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Entuziaste manifestări pe fiecare traseu
Ștafeta Prieteniei Romîno-Sovje- 

tice a străbătut in aceste zile mul
te orașe ale țării, înmănunchind 
mesajul de dragoste și prietenie pe 
care tineretul patriei noastre îl tri
mite gloriosului tineret sovietic cu 
prilejul celei de a 42-a aniversări 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

La Oradea
...Corespondentul nostru din Oradea, 
v. Ilie (ihișa, ne-a relatat t lefonic 

în localitate primirea purtătorilor 
isajelor de salut ale tineretului din 
te'e și raioane'e regiunii Oradea că- 
: tineretul sovietic a avut loc du- 
inicâ, 1 noiembrie, în cadrul unei en- 
ziaste manifestații. Mesajul regiunii 
■adeâ a fost citit de tov. Nicolae Mart, 
etnbru al consiliului regional

' S. Oradea, și a fost predat spor- 
Eliza Soos, care împreună cu 

•ihponetițiî ștafetei au pornit spre 
uj

Ultimele jocuri de pregătire au avut Ioc ieri la București și Sofia
Ieri, la București și la Sofia, s-au 

desfășurat ultimele pregătiri propriii- 
zisc (meciuri de antrenament) ale fot
baliștilor romîni și bulgari, în vederea 
partidei de duminică.

A-propiereă acestei importante întîl- 
niri face să crească interesul și, mai 
ales, emoțiile iubitorilor de fotbal din 
țara noastră. Ei trăiesc din plin, de pe 
acum, meciul de duminică, gîndurile li 
se îndreaptă spre cei 11 reprezentanți 
ai culorilor naționale, spre echipa re
prezentativă, alături de care sînt 
toată inima. Ei cu toții doresc atît 
mult o victorie a echipei noastre 
calificarea ei în turneul olimpic de 
Roma 1

Dorința și speranțele lor nu-i fac 
însă să uite de adversari, de valoarea 
lor Ia ora actuală, de prestigiul de 
care se bucură în fotbalul internațional. 

-Și-și dau seama că misiunea echipei 
noastre nu va fi ușoară-

Veștile primite în legătură cu pre
gătirile și forma fotbaliștilor bulgari 
sublirîiază acest lucru sub toate aspec
tele. Antrenorii reprezentativei bulgare, 
după cîteva încercări, au revenit la 
formula „Ț.D.N.A.", selecționînd mai 
mulți jucători din echipa campioană. 
Forma selecționaților a apărut 
îmbunătățită la ultimul joc de ve
rificare; De asemenea, din unele date 
transmise de la Sofia rezultă și unele 
indicații privind organizarea jocului e- 
chipei bulgare, deși selecționerii nu au 
definitivat titularii posturilor de extrem 
și iu Ier dreapta.

Și ăceSfe indicii privind jocul oaspe
ților de duminică iasă să se întrevadă

posibilitatea foldsirii la București a 
unei tactici cu accent pe apărare și 
contraatacuri, așa cum știu să execute 
fotbaliștii bulgari, simple, rapide și 
eficace. La jocul în general retras 
(fapt constatat și cu a.lfe prilejuri) al 
centrului înaintaș Panăibtov, care ac
ționează în genul fostului internațional 
maghiar 1 Iidegkuti, se adaugă și în
cercarea — la ultimul antrenament —* 
cu lliev, interul dreapta,,retras, într-o 
apărare care, în meciul de antrenament 
cu Spartak Plovdiv și-a păstrat tot 
timpul caracterul ermetic. Sarcinile oe 
fensive rămîn — în această situație— 
pe seama celor trei înaintași, printre' 
care Colev vîrf de atac, cunoscut prin 
acțiunile sale rapide.

Cam în felul acesta se conturează, ta' 
linii mari, jocul echipei bulgare. Bine-; 
înțeles că trebuie să facem ioc și even
tualității unui joc mai deschis, ceea ce 
ar lăsa mai mult cîmp liber de acțiune 
înaintașilor noștri. Dar, judecînd după 
importanța meciului și șansele echipei 
bulgare (căreia îi trebuie doar două 
puncte în două partide pentru a se 
califica, iar nouă patru) socotim că 
oaspeții vor adopta mai curînd tactica 
jocului ermetic. în apărare și de contra-1 
atac.

Am atins această problemă pentru ă 
sublinia necesitatea ca echipa noastră 
să fie pregătită și pusă în măsură să 
poată contracara o asemenea laclică.. 
Un plus de gîndire în joc, de

(Continuare in pag. a 3-a)

Craiova
„Plecată în ziua de 29 octombrie din 
ioanele regiunii Craiova, Ștafeta 
ieteniei Roinîno-Sovietice a sosit în 
ia de 1 noiembrie la Craiova. La 
itingul organizat aici au luat parte 
sie 5000 de sportivi și oameni ai 
meii, care au aplaudat cu căldură 

purtătorii mesajului.
Pitești

.„ O zi mai tîrziii, așa cum ne re- 
ează corespondenții noștri Ilie Chi
ar și Ion Rizoiu — Ștafeta Priete-

lntr-o atmosferă de mare sărbătoare, marți după-amiază a avut loc în sala 
Dinamo din Capitală festivitatea de predare a mesajelor de salut adresate 
tineretului sovietic de tinerii din regiunile București, Ploești, Pitești și din 
Capitală, cu prilejul celei de a 42-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie. In fotografie, un grup de sportivi din regiunea București, purtind 
mesajul de salut al tineretului din 

sosirea pe
această regiune, la citeau clipe de la 
stadionul Dinamo

MARIA ALEXANDRU Șl RETHI 
PARTtCiPA LA CAMPIONATELE 
INTERNAȚIONALE DE TENIS 
MASĂ ALE IUGOSLAVIEI.

DE

niei a ajuns în orașul Pitești. La fes
tivitatea care a avut loc cu acest pri
lej a luat ctivîfthîî tov. Oh. I urcu, pre
ședintele consiliului regional U.C.F.S. 
Pitești. A urmat apoi prezentarea me
sajelor de salut ale sportivilor din re
giunea Craiova, precum și a acelora 
din raioanele regiunii Pitești. După ce

(Foto: Boris Ciobanul
sportiva Mina Ilina a dat citire mesa
jului sportivilor din regiunea Pitești, 
acesta a fost înmînat sportivilor care 
l-au dus mai

ple- 
Ale-

B B B
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rid durează prea mult pînă să tragi... In fotografia noastră o fază din jocul 
rogresul Gheorghieni-Avîntul M. Ciuc, disputat anul trecut, în care se poate 
dea earn Burian (Progresul Gheorghieni) nu mai poate trage precis la poar

tă, deoarece Spierer (Avintul M. Ciuc) îl atacă

\nul acesta echipa reprezentativă de 
;hei s-a prezentat foarte timpuriu 
primul său examen public. Faptul 

!Sta determină o anumită poziție a- 
ici ciud se discută despre felul în 
•e s-au comportat hocheiștii noștri 
uitași în această primă confruntare, 
it, firește, scuzabile o serie de lip- 
I manifestate. cu ocazia jocului de 
nficare disputat duminică pe pati- 
îrul artificial. Se poate încă trece 
vederea că, de pilda, mai sînt ju- 

:ori fruntași deficitari în ceea ce 
.vește acomodarea cu gheața, sau că 
i punct de vedere tactic în atac și, 
i ales, în apărare acțiunile echipei 
ist re nu Ti rit bine puse la punct.

fapt, asemenea lipsuri pot fi soco- 
! inerente pentru un început de se- 
i și ele nu trebuie să ne îngrijo- 
e prea mult, deoarece sînt ușor de 
neiiat pe măsură ce volumul compe- 
onal va crește.
Tacă însă sub acest aspect lucrurile 
se prezintă îngrijorător, există to- 

i suficiente motive pentru ca prima

evoluție a echipei noastre reprezenta
tive să nu ne mulțumească.

Să începem cu felul în care s-au 
prezentat portarii. Atît Sofian și Stafie 
(care au făcut parte din selecționata 
divizionară), cît și Pușcaș (care a a- 
părat poarta selecționatei Bucureșlitt- 
iiti) au fost de nerectmoscut. Neatenți, 
făcînd greșeli elementare (plasament 
de'eetuos, pucuri respinse în față etc) 
și mai ales slabi in ceea ce privește 
diri|area apărării (în această privința 
Pușcaș face excepție) cei trei portari 
menționați înainte au arătat că nu au 
atins încă tin nivel corespunzător de 
pregătire. Problema nu-i de neglijat. 
Ni se pare inutil să încercăm a mai 
demonstra aci ce poale însemna pen
tru o echipă de hochei un portar bun...

Apoi mai este de spus ceva în pri
vința progresului lent pe care îl fac 
jucătorii noștri fruntași în ceea ce

( c. a.)

^Coniuiaare in pag. a 2-a)

departe, la București.
București
ștafetelor regiunilor Pi
și București a avut loc 

în sala de sport

...I ntîlnirea 
tești, Ploești 
marți diipă-amiază, 
a clubului Dinamo din Capitală. La 
festivitate au luat parte numeroși spor
tivi, care au făcut o primire entuzias
tă purtătorilor mesajelor de salut către 
tineretul sovietic. Festivitatea a fost

Marți seara au părăsit Capitala 
c.'.nd în R.P.F. Iugoslavia Maria 
xandru și Adalbert Rethi. Cei doi spor
tivi romlni vor lua parte vineri, sîm- 
bătă și duminică la întrecerile cam
pionatelor internaționale de 
masă ale Iugoslaviei care 
loc la Ljubljana.

locuri. Titlul de campion al lumii d 
fost cucerit de Oleg Losev cu 19!> #. 
(din 200 posibile). Jn clasament ur
mează Țuranov — 192 ”
191 t, Antonov 184 t, Kaplun 184 t, 
Maria
(arabii Venezuela) 184 t. ( Agerpres).

t, Durnev

Mercides și Juan Garcia

(Continuare In pag. a 3-a)

tenis de
vor avea
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SELECȚIONATA DE FOTSAL A 
ARMATEI R.A.U -Regiunea Siria 
JOACĂ IN R.P.R.

Campionatele
(talere aruncate

I iat cu un mare
l sovietici care au ocupat

mondiale 
din turn) 
succes al

de 
s-au 
trăgătorilor
primele 5

street 
înche-

In prezent, selecționata de fotbal a 
Armatei R.A.U. — regiunea Siria se 
află în turneu în R. Cehoslovacă, unde 
susține azi ultimul meci, la Trnava. 
De aici, fotbaliștii din R.A.U. vor ple
ca spre țara noastră, pentru un tur
neu de 2 sau 3 meciuri. Prima înt'lni- 
re urmează să aibă loc duminică la 
Arad cu tJ.T.A. Restul programului va 
fi alcătuit ulterior.

In pragul închiderii sezonului atletic
Sîmbătâ și duminică se va desfă

șura pe stadionul Republicii ultima e- 
tapă a campionatului orășenesc de a- 
tletism pe echipe. Cu aceasta, în mod 
oficial, sezonul de pistă va fi înche
iat. Pe atleții fruntași îi așteaptă o 
binemeritată peroadă de odihnă după 
un an cu reale succese.

Dar, n-a fost de loc ușor anul atle
tic 1959. Două obiective principale au 
stat în fața atleților noștri: cîștigarea 
Jacurilor Balcanice și atingerea unui 
nivel corespunzător de pregătire în 
vederea Jocurilor Olimpice de la Ro
ma. Astăzi, chiar fără a aștepta ul
timul „start" al anului, se poate a- 
firma că cele două obiective au fost 
îndeplinite, primul în totalitate, cel 
de al doilea într-o bună măsură. Pen
tru prima oară, țara noastră a cuce
rit primul loc în ierarhia balcanică. 
Victoria netă a atleților și atletelor 
•oastre in ambele întreceri balcanice 

a încălzit Inimile iubitorilor de atle
tism, care niciodată n-au mai văzut 
echipele noastre luptînd cu atîta e- 
nergie, daruindu-se luptei cu atîta 
înflăcărare. Pentru prima oară s-a 
reușit ca marea majoritate a atleților 
de frunte să atingă forma maximă 
chiar la momentul potrivit. Meritul 
principal în această privință este al 
antrenorilor noștri, care au cules în 
acest an, 1959, pe lîngă bucuria suc
ceselor elevilor lor și o prețioasă ex- 

' periență, de mare folos în activitatea 
viitoare. Prețioasă mai ales acum, 
oltul ne mai despart cîteva săptămâni 
de semnalul începerii ultimei etape a 
pregătirilor pentru marea confruntare 
Olimpică de la Roma.

Sezonul atletic 19f>9 a început cu... 
un tabel. Un tabel pe care unii 1 au 
privit cu neîncredere, alții cit teaană, 
dat pe care cei mai mulți dintre

maximă

atleți și antrenori l-au înțeles așa 
cum trebuia, ca un program concret 
de acțiune, ca un puternic stimulent. 
Este vorba, după cum probabil ați în
țeles, de tabelul normelor preolimpice 
și olimpice. Cifrele lui sînt într-ade- 
văr pretențioase. Totuși, pînă în mo
mentul de față, 11 atleți le-au între
cut : Iolanda Balaș, Ana 
Cuman, Lia Manoliu, Flo- 
rica Grecescu, Ioana Lu- 
ță, Zoltan Vamoș, Alex
andru Bizim, Victor Cin- 
că, Xenofonte Boboc, Cor
nel Porumb și Haralambie 
Răcesc u. Alții sînt în 
imediata vecinătate a 
normelor și ceea ce n-au 
izbutit în acest an s-ar 
putea să le reușească la 
anul. Ne gîndim în pri
mul rînd la Scrin loan, 
Maria Diți, Andrei Bara- 
bas, Zoltan Szabo.

' La sfUrșitul acestei săp- 
tăinîni ne vom- îhtîlni din 
nou, pentru ultima oară 
în acest sezon, cu atleții 
noștri, • ■ i

Recentele întreceri de pe 
stadionul Dinatno ne-au a- 
rătat că timpul rezultate
lor bune nu a trecut. N-ar 
fi, deci, delot exclus ca 
și la concursul așteptat să 
se înregistrbze performan
țe care să modifice,-dacă 
nu tabela de recorduri, 
măcar pe cea a primelor 
10 performanțe ale anului. 
Și așa însă, bilanțul sezo
nului atletic 1959 este po
zitiv. F.l ne dă dreptul să 
privim încrezători viitorul

atletismului nostru. Firește, mai sînt 
încă multe de făcut; in această privință 
nu încape nici o îndoială. Dar despre 
lucrurile bune ca și despre cele mai 
puțin bune ale sezonului attetic 11)59 
vom purta în curînd o amplă discuție*

ANTON IU

deTrei tinere alergătoare, Intrcclridu-se in proba
2fi0 m a ulii mulat concurs de pe stadionul Dinamo 2 
Gabriela Luță, Georgela. Palade și Karin lonesctt

(foto; T. Roibul „



SIBIU : Numeroase întreceri sportive
In cadrul manifestațiilor organizate în cadrul Lunii 

Prieteniei Romîno-Sovietice, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Sibiu a inițiat o serie de întreceri sportive la volei, 
tenis de masă, tir și popice — dotate cu „Cupa prieteniei”. 
De asemenea, au fost organizate întreceri între asocia
țiile sportive din localitate.

. Mie lonescu, coresp.
TIMIȘOARA: Concurs de gimnastică rezervat clubu

rilor sportive școlare

In orașul nostru a avut loc, de curînd, un interesant 
concurs de gimnastică organizat de clubul sportiv șco
lar „Banatul" cu participarea reprezentanților cluburilor 
sportive școlare din întreaga țară. Concursul, care s-a 
desfășurat în sala de sport a Institutului Politehnic s-a 
ridicat la un bun nivel tehnic.

Iată și rezultatele înregistrate: FETE: 1. Clubul
sportiv școlar București 239,40 p; 2. Clubul sportiv șco
lar „Banatul" Timișoara 232,42 p; 3. Clubul sportiv 
șco'ar „Luceafărul" Orașul Stalin 218,84 p; 4. C.S.Șc. „Har
ghita" Tg. Mureș 210,01 p; 5. C.S.Șc. Cluj 200,85 p. 
Individual compus: cat. I. Cristina Doboșan (Tim.) 36,61 
pț cat. a Il-a: Elena Tutan (Buc.) 36,32 p. Junioare cai. 
I: Ioana Ghițulescu (Buc.) 42,98 p. Junioare catall-a: 
Mirela Tăpăloagă (Tim.) 42,71 p. BĂIEȚI: 1. C.S.Șc. 
Timișoara 318,05 p, 2. C.S.Șc. Cluj, 296,80 p, 3. C.S.Șc. 
Or.. Ștalin 267,10 p; 4. C.S.Șc. Tg. Mureș 266,95 p. 
Individual : Juniori cat. a Il-a: Cornel Selan (Tim.) 
53,20 p. Juniori cat. I: Danilo Latici (Tim.) 54,30 p. 
Seniori cat. a 11-a: Aurel Gruin (Tim.) 51,10 p. Seniori 
cat. I: Petre Miclăuș (Tim.) 54,15 p.

Alex. Gross, coresp. regional.
OLTENIȚA : „Cupa Z Noiembrie*'  la handbal

Consiliul regional U.C.F.S. București a organizat la 
Oltenița cea de a V-a ediție a „Cupei 7 Noiembrie" la 
handbal pentru echipele masculine reprezentative de ra

ioane. Competiția, care s-a bucurat de un frumos succes, 
a întrunit 7 echipe și a fost cîștigată de reprezentativa 
raionului Oltenița. Ea a dispus de formația din T. 
Măgurele cu 16—2, de Snagov cu 19—0, de Călărași 
cu 12—2 și de Brănești cu 13—1. Pe locurile următoare 
s-au clasat handbaliștii din raioanele T. Măgurele, Că
lărași, Roșiorii de Vede.

Stan Cristea, corespondent

BUCUREȘTI: C. Baciu (C.C.A.) învingător într-un nou 
concurc de cidocros

Comisia de ciclism a orașului București a organizat 
duminică un concurs de ciclocros dotat cu „Cupa 7 
Noiembrie".

C. Baciu (C.C.A.) a cîștigat fără dificultate cursa re
zervată seniorilor, deoarece — pe de o parte — doi din- 

tre principalii lui adversari, M. Kammer și N. Mușa, 
ambii de la Olimpia Or. Stalin, au suferit defecțiuni 
mecanice iar pe de altă parte au lipsit de la startul 
acestei competiții o serie de cicliști fruntași. Alergătorul 
militar care se află la a doua victorie în acest sezon, 
a fost urmat în clasament de M. Voinescu (Dinamo), 
N. Stepanian (Recolta) și D. Dragomir (Recolta). Pri
mele locuri în celelalte probe au fost ocupate de : C. 
Burtea (Voința Cîmpina), la juniori categoria I; H. 
Chelaidite (Victoria) la juniori categoria a Il-a și M. 
Grigoru la categoria oraș.

„Cupa 7 Noiembrie" a fost cucerită de echipele C.C.A. 
(seniori) și Școala sportivă U.C.F.S. București (juniori).

Valentin lonesou-coresp.

Competiție pentru tinerii popicari
Federația romînă de popice organizează sîmbăiă pri

mul concurs republican al anului rezervat tinerilor popi
cari. întrecerea dotată cu „Cupa 7 Noiembrie" se va 
desfășura pe arena Gaz Metan din Mediaș. Au fost in
vitați 24 jucători și jucătoare care s-au remarcat în ta
băra de tineret și actualul campionat republican.

„iveli o urli frumoasă si oameni prietenoși"
Interviu cu d-na Berthe Villancher, președintele comisiei 

tehnice feminine din F. I. G.
La întîlnirea internațională dintre 

R.P. Romînă și Italia a participat în 
calitate de arbitru și d-na Berthe 
Villancher, președintele comisiei teh
nice feminine din cadrul Federa
ției Internaționale de Gimnastică. 
Cu această ocazie, ea a petrecut o săp- 
tămînă în patria noastră, vizitînd Ca
pitala și diferite locuri pitorești din 
țară. Pentru a cunoaște impresiile 
sale despre cele văzute, i-am adresat 
cîteva întrebări înainte de plecare.

— Ce locuri ați vizitat și ce im
presie v-au făcut cele văzute ?

— Vizitez a doua oară țara dvs. 
Prima dată am fost la București în 
1957, cu ocazia „Cupei Europei". M-au 
uimit profund schimbările care s-au 
petrecut în decurs de doi ani în viața 
poporului romîn. Acum am petrecut 
cîteva zile frumoase în Capitală, am 
vizitat Valea Prahovei, impunătorul 
hotel alpin „Cota 1400", Orașul Stalin.

— Cum v-ați petrecut timpul în 
București?

— Parcă nici nu mai recunoșteam 
Capitala dvs. M-a impresionat deose
bit ritmul trepidant al construcțiilor 
din București. Noile blocuri, parcurile, 
sînt adevărate podoabe ale orașului. 
Am avut ocazia să vizitez construcții
le sportive : stadionul Dinamo și com
plexul sportiv „23 August", cu tere

nuri și săli frumoase, bine întreținute 
înconjurate de alei și parcuri.

Vizitind expoziția de mostre de măr 
furi de la Șosea, mi-am dat seama d< 
dezvoltarea tuturor ramurilor indus 
triale, de abundența și de calitate? 
mărfurilor textile, de încălțăminte ș 
alimentare, care stau la dispoziții 
cumpărătorilor. Și ca ultimul „act" a 
vizitelor înainte de concurs, am vizio 
nat un spectacol In frumoasa sală i 
Teatrului de Stat de Operă : „Rigo 
letto" de Verdi. Aveți artiști deosebi 
de valoroși.

— Dar pe Va'ea Prahovei ?
— O deosebită plăcere mi-a făcu 

excursia la Sinaia. Trecînd prin Vale? 
Prahovei, am văzut cum lucrează u 
riașele sonde și muncitorii harnic 
care scot la suprafață „aurul negru" 
Pitoreștile priveliști de munte m-at 
impresionat mult.

Peste tot unde am fo<-t, oamenii dir 
țara dvs. m-au înconjurat cu prie
tenie.

— Ce părere aveți despre con
curs și desrre echipa noastră ?

— Mi-a plăcut atmosfera caldă, pri
etenească în care s-a desfășurat con
cursul, spectatorii obiectivi și cunos
cători ai gimnasticii. Echipa romînă i 
progresat mult în ultimul timp, gim
nastele au exerciții valoroase, bin< 
executate. I. G.

e-

Clăii Mari a fost

EMILIAN CRfSTEA 
maestru al sportului

și stă la dispoziția 
dornici să-l nar-

Se spune despre masivul Bucegi, a- 
tunei cînd se vorbește in cercul dru
meților, că este arhicunoscut și că nu 
ar mai avea secrete pentru nimeni. 
Este foarte adevărat că cele 17 dru
muri marcate care îl străbat de la un 
capăt la celălalt, precum și nenumăra
tele poteci nemarcate, dau posibilitatea 
excursioniștilor să ajungă în cele mai 
îndepărtate puncte, acolo unde uneori 
te întîlnești chiar și cu... ursul. La a- 
ceste drumuri s-ar mai putea adăuga 
și cele peste 200 trasee alpine ce stră
bat pereții atît de înclinați, pe care-i 
Jntîlnim mai ales în clinul prahovean.

Astfel stînd lucrurile, s-ar părea 
*— după această sumară statistică — că

cele afirmate mai sus de 
drumeți să fie adevărate. 
Dar iată că alpiniștii de 
la C.C.A. vin să ne do
vedească că alta este 
realitatea. De curînd, ei 
au întreprins o serie de 
escalade, descoperind o 
serie de trasee alpine 
extrem de dificile.

...Peretele sudic al Clăii 
Mari din masivul Bucegi, 
ale cărui prăvălișuri de 
piatră se pierd în pădu
rile neumblate din Valea 
Urlătoarea Mare, are o 
diferență de nivel de peste 
600 m. Cu pante foarte 
înclinate și lipsite de po
sibilități de înaintare o- 
bișnuită, acest perete a 
fost ocolit multă vreme 
de cercetători. Istoria al
pină citează de-a lungul 
anilor doar cîteva echipe 
de alpiniști care au pă
truns în aceste locuri și 
care, la înapoiere, poves
teau lucruri de necrezut.

Pentru a face lumină 
problemă, echipa de alpi-

cadere de pietre care a provocat 
chipei pagube însemnate.

Dimineața alpiniștii își continuară 
drumul. Lupta cu verticala peretelui, 
ce-și înșira obstacolele pe sute de metri, 
începuse. începuse întrecerea dintre 
om și natură, din care fără îndoială 
omul trebuia să iasă învingător.

In a doua zi de escaladă, umbrele 
înserării surprind alpiniștii în plin pe
rete. Bivuacul de peste noapte, făcut 
pe o platformă îngustă și incomodă, 
a supus echipa la un examen de voință 
suplimentar, cu atît mai mult cu cît o 
ploaie amestecată cu Japoviță, a con
tribuit la înrăutățirea situației.

Peripețiile s-au ținut lanț și în cea 
de a treia zi de escaladă, dar ele nu 
au înfrînt cu nimic hotărîrea militari
lor, care pînă la urmă au ieșit victo
rioși în creastă.

Peretele sudic al 
escaladat 1

Traseul este gata 
tuturor alpiniștilor 
curgă.

Este o performanță frumoasă, cu 
atît mai mult cu cît traseul are gradul 
maxim de dificultate : VI B.

La propunerea ziarului nosfn

Un interesant turned organizat de F. R. B.
Nu de mult, ziarul nostru a propus 

organizarea unui turneu de box la 
cinci categorii de greutate, turneu la 
care să fie invitați pugiliști din toată 
țara. Federația Romînă de Box a stu
diat această propunere și găsind-o 
bună, Și-a însușit-o. Forul nostru de 
specialitate a hotărît organizarea unul 
turneu, la București, între 20—30 no
iembrie, deocamdată la categoriile 
semi mijlocie și mijlocie mică.

F. R. Box a invîrat pe următorii pu
giliști pentru a participa la acest in
teresant turneu : Constantin Stănescu, 
Ion Ailenii, Victor Lăzăreanu, Lucian 
Gavrjlă, Gheorghe Buzatu, Constantin 
Bîlă, Ștefan Bejan, Vasile Bogoi, Du
mitru Burlaș, Petre Deca, Dănilă E- 
nuț, Ilie Dragnea, Dumitru Vasile. 
Dobre Pavel, Gheorghe Deak, Gheor
ghe Eremia, Atanase Gănescu, Gheor
ghe Ghiță, Constantin Iordache, Con
stantin Chiș, luliu Low, Ilie Lepădatu, 
Constantin Moreanu, Arcadie Nagy, 
Neagu Cosma, Vasile 
Silberman, Constantin 
duraru, Ilie Pătran, 
Șerbu Neacșu, Viorel
Sășeanu, Nicolae Stoenescu, Stroe Tri- 
fan, Vasile Vîlvari, Ion Vasilov, Marin 
Ion, Marin Mirea, Dumitru Bălăci,

Petruș Baltâ, Florea Oprea, Gheor 
Niculae.

Asociațiile și cluburile sportive pol 
înscrie la acest turneu și al|i boxeri 
în afara celor sus menționați.

înscrierile se vor trimite la fede
rația Romînă de Box, pînă la data 
de 15 noiembrie.

Restanțe și aminări

Neagu, Oscar 
Stoian, Ilie Pă- 
Dumitru Rizea, 
Spulber, Vasile

In această problemă, echipa de alpi
nism a C.C.A. compusă din Matei 
Schenn, Ladislau Caracioni și mae
ștrii sportului Aurel Irimia și semna
tarul acestor rînduri, a pornit la o 
cercelare mai amănunțită, cu scopul 
de a valorifica din punct de vedere 
alpin acest- ținut sălbatic și neumblat.

Croindîi și drum prin vegetația deo
sebit de dezvoltată din aceste locuri, 
întîlnindu-se în înaintare cu caprele 
negre refugiate în aceste locuri, alpi
niștii reușesc să ajungă la baza pere
telui după zece ore de drum. înnoptează 
pe o muche ascuțită ce lăsa în părți 
prăvăli^uri de sute de metri. Peste 
noapte, bivuacul lor Iu avariat de o

• Mîine se dispută la Oradea în- 
tîlnirea restanță d>n prima etapă a 
campionatului republcan feminin, în
tre C. S. Oradea și Banatul Timi
șoara.

• Meciul C.C.A.—Știința Timișoara 
din etapa a IV-a a campfonatului mas
culin, se va disputa în Ittna decem
brie în Capitală.

• Partida dintre echipele masculine 
Steagul roșu Orașul Stalin—Voința 
Iași, programată inițial pentru dumi
nică, a fost ăminată pentru o dată ce 
va Ii anunțată ulterior.

HOCHtl6a»l
După primul „examen II

■ DB

(Urmare din pag. 1)

privește însușirea celor mai moderne 
procedee tehnice. Plecînd de la lucru
rile cele mai simple (pasele) și ter- 
minind cu loviturile la poartă, în ma
joritatea procedeelor tehnice selecțio
nații au manifestat parcă teamă de a 
folosi pe cele mai eficace și moderne. 
Astfel ei continua să paseze neprecls 
și încet, să tragă la poartă nu întot
deauna cu promptitudine, să abuzeze 
de driblinguri largi, lente. Este loarte 
adevărat că în privința driblingului 
se poate constata un oarecare progres, 
ceea ce ne face să avem convingerea 
că posibilități există. Ceea ce nemul
țumește este ritmul 
gresează I

în încheiere ceva despre alcătuirea 
liniilor de atac. Este un fapt cunoscut 
că avem în momentul de lață două lj- loaiea.

în care se pro

nii de atac închegate: Szabo I, Fe- 
renezi, Szabo II și Takacs I, Nagy, 
Biro. Se fac acum încercări pentru a 
se „suda" și cea de a treia linie. For
mula folosită în jocul de verificare 
de duminică (Peter, Kalamar, Cozan 
II) nu a dat satisfacție. Ceilalți trei 
jucători selecționați au alcătuit și ei 
o linie: Țirjae, Andrei, Cozan I. Difi
cultatea în formarea acestei linii constă 
în faptul că din jucătorii de mai sus 
trei joacă centri în echipele lor (Ka
lamar, Andrei și Cozan 1). Față de a- 
ceasta noi am propune ca în alcătuirea 
acestei linii să se țină seama în pri
mul rînd de valoare și apoi de coe
ziune. Să nu uităm că este vorba de 
fapt despre a treia linie de atac ți 
ceea ce interesează mai întîi este va-

însemnări pe marginea ultimei competiții
multă vreme jucătorii noștri 

nu au mai luat parte la
de tenis 

o corn- 
aceea dc 

fa Galați. Păstrînd proporțiile, se poate spune

De
dc masă .
petiție internă atît de dificilă ca 
u r.r
că la cea de a X-a ediție a ,.Cupei 7 No
iembrie", s-au jucat în trei zile, cît se dis
pută un campionat, mondial în zece zile. Cele 
șapte probe s-au desfășurat în 39 de ore, din 
totalul de 72 cît au stat concurențij în Galați. 
Cu alte cuvinte, a fost un adevărat maraton, 
care a dat cîștig de cauză numai acelor spor
tivi bine pregătiți din toate punctele de vedere 
(fizic, tehnic, tactic, moral și de voință). ^Dc 
aceea reprezentanții asociației Progresul Cluj 
— cîștigătoarea competiției — merită un plus 
ele prețuire. Și poate din lipsa unei pregă
tiri corespunzătoare, jucătorii și jucătoarele 
de la Constructorul București nu au obținut 
rezultatele favorabile așteptate, pierzînd la 
zero ambele finale pe echipe, adjudeeîndu-și 
în cele două finale 
valoarea sportivilor 
bine cunoscută.

De altfel, au mai , , ,
au avut unele scăderi către sfîrșitul concursu
lui. Este vorba de Maria Alexandru (Pro
gresul București) — învingătoare categorică 
asupra Măriei Tompa la echipe, dar învinsă 
apoi net de aceeași adversară în semifinalele- 
de shnplu. De asemenea și Ella Constantinescu 
fh bună dispoziție la început, dar din ce în 
ce mai slabă spre final.

Nici Radu Negulescu nu a fost în aceeași 
vervă pe tot parcursul- Mai ales în ultimele 
fiartide, el a acționat mai reținut, cu o 
orță mai redusă de atac. El s-a arătat de

ficitar și la executarea stopurilor, fapt care 
i-a scăzut din eficacitate. . Campionul nostru 
a arătat însă o lovitură de forhand îmbună
tățită și același rever necruțător. Deși a jucat 
mai slab, Radu Negulescu a cîștigat fără emo
ții toate meciurile, cu excepția finalei cu 
Popescu, dovedind încă. o dată că este ia ora 
actuală ce! mai bun jucător romîn. Popescu 
a fost în dispoziție, realizînd partide reușite. 
In prVgrcs, ni s-au părut clujenii Cobîrzan 
și Rethi.

Cîștigătoarea probei de simplu feminin, 
Marta Tompa, (Progresul Cluj) a fost aceeași 
jucătoare exclusiv defensiva. Victori^ unei jn-

cătoare defensive și care nici nu are o apărare 
ermetică nu ne bucură. Aceasta ilustrează des
tul de clar că nu avem încă suficiente jucă
toare capabile să facă față cu succes unei 
adversare care nu trage o minge. Căutînrl 
soluțiile, unii epinează pentru un joc de aștep
tarea greșelilor adversarei, un joc de uzură. 
Părere cu totul greșită. Dimpotrivă, noi opi
năm pentru un joc complet, activ, în care

cu Tompa, Maria Alexandro a fu- 
cu o apărare fermă și atacuri mai 
plăcută surpriză a constituit-o evo- 

un nume

V

doar. . . trei seturi, 
clubului bucurcștean

fost și alți Jucători

deși 
este

care

ADALBERT RET1H

sportivii să aibă inițiativă, să cîștige puncte 
prin acțiuni conduse. judicios. Totul este ca 
jucătoarele noastre să învețe acest lucru, ceea 
ce-i posibil. Eite necesară numai voință, con
știinciozitate și competență în pregătire.

Finalista probei feminine, Mariana Bară'eh 
a jucat spectaculos, cu acțiuni dinamite, în- 
vingînd-o din nou pe Ella Constantinescu ca 
și pe altele. Se mișcă însă inexplicabil de 
greu la masă și se dezorientează repede c'nd 
este contraatacată. Cu excepția „căderii" din

semifinala 
cat bine, 
sigure. O 
luția junioarei Mariana Jandrescu, _  ___
dc care vom mai auzi. Catrinel Folea a fost 
mult mai 
precedent 
dc dublu 
nerci sale 
continuu.
de formă ... _____ ___
îmbunătățească atacul din dreapta și 
vețe să taie mingea, nu s-o împingă, 
este necesar și un bun echilibru al corpului 
în momentul executării loviturilor.

In încheiere, vom remarca din nou că în
trecerile de la Galați au constituit un examen 
greu pentru concurenți, au oferit dese dispute 
frumoase și nu putem să dorim dccît ca și pe 
viitor să asistăm la competiții cît mai r'*u«itc.

C. COMARNISCH1

activă și ofensivă decît la concursul 
de la Craiova. In special în finala 
femei, care i-a revenit ei și parte- 
Geta Pitică, Catrinel Folea a atacat 
ratînd numai rareori. In scădere 

a fost Geta Pitică. Ea trebuie să-și 
‘să in

ii mai

Gheorghe Nicolescu

Miercuri înainte de prînz a încetat 
din viață Gheorghe Nicolescu, antre
nor al lotului republican de călărie. 
Gh. Nicolescu a desfășurat în ultimii 
ani o rodnică activitate pe linia dez
voltării călâriei de mase și de perfor
manță. Ca antrenor ți arbitru, Gh. 
Nicolescu s-a bucurat totdeauna de a- 
precierza tovarășilor de muncă și a 
sportivilor, în rîndul cărora încetarea 
sa din viață lasă profunde regrete.

Federația Romînă de Călărie și
Pent-.tlon



OAMENII MUNCII SÎNT ALĂTURI DE ECHIPA 
NAȚIONALĂ!

O bună parte din scrisorile sosite 
la redacție in ultimul timp re
flectă interesul cu care oamenii 

muncii din țara noastră privesc eveni
mentul fotbalistic ce stă la ordinea 
zilei: meciul R. P. Romînă — R. P. 
Bulgaria

Scrisorile reflectă optimismul, fără 
exagerări, al zecilor de mii de supor
teri care așteaptă de la reprezentativa 
noastră o comportare în raport cu po
sibilitățile ei și cu condițiile create de 
regimul nostru mișcării sportive. Dar, 
să redăm unele fragmente din aceste 
scrisori, care oglindesc cit se poate de 
clar dragostea cu care sînt înconju
rați de oamenii muncii fotbaliștii lo
tului nostru reprezentativ...

„...Dorim din tot sufletul ca echipa 
noastră să obțină un rezultat cît mai 
frumos. Sîntern alături de reprezenta
tiva Republicii noastre în această în
trecere atît de grea cu selecționata ve
cinilor noștri'* * scrie, printre altele, un 
grup de tineri colectiviști din comuna 
Fior ești (raionul Domnești): Cristian 
Dnigea, Pană Z. Păun, Victor Tra- 
che, Vasile Păun.

cui a fost rapid, în ciuda terenului 
greu.- Selecționata a doiniriat tot timpul 
dar ineficace în prima repriză. După 
pauză, scorul a fost deschis de... Sep- 
temvrî, prin Lazarov (min. 60). A e- 
galat Panaiotov (min. 70), iar în 
min. 75 lakimov a înscris golul vic
toriei. Din atac, azi a jucat bine Pa
naiotov. Din nou însă, pasele venite 
din apărare s-au îndreptat mai mult 
spre Kolev. După joc, solicitat să ne 
spună părerea despre echipe și meci, 
antrenorul Ortnandgiev a declarat doar 
că partida de la București va fi foarte 
dificilă. TOMA HR1STOV

(Urmare din pag. 1) 
deschisă de tov. Petre Capră, președin
tei consiliului orășenesc U.C.F.S. 
București. Apoi, sportivii Georgeta 
Pirvu, din partea regiunii Ploești și 
Ion Călin, reprezenlînd regiunea Pi
tești, au dat citire mesajelor de salut 
adresate tineretului sovietic de către 
tinerii din regiunile respective. In în
cheierea festivității a luat cuvîntul tov. 
Miron Olteanu, vicepreședinte al Co
mitetului de organizare al U.C.F.S., 
care a spus printre alte'e: „Sportivii 
noștri își îndreaptă gîndul cu caldă 
recunoștință către sportivii sovietici și 
se angajează față de iubitul nostru 
partid. Partidul Muncitoresc Komîn, 
să muncească cu și mai multă hotărî
re pentru consolidarea succeselor ob
ținute în construirea socialismului, 
pentru ridicarea necontenită a presti
giului mișcării noastre de cultură fi
zică și sport”.

★
...în ziua de 1 noiembrie au plecat

galit te de victorii clasamentul se va 
stabili ținîndu-se seama de raportul 
între numărul seturilor cîștigale ți cel al 
setur lor pierdute ; dacă egalitatea se 
va menține, atunci se va face rapor
tul între punctele cîștigate și cele 
pierdute în ambele întîlniri. Dacă cele 
două echipe finaliste se vor găsi la 
egalitate de vict rii, ele se vor întîlni 
pentru a treia oară, echipa învingă
toare urmînd să primească „CUPA 
CAMPIONILOR EUROPEKl",

lată cum își încheie scrisoarea sa teh
nicianul Vasile Iacob de la Sfatul popu
lar al raionului Sebeș, regiunea Hune
doara: „Țin să urez din toată inima

In jurul balonului
• Petrolul a jucat mărfi la Brăila cu selec

ționata orașului. Echipa hiăileanâ a jurat foarte 
bine și a cîștipat cu 1—0 (1-—0) prin punctul 
marcat de Roșu (min. 21). Înaintarea Petrolului 
' lovit de o apărate toarte huită, care nu s-a

depășită. Formația Petrolului : Sfetcu (Rin- 
•nu)—-Pahontu, Marinescu. Topșa—Fronea. Ten- 

lller—Constanlinescu. D. Munteanu, Bahone. A. 
Munteanu. Marin Marcel. (N. Coslin, coresp.)

• Jocul de. categorie B Poiana Cimpina—Meta
lul Titanii București se dispută simbătă în lor. 
de duminică, iar partida C.S.M. Baia Mare— 
Tractorul a fost aininată pentru 13 noiembrie.

• Meci amical ani pe terenul Progresul (str. 
dr Staicovir.i) : Victoria—Progresul (j.)

Dîn ioata lumea
• DUPĂ ÎNCHEIEREA campiona

tului unional de fotbal, numeroase e- 
chipe sovietice vor întreprinde începînd 
d'n această lună, turnee pesta hotare. 
Astfel, Spartak Moscova, de 7 ori 
campioană a țării, va pleca în Ame
rica de Sud, urmând să evolueze în 
Brazilia, Uruguay, Columbia și Vene
zuela. Fotbaliștii sovietici vor întîlni 
între altele puternicele eclfpe Fla- 
mengo—Rio de Janeiro, Nacional—

fată care sint pronosticurile pe care Programul
Loto-I’ronosport le indică pentru meciurile cu
prinse in programul concursului Pronosport 
ur 45.

I. R. P. Romină—R. P. Bulgaria (Preliminariile
Turneului Olimpie) 1

II. R. P. l’ngară - (A)—R. F. Germană (A) 1, x
III. C.F.R. Cluj—Corvinul Hunedoara x, 2
IV. Recolta Cărei—Industria Sirmei Cimpia Tur

tii 1
v. C.F.R. Arad—C. S. Tg. Mureș 1

VI. Druheta Tr. Severin—Știința Timișoara x. 2 
Vii. Metalul Oțelul Roșu—Dinamo Pitești 1, x

VIII. Știința Craiova—Flacăra Moreni x, 1
JX. C.S.M. Reșița—Carpați Sinaia 1
X. C.F.R. Pașcani—Unirea Iași 1

XI. S.N.M. Constanța—Victoria Suceava 1
XII. Forest» Făticeni—Dinamo Galați x, 2

★
La tragerea concursului Pronoexpres de 

miercuri 4 noiembrie au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere :

28 11 4 29 25 43
Numere de rezervă : 45 12
Fond de premii : 321.652 lei.

★
Începînd cu concursul Pronosport nr. 45 din 8 

noiembrie închiderea concursurilor Pronosport in 
Capitală se va face simbătă seara.

PREMI8LE CONCURSULUI PRONOSPORT Nr. 44

Premiul I : 1.086 variante cu 12 rezultate e- 
tacte a cîte 132 Iei.

Premiu) II : 10.397 variante cu 11 rezultate 
»xacte a cîte 15 Iei.

Fond de premii 302.948 Iei.
fntrucît valoarea premiului l|I este sub 10 Iei, 

con lom regulamentului fondul respectiv se îm
parte în mod egal premiilor I și II.

PBONOEXPRES

In urma trierii și omologării variantelor de
puse la concursul Pronoexpres nr. 43 din 1 no
iembrie, au fost stabilite următoarele premii : 

• — Categoria a IH-a 5 premii do 11.841 Iei.
— Categoria a IV-a : 38 premii do 1.553 lei.
-T- Categoria a V-a : 430 premii de 229 lei.
-r Categoria a Vl-a : 933 premii de ‘ 105 lei.
— Categoria a V!I-a : 5il9 premii de 19 lei.
Fondul de premii al concursului nr. 43 a fost 

3e 414.451 lei.
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport

începînd de la 14 noiembrie, 
ora 17, noul număr de tel-fon a! 
Siațdei da Salvare e®ta 04. 

echipei noastre naționale (oricare ar fi 
alcătuirea ei), realizarea unei frumoase 
victorii, iar crainicului reporter al 
Radiodifuziunii să anunțe la microfon 
de cît niai multe ori „GOL“ pentru e- 
chipa noastră reprezentativă 1“

Rînduri asemănătoare se pot citi și 
în scrisoarea trimisă de un grup de 
muncitori de la Uzinele metalurgice 
„Grivița" din București. Și ei sînt ală
turi de fotbaliștii noștri în această con
fruntare internațională. Alexandru Radu 
(Buc.) se ocupă pe mai multe pagini 
de numeroasele probleme legate de se
lecționarea jucătorilor. Ion Mihăilescu 
dm București, Gheorghe Flucuș dm 
Orașul Stalin și alții urează succes 
reprezentanților țării noastre în întil- 
nirea fotbalistică de duminică.

...Ginduri calde, pornite din Inimă, 
reflectă aceste scrisori. Ele încălzesc și 
mai mult inimile sportivilor care ne 
vor reprezenta în meciul de duminică, 
le dau putere pentru obținerea victoriei 
dorite de noi toți!

AMĂNUNTE DE ORGANIZARE 
ÎN LEGĂTURĂ CU JOCUL

R. P. ROMINĂ—R. P. BULGARIA
I.E.B.S. comunică următoarele :

• Accesul publicului pe Stadionul ,.23 August" 
este permis de la ora 11,30 și numai prin in
trările indicate pe bilete

• Sint valabile biletele cu seria nr. 60

• An acces următoarele permise : roșii și al
bastre in piele la trib. 1 sectorul 0 : veni der- 
niatin însoțite de delegații speciale Ia masa pre
sei din trib 1. sectorul 0 : albastre dermatin. 
verzi dermatin. gri dermatin cu ștampila ..Fotbal", 
carnetele de arbitri și antrenori de fotbal, vizate 
la zi, la trib. sectoarele 1 și 45.

• Respectarea numerotării locurilor este obli
gatorie.

• I. S Loto-Pronosport oferă premii prin tra- 
Dere la sorți spectatorilor găsiți la locul indicat 
pe biletul de intrare.

AAontevideo, Millianarios — Bigota. 
Torpedo Moscova va întreprinde un 
turneu în Anglia, întîlnind formațiile 
Tottenham Hotspur, Newcastle Uni
ted și Sheffield Wednesday. Lokomo
tiv Moscova va pleca în R.P. Bulga
ria, Dinamo Tbilisi în Belgia, 
Ț.S.K.M.O. în Franța, Zenit Lenin
grad în Indonezia, reprezenta t’va 
R.S.F.S.R. în R.D. Vietnam și Cam- 
bodgia, echipa orașului Tomsk în R-P. 
Chineză și formația Kairat din Alma 
Ata în R.P.D. Coreeană. (Agerpres).

• LA PEKIN se află cunoscuta e- 
chipă suedeză Djurgarden. Oaspeții 
vor susține mai multe întîlniri în prin
cipalele orașe din R.P. Chineză, ju- 
cînd la Tiensin, Pekin, Sanhai și Can
ton.

• DUMINICA va avea foc la Buda
pesta întîlnirea internațională dintre 
echipele R.P. Ungare și R.F. Germa
ne. După antrenamentele care au a- 
vnt Ec pînă acum, selecționerul unic 
al federației maghiare Lajos Baroti a 
alcătuit următoarea formație: Gro- 
sics (llku), Matray. Sipos, Sarosi, 
Bundzsăk, Kotăsz, Săndor, Gorocs, 
Albert, Tichy, Szlmcsak. In aceeași zi 
la Sarbrucken se va disputa meciul 
dintre reprezentativele secunde. (A- 
gerpres).

• IERI, LA GLASGOW, echipele 
Scoției și Țării Galilor aii terminat 
la egalitate: 1-1 (0-1). Scorul a fost 
deschis de John Charles dintr-o lovi
tură liberă de Ia 20 m în min. 8, iar 
imediat după pauză scoțienii au ega

lat prin Leget (min. 46). In clasa
mentul campionatului inter-br tanic 
Scoția conduite cu 3 p., urmată de 
Ț. ra Galilor Cil 2 p. și Augl a 1 p.

(Prin radio).

• ZILELE TRECUTE, cu prilejul 
aniversării a 30 de ani de la înființa
rea clubului Lokomotiv Sofia, s-â des
fășurat în capitala R.P. Bulgaria un 
turneu fulger de fotbal. Au participat 
patru echipe: Lokomofv, Levski, Sla
via și Spartak, toate din Sofia. Jocu
rile au constat dintr-o singură repri
ză de 45 minute. Iată rezultatele: 
Lokomotiv—Slavia 1-0, Levski—Spar- 
tak 1-0; finala : L' komotiv—Levski 
2-0. „Cupa 30 de ani-—Lokomotiv" a 
fost cîștigată de echipa clubului do
nator, (Tema IJrlstov).

înaintea meciului de fotbal cu R. P. Bulgaria
(Urmare din pag. 1)

varietate, rapiditate și precizie în 
execuții și acțiuni, mai multă insistența 
și hotărîre în atac și, mai ales, mai 
multă organizare și prudență în liniile 
defensive (apărarea nu trebuie lăsată 
nici un moment descoperită, deci un 
plasament judicios pe teren al mijlo
cașilor) pot contribui la contracararea 
tacticii echipei bulgare, așa cum se a- 
nunță ea, la impunerea jocului nostru. 
Jucătorii care alcătuiesc echipa noastră 
au resurse în această direcție și cu mai 
multă încredere în posibilitățile lor, mai

Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului nostru reprezentativ. Tălaru 
(dreapta) a tras la poartă din plină viteză, dar portarul Mîndru a reușit să 
blocheze mingea sub privirile lui Știrbei (stingă) (Foto: T. Roibu)

Antrenamente pe ploaie 
și Ia București și la Sofia

BUCUREȘTI. Lotul — împărțit 
în două echipe — în cursul zilei de 
ieri a continuat antrenamentul pe sta
dionul ,23 August". Deși a plouat mă
runt tot timpul, iar terenul a devenit 
alunecos, îngreunînd mișcările jucăto
rilor, aceștia s-au mișcat bine, făcînd 
dovada unei bune dispoziții de joc. 
După pauză, ei nu au mai forțat. 
Partenerii de joc au dat o replică vi
guroasă, solicitînd lotului eforturi se
rioase. La antrenament au participat 
jucătorii anunțați anterior.

SOFIA 4 (prin telefon de la cores
pondentul nostru). ■— Fotbaliștii bul
gari și-au încheiat pregătirile miercuri, 
odată cu meciul de antrenament cu 
Septeinvrî din Sofia. Fixat inițial pen
tru după-amiază, meciul a fost „mu
tat" în ultimul moment dimineața, 
desfășurîndu-se cu porțile închise pe 
o ploaie măruntă și un teren alunecos, 
acoperit parțial cu apă. Nici după a- 
cest joc nu putem anunța formația 
definitivă a liniei de atac. Azi antre
norii au făcut noi experiențe. In pri
ma repriză a jucat atacul: Milanov — 
Kolcv — Panaiotov — Ianev —■ Iliev. 
Tn a doua : Milanov — Kolev — Pa
naiotov — lakimov •— Ianev. Apăra
rea în schimb, a jucat tot timpul în 
aceeași alcătuire: Naidenov — Raka- 
rov — Manolov — Dimitrov —• Lar- 
gov — Covacev, ceea ce înseamnă că 
ea va juca duminică la București. Jo-

Nr.

NOI AMĂNUNTE DESPRE „CUPA CAMPIONILOR EUIWPENI’1
Zilele trecute, la Federația romînă 

de volei a sos t regulamentul „CUPEI 
CAMPIONILOR EUROPENI". Aflată 
la prima ediție, această nouă compe
tiție internațională, deschisă echipelor 
masculine, campioane sau clasate pe 
locul II în campionatele țărilor euro
pene, va începe cel mai tîrziu la 1 
februarie 1960.

După cum se arată în regulament, 
întrecerile se vor disputa prin elimi
nare după două întîlnri (acasă

l și în deplasare). In caz de e- 

multă voință, pot trece cu bine exa
menul de duminică, oricît de dificil se 
anunță el. (p.g.).

PROGRAMUL DE DUMINICĂ } 
DE PE STADIONUL „23 AUGUST"

Ora 12.45: R. P. Romină—R. P. ! 
Bulgaria (meci între echipe de ! 
surdo-muți, în cadrul „Jocurilor Tă- j 
cerii", competiție internațională). i

Ora 14.30: R. P. Romînă—R. P. j 
Bulgaria (grupa a lll-a europea- I 
nă a preliminariilor turneului o- l 
limpic). |

• ȘTAFETA PRIETENIEI

entuziaste manifestări pe fiecare traseu

C1TEVA ASPECTE
ALE ACTIVITĂȚII DIN JAM

în ultimul timp au avut loc două 
importante competiții la haltere : finala 
campionatului republican pe echipe și 
„Cupa Orașe'or". Cu prilejul acestor 
întreceri am observat că nivelul perfor
manțelor halterofililor. noștri a crescut, 
dar nu la toate categoriile și nu în 
egală măsură în toate centrele.

In rîndurile ce urmează nu ne vom 
ocupa de halterofilii fruntași, ci de 
acei sportivi care s-au ridicat în ul
tima vreme din rîndtil maselor cu pri
lejul diferitelor concursuri.

In trei orașe din țară, Orașul Sta
lin, Galați și Cluj activitatea sportului 
cil haltere este mulțumitoare, dar cu 
un sprijin mai mare din partea orga
nelor sportive din localitate ea ar pu
tea ti și mai înfloritoare. La Gaiați 
de pildă antrenorul Pavel Gospodinov 
se străduiește să formeze o echipă o- 
tnogenă și să recruteze cît mai multe 
elemente din rîndul muncitorilor și e- 
levilor. Aici există cîțiva tineri cu 
perspective care pot deveni halterofili 
fruntași.

O frumoasă activitate o depune sec
ția de haltere a clubului Olimpia din 
Orașul Stalin. Antrenorul Gh. Piti- 
earu se ocupă intens de secția sa și, 
ea dovada, la campionatele pe echipe, 
Olimpia a avut o comportare merito
rie.

Ce se întîmplă la Cluj ? Clubul Știin
ța are numeroase cadre tinere cu reale 
perspective. Fitzi Balasz nu are nici 
16 ani dar se remarcă în mod deose
bit de la un concurs la altul. Recent, 
la „Cupa Orașelor" el a totalizat 255 
kg la categoria cea mai ușoară, per
formanță remarcabilă dacă ținem cont 
de vîrsta lui și de faptul că practică 
acest sport numai de un an. Alți spor
tivi de valoare sînt Ștefan Banyai, Gh. 
Jakab și Fr. Szatmari. Dar Știința Cluj 
nu are antrenor de haltere I

Un alt aspect ni-1 oferă orașul Ti
mișoara, unde există o singură aso
ciație sportivă cu secție de haltere: 
Electromotor (cu un număr de 30 hal
terofili). Pentru un oraș ca Timișoara 
30 de halterofili înseamnă foarte pu
țin 1 De aceea să nu ne mire faptul 
că în ultimii ani Timișoara, n-a dat 
nici un halterofil fruntaș.

Firește, performanțele in domeniul 
acestui sport vor fi din ce în ce mai 
bune atunci cînd sportul cu haltere va 
fi practicat de cît mai mulți tineri.

Calificarea antrenorilor, sprijinul pe 
care trebuie să-l dea asociațiile spor
tive și consiliile orășenești U.C.F.S. 
au un rol primordial în dezvoltarea a- 
ceslei utile discipline sportive.

• Mîine, vineri 6 noiembrie, va avea 
loc un interesant concurs de haltere 
la proba „împins" în sala Știința 
I.C.F. Concursul va începe la ora 19- 

din Constanța către Tulcea sportivii 
care poartă mesajele de salut adre
sate tineretului sovietic. Delegujia 
sportivilor constănțeni a sosit la Tul
cea în ziua de 2 noiembrie, dc unde 
a pornit către Galați. In zitia de 4 
noiembrie, la Focșani, s-au întîlnit 
ștaletele traseului principal care cu
prinde mesajele de salut ale regiunilor 
Craiova, Pitești, Timișoara, Hunedoa
ra, Stalin, Ploești și București cu cele 
din regiunile Constanța și Galați. Tn 
cursul zilei de azi, ștafetele vor sosi 
la Bacău, unde se vor întîlni cu cele 
din regiunile Oradea, Baia Mare, Cluj 
și Regiunea Autonomă Maghiară. Tot 
în cursul acestei zile ștafetele vor a- 
juuge la Iași.

Astă seară la Dlnamc, j

Jocuri în cadru!
campionatului republican

Astăzi continuă întrecerile din car 
drul campionatului republican dq 
handbal în 7, faza orașului Bucureștii

In prima partidă, care începe la 
ora 20, se întîlnesc echipele Știința, 
și C. S. Școlar. Elevii au evoluat pro
mițător cu ocazia primului meci, așa 
incit este de așteptat ca asfă-searâ 
ei să dea o replică dîrză echipei stu
dențești. Programul mai cuprinde și 
jocul C.C.A.—Rapid (era 21,15).

De la Buzău, corespondentul nostru 
Dumitru Marin ne-a transmis rezul
tatele întrecerilor campionatului oră
șenesc de handbal în 7, la care au 
luat parte 6 echipe masculine ți 4 
feminine. La băieți compet ția a fost 
cîștigată de formația Avintul Școala 
pedagogică, iar la fete de echipa Șco-1 
iii medii nr. 1.



Canotorii romîni au debutat victorioși 
în turneul din R. P. Chineză

Canotorii romîni care' se află de 
mii multe zTe în R. P. Chineză au 
evoluat sîmbătă și duminică pe apele 
lacului din apropierea orașului Wu
han. De'egația noastră sportivă a fost 
salutată cu multă căldură de miile de 
spectatori prezenți la această primă 
întîlnire dintre canotorii romîni și 
chinezi. Demoristrînd o bună pregătire 
reprezentanții canotajului din țara 
noastră au reușit să iasă victorioși în 
6 din cele 8 probe înscrise în pro
gram.

Sîmbătă, în prima zi de concurs, 
sportivii noștri au luat startul în cinci 
probe termmînd învingători în trei 
din ele. In cursa de schif 4+1 rame 
echipajul nostru feminin a trecut 
primul linia de sosire, obținînd rezul
tatul de 3:42,2. Intr-o altă probă fe
minină, la simplu, Dora Lakatos a 
debutat și ea cu succes în acest tur

neu, obținînd victoria cu rezultatul de 
4:19,4. In fine, seria succeselor cano
torilor romîni a fost încheiată de echi
pajul masculin de 8+1 care dovedin- 
cfu-se în formă a realizat 6:15,4 în 
clasica cursă de 2000 m. La schif 
simplu bărbați primul loc a fost ocu
pat de sportivul chinez Cen Giu-fi cu 
timpul de 8:12,4. El l-a întrecut pe 
Martin Biltz (R. P. Romînă). Al doi
lea succes al gazdelor a fost înregis
trat în proba feminină de dublu.

Toate cele trei întreceri desfășurate 
duminică au revenit schifiștilor ro
mîni. Echipajul feminin de 8+1 a ie
șit învingător pe cei 1000 de metri cu 
t mpul de 3:25,3, iar cele masculine 
de .4+1 și 2+1 și-au depășit adver
sarii ob'inînd 7:00,0 și respectiv 8:07,2. 
Canotorii romîni își continuă turneul 
în R. P. Chineză urmînd să evolueze 
într-un nou concurs la Canton. (A- 
gerpres).

înaintea starturilor olimpice...

*

N

iii**

Un om care poartă ochelari negri 
fără să aibă vreun defect de vedere, 
chiar și atunci cind nu trebuie să se 
apere de lumina orbitoare a soarelui, 
este sau maniac sau cabotin. Există 
filfizoni care-si așează lunete fumurii 
pe nas ca să semene cu... Fausto Coppi, 
unii ca să pară mat interesanți, alții— 
tri sfîrșit — pentru a trage „ochiade" 
fără să fie observați...

Nu știm în ce categorie poate fi în
cadrat Pal Benko, șahistul care a ocu
pat ultimul loc la recentul turneu at 
candidaților. El se prezenta la masa 
de joc cu ochii acoperiți de imense len
tile plate negre. Dar nu la toate par
tidele. Ochelarii îl însoțeau pe Benko 
doar cind de cealaltă parte a mesei lua 
loc marele maestru sovietic Mihail Tal, 
învingătorul strălucit al turneului.

Curioși, ziariștii au vrut să afle ce 
se ascunde in spatele acestui „mister" al 
ochelarilor. Și au primit un răspuns 
nu numai „concludent", dar și foarte 
„științific" •

— Mă feresc să nu fiu hipnotizat 
de Tal — a spus Berikb. Am auzit, că 
hipnoza nu are efect prin ochelari negri.

Pentru a putea aprecia la adevărata 
valoare (și semnificație) această con
statare cu adevărat „genială", trebuie

Galiev ș.a. Împreună cu 
sportului se pregătește și 
Normele olimpice' au fost 
de muiți. Cred că „stelele" 
vor avea o concurență serioasă din 
partea unor tineri ca Pavel Morscinin, 
Aleksandr Gubin, Evghenii Rudakov- 
ski, Ghenadii Vaganov, Igor 
hin ș.a.

Pentru alcătuirea definitivă 
pei olimpice schiorii sovietici 
parte la cîteva competi ii de 
In ianuarie, I " ' : *’ ’■

„veteranii" 
tineretul, 

îndeplinite 
schiului

Voronci*

Noi competiții șa’iisfe
lumii — și Kîra Zvorîkina, cîștigătoa- 
rea turneului candidatelor de la Plov
div. Meciul se dispută pe parcursul 
a 16 partide. In caz de egalitate cam
pioana lumii își păstrează titlul. Ca

♦ La 20 noiembrie va începe la 
Moscova meciul pentru titlul mondial 
feminin de șah între jucătoarele so
vietice Elisaveta Bîkova — campioana

Ieri seara, în meciurile din cadrul 
optimilor de finală ale Cupei Campio
nilor Europeni s-au înregistrat urmă- 
oarele rezultate :

VIENA: Wiener I
Ddense (Danemarca) 
>entrti W.S.K).

BERNA: Young 
rankfurt 1-4 (primul

MILANO: A. C. Milan—F.C. Bar- 
:elona 0-2 (primul meci).

S.K.—Bold Club 
l 2-2 (în tur 3-0

Boys—Eintracht 
meci).

v>i In acest an pirtiile din munții l.Jkutsk de lingă Sverdlovsk 
desfășurare a unor mari competiții ale schiorilor

O. de. iarnăpentru I.
sovietici in

• ■■■■ni :
vor li loc de 
pregătirea lor

t arbitru principal al întîlnirii a fost 
desemnată maestra Nina Hruskova- 
Belska (R. Cehoslovacă).

♦ In orașul Tașkent, capitala R.S.S. 
LIzbece, se va deschide la 15 noiem
brie un turneu internațional la care 
vor lua parte reprezentanți ai țărilor 
Asiei. Federațiile de specialitate din 
R.P., Afongolă și Indonezia au înscris 
cîte doi jucători, iar India și Afganis
tan cîte unul. La turneu vor concura 
de asemenea 6 șahiști din R.S.S. Uz
becă, R.S.S. Kaizahă și R.S.S. Turc- 
menă.

Nu peste multă vreme 
Valley (S.LJ.A.) vor avea 
rile Olimpice de iarnă, 
nuntea ziarului nostru 
dentu I redacției „I 
Vestnik" 
s-a adresat maestrului emerit al 
sportului D. Karpov care i-a rela
tat modul cum se pregătesc pentru 
aceste competiții schiorii sovietici.

Mai puțin de patru luni ne despart 
de marele eveniment sportiv al Jocu
rilor Olimpice de iarnă. De data a- 
ceasta maeștrii pistelor de gheață și 
ai pîrtiilor vor trebui să . traverseze o- 
Ceanul pentru a evolua pe continentul 
american, la Squaw Valley.

Cum se pregătesc schiorii noștri, 
care sînt planurile, pronosticurile ?

la Squaw 
loc Jocu- 

La rugă- 
corespon- 

redacției „Inlormationnîi 
din cadrul agenției TASS

răspunde la‘ î aceste intre- 
rău să ne aruncăm o pri-

Campionatul de hochei pe gheață al U. R. S. S

Pentru a 
bări nu este „ .
vire înapoi și să analizăm critic tre
cutul. După cum se știe, ultima mare 
competiție pentru schiorii tuturor ță
rilor a fost 
la Lahti, din 
sub semnul 
finlandezi și 
medaliile de 
Aceasta îi obligă pe schiorii sovietici 
să se pregătească deosebit de asiduu 
pentru J.O. și să țină tot timpul minte 
că maeștri ca Hakkulinen, llemelainen 
(Finlanda), Jernberg (Suedia), Brenden 
(Norvegia) sînt concurenți extrem de 
serioși. Schiorii sovietici nu sînt dis
puși să se repe*e  la Squaw Valley cele 
de la Lahti. Vom face tot posibilul să 
obținem victoria, deși știm că nu va 
fi ușor.

Pentru călătoria peste ocean se pre-, 
gătesc de mult cunoscuții schiori so-- 
vietici, învingători ai midtor compe< 
tiții internaționale ca P. Kolcin, N. 
Anikin, F, Terent'ev, A. Seluhin, N.

campionatul mondial de 
1958. Ea s-a desfășurat 

supremației alergătorilor 
suedezi, care au cucerit 
aur pe toate distanțe'e.

a echl- 
vor lua 
se’ecție. 

In ianuarie, la Bakuriani, în Gruzia, 
vor avea loc curse după programul o- 
limpic. Lotul va lua startul pe distanțe 
de 15, 30 și 50 km. •.

Ce pronostic se poate face ? Ce! 
mai bine este sg nu-1 facem, ci să a- 
miutim că la începutul acestui an cei 
mai buni schiori ai lumii au luat un 
prim contact pe viitorul traseu olim
pic de la Squaw Valley. Printre spec
tatori m-am aflat și eu. Am văzut că 
toți participanții erau foarte bine pre
gătiți. Pavel Kolcin a cîștigat cursa 
de 15 km intrecîndii-1 pe Hakkulinen, 
llemelainen, Jernberg ș.a. Aceasta ne 
arată clar că la J.O. pretendenți prin
cipali pentru medaliile olimpice vor fi 
schiorii finlandezi, suedezi și sovie
tici. Fără îndoială că primele focuri 
vor fi influențate și de tragerea la sorți. 
In condițiile unei egalita i sensibile 
de forțe, nu este plăcut să pleci printre 
primii..

In încheiere, cîteva cuvinte despre 
locul de desfășurare a viitoarei com
petiții. Am vizitat pîrliile, le-am în
cercat, și am ajuns la concluzia că 
traseele sînt bine alese. Schiorii sovie
tici sînt bucuroși că vor avea posibi
litatea să evolueze în S.U.A., să fi 
oaspeții poporului american, de osp. 
taliiatea cărora nu se îndoiesc.

Va trece timpul și lumea va afla 
numele noilor campioni olimpici. Vor 
fi aceia care n-au precupețit muncă, 
energie și forțe în pregătirea pentru 
uriașa întrecere.

J-+4*+*********  ***** ♦ *****+-  
w
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Un avion soviete 
a atins viteza

Ie 2504 km pe oral
MOSCOVA 4 (Agerpres). — 

ASS transmite : •
La Moscova s-a aflat că aviatorul 

r Mcsolov, pilotând un avion cu 
iot®r turboreactor, a atins în medie 
1 viteză de 2.588 km pe oră. In- 
r-un zbor el a realizat viteza de 
.584 krti pe oră.
Aeroclubul central va anunța a- 

est rezultat Federației Intemațio- 
ale de Aviație pentru a fi omolo- 
at ta record mondial.

I

zona din Afoscova a campiona- 
unional de hochei pe gheață s-au

im-

Din spoHui profesionist

In 
tului . _____
disputat pînă acum jocurile din pri
mele două tururi, respectiv 10 . etape. 
Pe primul loc în clasamentul zonei se 
află echipa campioana a Uniunii So
vietice, Ț.S.K.M.O., care a acumulat 
17 puncte. Militarii sînt talonați de 
Aripile Sovietelor, care-i urmează la 
un punct diferență. De altfel, e 
portant de menționat faptul că în în 
tîlmrile directe d intre aceste echipe 
victoriile au fost împărțite. In primul • 
tur a cîștigat Ț.S.K.M.O. cu 2-0, iar 
în cel de-al doilea — Aripile Sovie
telor cu 8-2. In afară de această în-

frîngere, campionii au fost nevoiți să 
mai „lase" un punct în întîlnirea cu 
Spartak Moscova (2-2), reușind să e- 
galeze abia în ultimele secunde ale 
jocului. Pe următoarele locuri în cla
sament. se află Lokomotiv Moscova 
cu 11 puncte, Dinamo (8), Spartak 
(5) și noua promovată, Ilimik Vos- 
kresensk (3 p). Aceasta din urmă a 
reușit să întreacă cu un scor sever 
(9-5) pe una din echipele fruntașe ale 
hocheiului sovietic, Spartak, și a fă
cut meci egal (2-2) cu Lokomotiv 
Moscova.

Dar, întrucât aceasta este situația 
după primele două tururi, clasamentul 
final al seriei poate suferi încă mo
dificări importante.

J. S. K. M. 0. învingătoare * 
și în a) doilea meci ț 
de baschet cu C.C.A

Echipa masculină de baschet 
C.C.A., cars a întreprins un scurt
turneu în U.R.S.S. cu prilejul mani
festărilor sportive din cadrul Lunii
Prieteniei Romîno-Sovietice, a jucat 
ai doilea meci tot în compania echi
pei Ț.S.K.M.O. Victoria a revenit și 
de astă dată baschetbaliștilor sovie
tici cu scorul de 85—68 (43—40), 
după un meci spectaculos care a en
tuziasmat pe spectatori. Cei mai buni? 
jucători au fost Zubkov, Bocikariov,I 
Volnov din echipa sovietică și Nova-*  
cek, Folbert. Nedef, din echipa ro-j£ 
mină.

■A&mmnente& se/urt
-pfiea&fflfâ, factorii,
ii fa ifz'fa/aA&z
\/unciei duv tfz&tyzriâderi. * î

Americanul Walter Ingrain este a patra victimă a ringurilor pro
fesioniste în cursul acestui an. El a murit în urma loviturilor pri

mite în timpul meciului cu boxerul mexican Joe Becerra Ochelarii negri ai lui Pal Benko...

MAKE

Box
JACK „PUMN DE FIER.”

Intrțbare. fjrească între ciocli: — Ascultă Tomm. Pe care zici tu că-l avem 
mlirte de client ?

(Desen de Grad)

să facem o foarte scurtă incursiune în 
biografia lui Benkb. Transfug, trădător 
de țară, apatridul Benkb a petrecut anii 
din urmă In Apus (și în S.U.A mai 
ales) ca jucător profesionist. Și, fi
rește, că au avut influență și asupra 
sa toate elucubrațiile maturate. de așa- 
zișii savanți din Occident, care pro
pagă pe scară largă teoriile hipnozei, 

magiei negre, ghicitului. în stele, în ca
fea sau în... mușuroaie de furnici. Ei 
încearcă să împuieze mintea oamenilor 
cu felurite prostii, să abată atenția 
maselor de la crunta exp'oațare capta- 
listă, de la criză, mizerie și șomaj.

La Benkb desigur, a cărui carie de 

vizită morală nu necesită prezentări saa 
comentarii, a fost găsit teren propice. 
Șt idtâ-l expticindu-și insuccesele, dar 
mai cu seamă încercind să minimalizeze 
strălucitele victorii ale șahiștilor some-: 
tici, cu ajutorul „paselor hipnotice". Ai 
luzia este mai mult decît transparentă^ 
Pasă-mi-te, faptul că șahiștii sovietici 
triumfă în toate marile competiții in-2 
ternaționale, s-ar datora nu supremației 
zdrobitoare ■ a școlii șahiste sovietice, 
ci unor cauze... supranaturale.

După „teoria" lui Berikb însă toți 
ceilalți 7 participant la turneul caridil 
daților trebuie să fi fost... magicieni.- 
Căci în cursul competiției, Benkb a fost 
„hipnotizat" nu mai puțin de 15 ori 
printre care de 4 ori de Xeres, de 3 ori 
de Tal, de cile 2 ori de Smîslov, Petrol 
sian și Fischer, cîte o dată de Gligo- 
rici și Olafsson. în fața cărora a cedai 
fără drept de ape!

Amuzantă a fost remarca unui croi 
n.ic.ar clapă partida din runda a 21-a, 
in care Tal l-a bătut crunt pe Benko; 
acesta neonzlnd o combinație in care 
pierdea dama •

— Probabil din cauza ochelarilor^ 
care-i făceau... umbră pe tablă..,

i
V. CH. '


