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IPsiilPWîiT»Jii MliBl h Impunătoarea construc
ție a Combinatului poligra
fic „Casa Scinteii" este 
una dintre cele mai 
frumoase realizări arhitec
tonice din anii regimului 
democrat-popular. „Casa 
Scinteii", acest nesecat iz
vor de cultură, de unde 
zi de zi sînt difuzate mii 
și mii de volume și pu
blicații, cuprinzînd toate 
domeniile de activitate, 
este o mîndrie a poporului 
nostru muncitor.

■— Alo 7 Aveți Oradea la telefon t... Vorbiți cu Constanța I
Activiștii sportivi din unele consilii regionale și raionale U.C.F.S., ca și duc. 

asociații și cluburi sportive, ne-au făcut cunoscute nenumăratele •competiții», 
pe care le-au organizat in cinstea sărbătoririi Marii Revoluții Socialiste dini 
Octombrie.

De la Oradea ni s-a transmis că, pa
ralel cu numeroasele manifestații cul
turale și artistice care au loc cu prile
jul „Lunii prieteniei romîno-sovietice", 
s-au organizat și o serie de concursuri 
sportive dotate cu „Cupa prieteniei". 

întrecerile au ioc pe scară regională 
la 8 discipline: baschet (masculin și fe
minin), fotbal, lupte, popice, volei (mas
culin și feminin) tenis de masă, șah 
și tir. Este în curs de amenajare o ex
poziție cu aspecte din sportul sovietic 
și din activitatea sportivilor din regiu
nea Oradea. De asemenea, filiala 
A.G.V.P.S. din Oradea are în plan or
ganizarea unui concurs de tir cu talere 
și altul de pescuit cu lanseta — prin
tre primele de acest gen în orașul de 
pe malurile Crișului. Tot în cinstea zi
lei de 7 Noiembrie, se va duce o și mai 
intensă muncă pentru creșterea numă
rului de membri U.C.F.S. din regiune, 
de la 105.000 la 120.000.

O competiție asemănătoare cu cea 
care are loc la Oradea și intitulată 
„Cupa prieteniei", are loc și în celă
lalt capăt al țării, în regiunea Cons
tanța. tinerii sportivi ai regiunii sînt 
chemați să se întreacă la șah, popice, 
trîntă, tenis de masă, oină și tir. Pa
ralel se va desfășura și „Spartachiada 
fetelor".

In cadrul întrecerilor de tenis do
tate cu „Cupa 7 Noiembrie" care au 
loc pe terenurile Progresul din Capi
tală s-au înregistrat următoarele re
zultate mai importante: turneu, simpla 
bărbați: grupa I: Năstase-Bosch 6—4, 
1—6, 6—1: Gh. Viziru-M. Viziru 6—4, 
6—1; grupa a H-a'- Georgescu-T. Bă- 
din 6—4, 7—5: Cobzttc-Slapciu 6—2, 
6—4; turneu, simplu femei: Ecaterina 
Horșa-Rodica Andriescu 6—2, 6—1, 
Eleonora Roșianu-Eva Stăncescu 1—6, 
6—1, 6—3. Jocurile continuă azi și inli
ne pe aceleași terenuri cu începere do 
la ora 15.15.

Cupa nu se dezminte !..*
Campionatul mondial feminin de baschet

Echipele U. R. S. S. și R. P. Bulgaria, 
ingurele neînvinse după 5 zile de întreceri'
MOSCOVA, 14 (prin telefon de la 
irnisul nostru special). — Cit jocurile 
e ieri și azi, a treia ediție a campio- 
atuiui mondial feminin de baschet a 
•ecut de jumătate. Intîlnirile desfășu- 
ite pînă acum ne permit să avem o 
erspectivă asupra meciurilor din ulti- 
lele patru zile, care vor decide ierar- 
ia celor mai bune reprezentative din 
ime. Echipa cea mai indicată să cu- 
-reasca titlul suprem este cea a Uni- 
nii Sovietice, care a făcut jocuri ex- 
jlente, cîștigate toate la diferențe 
rncludente. Baschetbalistele sovietice 
au arătat pînă acum cele, mai bine 
•egătite fizic, tehnic și tactic, făcînd 
levărate demonstrații și dovedind că 
Icătuiesc o echipă bine închegată, o- 

«renă. Principalele adversare ale 
iei U.R.S.S. în lupta pentru primul 

. sîrit reprezentativele R. P. Bulga- 
a și R. Cehoslovace, care și ele au 
ratat că posedă un bogat, bagaj de 
moștințe tehnice și tactice. Pentru 
loment, victoria baschetbalistelor bul-

gare asupra celor cehoslovace a scos 
echipa R. Cehoslovace din întrecerea 
pentru titlul de campioană a lumii.

Celelalte participante, adică echi
pele R. P. Polonă, R. P. Ungară, R.P.F. 
Iugoslavia, R.P.D. Coreeană și R. P. 
Romînă își dispută cu îndîrjire locurile 
4—8. O surpriză plăcută o constituie 
echipa R.P.D. Coreeană, care luptă 
cu un elan inepuizabil în toate parti
dele. Din păcate, cu tot efortul de 
voință și risipă de energie, baschet
balistele coreene n-au putut realiza mai 
mult fiind dezavantajate de talia lor 
mică. Echipa țării noastre ne dezamă
gește de la meci Ia meci, prezentîn- 
du-sedinceîn ce mai slab. Este vădit 
faptul că tinerelor noastre reprezentan
te le lipsește și pregătirea fizică nece
sară, unei competiții grele și de durată, 
precum și experiența întîlnirilor inter
naționale. Jucătoarele noastre de bază 
— Voicu, Niculescu, Haralambie, Ra- 
coviță — se comportă inegal, obligînd 
pe antrenor să utilizeze rezervele — și-

mai tinere și mai neexperimentate. 
După înfrîngerile în fața echipelor 
R. P. Polone și R.P. Bulgaria, șansele 
de a ne clasa pe un loc onorabil au 
scăzut. Rămîne ca meciurile cu echi
pele R.P.F. Iugoslavia și R. P. Un-

MIRCEA COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)

Și ieri a servit cîteva „dușuri reci46 
echipelor de fotbal din categoria B

Ca de obicei. Capa și-a făcut sim
țită și ieri specialitatea care a face 
atît de populară în fotbal t surpri
zele. In etapa de ieri a Cupel R.P.R. 
au intrat in competiție și echipele din 
categoria B. Pentru cele mai multe, 
debutul a coincis cu rezultate favora
bile, victorii mai mult sau mai puțin 
ușoare, care le-au adus calificarea 
pentru etapa următoare, programată 
la 18 noiembrie. Echipele de regiune 
sau oraș au opus insă rezistență, u- 
neori chiar dîrză. Steaua roșia Ba-

cău, Dinamo Săsar, Unirea Buftea, 
Someșul Gherla, Dunărea Corabia, 
Laminorul Brăila, Victoria Vaslui, Pro
gresul Curtea de Argeș, Avlntul Fra
sin au cedat după mare luptă la un 
punct diferență și numai intr-un caz 
la două.

In citeva întllniri însă. Cupa și-a... 
amintit că este o competiție K.O. și 
rezultatul a fost că echipe din cate-

Astăzi, în sala Eloreasca

încep campionatele republicane de scrimă

La 24 și 25 octombrie, „Cupa F.R.H.P." la care vor participa cele 
mai bune echipe de hochei

bată fiind programate două jocuri, iar 
duminică întîlnindu-se învingătorii și 
învinșii între ei.

Programul festivității de deschidere 
oficială a activității în aceste sporturi 
va îi completat cu un festival artistic, 
la care își vor da concursul cei mai 
buni patinatori și patinatoare din țara 
noastră, precum și cîțiva dintre cei mai 
populari artiști ai Teatrului de Estradă 
din București.

Așa după cum s-a anunțat, deschi- 
■rea oficială a sezonului va avea loc 

sfîrșitul săptămînii viitoare, adică 
nbătă 24 octombrie.
Cu această ocazie se va disputa cn 
teresant turneu de hochei pe gheață 

care au fost invitate să participe 
hipele C.C.A. București, Știința Cluj, 
>ința Miercurea Ciuc și C.S.M. Ră- 
tuti. întrecerea este dotată cu „Cupa 
R’.H.P .“, și va dura două , zile, sîm-

pe care le solicită sportivilor (agilitate, detentă, reflexe etc.).

.goria B au fost eliminate. Tractorul 
Orașul Stalin a pierdut net la Odor- 
hei (0—3) in fața formației locale 
Voința, după un joc dinamic; Loco* 
motiva Buzău a scos din cursă pe 
Victoria Buzău ca I—0; Dinamo 
Tecuci a întrecut pe Unirea Focșanii, 
iar Olimpia Reșița s-a calificat in 
dauna formației C.S.M. Reșița, care 
confirmă și in Capă forma slabă ma- 

'nifestată in campionat.
Alte întâlniri au necesitat prelungiri 

pentru a da echipele calificate. Ind,

(Continuare în pag, ă 3-a)

Știrile ți lei
Nina Ponomareva: 56,18 m 
la aruncarea discului!

»

Egwî Ducu a sărit în acest an
• 1JJ7 m la înălțime

(Foto : R, Vi Iar a)

Cei mai buni juniori ai țării 
iau startul în finala campionatelor 

atletism pe 1959
numără: Olimpia Cata
ramă .7 ”
C.-Iung Muscel), 
pioană republicană 
senioare 
discului, 
(Progresul 
Gheorghe 
namo-București), Afana- 
sie Savin (C.S.S. Bucu
rești), Mircea Axentei 
(Dinamo București), A. 
drian Catană (Corvinul 
Hunedoara), Crista Mak- 
say (Recolta București), 
Lucia Păuleț (Metalul 
I.M.S. Roman) record
mani de juniori ai țării 
etc, Mulți dintre aceș-

de
Incepînd de mîine di- 

i . sa și pină duminică 
seară, stadionul Repu
blicii din Capitală va fi 
gazda uneia dintre cele 
mai frumoase competiții 
interne ale atletismului 
nostru: întrecerile finale 
ale campionatelor repu
blicane pentru juniori și 
junioare pe anul 1959.

La aceste tradiționale 
campionate ale „speran
țelor" atletismului nos
tru vor lua parte ceî 
mai buni dintre tinerii 
sportivi’, venifi la Bucu
rești din toate colturile 
țării, Printre aceștia se

Prin calitățile pe care le solicită sportivilor (agilitate, detentă, reflexe etc.), 
proba de floretă bărbați oferă întotdeauna an spectacol mult apreciat de pu
blic. lată o imagina de la ediția precedentă a campionatelor republicană 

(Foto: L Mihăică)
Astăzi, în sala Floreasca, cel mat 

■buni scrimeri ai țării vor laa startul 
în campionatele republicane individuale 
din acest an. Iubitorii scrimei vor avea 
prilejul să urmărească evoluția unor 
sportivi din București, Cluj, Tg. Mureș, 
Ploești, Safir Mare, orașe în care a- 
ceastă disciplină sportivă se bucură 
de o frumoasă tradiție.

In prima probă a campionatelor, cea 
de floretă băieți, vor putea fi urmăriți 
printre alții cunoscuții noștri sportivi 
fruntași S. Poenaru, B. Olănesca, I. 
Zilatu, care vor trage alături de mulți1- 
alți concurenți mai tineri, dar care 
manifestă frumoase perspective. între
cerile de floretă băieți încep în cursul 
dimineții cu probele eliminatorii, sfer
turi și semifinale, iar finala urmează 
să se desfășoare după-amiază.

Mîine, în cea de a doua zi a cam
pionatelor,, vor intra în luptă spadasinii, 
în rîndul cărora vor putea fi urmăriți 
specialiștii probei — C. Stelian. O. 
Țalniainert I. Garath etc,

(Șc. S. U.C.F.S. 
cani

de 
la aruncarea 
Eugen Ducu 

București), 
Ciobanu (Di

li a au participat anul a- 
cesta la câteva întîtairi 
internaționale de juniori, 
și au înregistrat perfor
manțe remarcabile.

Cu prilejul unui con
curs desfășurat zilele 
trecute la Bicaz, tînăra 
Rodica Voroneațiu dinj 
Roman a reușit excelen
tul rezultat de 1,63 m, 
nou record republican îă 
săritura în înălțime pen
tru junioarele din categ. 
ă Il-a (15—16 ani)bD 

Concursurile încep 
mîine dimineață la ©,30 
și dttpă-amiază de la ora 
16,00,

Participind în afara concursului la 
întrecerile atletice ale sportivilor sin
dicaliști din Uniunea Sovietică ce se 
desfășoară la Ialta, Nina Ponomareva 
a obținut a performantă de 56,18 m. 
la aruncarea discului. Acest rezultat re
prezintă cea mai bună performanță 
mondială din acest an șl a treia din 
istoria probei.

Jeitner (R. D. G.): 4,57 m 
la prăjină

In cadrul unui concurs atletic des fă- 
șurat la Leipzig, tânărul atlet din R. D. 
Germană, Jeitner a obținut o excelentă 
performanță la săritura cu prăjina ț 
4,57 m —■ nou record pe întreaga Ger* 
manie. Vechiul record aparținea atleta* 
lui M. Preussger (R.D.G.) cu 4,56 m,

Naționala Angliei, învinsă, da 
Arsenal Londra’,

Slmbătă, la Cardiff, se întâlnesc re* 
prezentativele de fotbal ale Țării Gali
lor și Angliei. In cadrul pregătirilor 
naționalei engleze, selecționabilii 'au 
susținut ieri un joc de antrenamcțif^cu 
echipa Arsenal Londra, care a cișțlgat 
surprinzător cu 3—1. Golurile inmrgi- 
torilor au fost marcate de Blooififield 
(2) și Smith, iar pentru națională « 

.ttugeat Holliday,



I
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pe
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De simbătă cei mai buni halterofili 
ai țării se vor întrece la Oradea 
cadrul campionatelor republicane 
echipe.

Ordinea echipelor în clasament se 
stabili în raport cu numărul de puncte 
obținute. Locul I va fi atribuit echi
pei care va totaliza cel mai mic număr 
de puncte. Pe categorii, pentru locul I 
se acordă un punct, pentru locul II 
două puncte, locul III trei puncte etc. 
In 
de 
ge 
de 

urma totalizării punctelor realizate 
componenții unei echipe se va ajun- 
la numărul total de puncte obținut 
echipa respectivă. In caz de egali

tate, echipa care ocupă pe categorii 
cele mai bune locuri va fi favorizată. 
Dacă și în acest caz există egalitate 
se va lua în considerare rezultatul în- 
tîlnirii directe dintre cele două for
mații.

tHELTUELI 
UTILAJ:Despre întrecerea celor aproape 1000 de echipe

In ediția din acest an a campiona
tului republican de oină au luat startul 
aproape 1000 de echipe. La cele două 
etape ale fazei interregionale desfă
șurate în cursul lunii septembrie am 
făcut cunoștință cu multe echipe tinere 
care ne-au lăsat o bună impresie, 
lată cîteva exemple : Victoria Reghin a 
pierdut dubla întîlnirel. cu jucătorii de 
la C.F.R. Sibiu la capătul unor me
ciuri extrem de strînse. De asemenea, 

Peste cîteva clipe, mingea servită de Costel lancu (Știința București) coechi
pierului său Vasile Ghișa, in plin efort pentru efectuarea „bătăii", va poposi 

peste linia de treisferturi. Fază din meciul Știința București- Dinamo IV 
(Foto: H. Nandi)

ne-a plăcut cum au jucat formațiile 
Progresul Drăgășani, Biruința Nicu- 
lițel (raionul Tulcea), ..Avîntul Tine
resc" din comunii Ospi (regiunea Iași). 
Constructorul Deva, eliminată în etapa

Margareta Teodorescu 
conduce după 4 runde

Din cea de a 4-a rundă, campiona
tul republican feminin" de șah are un 
lider autoritar, în persoana maestrei 
Margareta Teodorescu, care a totali
zat 3*/2 puncte. Ea a cîștigat par
tida întreruptă cu Clara Friedman 
din a treia rundă, iar In următoarea 
a terminat la egalitate cu fosta frun
tașă în clasament Elena Sigalas.

lată alte rezultate ale partidelor 
întrerupte din runda-a 3-a:. Mayer— 
Gcg*fea ‘/r, .Rădăcină—U-diideo 
1—0.

Numai trei partide s-au încheiat în 
cele 5 ore regulamentare de ioc ale 
rundei a 4-a. In afară de partida Teo
dorescu—Sigalas, tot cu remiză s-a 
încheiat și întîlnirea dintre Sanda Fi- 
lipesctt (cu albul) și Alexandra Nico- 
lau. Margareta Perevoznic a cîștigat 
la Doina Mayer.

înaintea jucării partidelor întrerupte, 
clasamentul după 4 runde este urmă
torul: Margareta Țeodorescu 3'/2 p., 
Elena Sigalas și Sanda Filipescu 
2'/2p., .Elena Rădăcină, Rodica Rei- 
cher și Alexandra Nicolau 2 p. (din 3 
partide), Eleonora Gogîlea l* 1/, (din 
2 partjde), EHsaBeta Polihroniade I'/2 
(1) etf..

Orașul Stalin a fost însă lămurit dup,, 
ce în prealabil contestatorii utiliza
seră și metoda, nerecomandabilă de 
altfel, a neprezentării pe teren.

Principala rezervă pe care o for
mulăm în legătură cu sistemul de 
desfășurare a competiției o avem în 
legătură cu componența echipelor par
ticipante. In această direcție, regu
lamentul precizează că: „...se vor dis
puta în total 19 meciuri (4 simplu 
bărbați, 1 dublu bărbați, 4 simplurî 
tineret, 1 dublu tineret, 4 simplurî 
juniori, ,1 dublu juniori, 1 simplu fe
mei, 1 simplu fete (pînă la 21 ani),
1 dublu femei și 1 dublu mixt)*'. 
După cum se poate constata, aproape 
două treimi din numărul total al me
ciurilor unei întilniri, oricît de im
portantă ar fi ea, este susținut de 
jucători cu o experiență redusă, cu 
un bagaj de cunoștințe de asemenea 
redus, jucători care — totuși — îtj 
asemenea condițiuni dețin cheia suc
cesului, determină pe învingător, 
chiar pe campion I Indiscutabil că si
tuația din prezent a „sportului alb" 
de la noi necesită o încurajare susți
nută a unui număr cît mai mare de 
elemente tinere, o depistare continuă 
a talentelor, o permanentă stimulare 
a lor. In această direcție, federația 
de specialitate, manifestind un deose
bit interes în ultima vreme, a luat o 
scrie de măsuri eficiente, a realizat 
unele succese. însăși tendința arătată 
o dată cu obligativitatea înscrisă in 
regulamentul campionatului, de a cu
prinde în formații un mare număr 
de juniori și tineri este un fapt po
zitiv. Credem însă că proporția tre
buie mai bine cumpănită (fie prin 
micșorarea numărului componenților 
mai tineri, fie prin limitarea parti
delor acestora prin reducerea dublu
rilor, etc.), astfel ca ierarhia celor 
mai bune formații ale noastre de-, te
nis să fie stabilită de cei mai, buni 
tenismeni și țiu de cei mai tineri, pstp 
doar vorba despre un campionat.-re
publican.

CONSTANTIN COMARNlS?.H> 
NBAGOE MAR DAN

Azi uși mîine campionatul continua 
— de |a ora 17 — în sala M.F.A. din 
str. lng. Saligny 2.

—----------------------- — V i } H iți El B
Invingînd Constructorul cu 3-0 (3-0

C. C. A. s-a calificai
în semifinalele „Cupei R. P. R il

După 190 de minute de joc, echipa 
C.C.A. a obținut calificarea în etapa 
următoare a „Cupei R.P.R.". Cea de a 
doua partidă, disputată ieri pe tere
nul Constructorul (prima a luat sfîrșit 
— precum se știe — cu un rezultat e- 
gal: 6—6) a dat cîștig de cauză mi
litarilor, care au învins cu 3—0, da
torită transformării de către Penciu a 
unei lovituri de pedeapsă de la circa 
35 m. In general, jocul a fost egal. 
Învingătorii, fără a străluci, au dovedit 
totuși mai mult calm și au jucat — 
în general — mai organizat.

O partidă slabă, mult sub nivelul 
posibilităților, a prestat „15-le" Con
structorului, care nu se regăsește de 
loc în ultimul timp. Slăbiciunea învin
șilor apare și mai evidentă dacă avem 
în vedere că ei n-au știut să întreacă 
o echipă care a jucat 60 de minute în 
14 oameni (Ionescu fiind eliminat). 
Și aceasta datorită jocului insuficient 
al pivoților în margine, ncorganizării 

a doua a fazei interregională și mai 
ales „Viața Nouă" din comuna Olteni 
(reg. București) care, calificîndu-se în 
finală, a reușit să se situeze pe locul 
4 în ierarhia celor mai bune echipe 
din țara noastră.

Acestea sînt numai cîteva din echi
pele cu jucători tineri, ambițioși și 
conștiincioși în pregătire, dornici să se 
afirme, care au participat la ediția din 
acest an a campionatului republican.

Fără îndoială că pașii lor au fost în
drumați cu grijă de către conducerile 
asociațiilor lor sportive, care le-su asi
gurat condițiile necesare de an'rena- 
ment și participare la jocurile oficiale. 
Din păcate, au existat și o serie de 
asociații sportive care nu s-au ocupat 
cu același spirit de răspundere de 
echipele lor. Jucătorii de la Recolta 
Beiuș, „Biruința" Gherăești (raionul 
Roman), Lăpușul Tg. Lăpuș. Dinamo 
Săsar și altele nu au putut să-și apere 
șansele în campionat. întrucît nu li 
s-a creat posib litatea să se prezint; 
ia întrecerile pentru care se califi
caseră. De asemenea, formația Jiul din 
comuna Gîngiova, regiunea .Craiova, 
a fost victima arbitrajului părtinitor 
prestat de Gheorghe Băcioiu care, dînd 
numeroase decizii eronate, a schimbat 
pur și simplu rezultatul meciului.

Cît privește cele șase echipe finaliste 
vom spune despre ele că, în unanimi
tate, specialiștii prezenți simbătă și 
duminică pe stadionul Tineretului au 
fost de părere că toate concurentele la 
invidiatul titlu de echipă campioană a 

Iată care sînt pronosticurile pe care 
Programul Loto-Pronosport le dă pen
tru meciurile cuprinse în programul 
concursului Pronosport nr. 42 din 18
octombrie 1959.

I. Dinamo Bacău—C.C.A. 1, 2
II. U.T.A.—Petrolul Ploești X, 1

III. Știința Cluj—Progresul București 1 X
IV. Dinamo București—Steagul roșu Orașul

Stalin 1, X
V. Minerul Lupenî—Farul Constanța X

VI. Rapid București—Jiul Petroșani l
VII. Dinamo Pitești—C.S.M. Reșița X, 1

VIII. C.S.M. Rădăuți—Unirea lași 1
IX. .Știința Timișoara—Jiul Craiova 1, X
X. C.S.M. Baia Mare—C.S.A. Sibiu 1, X

XI. C.S. Oradea—Recolta Cărei ‘ 1
XII. C.F.R. Pașcani—Foresta Fălticeni 1, 2

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES nr. 40 

Concursul d'n 11 octombrie 
In urma trierii și omologării varian-

grămezilor spontane și intrărilor multi - *
prea personale ale lui Rădulescu. Slabi [fi COOț)6r3,tll)cl 
s-au prezentat și cei doi centri: Z.us-1 
cal și Leați (D.C.). Z Dînd o raită prin magazia de echi-
• Meciul de cat. A Metalul M.I.G. ipa/nent și materiale sportive, tova- 

•* rășii din consiliul asociației sportive 
„Confecția" din București au băgat de 
seamă că unele lucruri s-au mai uzat 
și că ar <i timpul să le mai coasă, să 
le mai dreagă, ca să se poată folosi 

desfășurat pe stadionul^ și mai departe de ele.
Zis și... făcut. Au luat materialele 

respective Și— fuga cu ele la coope
rativă. La cooperativa „Progresul-Ma- 

mai bun om îtif rochineri" din strada Italiană nr. 20. 
Acolo, responsabilul le-a luat în pri-

—Dinamo, din etapă a Xll-a, se va, 
disputa mîine, la ora 15,30, pe terenul 
uzinelor Republica.

RESTANȚE IN CATEGORIA B (
Ieri s-au

Tineretului două restanțe. In primul1 
meci l'arul Constanța a învins Arhi
tectura cu 19—0 (8—0). Constănțenii, 
care au avut cel
Stanciu, au practicat un joc frumos, 
presărat cu multe faze spectaculoase., 
A doUa partidă disputată între Meta
lul M.I.G. II și Meteorul a dat cîștig 
de cauză metalurgiștilor, care au în
vins cu 3—0 (0—0). (N. B.)

• Ieri la Cluj. în meci 
Știința a învins C.F.R. cu 
(17-3).

țării (care a revenit pe merit formației 
Dinamo IV Băneasa), au fost în ge-i 
neral bine pregătite. Vom reda mai jos î 
trei clasamente care ilustrează în modi mire, 
fidel diferența de pregătire dintre echi-/ alta, 
pele participante la turneul final pe o l 
Echipele care au „ochit" cei mai multi 2 handbal de reparat...
jucători: Avîntul Curcani 28 juc. ;C fotbal de umflat și controlat... 18 ca- 
Dinamo 26 juc.; Știința Buc. 25 juc.;/ mere uzate înlocuite cu allele noi... 
Viața Nouă Olteni 16 juc.; AvîntulV 22 mingi date cu unsoare... Și alte cî- 
Frasin 8 juc.; C.F.R. Sibiu 6 juc.f ^eva mici reparații. Hirtia a mers la 
Echipele care au avut cei mai puținii, contabilitate, tov. Andrei Chiraleu a 
jucători loviți: Dinamo 9 juc.: Viața/ făcut socotelile de rigoare și după vreo 
Nouă 16 juc., Av. Curcani 17 juc.; j zece minute delegatul asociației „Con
știința 20 juc.: Av. Frasin 20 juc. jecția" primea răspunsul:
C.F.R. Sibiu 35 juc. Echipele care au) . — Vă costă 844 lei și cincizeci și 
realizat cele mai multe puncte din ZoofX doi de bani.
turile peste bar sau. în careul de trei-) Clientul a căzut o clipă pe gînduri. 
sferturi: Dinamo 22 p. ; Știința 18 p. :C 844,52 lei! Cam mult, și-a zis el, pen- 
Av. Curcani 18 p. ; Av. Frasin 9 p. tru treaba asta măruntă. Suma aceasta 
Viața Nouă 8 p. ; C.F.R. 3 p. I conlează doar în bugetul unei asocia-

Z ții 1 Pe urmă s-a gindit însă că nu și-o 
TR. 1OANIȚESCU Y/Z făcut el bine socotelile și că tovarășii

Să ne gîndim «a cea mai judicioasă 
formulă de campionat pe echipe

Aproape cinci luni a durat lupta 
pentru desemnarea echipei campioane 
republicane de tenis, ediția 1959. In 
acest răstimp, toți jucătorii și jucă
toarele noastre, de la cei mai tineri 
pînă la cei mai experimentați, au fă
cut dovada pregătirii lor. s-au stră
duit — pe măsura posibilităților — 
să ducă la victorie culorile asociației 
sau clubului din care fac parte.

Și, cu cî'teva zile în urma, am 
putut cunoaște pe terenurile din str. 
dr. Staicovici pe cîștigătoarea acestui 
interesant campionat care a angrenat 
toate forțele tenisului nostru. Invin- 
gînd în finală pe Steagul roșu Ora
șul Stalin, reprezentanții clubului 
Progresul București au avut cinstea 
de a îmbrăca tricourile de campioni. 
Succesul lor este binemeritat, oglin
dind pe de o parte preocuparea pen 
tru creșterea unor noi cadre cu pers
pective în tenis (Petre Mărmurea- 
nu, Gheorghe Boaghe) și totodată 
buna pregătire a tuturor echipierilor, 
iar pe de altă parte grija pentru 
omogenizarea formației și prezenta* 
rea unei garnituri cît mai echilibra
te. A doua clasată în turneul final 
(la care au mai participat C.F.R. 
Timișoara și C.S. Oradea), Steagul 
roșu Orașul Stalin, merită, de ase

fifronosport
telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 40 au fost stabilite următoarele 
premii:

Categoria a Hl-a: 5 variante a 
10.905 lei fiecare ;

Categoria a IV-a: 38 variante a 
1434 lei fiecare;

Categoria a V-a: 241 variante ă 
377 lei fiecare ;

Categoria a Vl-a: 967 variante a 
93 lei fiecare ;

Categoria a Vil-a : 3998 variante â
22 lei ’fiecare.

Fond(de premii; 381.691 lei.

O poveste cu niște mingi reparate
s ,,Progresul - Marochineri“

a venit omul să

amical.

Desen de D. MIHA1LĂ

întors și pe o parte și pe 
după care a început să scrie 
bucată de hîrtie: 6 mingi de 

. 22 mingi de

<

menea, felicitări pentru buna compor
tare generală (de reținut că în faza 
de zonă a eliminat pe C.C.A., echipa 
care a deținut 12 ani supremația), 
pentru aceeași atenție acordată ele
mentelor tinere, dintre care Baciu și 
Necula s-au impus cu autoritate.

Am trecut în revistă pe scurt cî
teva aspecte ale acestui atît de dis
putat dar și... discutat campionat al 
țării. Și pe bună dreptate discutat, 
din cauza unui regulament conceput 
cu intenții lăudabile, dar care nu și-a 
găsit cea mai indicată formulare în 
vederea determinării echipei campi
oane republicane. Nu ne referim de
sigur la tingle, greșeli de exprimare 
care din păcate au fost sezisate abia 
în „ceasul al ll-lea" al turneului fi
nal. Steagul roșu, interpretînd „ad li- 
teram" un text al regulamentului, 
care, în mod evident greșit, reducea 
vîrsta junioratului cu un an, a con
testat apartenența la categoria ju
niori a lui Mărmureanu (Progresul), 
deși acesta se încadra după toate re
gulamentele cunoscute (în afară de 
cel al campionatului de tenis pe e- 
chipe 1) și fusese chiar finalist la 
campionatele de juniori desfășurate 
cu o lună în urmă. Incidentul ridi
cat de conducătorii tenismenilor din

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT nr. 41 
Etapa din 11 octombrie

In urma trierii și omologării varian
telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 41 au fost stabilite următoarele 
premii:

Premiul 1: 4 variante cu 12 rezul
tate exacte a cîte 19.028 lei fiecare;

Premiul II : 104 variante cu 11 re
zultate exacte a 878 lei fiecare ;

Premiul III; 1187 variante cu 10 re
zultate exacte a cîte 115 lei fiecare.

Fond de premii: 304.456 iei.

Rubrică redactată de ,1. S. Loto- 
Pronosport. .

de la cooperativă, care au de-aface cil 
zeci și sute de clienți se pricep mai 
bine la calcule.

La termenul stabilit 
ridice lucrurile.

— Gata ?
— Gata! Poftim și
— Dar ne-ați luat

asoc'nfiei sportive

facturai
cam multe pa

rale, să știți. Ia să mă uit și eu pe 
ce... Și a început să cerceteze factura: 
sacîz 28 grame = 0,84 lei... ceară de 
albine 28 grame —1.80 lei... Ață = 
1,14 lei... Unsoare de piele = 4,40 lei... 
soluție de lipit = 0,30 lei... Camere 
Sigheti = 234 lei... Pastile ventil = 
54 lei. In total, materialele costau 
296,48 bani. In regulă I După aceea 
urma capitolul „manoperă" : 250,42 lei. 
Cam multișor! 11 lei pentru unsul min
gilor iui era mult de loc. Dar 168,.30 
lei pentru scosul camerelor din anve
lope și înlocuirea lor cu altele noi plă
tite la capitolul materiale, ori ce s-ar 
spune era de-acum exagerat. Dar ma
rea surpriză abia urma: în afară de 
beneficiul legal, In factură mal apă
rea un capitol. Și încă ce capitol! 
Unul de... 212,25 lei, intitulat... „chel
tuieli utilaj".

Reprezentantul
,.Confecția" nu era specialist in mate
rie, dar nu i-a fost greu să-și dea 
seama că tot... utilajul folosit la cusu
tul unor anvelppe și umflarea unor 
camere se reducea la o pompă, o sulă 
și un aci Pentru folosirea acestui ,,u- 
tilaj", cooperativa cerea 212,25 lei. 
cam atît cu cîl ai fi cumpă ni de la 
„Ferometal" aproape 10 „utilaje" de- 
astea noi-nouțe 1

Povestea pare șugubeață. Dar să 
nu uităm că din cauza „superficialității" 
tovarășilor de la cooperativa „Progre- 
sul-Marochinnri“, o asociație sportivă 
a trebuit să cheltuiască o sumă cu 
care se puteau acoperi alte nevoi.

Dar poate că și forurile în drept 
— U.CJE.C.O.M.-ul — ar trebui să a- 
nalizeze felul fum înțeleg tovarășii de 
la cooperativa „Progresul-Marochineri" 
să-si amortizeze......utilajele".

JACK BERARII) 
VAS1LE GODESCU



Din nou campioană a „Cupei Moldovei"
Arzi cunoscut-o anul trecut. Atunci, 

>e stadionul ,.23 August" dat Iași, lulia 
i rigor aș a entuziasmai spectatorii pre
oțiți în tribune, iar specialiștii în aile- 
ism au asigurai-o că dacă va perse

vera, rezultatele ei vor fi din ce în 
ce mai bune. Tînăra lulia Grigoraș, pe 
atunci elevă în clasa a Xl-a a școlii 
medii mixte din Vatra Dornei, cîștigase 
detașat probele de 100 ni și 400 m 
devenind campioană a „Cupei Moldo
vei". Cîtă bucurie citeam pe țața tine
rei atlete! Și anul acesta, atleta din 
comuna Panaci a fost prezentă la fi
nalele „Cupei Moldovei".

— Nu știu, ne spunea lulia Grigoraș, 
înainte ca starterul să dea semnalul de 
plecare, dacă și la cea de a doua edi
ție a „Cupei Moldovei" voi mai avea 
succesul de anul trecut. Am fost un 
timp bolnavă și nu in-ain putut antrena 
ca de obicei. Dar... puteți fi siguri că 
voi face totul pentru a dovedi că succe
sul obținut de mine anul trecut, la lași, 
nu a fost o simplă întîmplare.

Și, după puțin timp, lulia Grigoraș 
ne-a arătat că știe să se țină de cu- 
vînt. Ea a cîștigat detașat proba de 
100 m plat, iar nu după mult timp 
trecea prima linia de sosire în proba 
de 400 m. Intr-adevăr, victoriile ob
ținute de atleta din Panaci la prima 
ediție a „Cupei Moldovei" n-au fost 
cituși de puțin întîmplătoare...

ii» d.h J ■ Brtî—--------=

Știința Timișoara și Dinamo Bacău 
iu făcut un prim pas spre categoria A!
Cu partidele desfășurate duminică, 
luat sfîrșit și prima jumătate a 

ampionatului categoriei B. Singurele 
chipe neînvinse, Știința Timișoara și 
linamo Bacău, se află, după termina- 

cla-

reducă din handicap. S-au remarcat 
Bulgaru și Țigănuș de la C.C.A., iar de 
la C.S.M.S., Tipu.

3a turului în fruntea celor 
••mente :

SERIA
ființa Timișoara 

voința Sighișoara 
Textila Cisnâd e 
FI. Roșie Agnita 
Știința Petroșani 
I.C. Arad 
Dinamo Tg. Mureș 
Stăruința Odorhei

SERIA
Bacău

A

I
7
7
7
7
7
7
7
7

ll-A

6
6
5
4
2
1
1
1

1 
0
1
0 
o
1 
1

două

0
1
1
3
5
5
5

0 6

58
65
64
66
97
90
92

81:124

98: 
104:
96:
67:
58:
82:
70:

Dinamo ____
Petrolul Ploești
Șt inja Galafi
C.S.A. Marina Constanța 
Petrolul Teleajen
Știința București
Recolta Hâlchiu
Victoria

6
5
4

Buzău

7
7
7
7 3

7 3
7 2
7 0 0 ;

C.C.A. a

7 3

1 
o 
o
1

o
1

0 65:52
2 74:69
3 68:68
3 88:76
3 67:63
4 67:70
4 50:58
7 62:85

★
'eri după-amiază, 

itr-o partidă restantă din etapa

13
10
8
7
7
6
5
0

întîlnit
__ a 

il-a, rclHp.i ieșeană C.S.M.S. Deși 
u au făcut o partidă la valoarea lor, 
jcureștenii au reușit totuși să cîștige 
.1 13-11 (7-1). Militarii au fost su- 
;riori în prima repriză. După reluare 
ispeții au făcut eforturi serioase pen
ii a egala dar nu au. reunit decît să

Cupa nu se
(Urmare din pag. 1)

Sîrmei Cîmpia T urzii a reușit să în
vingă pe Gaz Metan Mediaș abia in 
min. 116 prin golul marcat cie Suru. 
De cele 30 de minute suplimentare au 
avut nevoie și C.S.A. Sibiu și Metalul 
Oțelul Roșu pentru a trece de Chimia 
Făgăraș și respectiv Drubeta Tr. Se
verin. In schimb (și aici e vorba de 
încă o surpriză), pentru C. S. Tg. 
Mureș nu au fost de ajuns nici prelun
girile pentru a învinge pe Voința 
Tg. Mureș. Meciul s-a terminat la e- 
galitate și se va rejuca, fiind vorba 
de două echipe din același oraș.

Scoruri mari 's-au înregistrat la 
Oțelul Roșu (6—3), Călan (7—1). 
Arad (6—0) și Pașcani (5—0). La 
Arad, AMEFA putea ciștiga și la un 
scor mai mare de 6—0; echipa C.S.O. 
a jucat fără nici un interes. Și a ju
cat echipa completă.

O ultimă remarcă: au fost elimi
nate două foste deținătoare a Cupei, 
C.S.M. Reșița și C.S. Oradea.

Iată cîteva din rezultatele de ieri: 
Hîrtia P. Neamț — Unirea lași 

1—4 (0—-2); Steaua Rosie Bacău — 
Rulmentul Bîrlad 3—4 (2—1); Di
namo Sâsar — C.S.M. Baia Mare
2-3 (1-0); C.S.
Titanii București
rea Buftea — Prahova Ploești 1—2; 
Someșul Beclean — Rapid Cluj 0—2 
(0—2); Someșul Gherla — C.F.R. 
Cluj 0—1 (0—0); C.S. Fetești —

Giurgiu — Metalul
2—5 (1—3); Uni-

Fază din meciul C.C.A.—C.S.M.S. lași. Impetuosul atacant al echipei C.C.A,
Aurel Bulgaru, a irecut din nou de adversarul său direct

și va înscrie spectaculos
(Foto: B. Ciobanu)

O inițiativă lăudabilă

Concursuri de mase pentru sportivii de la sate
Pentru dezvoltarea bazei de mase a 

diitației. Federația de specialitate a 
dreprins numeroase acțiuni menite să 
Iragă cit mai mulți sport'vi in practi- 
irea organizată a acestui Sport. In 
::ul 1958 s-a organizat uh 'prim con
us cu oamenii muncii de pe ogoare 

i regiunea Craic'va,
.a concursul sătesc de călărie or- 

anizat în această regiune au fost 
czenți la startul competițiilor sportivi 

in regiunile Ploești, Suceava, Pitești 
regiunea gazdă Craiova. Întrecerile 

e călărie, cele de sulchi sau î’ntrece- 
le la probele de îndemînare au cu 
□scut un deosebit succes. De aceea, 
■derația de specialitate s-a orientat

în acest an, în direcția organizării 
□dț concursuri hipice de niasc în di
nte regiuni ale țării.
Anul acesta concursul de echitație 
țăranilor, va avea loc între 22—25 

itombrie pe hipodromul din P-•'•ni

Poporului — orașul Craiova. La con
curs participă cîte o echipă de regiune, 
fiecare avînd cîte 6 călăreți și 2 condu
cători de tracțiune.

Cîteva iucrurj în legătură cu 
concursul

Probele care se vor desfășura sînt 
axate pe specificul de producție : munca 
agricolă. Pentru oamenii muncii de pe 
ogoare sînt rezervate probe clasice de 
călărie și probe de întreceri cu căru
țele. La probele de călărie spectatorii 
vor avea ocazia să vadă curse de 
galop, curse peste garduri mici, ștafete 
și probe mai grele cu obstacole. In ca
drul probelor ce se vor desfășura cu 
căruțele sînt prevăzute întreceri de vi
teză și întreceri de căruțe cu tracțiune 
progresivă. De pildă, se îr.cepe între
cerea căruțelor încărcate cu o greu
tate minimă, ajungîndu-se pînă la cea 
mai mare gieutate, bineînțeles, atît 
(îi no.-te suporta platforma căruței.

linamo București — C. S. Oradea, 
derbiul campionatului pe 1959

Campionatul republican de polo pro- 
remează astăzi o nouă etapă. In cel 
iai important meci se vor iîntîlni, în 
iapitală. Ddiamo București s\ C. S. 
'rodea,^actuala fruntașă a clâsamentu- 
li. Partida se anunță deosebit de in- 
■resa’ntă, cele două formații fiind prin- 
ipalele pretendente la cucerirea titlu
ri de cqippioană republicană,. Jocul se 
tspuftl'k ștrandul Tineretului începînd 
e lar ora 15,30. La fluierul arbitrului

Th. Angeiescii se vor alinia următoarele 
formații: Dinamo București: Samoilă— 
Bădița, Zahan — Popescu — Laszlo 
(Culiniac), Cociuban, Kroner; C. S. 
Oradea: Bi:o — Csordas, Rujinski — 
Oanță—Novac, Hegyessy, Ilea (Muth).

In celelalte două partide, C.C.A. va 
întîlni, în deplasare, formația C. S. Tg. 
Mnreștj iar la Timișoara echipa locală 
Industria Linii va juca cu Știința Cluj.

dezminte !...
A. S, Pompierul București 0—4 
(0—2); Dunărea Corabia — Știința 
Craiova 0—1 (0—1); Dinamo Tecuci
— Unirea Focșani 4—2 (2—1); La
minorul Brăila — Dinamo Galați 
0—1 (0—1); Gloria Pașcani — C.F.R. 
Pașcani 0—5 (0—4); Victoria Vaslui
— C.S.M.S. lași 0—1 (0—1); Pro
gresul C. de Argeș — Metalul Tîrgo- 
viște 2—3 (0—0); Oltul Slatina — 
Dinamo Pitești 0—1; M.I.G. Fieni — 
Flacăra Moreni 1—5; Locomotiva Bu
zău — Victoria Buzău 1—0 (0—0); 
Voința Tg. Mureș — C.S. Tg. Mureș 
2—2 (1—2, 2—2); Voința Odorhei— 
Tractorul Or. Stalin 3—0 (1—0); 
Chimia Făgăraș — C.S.A. Sibiu 1—2 
(0—0, 1—1); Textila Mediaș — Re-, 
cord Mediaș 0—1 (0—0); Avîntul 
Frasin — Victoria Suceava 1—3 
(1—1); Olimpia Reșița — C.S.M. Re
șița 1—0 (0—0); Șoimii Timișoara— 
C.F.R. Timișoara 0—3 (0—0); Pro
gresul Timișoara — Știința Timișoara 
se dispută azi, joi; Victoria Călan — 
Corvinul Hunedoara 1—7 (1—2); Me
talul Oțelul Roșu — Dubreta Tr. Se
verin 6—3 (2—1, 3—3); A.M.E.F.A.— 
Arad — C.S. Oradea 6—0 (2—0); 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Gaz Metan 
Mediaș 1—0 (0—0, 0—0).

O RESTANȚA IN CATEGORIA B

In meciul restanță disputat ieri la 
Fălticeni, Foresta a dispus de Știin
ța București cu 2—0 (1—0) prin
punctele marcate de Luculescu (min. 
35) și Chițu (min. 68). Oaspeții au 
jucat slab. Gazdele puteau cîștiga mai 
net (raport de cornere: 13—2 pentru 
Foresta). L. NEGRU, coresp.'

Știința-Petrolul 2-2 (2-1)
CLUJ, 14 (prin telefon). Meciul res

tanță dintre Știința Cluj și Petrolul 
Ploești s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate (2—2), după ce pînă în niir. 
32, echipa studenților a condus cu 2-0, 
prin punctele marcate de Mateianu 
(min. 10) și H. Moldovan (min. 32). 
La acest scor, gazdele slăbesc ritmul 
permițînd adversarilor lor să inițieze 
cîteva atacuri deosebit de periculoase. 
La un astfel de atac, D. Munteanu 
reușește să reducă din handicap (min. 
37). De reținut faptul că înainte de i 
primi acest gol, portarul Științei. Ni- 
coară se accidentase în urma unei 
ciocniri avute — involuntar — cu 
Dridea. Din min. 38, poarta echipei 
gazdă este apărată de H. Moldovan, 
Nicoară trecînd ca figurant pe extre
mă. După pauză, Nicoară reintră în 
poartă. Studenții caută să-și sporeas 'ă 
avantajul. Ei ratează însă, în cî eva 
rînduri, prin Munteanu (min. 53) și 
Mateianu (min. 68). In min. 74, li. 
Moldovan este faultat în careu de că
tre Marinescu, dar arbitrul acordă lo
vitură liberă de la 16 m. pa care Ma
teianu o ratează. Către sfîrșitul per
fidei, Petrolul are o ușoară perioadă 
de dominare, în care reușește să și ega. 
leze prin Tabarcea (min. 86).

Arbitrul Willi Măicănescu (București)’ 
a condus în general bine, dar a greșit 
neacordînd 11 m.

ȘTIINȚA: Nicoară — Georgescu,
Mureșan, Costin — Petru Emil, Ne- 
delcu I — Munteanu, Mateianu, Mar- 
cu, Nedelcu II H. Moldovan.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, Ma
rinescu, Neacșu — Fronea, Tabarcea 
— A. Munteanu, D. Munteanu, Dri- 
dea. Babone. Bădulescu.
RADU FISCH, corespondent regional
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Proba este foarte grea, cere îndeniî- 
riare și pricepere în conducerea cailor, 
în același timp atelaje solide, capabile 
să suporte greutăți mari. O altă pro
bă interesantă, care va stîrni desigur 
entuziasmul spectatorilor, este proba 
dc îndemînare cu căruțele. Participan
tul la această probă este obligat să 
conducă căruța respectivă pe un traseu 
sinuos — s-ar ptdea spune, în genul 
probei de slalom la schi. Orice depla
sare de pe traseu sau doborîrea mar
catoarelor se penalizează cu 5 sec., 
iar parcurgerea traseului respectiv se 
cronometrează.

întrecerile prevăzute pentru echipele 
hergheliilor prevăd și ele ptobe de că
lărie clasică și de întrecere cu atelaje. 
Regulamentul la echipele hergheliilor 
e oarecum mai pretențios, el este legat 
de specificul muncii în herghelii, de 
pregătirea călăreților și a conducătorilor 
de atelaje, care se situează pe o treaptă 
superioară ca pregătire decît restul 
participanhlor obișnuiți de la sate.

★
Prin inițiativa luată de federație 

de a organiza concursuri cu oamenii 
muncii de pe ogoare se urmărește dez
voltarea sportului echitației la sate cu 
mijloacele proprii pe care țărănimea 
muncitoare le are la îndemână. Probele 
care se vor desfășura și instruirea în
deaproape a participanților la concurs 
Va mări inteiesul țăranilor muncitori 
pentru îngrijirea animalelor, va duce 
implicit la popularizarea și ameliorarea 
raselor de cai. E neîndoios, de aseme
nea, faptul că în cadrul concursurilor 
ce șe vor desfășura vor fi descoperite 
noi talente din rîndul maselor de ță
rani. g L»

Concomitent cu acest concurși va 
avea loc și un concurs internațional 
de călărie între seniorii și juniorii ;clu- 
bului Recolta și Medosz (R.P.U.Xifti 
Vojvodina (R.P.F.I.).

Cititorii țin legătura cu redacta noas
tră nu numai prin scrisori, ci și cu 
ajutorul telefonului. Astfel, no*, prhnim 
zilnic numeroase telefoane din Capitală 
și chiar din provincie, prin care citi
torii noștri, sportivii sau spectatorii, își 
spun părerea asupra diferitelor î»*r®“ 
ceri sportive, sau ne dau sugestii în 
legătura cu munca redacției, sau cu 
activitatea federațiilor de specialitate. De 
multe-ori, sugestiile ceior care ne-au tele
fonat au folosit muncii redac'ionale, după 
cum eie au constituit un ajutor prețios și 
pentru forurile tehnico-sport ve.

- >■ Dar există și altfel
- - de „telefoane". Este 
" ” vorba de telefoane-
' le pe core le primim
” după publicarea cro-
” niciior la diverse în-

* treceri sportive •
_ ’ special la cele

. foiîraî, »ox ji •— Ț”;—7.—:-----
JL de cluburi și președinți de asociații spor- 
-. tive, antrenori, arbitri, sportivi și... su- 
T porte ri.

k Care
► Să nu -----

■< - sugestie dată redacției
i - derații,
- - contribui
- - sector €
“ ” telefoane

- &

în- 
în

3>pVV3m -w»® de .
fotbal, box și rugbi - de la conducători

antrenori, arbitri, sportivi ■ și. 

e obiectul acestor telefoane ? 
credeți că este vorba de vreo 
J-«- —sau vreunei fe- 
de vreo sezisare care poate 

i la îmbunătățirea muncii într-un 
al activității sportive ! Aceste 

- de multo ori xeci și xeci 
xi — au caracter de... reclamație ! 

iwai întotdeauna, cei care dau acest 
gen de telefoane își manifestă nemulțu
mirea în legătură cu aprecierile făcute 
»n cronică, se arată foc svparați în ca
drul convorbirii telefonice daca ~ ’8’ 
rească sfîntul — a fost criticat cumva 
un jucător pentru joc dur sau atitudine 
nesportivă, vreun arbitru pentru ca a 
condus cu greșeli. Uneori, cromeam 
sportivi, subliniind meritele unei echipe, 
își „pormit" să consemneze în afara 
de anumite lipsuri și laturile pozitive 
ale echipei învinse. Ei bine, atunci mi 
mai e de trăit ! Telefoanele curg Pro
testele ia telefon nu mai, încetează !

Dar să vorbim puțin și la... concret. 
De la Constanța am primit luni spre 
ora prînzuîui 3 telefoane. Ne-au tele
fonat - cel puțin așa s-au recomandat 
— tovarășii Ion Ciogolea, Dumitru Ion și 
Vasile Topală. Vorbind „în numele 
publicului constănjean", ei s-au arătat 
ne mul urniți de cronica apărută în ziar, 
în care, chipurile, nu se vorbea de țo-X 
cui bruta! practicat de jucătorii Rapid-«„ 
ului. Dar lunea nu scapi atât de ușor. 
Nici nu încheiasem bine cea de a --a. 
treia convorbire cu Constanța și iată*-] 
un teîefon de la un suporter al Pro- - " 
greșului, tov. Radu inginer con-^h
struefer, „surprins" că în cronica noa- 
»tră s-ar fi vorbit despre ocazia avută 
de U.T.A. în ultimul minut de joc, fără^ 
să se fi arătat toate ocaziile avute do^ 
Progresul. Apoi r----- Z_*_*
rul echipei C.C.A., Gică Popescu, toc-..

mai un cadru de conducere și îndru
mare a sportivilor, care a condus pre
gătirea echipelor natonale în calitate 
ele antrenor federal. Și acest lucru ne-a 
u mit și mai mult. El s-a arătat nemul
țumit de faptul că în cronică s-a scris 
că Zavoda îi faultase în careu pe 
Crăiniceanu. Deși toate ziarele sublinia- 
seră în cronicile lor faultul^ comis și 
greșeala arbitrului lanopol, în _ convor
birea telefonică antrenorul Gică Po
pescu nu ridica problema locului unde 
fusese comis faultul — în careu sau în 
afara lui, - ci pur si simplu spunea 
că infracțiunea n-ar fi... existat (? I).

Apoi au urmat al
te telefoane tova- 

' rășii Constantin și 
Tănăsescu, care vor
beau „în numele în
tregului stadion „23 
August" !? —, arătîn-
du-se indignați pen

tru motivul că în evidențierea echipelor 
favorite n-am epuizat toate adjectivele 
din dicționar. Și, ca să nu dormim li
niștiți, ei ne-au amenințat că ne vor 
reclama peste tot !!

Bineînțeles că a doua xî au ven't te
lefoanele „celorlalți". La fel de... svpă- 
ra;î ca și primii.

★
Așa cum am sublinia! la început, 

unele telefoane ce ni se dau sînt fo
lositoare muncii redacționale sau chiar 
federațiilor. Dar, din păcate, primim, 
după cum s-a putut vedea, și altfel de 
„telefoane", care dovedesc subiectivism, 
pasiune exagerată de club și un spirit 
autocritic slab. Asemeaea „telefoane" 
ne stinjenesc în muncă. Ele oglindesc 
o mentalitate greșită, ele reprezintă 
o practică și anume — telefonomania — 
ce trebie neapărat sa dispară, o prac
tică care nu ajută. Nici nouă, dar nici 
altora.

V. gradinaru

t

♦

-4-

Duminică start
în ultimul campionat 

al anului
Motocicliștil noștri fruntași vor în- 

ne-a telefonat antreno-Țcepe duminică disputele pentru cu- 
;;cerirea titlurilor de campioni repi:- 
Xhlicani în cursele de motocros. Aceas

tă ultimă mare ompetiție a anului 
prevăzută în calendarul sportului cu 
motor se va desfășura de-a lungul 
a 4 faze : primele două vor avea loc 
luna aceasta — 18 și 25 octombrie — 
iar următoarele în noiembrie.

Traseul pentru toate fazele acestui 
campionat va fi unul și același și 2- 
nume. în București, pe terenul din 
spatele stadionului Constructorul. A- 
cest traseu oferă sportivilor condiții 
de concurs din cele mai severe și în 
același timp spectatorii pot urmări 
întrecerile în condiții optime. , 

Incepînd de astăzi alergătorii odeu- 
reșteni. alături de colegii lor din 
vincie care și-au anunțat participarea 
la campionat, se vor întîlni pe «tra
seul amintit în vederea antrenatnen- 
telor oficiale.

ȘTIRI
• Cele două partide programate 

duminică în cadrul campionatului ca
tegoriei A se vor disputa după ur
mătorul program:

Stadionul Republicii, ora 15.30: Di
namo — Steagul roșu (în deschidere, 
la ora 13.45 : Dinamo I—Aeronautica, 
câmp, oraș cat. I).

Stadionul Giulești. ora 15.30: Ra
pid — Jiul.
• Biletele pentru aceste jocuri se 

pun în vînzare la casele de bilete o- 
bișnuite. Amicii clubului Dinamo își 
pot ridica biletele pentru meciul Di
namo —•. Steagul roșu, în baza tiche
tului nr. 10.
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Campionatul
(Urmare din pag. 1")

mondial feminin de baschet

gară (pentru că în fața echipei 
U.R.S.S. nu putem avea nici o preten
ție) să hotărască ce loc 
echipa R. P. Romîne la 
portantă competiție. Noi 
sperăm că măcar în aces
te partide baschetbalistele 
noastre vor juca — în 
sfîrșit — la valoarea lor, 
vor avea o comportare 
frumoasă.

Trecînd la descrierea 
celor mai importante me
ciuri de ieri și de azi, 
vom începe cu partida 
dintre reprezentativele 
R.P. Bulgaria și R. Ce
hoslovace, de mare im
portanță pentru stabilirea 
ocupantelor locurilor 1-3.

Baschetbalistele bulga
re s-au comportat splen
did și datorită puterii de 
luptă exemplară, a preci
ziei în aruncările de la 
semi-distanță și distanța 
precum și a modului în 
care au știut să tempe
reze jocul în viteză al 
adversarelor, au obținut o 
meritată victorie. Echipa 
R. P. Bulgaria a avut în 
Ghioșevâ și Cealașkanova 
nu numai excelente co
ordonatoare, ci și foarte 
bune realizatoare. Repre
zentativa R. Cehoslovace 
a încercat să impună jo
cului un ritm rapid — 
care i-ar fi convenit — 
dar s-a „izbit" de apăra
rea dîrză a campioanelor 
europene. Scorul de 54-47 
a fost realizat de: Cealaș
kanova 16. Kuzova 10, 
Voinova 10, Ghioșevâ 9, 
Ranghelova 7, Totova 2, 
pentru R. P. Bulgaria și 
de Gubalkova 23, Ves- 
kova 6, Skupilova 4, Marlova 4. 
barova 4, Tajisikova 4, Trojkova 
pentru R. Celioslovacă. Meciul a 
arbitrat de Skiloiannis (Grecia) 
Reverberi (Italia).

Intîlnirea susținută de echipa țării 
noastre în fața reprezentativei R. P. 
Bulgaria a fost echilibrată pînă în 
minutul 13, cînd scorul era de 14—13 
în favoarea echipei bulgare. Din acest 
minut, baschetbalistele bulgare

va ocupa 
această im-

A.
Moscova, 13 octombrie 1959. In cadrul celui de al 

3 lea campionat mondial femmtn de baschet de la 
Moscova s-a desfășurat meciul dintre echipele R. P. 
Romine și R. P. Polone.
In fotografie: o fază din acest meci, care s-a ter

minat cu scorul de 52:45 in favoarea echipei R. P. 
Polone.

(Telefoto: Tass Moscova)

Ku-
2, 

fost
Și

distanțat și au realizat scorul final 
de 64—37. Cea mai bună jucătoare a 
echipei noastre a fost Cherciov.

Iar acum, iată rezultatele tehnice 
înregistrate în ultimele două zile, cla-

NOU SISTEM 
A CAMPIONATULUI I

DISPUTARE 
UNIONAL DE FOTBAL

samentul și programul întîlnirilor de 
joi și vineri: R. P. Bulgaria —■ R. Ce
hoslovacă 54—47 (27—24), R.P.F. Iu
goslavia — R.P.D. Coreeariă 50—47 
(27—24), R. P. Bulgaria — R. P. 
Romînă 64—37 (32—15), U.R.S.S. — 
R.P.D. Coreeană 
R. P. Polonă — 
40 (36—19).

89—24 (47—12),
P. Ungară 62—R.

1. U.R.S.S.
2. R.P. Bulgaria
3. R.P. Polonă
4. R. Cehoslovacă
5. R.P. Romînă
6. R.P. Ungară
7. R.P.F. Iugoslavia
8. R.P.D. Coreeană

4
4
4
3
4
4
3
4

1
4
2
2
1
1

1
0

0
0
2
1
3
3
2
4

287—149 
235—168 
220—228 
178—153 
172—212 
160—230 
140—176 
154—239

8
8
6
5
5
5
4
4

Clasamentul este întocmit fără re
zultatul meciului R. Cehoslovacă —• 
R.P.F. Iugoslavia, a cărui desfășurare 
este în curs la închiderea ediției.

Joi se dispută meciurile: R.P.F. Iu
goslavia — R. P. Romînă și U.R.S.S. 
— R. Cehoslovacă, iar vineri: R. P. 
Ungară — R.P.D. Coreeană și R. P. 
Polonă — R. P. Bulgaria.

Turneul candidațîlor

LA SFÎRȘ1TUL CELUI DE AL TREILEA TUR: TAL 15‘/2, KERES 14
Ultima rundă (a 21-a) din cel de 

al treilea tur n-a adus modificări în 
partea superioară a clasamentului. 
Amîndoi fruntașii au cîștigat. Tal la 
Benko, iar Keres la Olafsson. Distanța 
de U/2p. dintre cei doi se menține.

Tot atît de interesantă devine a- 
cum lupta pentru locul trei în cla
sament, la care este prezent și ex- 
cainpionul mondial V. Smîslov. El a 
întrerupt ai avantaj la Fischer. In 
cealaltă partidă întreruptă, Gligorici— 
Petrosian, șansele sînt aproximativ e- 
gale, dar marele maestru iugoslav a 
refuzat propunerea de remiză a ad
versarului său, încercînd să găsească 
la analiză căi de cîștig.

Iată clasamentul : Tal 157?, Keres 
14, Petrosian 11 (I), Smîslov lOl/z 
(1), Gligorici 10 (1), I’ischer 872 (1), 
Benko 672. Olafsson 6.

De remarcat că marele maestru Tal 
termină cel de al treilea tur cu un 
scor excepțional: 6 puncte din 7 par
tide 1 Printre învinșii săi recenți se 
află și talentatul șahist american 
Bobby Fischer, față de care Tal con-

duce în partidele directe cu 3—0. 
Iată cum a decurs ultima lor întîln-ire:

INDIANA VECHE

1 d l Cf6 2. c4 g6 3. Cc-3 Ng7 4. e4 
dfi 5. Ne2 0—0 6. Cf3 e5 7. d5 Cbd7 
8. Ng5 h6 9. Nh5 a6 10. 0—0 De8 11. 
Cd2 Ch7 12. b4 Nf6 (Pînă aci, aceleași 
mutări ca în prima partidă Tal-Fische'r 
din acest turneu, în care americanul 
a jucat 12... Cgo fiind apoi învins) 
13. N:f6 Ch:ÎC> 14. Cb3 De7 15. Dd2 
Rh7 16. De3 Cg8 17. c5 f6 18. e:f g:f 
19. f4 e:f 20. D:f4 d:c 21. Nd3 1 c:b 
(Fischer are doi pioni în plus, dar 
Tal nu pare să se sinchisească de re
gulile aritmeticii... El pornește la a- 
tacul regelui advers) 22. Tael Df6 23. 
Tefi! D:c3 24. N:f5 + T:f5 25. D:f5 + 
Rh8 26. TÎ3

Din țările care construiesc socialismul
150.000 da sportivi albanezi au 
participat la prima Spartachiadă 

națională

succesele obținute în întîlnirile des
fășurate în țară și peste hotarele pa
triei.

Astfel, un număr de 24 de sportivi 
au primit înaltul titlu de maestru 
emerit al sportului din R.D. Germană, 
iar 77 de atleți, înotători, canotori și 
sportivi de la alte discipline au fost 
distinși cu titlul de maestru al spor
tului. Printre noii maeștri emeriți ai 
sportului din R.D. Germană se nu
mără D. Gothe, M. Schubert. 
Seifert, P. Berendt, D. Biling.
Glesscr, M. Merckel și G. Mobus, 
campioni ai lumii pe anul 1959 la 
slalom-canoe.

p. 
u.

Negru: B. FISCHER (S.U.A.)'

'J

Alb: M. TAL (U.R.S.S.)
In această poziție dificilă, Fischer a 

cheltuit 40 minute de gîndire ! O șan
să de a continua rezistența ar fi fost 
26... Cdf6 27. T:c3 N:e6, dar șahistul 
american n-a vrut să renunțe la damă 
și a continuat: 26...D62 27. Te8 Cdfti 
28. D:f6-|- D:f6 29. T:f6 Rg7 30. TH8 
Ce7 31. Ca5 h5 32.h4 Tb8 33. Cc4 b5 
34. Ce5 și negrul cedează.

Campionatul unional, tradiționala 
competiție a fotbaliștilor sovietici, se 
pregătește să adopte o nouă for
mulă de disputare. După cum se știe, 
în actuala formulă, în cadrul cam
pionatului participă 12 echipe în ca
tegoria A și nu mai puțin de 101 în ca
tegoria B. Cu fiecare, an, a crescut 
tot mai mult calitatea fotbalului prac
ticat dc echipele de categoria B și 
foarte multe dintre acestea se pot in

n La Osaka s-a desfășurat al doi
lea meci atletic dintre reprezentativele 
R. F. Germane și Japoniei. Atleții 
vestgermani au obținut victoria cu 
169—119. Cele mai bune rezultate 
le-au înregistrat: Germar pe IDO m 
(10,3 sec) și Marianne Werner la 
greutate (16,29 m) — record german.

a După 8 etape, în campionatul de 
fotbal al R. Cehoslovace în fruntea 
clasamentului se 
va cu 10 p.

s în vederea 
Țara Galilor — 
gleză pregătește 
Vor debuta c ... .
Smith, Connelly, Clough și Holliday. 
Tripleta înaintării va fi: Greaves. 
Clough, Charlton.

■ în campionatul U.R.S.S. de fot
bal s-au mai înregistrat următoarele 
•rezultate: Dinamo Kiev — Șahtior 
1—1, Zenit — Moldova 3—1, Torpe
do — Aripile Sovietelor 1—0.

■ Deschiderea sezonului de schi la 
Leningrad a reunit aproape 200 dintre 
cei mai buni schiori ai ofașului. în 
proba de 10 km. pe locul I s-a clasat 
Estafev, iar la 3 km femei primul loc 
a fost ocupat de Martveeva.

■ Iată ultiinele rezultate din cam
pionatul de hochei ai Uniunii Sovie
tice: Aripile Sovietelor — Himik
5—l/J Lokomotiv — Spartak 5—1. în 
clasament conduce fără nici o Infrin
ge»® qechipa campioană Ț.S.K.M'.O.

află Slovan Bratisla-

întîlnirii de fotbal 
Anglia, naționala en- 
o formație întinerită, 

cinci jucători: Allen,

trece de la egal la egal cu cele din 
categoria A.

In aceste împrejurări. Federația de 
fotbal din U.R.S.S.. considerînd că 
sistemul de disputare a întîlnirilor din 
categoriile A și B nu mai corespun
de cerințelor actuale ale fotbalului 
sovietic, a dat publicității noi pro
puneri de desfășurare a campionatu
lui. Redăm mai jos principalele 
schimbări pe care le preconizează Fe
derația de fotbal a U.R.S.S.

Din categoria A .vor face parte 22 
de echipe. Celor 12 participante în 
prezent Ii se vor alătura selecționa
tele Bielorusiei, Armeniei. Azerbaidja
nului, Uzbekistanului, Kazahstanului, 
Letoniei, Lituaniei. Estoniei și cele 
două învingătoare în turneul prime
lor clasate în seriile categoriei B.

De notat că în anul viitor, cam
pionatul categoriei A se va desfă
șura în două serii a cîte 11 echipe. 
In etapa următoare, primele trei echi
pe din fiecare serie își vor disputa 
lacurile 1—6, următoarele trei echipe 
din ambele serii — locurile 7—12 etc. 
Se menționează că atît prima parte 
a-campionatului (serii) cît și cea de 
a doua (etapa finală) se vor desfă
șura tur-retur. Noile propuneri prevăd 
ca în categoria B să se întreacă 98— 
104 echipe.

Timp de 8 zile pe stadionul „Kemal 
Stafa" din Tirana s-au desfășurat în
trecerile finale ale primei Sparta- 
chiade naționale a R.P. Albania, or
ganizată în cinstea celei de a 15-a 
aniversări a eliberării țării de sub ju
gul fascist. In primele etape, această 
mare competiție de masă a sportului 
albanez a reunit la starul diferitelor 
întreceri peste 150.000 de sportivi și 
sportive. In timpul concursurilor finale 
au fost stabilite 18 recorduri republi
cane la atletism, tir, haltere și ciclism. 
Pentru cele mai bune rezultate obți
nute în competitive finale și în mo-, 
bilizarea sportivilor, orașele Tirana' 
si Vlora au primit drapelele Corssi- 
liiului de Miniștri al R.P. Albania. <

La festivitatea de închidere au luat i 
parte și delegații sportive din U.R.S.S. k —

țările de democrație populară, care/ rentru
asistat la manifestațiile sportivei Sportu[ profesionist își dezvăluie tot 
la mana. f mai mult carențele sale. Pentru o exis-

(Agerpres) / fetiță mizeră, sportivii din țările ca
pitaliste sînt nevoiți adeseori să lupte 
peste puterile lor periclitindu-și chiar 
viața în întreceri. Iar atunci cînd nu 

a„ - f 'naL aduc profituri patronilor lor, ei
dr?on hlTîi arl'acați în stradă. Dar chiar si a-
Republicii Demo-//u„cZ sM încă în Jorm^ sporiiv.. 

projesioiu,șii au salarii mici, cu cure nu 
pot face față vieții. In disperare ei sînt

Cu și fără comentarii...
Și 
au 
de

Noi maeștri 
în R. D.

ai sportului 
Germană

Cu prilejul celei 
sări a proclamării 
erate Germane, mai mulți sportivi din 
țara prietenă au fost distinși cu înal
te titluri pentru măiestria lor, pentru J nevoit i adesea să recurgă la cele mai 

\ felurite metode pentru a-și asigura o 
existență. Exemplul de mai jos este 

in acesta-sens.
----— fotbaliști englezi din echipa 

dk profesionistă Ippswich Town, in lipsa 
f unei alte surse de existență pentru o 
/'perioadă cînd campionatul era între- 

faCă hamali.

In 1960

Echipa de șah a R.P. Ungare conduce^
în macini cu R. P. Bulgaria

In cadrul competiției de șah „Cupal ^p/"'7-*ai/°7iofărir sd '^se 
Europei", la Budapesta se desfășoară! 
la 10 mese meciul dintre echipele re-% 
prezentative ale R.P. Ungare și R.P. J
Bulgaria. După două 'tururi. rezultatulC. O competiție de înot 
este de 7—6 în favoarea echipei ma-1 desfășurată recent în 
ghiare. 7 partide fiind întrerupte. IatăAorașul francoz Mar- 
cîteva dintre rezultatele înregistrate :f sei lie a avut un epilog 
Popov—Szabo 0—-1; Delly—Tringov Ttragicomic. Seara tîr- 
1—0; Minev—B-aițcza >/2—>/2; Por-/ziu, după terminarea

tisoh—Boboțov */2—7z, Szily—Prahovy tuturor întrecerilor, se- 
1—0; Tringov— Delly 1—0; Foriatos—I diul clubului organiza- 
Milev 0—1; Kolarov—Honfi 1—O;jt°r a fost ținta unor
Florian—Pîdevski l/2—‘/2; Neikirch—S hot'- Sub protecția în- 
Bilek %—‘/2. (Agerpres) Jtunencului, răufăcăto-
________________________________  C rii s-au introdus în 

clădirea clubului și au 
furat de acolo casa de 
bani. Cînd s-a desco-

Un mare tarneu de baschet la Paris
Federația franceză de baschet a a- 

nunțat recent că are în proiect orga
nizarea unui important turneu interna
țional, care se va desfășura la Paris 
în luna septembrie a anului 1960. De
taliile organizatorice ale acestui tur
neu au fost luate în discuție în urma 
tratativelor ce au fost duse la sfîrși- 
tul campionatului european de bas
chet de la Istanbul.

La turneul de la Paris, urmează să 
'participe mai multe reprezentative de

existență
Eără a sta mult la îndoială, ei au și 
tradus în viață hotărîrea lor Dar iată 
că, obișnuiți mai mult cu balonul ro
tund și mai puțin cu căratul... lăzilor 
fotbaliștii deveniți ad-hoc hamali i 
prea dădeau randament. Nemulțumii, 
patronul le căuta pricină cu luminarea 
și apoi n-a ezitat să dea in judecată 
pe vremelnicțț săi slujbași sub pretex
tul unor prejudicii aduse, chipurile, inr 
t re prinderii sale.

Cei cinci fotbaliști „infractori" au 
ajuns astfel in fața instanței. Situație 
neplăcută, care de obicei se soldează cu 
amendă sau închisoare. Aici insă, în 
ultimul moment, norocul le-a surîs. Ju
decătorul, care întimplător era și... ar
bitru de fotbal, s-a arătat indulgent, 
achitlndu-i pe

Hoți ghinioniști
perit furtul, țoală lu
mea a fost cuprinsă 
de panică. A fost a- 
nunțată poliția, au în
ceput cercetările, se 
evaluau sumele furate... 
Și totuși, în supărarea 
generală, un singur 
om a făcut opinie se
parată. Acesta era ca
sierul clubului, care — 
anunțat la telefon — a 
început să rida în ho
hote: „Ce hoți naivi I 
Casa de bani nu con-

inculpați I

oi

„Record” de
Nil este un secret faptul că în Ger- 

țărî angajate la întrecerile de baschetQ mania Occidentală, numărul specta- 
din cadrul Jocurilor Olimpice de la/torilor la manifestațiile sportive este 
r> .... i-n confjnu5 scădere Aceasta în timp

, , ---- ------,_ce prețul biletelor de intrare la me-
S.U.A., Uruguay șl Brazilia. Pe dexciuri continuă să rămînă extrem de 
altă parte, — după părerile expriniarf ridicat.
te de conducătorii forului francez — > Intr-un număr recent al revistei 
și alte echipe care se vor remarca la ( vestgertnane ,,Der Fussball Trainer" 
întrecerile olimpice de baschet și/erau consemnate două „recorduri" ale 
care doresc sa participe la mtilmrile 1de la Paris „pot să aducă noi proptt->numarului. m,c de N’cctator. prezțnți 
neri pentru organizarea și desfășu-Ma meciurile de campionat. La trei 
rarea i acestui turneu postolimpic". (partide din prima ligă vestgermană 

L-...

Roma. Pînă acum au fost trimise in
vitații următoarelor țări: U.R.S.S'• *

spectatori în R.

ține decît... polițele cu 
datoriile noastre nea
chitate".

După cum se vede, 
„profesioniștii" sparge
rilor din occident ar 
trebui să-și îndrepte 
atenția către alte do
menii de activitate 
deoarece operînd la se
diile cluburilor sporti
ve amatoare — care 
activează fără nici un 
sprijin material —■ 
ei riscă să rămînă me
reu. . . păgubași.

F. Germană
nici 250 spectatori J Esten-au asistat

vorba — după cum relatează sus nu
mita revistă — de meciurile Phonix 
Ludwigshaffen—Warmstadt, 98 spec
tatori ; Phonix—Waldhoff Mannhekn, 
72 spectatori și Darmstadt—Schwein
furt, nici 50 spectatori!

Atîția spectatori au fost numărați. 
Dar cîți din ei au avut bilet de intra
re ? Trebuie să ținem cont de faptul 
că meciurile de prima ligă sînt tiftfiă- 
rite — gratuit 1 — de antrenori, zia
riști, medici, precum și alte perene 
oficiale... ’ .'
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