HOTARE
O ECHIPA GERMANA UNITA 
PENTRU EUROPENELE DE 

ATLETISM
• După cum anunță 

AȚI CTtQU ziarele, la cea de-a 
nlLLlfvm 6-a ediție a campio

natelor europene de 
atletism ce se vor desfășura în vara 
anului 1958 la Stockholm, Germania 
va fi reprezentată de o singură echipă 
combinată. In vederea selecționării și 
pregătirii echipei, reprezentanți al or
ganizațiilor sportive din R. D. Germa
nă șl R. F. Germană se vor întîlnl la 
Berlir. la 30 noiembrie.

CAgerpres)

SUS: Allan Dincer, Erdogan Karabelan și Unal 
Buyukaycan.

/OS: căpitanul echipei Turhan Tezol.
văzuți de NEAGU RADULESCU

J/u trebuie să scăpăm ocazia spre 
a demonstra că baschetul a devenit 
sută ta sută mai frumos datorită mo
dificărilor regulamentului" iată pă
rerea lui Nedef. Și îl știm om de 
cuvînt...

Trebuie să punem punct scurtei 
noastre prezentări. Secretariatul de 
redacție nu cunoaște înduplecare în 
această privință. De fapt nici n-am 
mai fi avut multe de adăugat. Cei 
care au ultimul și... decisivul cuvînt 
sînt cei 24 de jucători. Nouă nu ne 
rămîne decît să ne exprimăm spe
ranța că vom vedea un joc bun, in
teresant și o victorie... a culorilor 
noastre. Un tonic pentru viitorul 
sezon internațional al echipei noas-

Tragerile la sorți
ale campionatelor internaționale 
de tenis de masă ale Scandinavi"

La campionatele Internaționale de 
tenis de masă ale Scandmaviei care 
au loc între 29 noiembrie și 1 de
cembrie și-au anunțat participarea 
un număr de 12 țări. Pentru prima 
oară se va desfășura și o probă pe 
echipe bărbați care se va disputa 
după sistemul „Cupei Corbillon1*. 
Meciurile vor fi eliminatorii ca și 
în probele individuale.

Zilele trecute ne-au lost comuni
cate tragerile la sorți. Iată ordinea 
de sus în jos a capilor de serii la 
probele: simplu femei: Ann Hayden. 
Maria Golopența, Thomson, Ella 
Zeller, Eva Koczian, B. Tegner, A. 
Simon, Angelica Rozeanu; simplu 
bărbați: Andreadis. Harasztosi, Mel- 
streem, Sido, Stipek, Bergman, 
Gantner, Berczik; dublu femei: An-

BOXERII POLONEZI ÎNVINGĂTORI 
LA LONDRA

• Pe stadionul Wan- 
RfiY bley din Londra s-a
DUA disputat miercuri seara

întîlnirea Internațională 
de box dintre echipele reprezentative 
de amatori ale Angliei și R. P. po. 
lone. Pugiliștii polonezi au dominat îr. 
majoritatea partidelor, repurtînd victo
ria cu scorul final de 14—6.

rflTDAI • Reprezentativele Ar- 
■UIDnL gentinei și Braziliei (ca

lificate în turneul final 
din Suedia) s-au întîlnit recent în meci 
amical, la Buenos Aires. Jocul a luat 
sfîrșlt cu un scor nedecls: 2—2.

PENTRU SPECTATORII DE 
MÎINE DIN SALA FLO

REASCA
PROGRAM

ora 17.30: Progresul MIC-Fla
mura roșie Tg. Mureș (feminin) 
ora 19: Romînia — Turcâa,

Arbitri: Miodrag Stefanovicd
(Iugoslavia), Ferencz Velkey (Un
garia).

ECHIPE:

TURCIA: (antrenor: Samim
Gorec): Turhan Tezol — căpitanul 
echipei (nr. 6>—de 52 ori interna
tional — 1,86 m; Unal Buyukaycan 
(4), 1 int. — 1,97 m.; Tuncan Ka- 
baner (nr. 3), 1 int. — 1,98 m : 
Guner Yaiciner (10), deb. — 1,78 
m.; Gunduz Ercan (14), 10 int. — 
1,86 m.; Omer Urkon (8), 1 int.—
l, 85 m.; Mehmet Baturalp (9). 
12 int. — 1,80 m.; Altan Dincer 
(12), 48 int. — 1,96 m.; Erdogan 
Karabelan (11), 30 ânt. — 1.97 m.; 
Yavuz Turkoglu (5), 23 int. — 1,88
m. ; Tunc Erin (7), 28 int. — 1,9? 
m.; Uner Erimer (13), 24 int. —
l, 88 m.

ROMlNIA: (antrenor: Alexandru 
Popescu): Andrei Folbert — că
pitanul echipei (nr. 6) — 126 ori 
internațional — 1,77 m.i Alexan
dru Fodor (10), 115 int. — 1,85
m. ; Mihai Nedef (5) — 112 int. — 
1,85 m.; Emil Niculescu (9) — 38 
int. — 1,79 m.; Liviu Nagy (13) *- 
122 int 1,96 m.; Emil Răducanu 
(7), 115 int. — 1.97 m.; Marian Spi
ridon (8), 16 jnt — 1,85 m.; Radu 
Popovici (11) — 3 int. — 1,89 m,; 
Florin Cucoș (14) — 43 înt. — 
2.02 m.; Armand Novacek (12) — 
32 int — 1,99 m.; Kurt wilwert 
(4) — 2 int. — 1,85 m.

IN 1958...

Primul tur ciclist® 
al Greciei

La Atena se fac pregătiri intensă 
în vederea organizării per.tra anul 
viitor a unui mare festival sportiv. 
Festivalul va sărbători a 50-a aniver* 
sare a constituirii cunoscutului club 
sportiv „Panathinaikos", cu care, 
prilej" se vor desfășura printre alte 
competiții sportive întîlnirî internațio-; 
nale de fotbal, campionate de atletism, 
înot, box și se va organiza pentru 
întîia oară în istoria sportului greo 
cursa cic'îistă — turul Greciei.

(Agerpres)

gelica Rozeanu — Ella Zeller, Ev 
Koczian — Ann Haydon. Echipe băi 
bați: R. Cehoslovacă, U.R.S.S., Fin 
landa, Franța, Iugoslavia, R.P.R 
Suedia, R.P. Polonă, Germania. Ar 
glia, Danemarca, R.P. Ungară.

Toate biletele Mute 
pentru meciul de hochei 
Moscova-Whitby Duntops!
La 20 noiembrie a sosit la Mon 

real echipa selecționată de hoch 
pe gheață a orașului Moscova, cai 
va întreprinde un turneu de 7 m 
ciur! în Canada.

In primul meci, echipa sovietică 
jucat aseară la Toronto în compan 
cunoscutei formații Whitby Dunlo 
care va reprezenta Canada la Cai 
pionatele mondiale de hochei de 
Oslo. (N.R. — Din cauza diferent 
de ore dintre țara noastră și Canat 
rezultatul nu ne-a putut parveni pî 
la închiderea ediției)'.

Amatorii da sport din Canada tr 
nifestă un interes excepțional față 
jocurile în care vor evolua hocheiț 
sovietici. Toate biletele pentru n 
ciul de la Toronto au fost vîndute 
cîteva ore.

(Agerpres]
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