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In anii puterii pcpula^^^ 

s-au construit in Valea 
Jiului mii de apartamente 
pentru oamenii muncii, iar 
la Uricani a luat ființă 
un oraș nou.

lată, in clișeul alăturat, 
o vedere panoramică a 
ticului oraș al minerilor 
de la Uricani. E doar 
unul din orașele nou apă
rute pe harta patriei.

Agcrpres)

H0MIN0-50WI
O VIZITA DE NEUITAT

— Corespondență din Moscova —

a patro- 
al treilea 
de bas-

din cele

întrecerile primei etape (pe asociații sportive și comune) sînt pe sfîrși- 
e. încă o săptămină și cei mai buni crosiști ai diferitelor asociații de pe 
itreg cuprinsul țării — calificați dela etapa anterioară — se vor prezen- 
i la startul celei de a doua etape: pe localități și centre de comune.
Pînă atunci, în rîndurile ce urmează, facem loc relatărilor coresponden- 

lor noștri în legătură
•are.

cu întrecerile primei faze și pregătirile fazei urmă-

din raionul 
aceste zile o 

con- 
,7 

pînâ în

• Asociațiile sportive 
ledgidia desfășoară în 
îtivitate febrilă, organizînd 
arsuri de cros în cinstea zilei de 
Noiembrie". Numai la sate, . 
rezent numărul celor care au parti- 
ipat la întrecerile crosului „Să îr.tîm- 
inăm 7 Noiembrie" a atins cifra de 
100. Un număr mare (3100) 
a soortivi s-au prezentat la startul 
iferitelor probe ale crosului „Să în- 
împinăm 7 Noiembrie" în orașele 
Cernavodă și Medgidia.
(Ștefan Constar.tin-eoresp.).

desfășura în
că re vor de-

fazei pe 
intensl-

* In orașul Iași, întrecerile 
ații se desfășoară cu o 

oe crescîndă. La școala medie de 
te nr. 4 au avut loc concursuri pe 
ase, la care au participat toate cele 
)0 de eleve ale școlii. Ditpă întrece-

rile interclase se ver 
trecerile fazei pe școală, 
semna participanții la etapa pe oraș 
a crosului „Să întîmpinăm 7 Noiem
brie". Preocupări pentru o bună orga
nizare a crosului „Să întîmpinăm 7 
Noiembrie" am întilnit și Ia asociații
le sportive Penicilina, școala medie 
Costac'ie Negruți etc. (R. Bogdan— 
cores p.) ..
» Duminica trecută, încă de diminea

ță, centrul orașului Baia Mare răsuna 
de cîntecele celor peste 420 de tineri 
care sc îndreptau spre Cîmpul Tinere
ții, locul de desfășurare a primului 
concurs de pregătire a crosului (faza 
pe oraș) organizat în cinstea zilei de 
7 Noiembrie. Apoi concurenții au parti
cipat la probele de 500 m, 800 m, 
1000 m și 1500 m luptind dîrz pentru 
victorie. (V. Săsăranu—coresp).

9 La sfîrșitul acestei săptămîni 
sportivii din București vor participa 
la întrecerile celei de a doua etape (pe 
raioane) a crosului „Să întîmpinăm 
7 Noiembrie". In aceste zile pregăti
rile sînt în toi. Sportivii din raionul 
Tudor Vladimirescu vor concura, pe un 
stadion nou — stadionul Voința — 
care se inaugurează duminică cu oca
zia organizării celei de-a doua etape 
a crosului. Vineri, la sediul raionului 
U.C.F.S. 
prelucra 
sportive 
rare al
amănunte de organizare.

Tudor Vladimirescu se va 
cu toți președinții asociațiilor 
din raion planul de desfășu- 
crosului, precum și celelalte

Reprezentativa feminină de baschet 
a țării noastre a petrecut luni o zi 
minunată. Am fost oaspeții comsomo- 
liștilor de la „Prima uzină de stat de 
rulmenți" din Moscova, care 
nat echipa noastră la cel de 
campionat mondial feminin 
chet.

Am cunoscut astfel, una
mai mari uzine din Uniunea Sovie
tică, mîudrie a industriei grele sovie
tice, în care s-a aplicat pentru prima 
dată programul redus de muncă de 
7 ore.

Înființată în 1931, uzina a fost eva
cuată în timpul Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei în diferite ra
ioane ale Uniunii Sovietice, unde au 
luat ființă astfel noi fabrici de rul
menți.

Uriașă 
z război a 
■ 1950, ea 

antebelice ,........„.................. .. .....
și automatizarea procesului de pro
ducție, productivitatea este în conti
nuă creștere. Rulmenții fabricați aci, 
de o calitate excepțională, se ex
portă atît în țările socialiste cît și 
în numeroase țări capitaliste.

Mîndria uzinei o constituie secția 
automatizată, prima de acest gen din 
lume, unde de la topitorie și pînă la 
ambalarea rulmenților totul 
automat, 
văzut 
greș, 
sever 
Doar 
pra veghea mersul mașinilor...

Așa cum ne spunea secretarul co
mitetului de comsomol al uzinei, tov. 
Oleg Litilin, 80% din procesul de 
producție al uzinei va fi automati
zat în cadrul planului septenal, res
tul reprezentînd sectoare în care auto
matizarea nu este rentabilă.

Am vizitat casa de cultură a uzi
nei cu o șală de festivități și specta
cole de peste 750 locuri, cu cercuri 
culturale în care activează mai mult 
de 2500 de tineri, 
nante am aflat și 
asociației sportive 
din care fac parte 
In cadrul celor 22 
se practică aproape toate disciplinele 
sportive cunoscute în U.R.S.S. Echi-

pele. uzinei participă nu numai li- 
numeroasele spartachiade și campio
nate de casă, ci și la multe campio
nate unionale, regionale și ale ora
șului Moscova. Personalul uzinei are 
la dispoziție o sală de sport, precum 
și un stadion unde activitatea este- 
la fel de bogată atît vara, cît și 
iarna. Uzina posedă, de asemenea, în 
afara orașului, baze sportive pentru- 
schi și ciclism. Peste 400 de oameni 
merg duminica în excursii. Numai în 
acest an mai bine de 300 tineri au 
primit insigna de „Turist al U.R.S.S.“-

MIRCEA COSTEA

(Continuare in pag. a 4-a)

Cant pi onatul feminin de șah

Margareta Teodorescu învinsă 
Polihroniade!de Elisabeta

t l-a disputată aseară, a a- 
înfrîngere a fruntașei clasa- 
Margareta Teodorescu. Ea

Runda a 
îs prima 
lentului „ 
fost învinsă într-o partidă de 36 mu-

— Teodorescu 0-1, Nicolau—Ududec 
1-0; runda a 10-a : Farcaș—Polihro- 
niade 0-1, Teodorescu—Filipescu 1-0, 
Udttdec—Antonie 1-0, Friedman—Siga- 
las 1-0, Perevoznic — Desmireanu 
i/2—>/2, Gogîlea—Nicolau 0-1 ; runda 
a 1 l-a: Nicolau—Perevoznic 1-0, Anto
nie—Gogîlea >/,—>/2, Popa—Rădăcină 
>/2—>/2, Soos—Farcaș 0-1.

In clasament: Margareta Teodores
cu 8>/2 (din 11), Elisabeta Polihronia- 
de 7‘/2 (din 10), Alexandra Nicolau 
7 (din' 10), Rodica Reicher 6 p. și 2 
partide întrerupte cu avantaj (din 11).

a fost dezvoltarea de după 
acestei uzine. încă în anul 
a depășit nivelul producției 
și astăzi, prin mecanizarea

se 
Vizitînd această secție 

automate care lucrează 
executînd în același timp un 
control de ordinul micronului, 

ici-colo cîte un maistru care su-

facc 
am 

fără

Lucruri impresio- 
despre activitatea 
„Trud“ a uzinei, 
peste 2700 tineri, 

secții sportive

Știrile zilei
FOTBAL

Israel-lugoslavia 2—2 I
Ieri a avut loc la Tel-Aviv intîlnirea d& 

fotbal din cadrul preliminariilor turneului o- 
limpic •ntre echipele Israelului și ]{. p. l\ Iu
goslavia. Meciul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate (2—2) după ce la pauză fotbaliștii 
iugoslavi conduceau cu 2—0. iu aceeași grupa 
joacă și echipa Giecici

R.F. Germană-Olenc'a 7—0 (2—0)
Ieri la Koln echipa R. F. Germane a în

trecut reprezentativa Glandei cu 7—0 (2—bj.

Echipa Algeriei libere învinsă 
la Pekin

In cadrul turneului susținut în R. F. C’ftt-i 
neză echipa de fotbal a Algeriei libere a t«- 
tilnit la Pekin selecționata orașului. Gazdei* 
au cîștigat cu scorul de 4—'2 <G—0).

HALTERE

O excelentă performantă a Iui 
Anatolii Jgun.

Intr-un concurs desfășurat la laroslav tină- 
rul halterofil sovietic Anatolii Jgun a reușit 
să „smulgă" 125,5 kg, performanță care în
trece cu 0,5 kg recordul mondial oficial al lui 
Koslîlev in limitele categoriei ușoare. Cu a 
zi înainte la Stalinabad Vitalii Dvigun a ta* 
talizat la categoria semigrea în trei stiluri 
465 kg — al doilea rezultat din lume iu isto
ria probei.

Sîmbâtă dupa-amiazâ, deschiderea festiva
a activității pe patinoarul „23 August“

f

B

® Un meci tradițional: C.C.A. — 
Știința Cluj o Frumoase demon
strații de patinaj artistic a In 
completarea programului — mo
mente vesele

El.EONVRA

Gura Cești 
lembramțâ, 

o plapumă 
pe timpul

alene fi 
cu zgura 

de bas* 
stau me-

Frunze tegînindu-se 
apoi confunidîndu-se 
terenurilor da tenis, 
chet sau volei, care ___
lancolice fi văduvite de far
mecul pe care li-l dădeau 
plante și panourile, de far
mecul disputelor sportive, de 
farmecul gălăgioșilor specta
tori.

Sportivii 
mutat în 
panourile 
loc ferit 
păsările 
sprințare . 
vor lua la întrecere cu 
sul turn al complexului.

„Gospodarii își pregătesc 
plapuma de toamnă" spune o 
vorbă. Plectnd de la acest 
fapt putem spune că cei care

W

Cine va ajunge primul la puc? Unul din „gemenii" Szabo sau masivul 
fundaș Varga? Aspect de la antrenamentul echipei Voința M. Ciuc 

(Foto: Boris Ciobanu)

SPORTIVA

GVCtiLEA
văzută de Gora

ri de Elisabeta Polilironiade, care a 
scris a treia victorie succesivă. In- 
ngătoarea a știut Să profite exact de 
greșeală din ‘deschidere a adversa- 

i, atacînd apoi cu siicces poziția ex
isă a regelui în centru.
Alle rezn'tate : 
anu—Teodorescu 
. 1-0, Filipescu—Farcaș 1-0, Antonie

întrerupte : Desmi-
0-1, Soos—Filipes-

ț

Toamna... e reportaj
de sezon.

'Toamna... e un, reportaj cu 
must, cu tumultul recoltelor 
adunate, cu abundente norme 
in contul anului care ■ vine, 
cu duioase, frunze galbene, cu 
gingășia îndragostiților care 
părăsesc parcurile singuratice, 
cu calmul pensionarilor care 
își citesc gazeta î.n grădină 
cu umbrela lingă ei...

Toamna... totul, e 
belșugat reportaj.

Minat de această 
plecat în căutarea 
Am încehut insă să 
low 
livă. Astfel, am ajun-, la 
„Complexul sportiv 23 August". 
Aici am 
Copaci

un im

amidee 
toamnei, 

încchut insă să caut o 
vn.i aparte, o toamnă, spor* 

Astfel, ....

găsit aproape lotul, 
în mantii ruginii.

i și spectatorii s-au 
săli. Iar plasele fi 

au foșt depuse la 
și sigur pînă 
vor dansa 

printre copaci

cînd 
iarăși 
Șl Sff 
imen-

se ocupă tie , Complexul sportiv 
23 August" sînt buni gospodari. 
Ei au adus de la ” 
50 camioane de 
material care ca 
va ocroti gazonul 
iernii.

Cînd am ajuns la terenurile 
de handbal unde cu cîteva 
clipe înainte se încheia disputa 
„Sparțac-Electra", am aflat 
că și handbalul se retrage în 
săli in formă redusă.

Alt popas. Terenul de ho
chei pe iarbă — covor minunat 
de frumos — se-ntihde în fața 
noastră. Run venit la „finale'. 
fia, a xmnit toamna fi 
Dau •& plec. Un prieten, mare 
amator al a.estui sport, uta 
face atent.

— Mergi la gheață ?

E adevărat. S-a deschis Pa~ 
tinoarul artificial. De altfel, a 
și avut loc primul antrena
ment de hochei pe gheață at 
echipei C.C.A. Prietenul era 
un amator inițiat al hoche

iului.
Am trecut pe la patinoar 

Copii tineri și vîrstnici um- 
pluseră patinoarul și alunecau 
în acordurile muzicii. Era ora 
12. Mă uitam la patinatori, la 
gheața. La aceeași oră înotătorii 
aveau la ștrandrul Tineretului 
ultimul concurs in aer liber.

După-amiază la fotbal, am 
uitat de reportaj, de toamnă.

Fotbalul se joacă pînă cade 
zăpada.

BORIS CIOBANU $
6

Au mai rămas numai două zile 
pînă cînd activitatea sportivă de pe 
patinoarul artificial din parcul „23 
August" va fi inaugurată oficial. E- 
venimcntul este așteptat cu nerăbdare 
de iubitorii patinajului dar, mai ales, 
de sportivi care, în aceste zile, se 
pregătesc cu asiduitate. Zilnic, pe pa
tinoar se desfășoară antrenamentele 
patinatorilor și ale jucătorilor de ho
chei, a căror evoluție în acest sezon 
se anunță dintre cele mai proni 
toare, datorită, în special, faptului 
la o dată atît de timpurie ei se 
pregăti în condițiuni optime, 
gheață.

Programul acestei festivități a

t {si
ca 

pot 
pe

Programul acestei festivități a ră
mas în linii inari cel anunțat. Punc
tele lui de atracție vor fi, Iară îndo
iala, evoluția patinatorilor fruntași din 
Capitală, printre care se remarcă ti
nerii Radu lunian, Cristma Patraulea 
și alții, apariția artiștilor patinatori 
profesioniști care sînt oaspeții noștri 
cu ocazia turneului circului Trolle- 
Rhodin, momentele vesele ' și... pas.o 
nantele meciuri de hochei pe gheața, 
în cadrul cărora vor apare 
cele mai bune formații dtn 
tră.

în privința turneului c’î 
gheață — dkitat cu „Cupa

cîteva dio 
țara naas-

hochei ne 
F.R.il.P." 

— este suficient să amintim că, încă 
din prima zi, vom putea asista la 
reeditarea unei partide tradiționale pen
tru hocheiul nostru: C.C.A. — Știința 
Cluj. De asemenea, tot în prima zi 
vor evolua și jucătorii echipei Voința 
M. Ciuc, care anul acesta se prezintă 
cu un lot valoros: Purcărea, Tasnndl 
(portari), llollo, Ciorbă, Varga. Spic- 
rer, Er. IMlinl (fundași), Szabo /, 
Ferenc.zi, Szabo II— ToM.cs I. An
drei, Oua — Zervcș si Atila IJălmt. 
Ei vor întîlni pe C.S.M. Rădăuți, ,



Clasamentele categoriei B
Inaintea etapei de mîine, clasamentele catego-

rici B se prezintă astîel :

SERIA I :

1. Rapid București 14 11 0 3 279: 37 36
2. Cetaiea Bucur 14 9 3 2 115: 48 35
3. Dinamo Miliția 14 10 1 3 100: 49 35
4. Știința București 13 10 1 2 115: 40 34
5. Sirena București 14 9 1 4 116: 65 33
6. C.S.A. Ploești 15 8 1 6 116: 54 32
7. Metalul M.I.G. II 13 5 2 6 93: 73 25
8. Farul Constanța 14 4 1 9 61: 94 23
9. Petrolul Pitești 15 3 0 12 60:141 21

10. Meteorul 13 1 1 11 40:254 16
11. Arhiteciura 13 0 1 12 29:269 13

SERIA A Il-a
1. Petrolul Ploești 14 11 2 1 230: 40 33
2. Petrol Chimie 14 10 1 3 124: 36 35
3. Zimbrul Tecuci 13 10 1 2 136: 35 34
4. Aeronautica 13 8 2 3 108: 46 31
5. Unirea Brăila 14 5 3 6 66: 53 27
6. C.F.R. Buzău 13 4 2 7 49:100 23
7. Laminorul Roman 12 4 1 7 41: 74 21
& Progresul Galați 13 3 2 8 24: 59 20
9. Știința Galați 11 2 2 7 39: 55 16

10. Cimentul Medgidia 13 0 0 13 6:325 13

SERIA A IlI-a :

1. Știința Petroșani 12 10 1 '0 221: 17 35
2. Olimpia Or. Stalin 12 9 0 3 81: 31 30
3. C.F.R. Timișoara 13 8 0 5 111; 55 29
4 Chimica Tîrnăveni 12 7 1 4 97: 73 27
5. Minerul Lupeni 12 4 2 6 51: 52 22
6. C.F.R. Cluj 13 5 0 8 47: 85 22
7. C.S.A. Sibiu 11 5 0 6 51: 55 21
8. Utilajul Petroșani 11 2 0 9 12:144 14
9. Corvinul Hunedoara 12 1 0 11 39:155 13

Ce arată clasamentele pe echipe 
ale campionatelor juniorilor

® Succes net al bucureștenilor • Dinamo, 
cat. 17-19 ani. • Clubul sportiv țcoiar pe 

regiunilemici" • Fruntașele provinciei:

La rezultatele tehnice ale campionatelor repu
blicane de juniori cat. I (17—19 ani) și alo 
concursului republican de juniori cat. a Il-a
(15—16 ani) desfășurate la sfirșitul săptăminii 
trecute pe stadionul Republicii, se cuvine •“ 
adăugăm acum și clasamentele pe echipe.

CLASAMENTE PE ECHIPE DE REGIUNI
Juniori cat. 1 : 1. orașul București 416 . 

(juniori 278 p + junioare 138 p) ; 2 Oradea^293

si

p-

p. (191 + 102); 3. Timișoara 269 p (178,5 + 90,5); 
4. Cluj 232 p (155 + 77) ; 5. Or. Stalin 209 p 
(137 + 72) ; 6. Bacău 201 p (118+83) ; 7.
Ploești 187 p (123 +64) ; 8. Hunedoara T49 p 
(97 + 52) ; 9. R.A.M 138 p (78 +60) ; 10. Con
stanta 94 p (57+37) ; 11. Craiova 79 p (52 + 27) ; 
12. Pitești 64 p (39 + 25) ; 13. Iași 50 p (35 + 
15) ; 14. Baia Mare 33 p (20+13) ; 15. Bucu
rești 29 (29 + 0) ; 16. Suceava 19 (8+11) ; 17. 
Galați 15 p (16 + 0).

Juniori cat. a ll-a : 1. orașul București 277 p 
(160+117); 2. Bacău 185 p (84,5 + 100,5) ;
3. r. Stalin 182 p (103+74) ; 4. Oradea 15« 
p (79 + 79) ; 5. Timișoara 151 p (92+59) ; 6. 
Cluj 127,5 p (92 + 35,5) ; 7. Constanta 117,5 p 
(45+72,5); 8. R.A.M. 112,5 p (30,5 + 32) ;

SEORTURLCNRUTICE

Azi începe la Timișoara ultima competiție de canotaj academic 
a sezonului : „Criteriul de toamnă”

nin simplu, dublu 4-ț-1 rame, 4-ț-l 
vîsle ; JUNIORI masculin simpkt, du
blu, 4-Ț-l, 8-Ț1 ; feminin simplu, 4-Ț-l 
vîsle, 4-ț-l rame. Toate probele se vor 
desfășura contra curentului apei, cele 
feminine pe distanța de 800 ni, cele 
masculine pe distanțele de 1800 m, pen
tru categoriile superioare și inferioare, 
și 1300 m pentru juniori.

întrecerile vor avea un interesant 
sistem de desfășurare care în general 
va solicita din partea conctirenților o 
pregătire temeinică și eforturi susținu
te. In cazul că într-o probă sînt în
scrise mai mult de patru echipaje se 
va „trage" întîi contra timp, apoi cîș- 
tigătorii vor intra într-o grupă su
perioară de patru, iar învinșii în altă 
grupă de patru, unde ordinea clasa
mentului va fi stabilită prin turnee.

De astăzi și piua duminica seara 
Timișoara va găzdui prima ediție a 
criteriului de toamnă la canotaj aca
demic, ultima competiție oficială a se
zonului. „Criteriul de toamnă" este 
deschis mimai viteziștilor pentru pro
bele clasice de schit și este menit să 
înlocuiască binecunoscutul campionat 
de fond care se desfășura tot în luna 
octombrie pe canalul Bega. Inițiativa 
federației de a înlocui fondul cu vite
za o considerăm foarte nimerită, ea 
avînd un caracter mai practic

Cei peste 200 de sportivi înscriși la 
startul criteriului vor concura în cadrul 
a 21 de probe repartizate pe trei cate
gorii după cum urmează: MAEȘTRI 
ȘI CAI'. I masculin simplu, 2-j-l, 4-ț-l; 
feminin simplu, duhlii, 4-Ț1 rame; 
CAT. II, III SI NECLASIFICAȚI mas
culin simplu, dublu, 2-ț-l, 4-}-l ; femi-

a trecut pe locul doi in clasament

9. regiunea
10. Ploești

Reprezentativa Bucureștiului a învins

reprezentativa Timișoarei

din nou campioană la 
primul loc la .Juniorii 
Oradea ți Bacău

București 97,5 p (80+17,5) ; 
76,5 (20+56,5) ; 11 Pitești 70 p 

(41+29) ; 12. Hunedoara 56 p (32 + 24) ; 13. 
Craiova 48 p (16+32) ; 14 Baia Mare 32 p 
(20,5 + 11,5) ; 15. Iași 3f p (18+18) ; 16.
Suceava 28 p (8+20) ; 17. Galafi 0 p.

tivă de elevi Oradea, care s-a dovedit cel mai 
puternic colectiv de juniori din țară. Din nou s-au 
evidențiat juniorii rețpun'i Bacău, grupați în marc 
majoritate la Roman. Priviți clasamentul la ju
niori cat. a Il-a. Regiunea Bacău este, după 
orașul București, prima pe țară, iar la fete, 
bunăoară a obținut cu numai 18,5 puncte mai 
puțin decît Bucureștiul 1 Iată ce se poate realiza, 
chiar și fără tradiție, atunci cînd există pasiune 

din partea 
ocupat din 
nu-și dez- 
de talente

pentru atletism, sprijin și interes 
forurilor locale. Locuri de frunte a 
nou clubul Progresul București, care 
minte faima de veritabilă pepinieră 
atletice.

Antrenorul timișorean Pândele dînd ultimele indicații sulițașefor sale In dreap
ta : junioara de categoria I Lindacher, care a cîștigai titlul de campioană, 

aruneînd

CLASAMENTE PE ECHIPE DE CLUBURI 
ȘI ASOCIAȚII

Juniori cat. I : 1. Dinamo București 289 
2. Clubul sportiv școlar Bucureșii 214 p ;
Școala sportivă de elevi Oradea 158 p ;
Progresul București 138 p ; 5. Corvinul Hunedoara 
128 p ; 6. Metalul I.M.S. Roman 106 p ; 7.
Știința Cluj 101 p.

Juniori cat. a 11-a : 1. Clubul sportiv școlar 
București 210,5 p ; 2. Dinamo Buc. 150 p ; 3. 
Progresul Buc. 133,5 p; 4. Școala sportivă U.C.F.S, 
Giurgiu 100,5 p ; 6. Clubul sportiv școlar Har
ghita Tg. Mureș 94 p ; 7. Școala sportivă de 
elevi Oradea 84 p ; 8. Voința Constanța 58,5 p; 
9. Luceafărul Or Stalin 53 p; 10. Clubul spor
tiv școlar Banatuî Timișoara 52 p.

Clasamentele au fost alcătuite pe baza primelor 
12 locuri și cqnsiderind la fiecare probă doar cite 
un reprezentant de regiune sau asociație.

Ce arată clasamentele ? in primul rînd, supre
mația juniorilor bucureșteni, pretutindeni în 
frunte. Dacă la juniorii ,,mapi*, Dinamo a înre
gistrat din nou, ca și in ultimii am. victoria,
in schimb la cei ,,mici* clubul sportiv școlar
i-a luat-o înainte ceea ce lasă să se întrevadă
că în viitor va asalta eu tărie pozițiile dina- 
moviștilor și la cat. I. Clasamentele scot în
evidență și remarcabila comportare a juniorilor 
orădeni. Clasîndu-se a doua, înaintea regiunilor 
Timișoara, Cluj, Stalin, regiunea Oradea a rea
lizat o adevărată performanță, ca și Școala spor-

P ;
3.

3o^J m.
(Foto: Th. Roibu)

. . cit și 
și desfășurarea in sine 

----- 1_ 1._ '.I r. 
cărora vom reveni.

Dar, atît clasamentele pe echipe, 
xultatele tehnice ,1 _____
campionatului au mai scos la iveală 
alte aspecte,- asupra

re- 
a 

numeroase

Un important 
simbătă

La 
locul 
interesante competiții 
CURSUL DE TOAMNA, 
fi putut numi fcarte 
6", intrucît F.R.A. a invitat la fiecare probă 
pe primii 6 performeri B,‘ D’r, î”
afara acestora, vor putea lua parte toți ceilalți

sfîrșitul acestei 
de desfășurare

săptămini, Clujul va fi 
a uneia dintre cele mai 
din acest sezon : CON-
De fapt, întrecerea s-ar 
bine și ..concursul celor

ai sezonului Dar, in

atlefi avind categoriile a Il-a, I sau maeștri. 
Vor fi premiați atleții care vor obține cele mai 
bune rezultate. Ds asemenea, se va întocmi 
un clasament pe echipe (sistemul de punctaj : 
6—5—4—3—2—1), echipa câștigătoare primind 

o cupă.

Așteptată cu viu 
duminică a „Cupei 
zat întîlmri dinamice și spectaculoase. 
Nota caracteristică a etapei: victoria 
categorică a luptătorilor dotați pen
tru lupte libere, asupra acelora care 
s-au prezentat la saltea bazați pe ele
mente de „clasice".

Pe linia bunei comportări din ultima 
vreme s-a prezentat echipa din Orașul 
Stalin (antrenor 1. Murcșan), care și-a 
depășit categoric adversarii. Sportivii 
din Orașul Stalin au acționat clar, cu 
multe „chei" de picioare. O nota bună: 
au obținut 16 tușuri, în majoritatea 
lor în primele minute, față de un meci 
nul și patru victorii la puncte. Echipa 
din Oradea, formată din elemente bine 
pregătite, a obținut două victorii cate
gorice. Reprezentativa Lugojului, în 
reail progres față de etapa precedentă, 
a reușit să învingă — după o luptă de 
uzură — reprezentativa clujană. Sur
priza etapei a fost însă furnizată de 
un „autsaider", echipa Craiovci, care 
a reușit să depășească mai categoric 
decît arată rezultatul de 9—5, echipa 
din Baia Mare. Aceasta, ca și in etapa 
precedentă s-a comportat nesatisfăcă
tor, fapt care nu scade însă cu nimic 
din meritele luptătorilor craiovcni. La 
Tulcea, reprezentativa orașului Bucu
rești a avut un adversar incomod în 
formația timișoreană. Bănățenii au 
fost handicapați de faptul că s-au pre
zentat numai în 7 oameni. Ei au for
țat victoria și... au pierdut primul lor 
meci în cadrul „Cupei orașelor".

Surpriza întîlnirilor individuale a 
furnizat-o începătorul I. Maind (Or. 
Stalin), care a reușit să obțină meci 
nul în compania triplului campion de 
juniori O. Retfalvi (Oradea). S-au mai 
remarcat: P. David și D. Dona (Timi
șoara), Alex. Radu (București), Leon 
Păsat (Craiova), I. Iancătt (Or. Sta
lin) și Gvarmati Francisc (Tg. Mureș).

Iată rezultatele întîlnirilor interre- 
prezentative: SERIA I București cu 
Timișoara 11-5, cu Saiu Mare 14-2, cu 
Tulcea 14-2; Timișoara cu Satu Mare 
14-2, cu Tulcea 12-4; Satu Mare cu 
Tulcea 8-8. SERIA a 11-a: Tg. Mureș 
cu Baia Mare 9-7, cu Craiova 12-4, cu 
Petroșani 16-0; Baia Mare cu Craiova 
5-9, cu Petroșani 12-4; Craiova cu Pe
troșani 12-2. SERIA a IH-a: Orașul 
Stalin cu Lugoj 16-0, cu Oradea 11-5, 
cu Cluj 16-0; Oradea cu Lugoj 10-6, 
cu Cluj 14-2; Lugoj eu Cluj 8-6.

OTTO BENKO

interes, etapa de 
orașelor" a furni-

C.C.A. a trecut pe locul doi în clasament
' Echipele C.C.A. și Industria Linii 
’din Timișoara și-au disputat partida 
Programată inițial pentru duminică în 
Cadrul etapei a XlII-a a campionatu
lui categoriei A de polo. Jocul a avut 
Joc marți la ștrandul Tineretului și s-a

etapă (1 noiembrie) se desfășoară dumi
nică la Oradea, cu o etapă mai devreme. 
In felul acesta etapa a XlV-a (și ul
tima) din campionatul categoriei A 
programează numai două partide și 
anume : Dinamo București—C.C.A.
Știința București—Știința Cluj. Asupra 
datei jocului restanță din etapa a Xl-a, 
Industria Lînii Timișoara—Știința 
Cluj, federația de specialitate nu s-a 
pronunțat încă.

Vovac (C.S.O.) și Iosim (C.C.A.) In 
(luptă pentru balon. Firdiu — aflat în 
plan secundar — urmărește disputa, 
fază din meciul C.C.A.—C.S.Oradea 
t (Foto : T. Roibu)
Jerminat cit victoria militarilor la sco
rul de 9—0 (4—0). Învingătorii n-au 
insistat prea mult pentru a trece chiar 
Ja acest scor de tînăra și neexperi- 
Imentata formație a textiliștilor din 
(Timișoara. Punctele au fost înscrise de: 
(Srințesctt (4), lonescu (3), Blajec și 
,'C. Marinescu. In urma acestei , J 
Clasamentul categoriei A a 
Următoarea înfățișare :
1. 
X 
t 

5. 
«. 
7.

Concurs international 
de înot și polo

• In cursul lunii noiembrie amato
rii întrecerilor de natație din Capitală 
vor putea urmări la bazinul acoperit 
de la Floreasca un interesant concurs 
internațional de înot și polo la care 
vor participa trei reprezentative de 
orașe. Comisia orășenească de natație, 
organizatoarea „triunghiularului" a 
trimis în acest scop invitații oficiale fo
rurilor de specialitate din orașele Le
ningrad și Budapesta.

ș>

Concursul se va desfășura simbătă după-a- 
miază, de la ora 15 și duminică dimineața de 
la ora 10.

— Bine că ai trecut pe la noi 1 > 
adresă iov. Kiss, de la Consiliul re
gional U .C.F S. Cluj arbitrului Adal
bert Varga. Oricum, trimiteam noi după 
d-ta : ai o „tușă" la Hunedoara, la 
meciul Jiul — Steagul roșu. Uite și 
telegrama 1 După cum vezi, cei din 
București dau multă importantă acestei 
partide...

Arbitrul Varga împături frumos tele
grama și plecîrid spre casă se gulden 
cum să facă să nu-i scape nimic și 
mai ales să fie atent la ofsaid-uri, că 
aici e tot buclucul...

A doua zi s-a dus omul la gară să 
vadă ce tren ar li mai convenabil pen
tru deplasarea la Hunedoara. Tocmai 
cilid își aruncase 'ochii pe tabela de pe 
peron care arăta sosirile și plecările 
trenurilor, se pomeni bătut pe umeri:

Succes participanților la finala
64

partide, 
căpătat

„Cupei Agriculturii
Dinamo București 10 9 0 ] «5:21 18
C.C.A 11 8 0 3 69:32 16
C.S. Orad?a 11 7 t 3 57:38 15
C.Ș. Tg. Mircj n 4 1 6 38:56 !>
Știința Cluj 9 4 0 5 33:32 8
Știința București 10 3 0 7 23:52 6
Jnd Lînii Timișoara 10 0 0 10 11:85 0

Etapa următoare
Duminică 25 octombrie ; București: 

Dinamo—Știința Cluj; Tg. Mureș: 
C.S. Tg. Mureș—Știința București. Me
ciul C.S. Oradea—Industria Lînii Ti- 
jnișoara programat inițial pentru ultima

In zilele de 23, 24 și 25 octombrie 
seva desfășura etapa finală a primei 
ediții a „Cupei Agriculturii" — orga
nizată de consiliul regional U.C.F.S. al 
R.A.M. — in următoarele localități din 
raionul Tg. Mureș: Vărgata (fotbal), 

Troița

Ai meci „tare“ duminică I îi spuse, 
un coleg, un arbitru mai tînăr. Minerul 
poate să-i dea de furcă echipei C.C.A.

— Și dacă-i dă, ce mă interesează 
pe mine ? Eu am o „tușă" la Hune
doara...

— Care Hunedoara I N-ai trecut pe 
la U.C.F.S.? Aj o telegramă; arbitrezi 
la București!

Intr-adevăr, la U.C.F.S. găsi o nouă 
telegramă: „ANULAT DELEGAREA 
HUNEDOARA STOP CONDUCEȚI 
JOCUL DE CATEGORIE A C.C.A. — 
MINERUL LUPENI STOP CONFIR
MAȚI DELEGAREA STOP...".

Cum era și firesc, arbitrul Varga s-a 
bucurat: una e să ții tușa și oricum, 
alta e să fii la centru. E mai greu, e 
adevărat, dar și cinstea e mai mare... 
Și, iar a plecat la gară, să vadă 
\cum e cu trenurile de București.
! In ziua de 8 octombrie, in timp ce 
’era la serviciu, la școala unde este pro
fesor de educație fizică, arbitrul Varga 
'fu chemat la telefon:
I —. Tovarășe Varga, fii drăguț și cînd 
ai o țîră de timp repede-tc pînă la noi, 
lla U.C.F.S. Ai o telegramă! Dar nu 

„uita.
șase regiuni ale țării, lată regiunile I telegrama poale să fie'M se
care își trimit reprezentanți la această^ gândea Varga îndreptîndu-se o oră mai 
frumoasă întrecere a tineretului spor
tiv de la sate: Oradea, Baia Mare, 
Cluj, Stalin, Hunedoara și R.A.M.

Gospodăriile colective din localitățile 
unde se dispută cele patru finale ale 
„Cupei Agriculturii" au hotărît să dea

■ tot sprijinul lor, alături de
locale, desfășurării acestei întreceri a

I

pînă la gară să văd ce legături sînt 
pentru Arad 1 Nu-mi trecu prin minte 
să-mi cumpăr și eu un 
nurilor", sau 
acum de două ori la gară, să-mi fi 
notat toate plecările și toate sosirile — 
pentru orice eventualitate I

Simbătă 10 octombrie, sigur acum 
că știe unde merge, arbitrul Varga 
luă drumul Biroului de voia/, pentru 
a-și cumpăra bilet de Arad. Tocmai 
iși număra banii, tind se auzi chemat 
de cineva din spate:

— Bine că te găsii, Bela-Uaci I Ai 
o telegramă la U.C.F.S. 1

Desigur, dragi cititori, că nimeni 
dintre

,,mers a! tre- 
dacă tot am fost pîriă 

î. să-mi fi

nu se așteaptă

Desen de D. Ml HAI LA

Miercurea Nirajului (popice),
(volei) și Galeșii (atletism).

Cei peste 300 de concurenți care vor 
reprezenta asociațiile lor sportive în 
etapa finală, ati ieșit învingători in în
treceri la startul cărora ati hiat parte tinerilor mimcitpii de pe ogoare, 
peste 200.000 de tineri și tinere, din rora le urăm deplin succes J

’tirziu spre U.C.F.S. O fi vreo consfă
tuire la București sau altundeva? Vreo 
.convocare pe la minister?...
I Destul de intrigat, arbitrul Varga 
lină telegrama si se grăbi s-o citească: 
’„ANULAT DELEGAREA C.C.A. — MI- 
iNERUL LUPENI STOP CONDUCEȚI 

organele Cl A TUȘA ARAD JOCUL C.F.R. ARAD 
' C.S.M. BAIA MARE STOP CON

FIRMAȚI PRIMIREA".
> „Drăciai dracului I ojtă ' iuc udat 

\Vargat Iar trebuie să fac un drum

spunem că era vorba tot de o... dele
gare. De a patra 1/ Că ar fi prea de 
tot / Și totuși...

„ANULAT DELEGAREA ARAD 
STOP CONDUCEȚI JOCUL DE CUPA 
R.P.R. C.F.R. CLUJ — SOMEȘUL 
GHERLA STOP".

Nu știm ce s-a mai intimplat, dar 
bănuim că arbitrul Varga a plecat 
repede la Gherla — cu trenul, cu că
ruța, pe jos. cum a putut — numai 
să nu se trezească cu o nouă delegare. 
Te joci cu Colegiul central de arbitri?...

JACK BERARII)
VASILE GODESCU

(după o scrisoare primită de la 
A. Stănescu. arbitru de fotbal)



BULETINUL CATEGORIEI A
Note, comentarii, explicații pe marginea celor șase partide

REPUBLICII
Reveniri în 
formă

leciul Dinamo București — Stea- 
roșu ne-a prilejuit multe consta- 

îmbucurătoare, care sînt în 
ași timp, note bune pentru jucă- 

și pentru antrenori. Vom reține 
r două, care — după părerea noa- 
. — merită să fie subliniate în pri- 
I rînd.
Jucătorii de la Steagul roșu, care 

( recunoscuți pentru încetineala 
au cîștigat mult în viteză, do- 

a unei pregătiri speciale în această 
cție. Este vorba de Proca, Zaha-

Zbîrcea, Mesaros II. Constatarea 
ista însă, este valabilă și pentru 
(Iți jucători.

O tendință de joc foarte sănă- 
ă la Dinamo: pase dintr-o bu- 

în triunghiu, ca pregătire a ac- 
lilor propriu-zise, urmate imediat 
ina în adîncime, lungă sau scurtă, 
aport cu faza. Foarte spectaculoase, 
te pase sînt și foarte eficace, de 
te ori făcînd șah-mat apărarea ad- 
ă. Cînd vor ajunge să stâpînească 
acest fel de organizare a jocului 

or juca în mod continuu, dinamo- 
ii vor fi de temut pentru apărările 
rlalte echipe, (p. g.).

GIULEȘTI
De ce a „plo
uat" cu qo- 
luri ?...

apid a obținut o victorie la scor, 
riind în cea de a doua parte a jo- 
i nu mai puțin de 5 puncte. Cum

jurul balonului rotund
Cuplajul dc duminică dc pe sta

ul „23 August" se va desfășura 
i următorul program' 
ra 13.45: Rapid — Dinamo Bucu

ra 15.30: C.C.A. — Progresul.
Intilnirea de categorie B C.S.M. 

ăuți — Știința București, progra- 
5 pentru duminică la Rădăuți, se 
disputa marți, 27 octombrie, la 
arești, deoarece o parte din fot- 
știi din Rădăuți se vor afla în Ca
ia la sfîrșitul . acestei săptămîni. 

parte și din echipa de hochei 
„ cață care va participa la tur- 

de sîmbătă și duminică de pe 
loarttl artificial „23 August".
Biletele pentru cuplajul de du

că de la „23 August" se pun în 
are (odată cu biletele pentru tur- 
de hochei de sîmbătă și duminică 

a patinoarul artificial) începînd de 
zi, la casele obișnuite. La acest 
aj fotbalistic se vor acorda, prin 
ere la sorți, premii importante 
tatoriior care vor respecta ntinic- 
•ea locurilor. 

s-a întîmplat? Firește, cauzele sînt 
mai multe și ele se referă, în primul 
rînd, la tactica de joc folosită de Ra
pid în ultimele 45 de minute, la verva 
pe care au dovedit-o înaintașii, la jocul 
colectiv etc. Foarte importantă în rea
lizarea acestei adevărate performanțe 
ni se pare însă și încrederea în pro
priile forțe pe care rapidiștii au mani- 
festat-0 în cea de a doua parte a jo
cului cu Jiul. A fost suficient ca 
Ozon să înscrie primul punct și în
treaga echipă s-a transformat în cî- 
teva clipe. A fost — cum se spune — 
momentul psihologic al meciului. Ju
cătorii feroviari au devenit stăpîni pe 
sine, au încetat să mai greșească co
pilărește (ca în prima repriză) și 
ne-ati oferit un spectacol sportiv de 
calitate.

Important este de reținut că Rapid 
a dovedit că atunci cînd echipa nu 
joacă timorată, cînd jucătorii renun
ță la driblinguri inutile, cînd au în
credere în forțele lor, adversarul său 
are în față o echipă de ridicată va
loare. „Ploaia" de goluri din Giulești 
ne-a amintit însă, că nu odată, Rapid
— și multe alte echipe dc frunte
— ne oferă un foc frumos, relaxat, de 
ridicată valoare tehnică, numai atunci 
cînd au un avantaj asupra adversaru
lui. De ce? (d. g.)

BACĂU
Joc frumos 
dar... șuturi 
puține

Joc frumos la Bacău, dirz, rapid șZ 
plăcut, in care C.C.A. și-a confirmat 
odată in olus maturitatea. Intilnirea 
sa cu Dinamo Bacău a evidențiat 
insă, un fapt oarecum surprinzător: 
echipele au tras puțin la poartă, și, 
mai ales, au nimerit și mai puțin 
poarta. Cifrele dovedesc acest lucru:

Dinamo Bacău: 14 șuturi (6 in prima 
repriză, 8 in a doua), dintre care 6 
pe poartă (cile 3 de fiecare repriză).

C.C.A.: 18 șuturi (7 in prima re
priză, 11 in a doua), dintre care 9 pe 
poartă (4, respectiv 5).

Deci, frecvență și mai ales precizie 
care nu mulțumesc. Echipele au com
pensat insă, prut dinamismul și varie
tatea acțiunilor lor (r.v.).

CLUJ
Dublă decep
ție

Spectatorii clujeni au suferit dumini
că o dublă deziluzie. Ei sperau, în a- 
cclași timp, într-un joc de nivel teh
nic bun și într-o reabilitare a Știin
ței. Dar, meciul cu Progresul a fost 
de nivel nesatisfăcător și, in plus, 
Știința a pierdut. Primul meci pierdut 
acasă, de la începutul campionatului. 
Studenții au jucat slab, dar nu numai 
din cauza oboselii, ci și a lipsei de elan 
și a jocului defectuos al liniei’de mij
locași, care nu au reușit să asigure o 
legătură între apărare ș.i atac. La a- 
ceasta s-a adăugat și lipsa de finali

tate a înaintașilor, care în tot me
ciul, nu au tras decît 4 șuturi și acelea 
slabe I

In schimb, Progresul a jucat mai 
legat și — ceea ce este important de 
reținut —■■ din cîteva pase a ajuns la 
poarta lui. Moguț. Afareaj strict în apă
rare, dertiarcaj rapid și continuu în 
atac -— iată pe scurt caracteristica 
jocului Progresului. In plus, un cen
tru înaintaș, Dinulescu, în vervă de 
joc. Toate acestea au dus la victorie.

(i- t.)

In cursul meciului U.T.A.—Petrolul, 
s-a reproșat arbitrului D .Schulder că 
nu a acordat o lovitură de la 11 m, 
la un hends comis de Marinescu (Pe
trolul). Revenit în Capitală, arbitrul 
D. Schulder ne-a dat următoarea ex
plicație : „Nu a fost hends. La o
minge centrată de pe dreapta spre 
punctul de la It m, Marinescu a in
tervenit cu pieptul — avînd mîinile 
lipite de corp — și apleeîndu-se (min
gea sărea din pămînt) a interceptat-o, 
insă nu a reușit s-o și rețină, min
gea ieșind în corner. In asemenea si
tuație nici nu putea fi vorba de hends 
în careu. Spre sfîrșitul jocului, însă, 
Neacșu a oprit mingea cu mîna pe 
linia porții și l-am sancționat cu 
11 m.“

— Cum au jucat echipele? l-am mai 
întrebat.

— U.T.A. foarte slab, de nerecu
noscut. In schimb Petrolul — fără să 
se ridice la valoarea sa — a jucat 
bine în raport cu arădenii. In primul 
rînd a știut să-și organizeze jocul, iar 
în al doilea rînd a reușit să anihileze 
pe Petschovski pe care l-a păzit cu 
strășnicie D. Munteanu. Cei mai buni: 
Neacșu, Fronea și frații Munteanu.

Intre jocul cu C.C.A., disputat cu o 
duminică înainte, și cel cu Farul, de 
acum patru zile, Minerul a făcut un 
salt care ar părea inexplicabil: de la 
un eșec cu 6-1 la o victorie cu 4 0. 
Diferența enormă care ar reieși la 
prima vedere din compararea celor 
două scoruri iși are insă explicația. 
Farul a jucat toarte slab. Echipa cons- 
tănțeană n-a fost recunoscută nici de 
propriul ei antrenor. Faptul că scorul 
putea fi și mai mare dovedește slăbi
ciunea echinei Farul. De altfel, realist, 
antrenorul Minerului — Iz. Lazăr — 
a subliniat că echipa din L.upeni nu 
s-a prezentat totuși la nivelul posibi
lităților sale. Ceea ce înseamnă că 
victoria asupra constănțeni lor nu va 
fi prilej de automulțumire, ci imbold 
in pregătire pentru viitoarele etape. 
Asta pentru Minerul. Pentru Farul, o 
experiență tristă, din care trebuie trase 
învățăminte.

Petcu, portarul echipei Știința București a reușii de multe ori să anihileze 
acțiunile înaintașilor gălățeni. In fotografie: Petcu intervine la timp și prinde 
mingea la care sărise Dărăban (dreapta). In mijloc, Maior urmărește sări
tura portarului. (Fază din intilnirea de categoria B Știința București- 

Dinamo Galați 2—0)
(Foto: H. Nandy)

Rînduri despre unii jucători
M ijlocașii au funcționat jaarte bine,

Popescu fiind în același timp șl 
cel mai bun jucător al echipei". Am 
reținut în mod special aceste cuvinte 
dintr-o apreciere a antrenorului B. 
Marian asupra comportării echipei 
Rapid în meciul cu Jiul. Poate că 
dacă ar fi fost vorba de alt jucător 
— Ozon, Langa sau Georgescu — 
nu ne-am fi oprit asupra unuia din 
aceste nume. Dar, cu Popescu este 
altceva. Acest nume nou în rîndurile 
jucătorilor dc categorie A nc-a amin
tit de piciul de acum cîțiva ani, care 
împreună cu ceilalți „pitici" ai echi
pei din Giulești delecta spectatorii 
prezenți pe stadionul Republicii. Sec
ția Sport a C.C.S. inițiase o seric de 
competiții de copii, în cadrul cărora 
s-a evidențiat și Octavian Popescu, 
încet dar sigur, acesta a promovat 
pe rînd la juniori și apoi la seniori, 
ajungînd unul din elementele dc bază 
ale Rapidului II (mai tîrziu TAROM). 
Crescut și format în pepiniera ferovia
rilor, Popescu — modest și entuziast 
— a ajuns astăzi printre cei mai 
buni jucători ai Rapidului.

Subliniind ascensiunea acestui tinăr 
talentat, autentic produs al Giulcștiu- 
lui, căruia îi recomandăm aceeași stă
ruință și perseverență în pregătire și 
pe viitor, nu ne putem opri să nu 
adresăm un sfat și Rapidului : uita te 
mal puțin peste gard, in gradina ve
cinului și mai mult în grădina ta... 
Poți avea surprize plăcute...

Nu e mult de cînd nu exista meci 
după care David Zoltan, rapida 

șl tehnica aripă a Steagului roșu, să 
nu ne ofere... subiect de comentarii. 
Talentat, dar avea mania driblingului. 
Și dribla, dribla, dribla... pînă și um
bra lui, dacă nu mai găsea vreun 
adversar. Firește că aportul lui in lo
cul echipei era foarte mic din cauza 
acestei... specialități.

L-am văzut duminică, în meciul cu 
Dinamo București. Mare schimbare ! 
N-a mai fost David driblerul, care 
juca pentru el, ci un David sobru, 
încadrat în jocul colectiv. A mai dri
blat, desigur, dar mimai cînd era ne
voie. Driblingul este de altfel indicat 

în anumite faze de joc, cînd jucăto
rul trebuie să le rezolve el singur. 
Insă s-a văzut clar că David sub
ordonează totul jocului echipei șl a- 
ceasta este foarte bine. Și ne grăbim 
să subliniem transformarea realizată 
în comportarea lui David, de ■ care 
sîntem convinși că antrenorul sătt 
Ploeșteanu nu-i deloc străin, așa cum 
ne-am grăbit — la timpul cuvenit — 
să-i subliniem defectul. Numai să nu 
ne... tenteze...

I n rîndul portarilor care s-au afir-
• mat în ultimul timp a apăiut si 

numele lui luliu Uțu, de la Dinamo 
București. Prezența lui în loturile re
prezentative, ca și constanța cu care 
apără poarta echipei dinamoviste nu 
este întîmplătoare. Uțu și-a corectat 
mult jocul și... comportarea, în sensul 
ca nu mai gesticulează pe teren. La 
calitățile lui cunoscute, care l-au fă
cut remarcat ca junior (curaj, elasti
citate), a adăugat altele: sobrietate, 
atenție, calm, „ochi" în aprecierea 
traiectoriei mingii și a fazelor. Toate 
acestea, plus forma la care a ajuns 
pregătindu-se, îi dau dreptul să se 
numere printre cei mai buni portari 
și să figureze pe merit în lotul re
prezentativ.

(»)

Pronosport
lată care sînt pronosticurile pe care Programul 

Loto-Pronosporț le dă, prin antrenorul federal 
Angelo Niculftscu, pentru meciurile cuprinse in 
programul concursului Pronosport de duminică 
25 octombrie :

I. R.P. Bulgaria—R.P.F. Jugoslavia X, 1
II. C.C.A.—Progresul București 1

III. Rapid Bucuroșii—Dinamo București X, 1, 2
IV. C.T.A.—$tiinta Cluj 1
V. Steagul roșu Orașul Stalin—Petrolul

Ploești 1
VI. Minerul l.upeni—-Dinamo Baeăn X
VII. Farul Constanta—Jiul Petroșani 1
VIII. Victoria Suceava—C.S.M.S. lași 2
IX. Unirea Focșani—Prahova Ploești I, X
X. Știinta Craiova—Poiana Oîmpina 1, X
XI. Rapid Cluj—Recolta Cărei X, 2
XII. CS. Tg. .Mureș—A.M.E.F.A. 1, X, 2

PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT Hr. 42

tmosfiira de pe stadioane, tere
nuri și săli este în funcție, de 
Tnulte. ori, și de modul cum se 

'rează. Cînd un arbitraj este com
at; înfîlnirile sportive, fie ele de 
it, box sau rugbi, devin și mai 
loase.
au văzut unele meciuri ale căror 
auturi întrezăreau dispute la un 
' nivel tehnic, dar care au fost 
e peste cap" de arbitraje defea
se. Altele,. cu un început nu prea 
uțăior, puse pe „picior" de arbitri, 
de ce arbitrii buni silit răsplătiți 

iplauze, iar cei care greșesc sînt 
ipinați cu proteste.. Este firesc ja- 
lucru. Publicul nostru spectator, 
cunoscător al tuturor sporturilor, 

ște arbitraje corespunzătoare.
ir pe concret, cîteva fapte. In intîl- 
i de fotbal selecționata algeriană 
selecționata din Sindicatul Pețrol- 
me, sau In meciul Farul — Selec
ția R.P R., cînd unu jucători lim
itaseră nervozitate, intervenția 
iplă a arbitrului a fost salutară, 
dele respective clesfășiirindu-se apoi 
n înalt nivel de sportivitate. Ase- 
ea cazuri caracterizează marea ma- 
ate a intilmrilor sportivilor noștri, 
ir, din păcate, pe ici pe colo se 
găsesc și unii arbitri slab pregă- 
influe'nțabili, fără autoritate, chiar 

initori cu un club sau altul, care 
tr-un arbitraj defectuos prestat nu 
un serviciu bun sportului și nici 
cu de educație sportivă a jucă*o- 

și spectatorilor. Ne referim, de

Cum să arbitrăm?
pildă, la arbitru! de categoria A la- 
nopol din Constanța. In meciul C.C.A. 
-■ Minerul Lupeni, prin arbitrajul său 
slab, și-a atras protestele, vehemente 
ale publicului. N-a acordat un penalii 
la faultul Im Zavoda II asupra lui 
Crăiniceanu, n-a fest totdeauna pe 
fază, și n-a fost prompt în timpul me
ciului pentru a sancționa abaterile să- 
vlrșite de jucători. Greșelile sale de 

arbitraj au fost 
consemnate și in 
același timp com
bătute cu fermi
tate în presa spor
tivă. Dar nu nu- ,
mat arbitrul lanopol a arbitrat cu 
greșeli, influențind negativ ashpra 
comportării jucătorilor, ci și alți ar
bitri. La Constanța, in penul
tima etapă Farul Rapid, ar
bitrul întilnirii, Dumitru RuSu-Arad 
(de lupt un bun arbitru, evidențiat 
deseori de presa noastră sportivă) con- 
dticind crispat și nesupraveghind cu 
atenție jucătorii, a scăpat din vedere 
o sene de lapte nesportive la care se 
pretau unii jucători. Cum a făcut, de 
pildă, Ciosescu care îȘi suplinea 
lipsurile tehnice prin loviri intențio
nate sau prin 'el de fel de gesturi ne
sportive (apucarea de nas, pișcatul de

mină), ceea ce enerva pe jucătorii ad- 
verși.

Sint unele arbitraje care scot din 
„sărite" pur și simplu și pe cei mai 
„înțelegători" oameni, care sub o for
mă sau alta acordă circumstanțe felu
lui de a se arbitra: „a greșit", „nu e 
fie fază", „ce vreți, sînt nervoși jucă
torii /" , Ei bine, cu toate aceste scuze 
arbitrul DobresuU, care a condus, nu 

de mult, meciul 
de rugbi dintre 
C.F.R. Buzău și 
„Zimbru" T ecuci,
■,s-a întrecut" pe 
sine in modul de

a arbitra. Conducând cu numeroase 
greșeli intilnirea. el a viciat complet 
rezultatul.

De la' începutul întilnirii arbitrul a 
luat-o pe un ,jdrum“ greșit. Tn primul 
rînd, el a admis pe teren echipele in 
tricouri de culori apropiate care Cu greu 
se deosebeau.—Las' că îi cunosc după 
jambiere (?!) a declarat arbitrul in 
cauză. Cînd rugbistul Cioculescu de 
la C.F.R. Buzău este prins lovindu-și 
brutal adversarii, arbitrul Dobrescu nu 
ia o poziție suficient de autoritară șl 
numai la recidivă jucătorul Cioculescu 
este scos cu... „rugăminți" și „tetne'neli" 
afară dc pe teren. Inconstanța în dic

tarea sancțiunilor, șovăiala, pripeala, 
I au caracterizat pe respectivul arbitru 
în tot timpul desfășurării meciului de 
rugbi.

★
lată trei cazuri de arbitraj necores- 

punzător, trei cazuri care conduc la 
controverse, la discuții. Asemenea ar
bitraje ml fac un bun serviciu sportului 
nostru de tip nou.

Arbitrii au un rol important in buna 
desfășurare a jocurilor sportive. Ei tre
buie sd fie competenți în executarea 
atribuțiilor lor, să nu se lase influen
țați de anumite proteste ale jucătorilor 
și nici influențați de rezonanța nume
lui unui club sau a unei asociații spor
tive, de unii spectatori pătimași in sus
ținerea echipei lor favorite Respecta
rea strictă, neșpvăielnică, a prevederi
lor regulamentelor, va - asigura — în
totdeauna — buna desfășurare a întil- 
n'.rilor va ajuta la preîntinipiiiarea ori
căror încălcări a disciplinei s/iortive. 
Un arbitrai bun ridică calitatea întit- 
nirilor și imprimă jociirdor b țintită 
sportivă denuiăi la nivelul cerințelor 
spectatorilor noștri. Cum să arbitrăm 
— spunea acum, citva timp tm cunoscut 
arbitru — ca să mulțumim pe toți? Nu 
este nevoie să mulțumești pe toți, to
varășe arbitru. Aceasta ar li imposibil I 
Dar arbitrind cu competență, cu spirit 
de răspundere personală, vet putea 
mulțumi marea majoritate a iubitorilor 
de sport. Și acesta este lucrul cel mai 
de preț în activitatea unui arbitru.

G. VAS1LE

In urma trierii și omologării variantelor depuse 
la concursul Pronosport nr. 42 din 18 octombrie 
au lost stabilite următoarele premii :

Premiul 1 : 3 variante cu 12 rezultate exacte
revenind fiecăreia cite 25.020 lei.

Premiul II : 69 variante cu 11 rezultate exacte
revenind fiecăreia cite 1.305 lei.

Premiul III : 624 variante eu 10 rexultatfr
exacte revenind fiecăreia cite 216 lei.

Fond de -premii : 300.249 Ici

PREMIILE CONCURSULUI PR0N0EXPRES Nr. 41

In urma trierii și omologării variantelor depuse 
la concursul Pronoexpres nr 41 din 18 octombrie 
au fost stabilite următoarele premii :

Categoria a III-a : 2 variante a 26.773 lei fie
care.

Categoria a IV-a : 28 variante a 1912 lei fie
care.

Categoria a V-a : 170 variante a 524 lei fie
care.

Categoria a Vî-a : 546 variante a 163 lei fie
care.

Categoria a Vll-a : 3443 variante a 25 lei fie
care.

Fond de premii 374.326 lei.

LA PR0N0SF0RT : 2 VAHUM = 3 LEI

Pentru a mări șansele de premiere ale partiei- 
panților, I.S. l-oto-Pronosport a luat măsura ea 
incepind cu concursul Pronosport din aeeasttt săn- 
lămină. etapa din 25.X.I95‘J TAXA DB PARTICI
PARE SA FiE DE 3 LEI PENTRU 2 VARIANTE.

Ca urmare a acestei măsuri, iorepimf. ce acest 
concurs, particinantii vor putea depune numai tin. 
număr cu șoț de variante : 2 variante 3 lei, 
4 variante — 6 lei, 6 variante = 9 lei, ele-, 
etc .

f.a buletinele combinate (colectivei ale căror 
număr de variante reprezintă un infinite fără soț, 
partioipanții vor mai depune pe aceiași formular 
încă o variantă simplă De exemplu - la buleti
nul cu indicele 4—0—8==81 variante, se va mai 
completa o variantă simplă '■ 81 + 1—82 variante, 
pentru care .se va depune suma de lei 123.

Rubrică redactată de l.S. Loto Pronosport.



IREZISTIBILUL MIHAIL TAL...
Oaspeți sportivi din Finlanda

Iniervîu cu Vâînft Montonen, redactor șef al ziarului T.U.L.-Helsinki —

Irezistibil, Tal sc apropie rundă cu 
funda de țelul pc care fiecare partici
pant și-l propusese la începutul mare
lui turneu al candidaților: meciul pen
tru titlul suprem. Acum, cu cinci runde 
înainte de sfîrșit, Botvinik poate să 
înceapă studiul aprofundat al partide
lor lui Tal pentru a-i cunoaște stilul. 
(Un amănunt interesant: cei doi mari 
maeștri nu s-au întîlnit pînă acum ni
ciodată în fața tablei de șah). Firește, 
‘dacă n-a făcut-o cu mult înainte, chiar 
de la primele succese ale tîr.ărului șax 
hist care 
pe viitorul 
a început 
meciul cu 
1914, cînd

prevesteau în persoana sa 
chaianger. Alehin, de pildă, 
să sc pregătească pentru 
Capablanca (din 1927) în 
campionul lumii era... Las-

Rezultate valoroase la atletism 
m cadru? tarilor Mediteraneene 

întrecerile tic atletism reprezintă acum 
punctul de atracție al Jocurilor care $e des
fășoară la Beirut. Jn numeroase probe au Josl 
obținute rezultate de valoare. Astfel: 100 m — 
Seye (Franța) 10,5 sec; disc — Kc wadis (Gre
cia) 55,02 m; 400 mg — Ozgiidcn (Furda) 
53,4 sec; greutate — 7 sakanikas (Grecia) 
16,97 ni; lungime — Bracki (Franța) 7 59 m; 
400 m—Sneiaer (Jugoslavia) 47 1 sec; 10.000 
iu — A incur (Franța) 30:19,2; triplușalt — 
Batista (Franța) 15,82 m; ciocan — Racici (Iu
goslavia) 62 26 m; 200 m plat (scrii) — Ge
nevay (Franța) 20,8 sec.

(Agerprcs)

ker. Cum s-ar spune, a văzut cu multe...' 
mutări înainte.

Dar să revenim la turneu. Cîștigînd 
întrerupta eu Gligorici, Tal a mărit laț 
2*/2 p avansul față de urmăritorul său 
principal Keres. Celelalte rezultate ale< 
întreruptelor au fost: Keres — Fischer 
1—0, Olaîsson — Petrosian */2—’/:> 
Gligorici — Benko '/>—’/2. Iar clasa
mentul: 1. Tul 17lj-, 2. Keres 15, 3—4.' 
Smîslov. Petrosian 12'/2, 5. Gligorici 
11, 6. Fischer 9, 7. Olafsson 7l/2, S.l 
Benkb 7.

Aseară s-au jucat întîlnirile rundei 
24: Smîslov—Petrosian remiză, Fis-, 
cher—Benko 1—0. Celelalte partide 
s-att întrerupt. Keres 'are avantaj la 
Tal.

„Tal este extraordinar, transmit co
respondenții de presă. Parcă îșl hipno
tizează adversarii*. Realitatea este că' 
tînărul mare maestru joacă nu numai 
foarte bine, ci și cu o rar întîlnită dîr- 
zenie. Iată-1, de exemplu, săvîrșind una 
din „minunile" 
Smîslov în turul 
siderată de toți

In 
mai 
albele.

La sfîrșitul săptămînii trecute Capitala a fost vizitată de doi oaspeți 
de seamă din Finlanda, conducători ai mișcării sportive muncitorești 
din această țară: Pekka Martin, președintele asociației T.U.L. și Văino 
Montonen, din secția internațională a aceleiași asociații și redactor șef 
al ziarului sportiv „T.IJ.L." Ei au sosit în țară la invitația Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport din R.P. Romînă. Am profitat de acest prilej 
pentru a solicita lui V. Montonen interviul de mai jos.

0 act» samavolnică
a autorităților franceze

provocatoare, 
uzuanțelor in-

Cititorii ziarului nostru ar 
dori să cunoască mai multe amă
nunte asupra activității trecute și 
actuale a sportivilor de la T.U.L.
Puteți să ne faceți — în rezumat 
— o istorie a T.U.L.-ului ?

— Chiar un rezumat ar ocupa, cred, 
mai multe coloane în ziarul dus. — 
ne-a prevenit zîmbind V. Montonen —

Printr-o intervenție 
care contravine tuturor 
ternaționalc, prefectul de poliție din 
Paris a împiedicat în seara zilei de 
17 octombrie desfășurarea întîlnirii de 
volei dintre echipele masculine ale 
Franței și R. D. Germane. Invocînd 
un ordin din partea autorităților su
perioare, el a interzis executarea im
nului R. D. Germane și înălțarea dra
pelului acestei țări. Față de această 
interdicție, reprezentativa R. D. Ger
mane a refuzat să dispute meciul.

Hotărîrea autorităților franceze a 
stîrnit indignarea și vii proteste în 
rîndul numeroșilor spectatori afiați 
în sala „Coubertin" care minute în 
șir au fluierat această decizie scan- 
dînd „rușine". Demersul președinte
lui federației franceze de volei, Paul 
Libaud, care este și președintele Fe
derației Internaționale de Volei, pe 
lînga prefectul de poliție din Paris a 
rămas infructuos. Paul Libaud a ce
rut scuze în fața spectatorilor, și a 
încredințat pe cei prezenți că la fel 
ca și sportivii din R.D.G. el con
damnă această acțiune. „Tocmai în
tr-o perioadă de slăbire a încordării 
internaționale — a spus el — această 
măsuri dă o lovitură sentimentelor 
tuturor cetățenilor cinstiți din Fran
ța". La rîndul său, Roger Lemand, 
secretarul general al federației, și-a 
exprimat regretul în legătură cu cele 
întîmplate. „înțeleg pe deplin — a 
spus el — atitudinea demnă a spor
tivilor germani. Dacă într-o țară a 
lumii ni s-ar interzice să intonăm 
Marseiileza, noi nu am proceda alt-

ții pe ramură de sport, cele mai pua 
ternice fiind atletismul, luptele-halterele, 
boxul, voleiul ș‘ baschetul. Să notați că la 
box din 10 titluri naționale deținem 8i 
iar în campionatul de volei echipele 
noastre ocupă primele trei locuri. La 
baschet, campioana națională este e-c 
chipa T.U.L. din orașul Koika. Pentrit 
1.0. de la Roma, numeroși sportivi din 
T.U .L. au șanse mari de a fi selection 
nați. E vorba, printre alții, de pa
tinatorul Juhani Jărvinen — records 
man mondial — boxerul Ole Maliki,, 
gimnastul Suonicmi etc. La atletism^ 
avem un aruncător de suliță de peste 
80 m, Kanhanen, și un tînăr săritor în 
înălțime Simelius (2 m). Nu încape; 
îndoială, sportivii T.U.L. vor fi pre- 
zenți pe stadionul „Centomilla" din 
Roma /...

— Iubitorii de sport din țara 
noastră au fost fericiți să urmă-, 
rească în mai multe rînduri evolu
ția sportivilor T.U.L. Cum vedeți 
dezvoltarea viitoare a relațiilor 
dintre sportivii romîni și cei ai 
T.U.L.-ului ?

— Sperăm să putem primi cît mal 
des vizita echipelor dus. în Finlanda 
și de asemena vom căuta să trimitem 
pe cei mai buni dintre sportivii noștri 
la întreceri în Romînia. Președintele 
asociației noastre Pekka Martin, a 
purtat discuții în acest sens cu pre
ședintele U.C.F.S., Mancele Bodnăraș, 
ajunglnd la un acord perfect. Dorim 
relații cît mai strinse cu sportivii ro
mîni și cei din celelalte țări socialiste. 
De țara dvs. ne leagă această afini
tate pe care o avem în domeniul spor
tului. Ca și în Finlanda, constatăm 
că și aci sportul este uria din ocupațiile 
principale al oamenilor muncii în 
timpul liber. Admirăm sistemul de or-, 
ganizare sportivă existent în țara dvs, 
și ne dăm seama că numai într-o o- 
rlnduire socialistă îi este dai mișcării 
sportive să ajungă la cel mai înalt 
nivel, să joace înaltul rol social ce 
revine.

De notat că toate celelalte organizații 
sportive din Finlanda numără la un 
loc 300.000 membri. Evident, pentru a 
ajunge la o asemenea amploare, aso
ciația noastră a trebuit să înlăture 
multe piedici puse în cale de burghe
zie. In anii de după război, odată cu 
creșterea forțelor democratice din Fin
landa, activitatea T.U.L. se face în 
condiții tot mai bune. De pildă, ac
tualmente cota pe care o primește 
T.U.L. din încasările organizației de 
pariuri sportive (N.R. similară cu 
„Pronosportul") se ridică la 68.000.000 
coroane finlandeze. Această cotă este 
fixată de Parlament, in sinul căruia 
influența depu taților comuniști și so
cial democrați de stingă este in creș
tere. Dar să nu uităm, totuși, că uniu
nea
(S.V.U.L.) ne cerea o taxă de 3.000.000 
coroane pentru fiecare participare a 
sportivilor noștri In concursuri interna
ționale... Aven speranța, însă, că o 
dată cu apropierea J.0. vom putea să 
impunem condiții mai raționale 
S.V.U.L.-ului, care are nevoie de spor
tivii noștri fruntași /...

■— Ce sportivi din T.U.L. au 
șanse de a îndeplini normele olim
pice ?

— De-a lungul anilor T.U.L. a dat 
Finlandei o serie întreagă de spor
tivi proeminenți, dintre care 7 au cu
cerit titluri mondiale și olimpice. Vă 
amintesc de sulițașul Rautawaara, 
luptătorul Grondhal — pe care i-ați 
văzut și la București — alergătorul de 
fond Kolemainen și alții. Avem 20 sec-

turneului, victoria la 
III într-o partidă con- 
ca... pierdută, 
din
care 

o
atac. ’ 29. Te7 30. Th6 Tg8 31. DJ5 
NcS 32.Df3. S-ar părea că atacul fiindi 
respins, negrul trebuie să cîstige. Dar... 
32...g4 33'.Dd3 Ne5 34.c4 ' bc: 35.be: \ 
Teg7 36.c5 dc: 1 Prima inexactitate. 
37.dG 1 Da7. Smîslov subapreciază a- j 
menințările adversarilor. 38. Nd5 Td8 
39.Del Nd4 4O.Df4 Tgd7 7? O greșeală 
decisivă. Trebuia neapărat Tdg8 și 
negrele puteau respinge atacul. 41.Tf6!\ 
Aceasta n-a văzut -Smîslov. La sin
gurul răspuns 41...Tg8 urmează 42.TÎ8I 
și negrul poate salva matul numai cu, 
prețul tincr mari pierderi materiale. Del jn vizită ța redacția noastră, Văino 
aceea_ Smîslov se recunoaște învins. / Montonen răsfoiește cu interes ulti-

Smislov_______________________ _ 1 mul nunlăr al revistei „SPORT",

poziția 
jos, Tal, 

sacrifică

diagrama de 
a jucat cu 

piesă pentru
federațiilor sportive burgheze 

.U .L.) ne cerea o taxă de 3.000.000

Aceasta fiindcă istoria T.U.L., lungă 
de 40 ani, este plină de momente in
teresante, legate de lupta clasei mun
citoare din Finlanda. Să vă citez, 
deci, numai cîteva dintre ele. T.U.L. 
a luat ființă în anul 1919, în urma 
războiului civil, care ascuțise lupta 
dintre muncitorimea finlandeză și 
clasele posedante. In semn de solida
ritate, muncitorii au ieșit din organi
zațiile sportive burgheze, formînd o 
asociație a lor: T.U.L. Rindurile spor
tivilor săi au crescut mereu și numai 
după 10 ani de activitate T.U.L. nu
măra 60.000 membri. Cifra aceasta s-a 
dublat la sfîrșitul războiului, iar ac-

Tal i tualmente avem peste 250.000 membri.

Partida I. Țiriac - 6h. Viziru va decide 
pe cîștigătorul „Cupei de toamnă

întrecerile din ultima fază a „Cupei de toamnă" 
au oferit spectatorilor bucureștcni jocuri de bună 
calitate, presărate cu momente de luptă deosebit 
de interesante. Firește, confruntările dintre frun
tași (pentru locurile 1—4) au fost acelea care au 
polarizat în jurul lor atenția numeroșilor spec
tatori. Și — fapt inedit — jucătorul a cărui evo
luție a fost urmărită cu cel mai mare interes 
a fost învinsul acestor două zile de întreceri : 
Șt. Georgescu. In luptă cu primele rachete ale 
țării — mai întii cu Gh. Viziru și apoi cu 
1. Țiriac — tînarul jucător bucureștean a 
constituit un obstacol greu de trecut, el pre- 
zentîndu-se îutr-o evidentă ascensiune de formă.

Ieri, în fața campionului tării, Georgescu a fost la 
un pas de a înscrie o prețioasă victorie. In spe
cial în cel de al cincilea set, meciul acesta 
a avut o evoluție pasionantă, ’ ambii jucători 
furnizînd schimburi de mingi mult aplaudate, 
învingătorii Iui Georgescu se arata bine pre
gătiți, dornici de a încheia sezonul cu un 
succes, astfel că partida Gh. Viziru-Țiriac 
de azi după-amiază se anunță foarte deschisă.

întrecerea feminină a revenit surprinzător Evei 
Stăncescu, care a terminal neînvinsă, dispu
ting și de campioana țării, Julieta Namian, 
după o luptă stffnsă. Remarcabilă este perfor
manta tinerei Mina Ilina, care a ocupat locul 
5, cîștigînd toate meciurile din qrupa secundă.

Rezultate tehnice : BARBAȚI Grupa I (locurile 
1—4) Gh. Viziru-Georgescu 3—6, 7—5, 6—4, 
6—3 ; Țiriac-Bosch 6—1, 5—7, 6—0, 10—8 ; 
Gh. Viziru-Bosch 6—1, 6—3, 7—5 ; Tiriac- 
Georgescu 6—4, 6—3, 4—6, 0—6, 6—4.

Grupa II (loc. 5—8) Cristea-Slapciu 6—4, 6—2, 
6—4 ; Seres ter-Năstase 6—3, 1—6, 6—1, 6—1 ; 
Serester-Cristea 7—5, " ~ ’
Slapciu 3—6, n "

6—4 ; Stăncescu-Namiaa 3—6, 6—4,
Stăncescu-Brener 0—6, 6—3, 6—3 ;
I’onova 6—1, 6—3 ; Stăncescu-Ponova 
6—3 ; Namiau-Brener 6—2, 1—6, 6—I.

Grupa II (loc. 5—8) Horșa-Verone 6—2, 6—3 : 
Mina Ilina-Verone, 6—2. 6—4 ; Mina Ilina-Horșa 
6—3, 9—7 ; Mina Ilina-Pustai 6—2, 6—2 ; Horșa 
Pustai 4—6, 6—2, 6—2 ; Verone-Pustai 8—6, 
6—2.

Astăzi jocurile continuă la Centrul de 
antrenament Nr. 2 de la orele 8,30 și 14.

6—4 : 
Namian- 

8-6,

6—2. 6—1 ; Năslase-
apciu 3—6, 6—3, 3—5, 6—1, 6—2 ;
FEMEI Grupa I (loc. 1—4) Brcner-Ponova 8—6,

ai

gimnastica în
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In plin zbori O spec
taculoasă aruncare la 
coș din săritură. Faza 
se petrece in meciul 
R.P.F. lugoslavia-R.P. 
Romînă, în cadrul cam
pionatului mondial fe
minin de baschet în
cheiat de curînd la 
Moscova.

(Foto : S. Prcob- 
rajenski-fotoreporter al 
agenției TASS).

(Urmare din pag. 1)
Printre cei care lucrează aci sînt 

sportului și campionul de triplu salt 
surdo-muților, Lev Gurov.

Zilnic, personalul uzinei execută 
producție.

O întîinire deosebi! -de emoționantă a avut loc la 
„colțul roșu" al uneia dintre secții. Organizația 
coirisomotistă a făcut o primire caldă delegației 
noastre sportive. S-.au rostit cuvinte despre prietenia 
de nezdruncinat care leagă pbpoarele noastre. Am 
pnimt apoi daruri, printre care și insigna uzinei și 
cile un mic sputnic fabricat în uzină — simbol al 
mărețelor victorii, fără egal în lume, realizate de 
știința și tehnica sovietică. împreună am cîntat cîn- 
fcce rominești și sovietice, am discutat despre sport,

Proba de obstacole în care evoluează doi călăreți scară la scară este — 
după cum se poate vedea — deosebit de spectaculoasă. Asemenea probe fac 

parte și din programul întrecerilor de la Craiova
Așteptate cu un viu interes, întie- 

cerile de călărie — care încep astăzi 
la Craiova — se anunță deosebit de 
spectaculoase și disputate. Cea de a 
doua ediție a concursului republican 
sătesc va reuni la start tineri țărani, 
rcprezentînd maj’oritatea regiunilor ță
rii, care se vor întrece atît în pro
bele de plat cît și în cele de atelaje. 
Numărul mare de participant!, care 
s-au anunțat pînă acum, și varieta
tea probelor înscrise în program lasă 
să se întrevadă că vom asista la o 
mare demonstrație a călărici de masă.

Paralel cu acest eveniment hipic 
va avea loc și întîlnirea internațio
nală triunghiulară între Recolta și 
echipele similare din R.P. Ungară și

despre viața tineretului din țările noastre și 
n-am simțit cînd a trecut timpul.

Ne-ain întîlnit prin uzină cu directorul uzinei. Ne-a 
felicitat pentru ultimul joc .și, în glumă, nc a criticat 
pentru locul 6 ocupat în clasament. O surpriză deo
sebită a făcut delegației noastre vizita în apartamen
tul unuia dintre cei mai vechi muncitori ai uzinei, 
tov. Grigore Ordîneț, Ia care am fost și oaspeți la 
masa de prînz. Am petrecut clipe minunate la fami
lia tov. Ordîneț, formată dm muncitori și muncitoa
re ale uzinei, copiii, nurorile și ginerii săi. Intr-un 
cuvîrit, așa cum ne-au îndemnat și gazdele, ne-am 
simțit ca acasă. Din nou au răsunat cîntecc ro- 
mînești și sovietice într-o atmosferă de caldă prie
tenie. Cu greu ne-am despărțit de noii noștri prie
teni, cărora le voiri păstra o amintire de neuitat.

R.P.F. Iugoslavia. Călăreții de la C.S. 
Recolta București s-au pregătit intens 
în vedereâ acestor întreceri, ei fiind 
hotărîți să confirme și de această 
dată valoarea dovedită la prima în- 
tîlnire care a avut loc în primăvară 
în R.P. Ungară.

Conștiinciozitatea cu care s-au pre
gătit călăreții de la Recolta i-au in
spirat epigramistului Mircea Codrescu 
aceste rînduri:

Inii place cum s-au antrenat 
Și le urez (cu-anticipație) 
S-ajungă neîntlrziat
Călare și pe... situație.

Prograwl
„Cup&i Cunstrulm psntru Pace"

La întrecerile competiției organizate da 
asociația sportivă Proiectantul di.i Că-: 
piială s-au înscris opt formații : Vo
ința, Procuratura, C. S. Școlar (cu 
două echipe), Pasteur, Victoria, Știința 
1. P. G. și Proiectantul. Azi vor avea 
loc partidele : Proiectantul — C. S. 
Școlar II (ora 17) și Pasteur — Ști
ința I. P. G. (ora 19), iar mîine : C. 
S. Școlar I — Victoria (ora 17) și Vo
ința — Procuratura (ora 19). Toate 
întîlnirile se vor disputa în sala Pro
iectantul din calea Victoriei nr. 89 
ct. I.
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