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" Lucrările celui de-al lV-lea Congres
- - al Sindicatelor din Republics' Popu- 
-■ Iară Romînă au continuat în cursul 
.’zilei de vineri.

Delegații și invitații au salutat pe 
"delegatul Uniunii Generale a Munci- 
■■ lorilor Algerieni care a sosit în Capi- 
; ’ tală în cursul zilei de joi pentru a
- ’ participa la lucrările Congresului.
■ • Au continuat apoi discuțiile asupra 
Ț rapoartelor prezentate, precum și asu-
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Festivitățile Centenarului Universității
fașul intreg a îmbrăcat haină de 

' sărbătoare. Decorul toamnei e schim
bat parcă de atita entuziasm, tine
rețe și voioșie. Cine ar putea sta de 
o parte în aceste zile, cînd înalți oas
peți străbat străzile lașului. Se află 
printre aceștia, conducători de par
tid și de stat, in frunte cu tovarășii 
ilon Gheorghe Maurer, președintele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale 
a R. P- Romîne, membru al Biroului 
Politic al C.C al P.M.R-, Alexandru 
Ptlladeanu, vicepreședinte al Consi- 
■tilui de Miniștri, Ilie Murgulescu, 

ministrul învățămîntului și Culturii, 
Atemasc Joja, președintele Acade
miei R.P.Romîne, Mihail Ralea, vi
cepreședinte cd Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, precum și per
sonalități marcante ale vieții știin
țifice internaționale care s-au în- 
tîlnit aici, la sărbătorirea Centenaru
lui Universității „Al. I. Cuza".

Pe dealul Copoului, de la Biblio
teca Centrală și pînă la Universita
te, mii de studenți au făcut — joi 
— o primire entuziastă inalților oas
peți După vizitarea Universității, in 
sala Teatrului Național „Vasile 
Alecsandri" a avut loc adunarea festi
vă consacrată Centenarului Univer
sității „Al. I. Cuza". In cadrul adu
nării festive, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer a felicitat călduros — 
in numele Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne și Prezidiului Marii 
Adunări Naționale pe studenții ie
șeni, corpul didactic și colaboratorii 
Universității, cu ocazia împlinirii a 
100 de ani de la înființarea acestei 

, vechi instituții de învățămînt supe- 
• rior din patria noastră.

După-amiază, cit prilejul redeschi- 
'l derii adunării festive s-a dat citire 

Decretului Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, prin care se conferă Ordi
nul „Steaua Republicii Populare Ro- 

5mîne'' clasa I Universității „Al- I. 
"uza", cu prilejul aniversării a 100 

de ani de la înființarea ei, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea 
științei și culturii în țara noastră-

Tot după-amiază, pe stadionul 
„23 August" din localitate a avut 
loc o frumoasă demonstrație sporti
vă. In acordurile marșului sportiv, 
peste 1.200 de gimnaști și gimnaste 
au intrat pe stadion în aplauzele 
furtunoase ale tribunelor pline. Pro
gramul a fost deschis de către ele
vii școlii de meserii, muncitorii de 
mline de pe șantierele patriei- Ei au 
executat piramide la sol și piramide 
cu cercuri. Indemînarea tinerilor 
gimnaști iți dădea impresia că ai

t lor. Au luat cuvîntul tovarășii: Gon-
- .stantin Tuzu, ministrul Industriei 
’ ■ Grele, Anton Stoianovici, președintele 
''. Comitetului Central al Uniunii Sindi- 
-■catelor din întreprinderile și institu- 
"țiile agricole, Ion Necșoiu, delegat al
- ■ sindicatelor din Onești, președintele 
' ” comitetului sindicatului de la Comple-

In față adevărați. maeștri ai baletu
lui. Apoi, elevele școlii medii tir. 4 
in număr de peste 200 și-au făcut 
aparifia în ritmul melodios al popu
larului vals „Valurile Amurului"- Ca 
un omagiu și o caldă recunoștință 
față de partidul nostru iubit care 
asigură tineretului condiții minunate 
de învățătură și viață — ele înscriu

perior și-a adus din plin contribu- ■ ► xul Unești.
(ia la progresul culturii și științei ” C . „ '. _ r__i .11 _1_ ; 1 
romlnești. ’ ’ șii: Elias Mohamed, secretar general

Din nou, un semnal scurt- Marșul --al Uniunii Muncitorilor din Metalur- 
sportiv vestește intrarea pe stadion',\ g ............ '
a unui grup compact) de gimnaste-----reprezentantul (sindicatelor din
studente și eleve de la școala medie 
nr. 2 îmbrăcate în costume policro
me. O armonie de culori simbolizea-

Congresul a fost salutat de tovară-

" gie din India și Singgih Tirtosoediro,--------.--.I--. . ,, 1
+ nezia, vicepreședinte al S.O.B S.I.
" In continuarea discuțiilor au luat 
--cuvîntul tovarășii: Vasile Avram? 
"delegat al sindicatelor din Cluj, prt- 
-• ședințele Consiliului sindical regional, 
" Siinion Zeigher, președintele Comite
ntului de Stat pentru problemele do 
.. Muncă și Salarii, Constantin Spoială
- ■ delegat ail sindicatertoir din Craiova, 
n director al întreprinderii de foraj Cra- 
-►iova, Maria Rosetti, președinta Con 
" siliului Național al Femeilor.
n Apoi Congresul a fost salutat de 
■K numeroși oaspeți de peste hotare.
- - La discuții au mai luat cuvîntul 
"tovarășii: Voinea Marinescu, minis-
- - trul Sănătății și Prevederilor Sociale, 
’ - Mihai Roșioru, delegat al sindicatelor 
"din Orașul Stalin, președintele Coml- 
" tetului sindicatului de la Uzinele de 
• ■ tractoare „Emst Thalmarwt" și alți
- - tovarăși.
- ■ In ședința de după-amiază, au luat

Uzinele „Janos Ilerbak", prof, ftig, 
Remus Răduleț, membru în Biroufi 
Consiliulkii Centrali AS IT.

La discuții au mai luat apoi cuvântul, 
tovarășii: Constantin Stăncejcu, de
legat aii sindicatelor din Pitești, son
dor la schela Moșoaia, Eroul Munciii 
Socialiste Vasiile Voichiță, delegat aii 
sindicatelor din Sîruiicolaul Mare, șet' 
de brigadă la S.M.T. SîimictiLitiL 
Mare, Marin Butacu, delegat al sindi
catelor din București, muncitor la Uzi
nele „Tudor Vladimirescu".

Congresul a mulțumit tuturor oame
nilor muncii pentru saluturile și ură-i- 
rile de succes adresate.

Ajpoi, delegații la Congres au apro
bat în unanimitate propunerea Prezi
diului de a se închide discuțiile lai 
Raportul Consiiliullui Central al Sin
dicatelor, la raportul Comisiei centra
le de revizie și la pr riectul noului 
Statut al sindicatelor.

A fost prezentat apoi proiectul de 
rezoluție asupra Raportului prezentat 
de tovarășul Gheorghe Apostol, preșe
dintele Consiliului Central aii Sindi
catelor. : '

Dele -aț i au acrobat In unanimitate 
Rezoluții crltfi de-al IV-lea Congres 
al Si icatebr din Republica Popu
lară Română.

în sală răsună 
uraile. Participanții ta Congre: 
cioare, scandează

Un moment al demonstrației de gimnastică organizată pe stadionul „23 ■ - cuvântul la discuții tovarășii Constan- 
l(i rl i />/!») t'Zî/'rzi/n r III 11 fT i r m r e I / rl / îl ' * f î ri Tuirlxvt- zi rwlzxnr 'Jlf r>4 — rli.nAugust" din Iași, cu prilejul festivităților consacrate Centenarului Universității 

„Al. I. Cuza".

inițialele „P.M.R." Este un moment 
solemn, deosebit de emoționant ț

Un semnat scurt de tobă și in 
locul lor își fac apariția studenți de 
la Universitate și elevi ai școlii pro
fesionale C.F.R- tmbrăcați în splen
dide costume alb-albastre, purtîrid în 
miini stegulețe albe- Ei execută fru
moase exerciții de gimnastică. Apoi, 
ei înscriu pe gazonul verde cifra 
„100". Un veac de existență al Uni
versității ieșene, un veac in care a- 
ceast-i instituție de învățămînt su

ză unitatea popoarelor în 
lor nobilă pentru pace. După un 
program complex de exerciții ca 
cercuri, tinerele gimnaste înscriu cu 
trupurile lor inițialele „R-P.R." Apoi, 
la un alt semnal este înscris cuvin- 
tul „PACE". In același timp, o 
sută de pionieri lansează tot atîția 
porumbei, simbol al păcii între po
poare- Moment impresionant, de ne
uitat.

Ț tin Tudor, delegat alt sindicatelor din 
■_ ■ București, președintele Comitetului 

lupta ’ t'enitra' ;,!* Uniunii sindicatelor din jns-
.. tituțlile administrative de stat și sfa- 
’ ’ furi populare, Ana Verde, delegată a 
; ‘ sindicatelor din Ciuj, muncitoare la

aplauze juit mice, 
* _ .în Pi' 

îndelung: P.M.R.,
se aude chemarea : Trăiască Comite
tul! Central al Partidului Munc’t iesc 
Român în frunte cu tovarășul Gheo-r- 
ghe Gheorghiu-Dej!

Delegații au aprobat apoi în unani
mitate raportul Comisiei centrate da 
revizie.

Dună prezentarea raportului comi
siei de amendamente la proiectul nou
lui Statut al Sindicatelor din Repu
blica Populară Roimînă, Congresul a 
aprobat în unanimitate propunerile co
misiei.

A fost pus apoi la vot proiectul de 
rezoluție cu privire la adoptarea nou
lui Statut al
Mica Populară 

Delegații au 
noul Statut al 
blica Populară 

Lucrările Congresului continuă. 
(Text prescurtat Agerpres).

Sindicatelor din Repu*  
Română.

aprobat in unanimitate 
Sindicatelor din Repu- 

Română.

PETRE CODREA 
coresp. regional

Ain
Activiștîi sindicali, sprijin prețios 

dezvoltarea sportului din țara noastră
Manifestații sportive în cinstea 

Centenarului Universității „Al. I. Cuza
lui

99

in cadrul manifestațiilor sportive 
organizate în cinstea aniversării a 
100 de ani de ta înființarea Universi
tății ieșene, a avut loc un interesant 
meci de fotbal între echipele C.S.M.S. 
și Unirea din localitate, 
s-a terminat cu victoria primei 
mâții: 2—0 (1—0)., Gdhiriile an 
înscrise de Voica (min. 32) .și 
xa-ndrescu (min. 78).

In cinstea aceluiași eveniment 
organizat și un turneu de șah, cu

participarea
universitare
Mureș și Iași. Turneul a fost câștigat”

reprezentativelor centrelor 
din București, Cluj, Tg.

Luminoase și insuflețitoare sînt perspectivele deschise în fața întregu- 
nostru popor de cel de al Ifl-lea Congres al partidului.
La făurirea vieții noi, socialiste, oamenii muncii de pe întreg cuprin- 
patriei noastre au pornit cu elan patriotic și puteri înzecite. La în- 

sindi-

Meciul 
for- 
fost 
Ale-

s-a

de șahiștii ieșeni (I. Moisâni, A. Aldea, " 
A. Enescu, P. lordache, V. Tocita,- 
O. Atdea) care au obținut 17 puncte, ( ’ 
Pe locurile următoare s-au clasat șa--- 
hiștii bucureșteni (14 puncte), cei din" 
Oluj (13,1/2 p) și Tg. Mureș.- 
(3,1/2 p). "

IONEL BACIU—corespondent

încep campionatele republicane de baschet
Mime începe cea de a XH-a ediție 

a campionatelor republicane — mas
culin și feminin — de baschet, la care 
participă echipele: Știința Timișoara, 
Dinamo Tg. Mureș, C.C.A.. Rapid 
București, Voința Iași, Știința Cluj, 
Știința Craiova, Dinamo Oradea, Di
namo București, Steagul roșu Orașul 
Stalin, C.S.M. Galați și Știința Bucu
rești la băieți. Știința Cluj, Rapid 
București. Progresul București, Știin
ța București, Voința Orașul Stalin, 
I.C.F., Petrolul Ploiești, Voința Ora
dea, C.S. Oradea, Constructorul Bucu
rești, Mureșul Tg. Mureș și Voința 
Tg. Mureș la fete. Dintre acestea 
Știința Craiova, C.S.M. Galați, Petro
lul Ploiești și Voința Oradea au pro
movat din campionatele de calificare.

Actuala ediție a campionatelor re
publicane are o însemnătate deosebită 
pentru dezvoltarea baschetului. In 
afara faptului că meciurile se vor 
desfășura după noul regulament in
ternațional de joc. ale cărui modifi
cări contribuie în mare măsură la 
dinamizarea disputelor și la discipli
narea jucătorilor în acest campionat 
vor fi aplicate o serie de măsuri luate 
de F.R. Baschet. Măsurile — înca
drate în regulamentul campionatelor 
— au drept scop ridicarea calitativă 
a baschetului din țara noastră în 
primul rînd prin promovarea în pri
mele formații a unor jucători tineri 
și cu talie înaltă. Iată ce spune regu-

lani-<niul campionatelor in această 
privință pentru echipele masculine :

— fiecare echipă va avea în com
ponența ei un jucăto;- de cel puțin 
1,95 m și doi de cel puțin 1.90 m, 
pe care îi va folosi la minimum 50 
ia sută din jocuri.

— fiecare echipă va avea în com
ponența ei patru jucători între 18— 
22 de ani pe care îi va folosi la mi
nimum 50 la sută din meciuri.

Pentru echipele feminine :
— fiecare echipă va avea în com

ponența ei o jucătoare de cel puțin 
1,75 m și două de minimum 1,70 m 
pe care le Va folosi la minimum 50 
la sută din jocuri.

— fiecare echipă va avea în com
ponență patru jucătoare între 18—22 
de ani pe care le va folosi la minimum 
50 fa sută din jocuri.

Echipele masculine și feminine sînt 
obligate :

— să participe cu cite o echipă la 
campionatele orășenești I960—1961.

— să participe cu cîte o echipă de 
juniori-junioare (16—18 ani) la cam
pionatele de juniori.

Față de regulamentul campionatu
lui trecut, actualul regulament mai 
cuprinde o importanț i adăugire: 
toa.te echipele sînt obligate să aplice 
apărarea om la om.

Neînde-' - - acestor obligații a-

(Coiuui.- ic in piig. a 6-a)

sul 
făptuirea acestor mărețe obiective, o contribuție însemnată o aduc 
cățele.

In rîndurile de mai jos vă prezentăm 
care, prin activitatea lor contribuie din plin 
producție, la dezvoltarea continuă a. mișcării 
sport.

doi tineri activiști sindicali, 
la îndeplinirea sarcinilor de 
noastre de cultură fizică și

Un tînăr stimat
" Modelierul în metal Ion Enache este 
"un tînăr care se bucură de multă sti- 
;" mă șl popularitate în rînduf munci- 
-■ tori lor de la uzinele metalurgice 
-. „Timpuri Noi“ din Capitală. Fruntaș 
"în producție — în cinstea celui de al 
"IV-lea Congres al Sindicatelor din
■ - R- P. Romînă și-a depășit zilnic pla-
- • nul de producție — și om de bază în 
' prima echipă de fotbal a uzinei, Ion 
(’ Enache este un exemplu în muncă și 
■' sport.
- • Așa l-au calificat și tovarășii lui de 
.. muncă atunci cînd a fost propus în 
• ■ comitetul sindical al uzinei. El s-a 
..angajat atunci să se achite cu cinste 
j ’ de sarcinile ce i se vor încredința. Iar 
‘ ‘ faptele au dovedit că știe să-și res-
■ ■ pecte angajamentul. Mereu în mijlo-
- - cui tinerilor, responsabilul cu problc- 
; ’ mele sportive în comitetul sindical al 
" uzinei „Timpuri Noi“, aduce un pre- 
” țios aport la întărirea asociației spor- 
--live. Creșterea numărului de membri 
.. U.C.F.S-, mobilizarea tinerilor la di- 
j j ferite acțiuni sportive, introducerea 
;; gimnasticii în producție în toate ate-
- - lierele din uzină, sînt realizări la care
- - și-a adus contribuția și activistul sin- 

’ dical Ion Enache.
In întrecerea pe profesii organizată 

-■în cinstea celui de al IV-loa Congres
- - al Sindicalelor din R. P. Romînă, ti

și iubit
nerii de la uzinele „Timpuri Noi" au 
obținut însemnate succese, far printre 
ei se numără și fotbalistul Ion Enache.

V. T.

Un bun organizator
al activității sportive

Comunistul ion Codeus este lăcătuș 
de întreținere la secția tratamente ter
mice a uzinelor „Steagul roșu" din 
Orașul Stalin. El obține zi de zi re
zultate însemnate în producție, situ- 
îndu-se întotdeauna printre fruntașii 
uzinei. Depășirile de plan, lucrul de 
bună calitate pe care îl execută, au 
făcut ca Ion Codeus să fie un exem
plu pentru muncitorii mai tineri din 
secția sa. Pentru toate acestea, tova
rășii săi de muncă l-au ales preșe
dintele comitetului sindical de secție. 
De atunci el se străduiește să fie la 
înălțimea încrederii acordate, lucru pe 
care-1 reușește pe deplin.

Ion Codeus este și un bun organi
zator al activității sportive în secție 
unde lucrează. Rezultatul: mai mult 
de jumătate din numărul muncitori
lor din cadrul secției sînt azi membri 
ai U.C.F.S. De asemenea, tot maî 
mulți dintre ei participă la competu 
țiile sportive organizate în uzină, ce 
de pildă, fotbal, volei ș. a.

G. GRUIA — coresp.
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Cr&nica sportului sătesc cuprinde nu atît de ușor 
actualitatea. Și, aceasta pentru că poposind în 
oricare sat sau comună, răsfoind numeroasele 
scrisori sosite la redacție sau vorbind cu un acti
vist sportiv sau altul, carnetul de însemnări se 
umple repede de atîtea și atîtea fapte care merită 
să fie consemnate. O nouă „Duminică sportivă*  
la Curtișoara, Spartachiada fetelor la Bîrlad sau 
Suceava, noi asociații sportive în satele timișo
rene, amenajări de baze simple pe meleagurile do

brogene... Firește, cifrele sînt diferite, numele ini
moșilor iubitori ai sportului, de asemenea. O dată 
faci cunoștința cu pasiunea colectiviștilor dintr-o 
comună pentru fotbal, altă dată notezi că hand
balul sau călăria s-au dezvoltat cel mai mult. Ta
bloul sportului sătesc reflectă puternic trainica 
prietenie a oamenilor muncii de la sate cu sportul, 
această activitate care, în patria noastră — înflo
rește mereu mai mult în oricare colț al țării 
noastre.

X.
r

Un succes al sportului sătesc
.
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• • •
Victor Ivan venea spre noi alcrgînd. 

E un fecior zdravăn, cai umerii largi, 
«ur ochii mari adumbriți de sprîncenc 

; negre ca «abanosul. 0 fetișcană îl anun
țase că este căutat de cineva de la 
„Sportul...” Și se grăbea...

... La Brăneșli, cu cîțiva ani în 
urmă, sportul avea prieteni numai prin- 

, lre cei care puteau să se deplaseze pînă 
( fin București ca spectatori. ai diverselor 
i întreceri între echipele din Capitală. 
(iUneori, băieți ca Victor Ivan și alții o 
/luau de dimineață ..Ia picior*  și după 
* prînz priveau cu jind la cei care jucau 
mingea.

— Da, earn așa era situația. Au tre
cut anii. Eu am fost Ia armată. La noi, 
la Hrănești, s-au schimbat multe. Anul 
acesta, în primăvară, a luat ființă gos- 

.podăria agricolă colectivă „9 Mai”. A 
fost un eveniment de seamă în viața 
tuturor oamenilor din comună care au 
intrat în colectivă. Schimbarea S-a oglin- 

’ dit și in mișcarea sportivă de aci. Este 
■adevărat eă asociația sportivă Victoria 

'’ din care fac parte ființează de mai multă 
.{VTcnic. Dar acum activitatea din cadrul 
■secțiilor ei a devenit mai bogată, mai 
variată. Mulți dintre băieții noștri își 
petreceau orele de răgaz urnblînd pe la 
București sau de ce să nu spunem ocu- 
pîndu-se cu lucruri de nimic, pierzînd 
timpul. Gheorghe Gață, llie Slăvușeă, 
Ion Slav. Ștefan Brăniștcanu s.a. sînt 
arum niai în fiecare după-amiază pe 
terenul <><• sport. Unii joacă fotbal; alții

volei. Pe-terenul de sport ne-am cunos
cut mai bine, am devenit mai buni 
prieteni. E^semnificativ pentru asta fap
tul că Alexandru Brăniștcanu, fiu de co
lectivist de la noi din Brănești, care nu 
mai locuiește în comună, vine totuși, cel 
puțin de două ori pc săptămînă pentru 
a lua parte» Ia meciurile echipei dc vo-

Carnet
de reporter

De altfel în e- 
fratele lui Ștc-

lei <lin care face parte, 
chipa de volei joacă și 
fan.

Din asociația sportivă 
450 de tineri și tinere, 
fotbal, handbal, volei, 
tică, înot,

Sînt aprig disputate titlurile de cam
pioni ai asociației sportive la toate..ra
murile de sport. De pildă, Lucian Dim- 
cea are în Constantin Ncdu, Dumitru 
Lișcanu, Gheorghe Tudor și Dumitru^Di» 
blineac concurenți de temut la titlul*  de 
cel mai bun șahi st din asociație...

Victor Ivan continuă să ne povestească. 
In după-amiaza aceasta de toamnă, stăm 
în plin soare. Deasupra noastră . se ri
dică ușor fumul de țigară. Soarele scoate, 
efecte neașteptate în aurul' ruginiu al 
frunzelor de stejar ce s-au așternut în 
covor deasupra pământului. Victor Ivan

fac parte peste 
Avem secții dc 

haltere, gimnas- 
teni-s dc masă.

nu fumează deoarece 
trenament eu echipa

Asociația Victoria 
numără printre fruntașe. Faptul că 
Tneanbrii săi își achită cotizația la 
dus la crearea unei baze materiale 
consolidate. Au echipament, materiale 
sportive etc. De altfel, deși tlnără, gos
podăria agricolă colectivă acordă un 
sprijin eficace asociației sportive. Este 
poate în aceasta, un reflex al faptului 
că sportivi ca llie Slăvușcă, Ion Slav și 
ceilalți sînt și oameni dc nădejde îu 
munca pe ogoare.

înainte de a ne despărți, Victor Ivan 
ne-a rugat ca în numele sportivilor din 
Brăneșli „să facem o invitat ic”echipelor 
bucurcștcnc. O invitație la întreceri prie
tenești, din care fără îndoială vor avea 
dc cîștîgat și unii și alții.

mai tîrziu are 
de f etbal.
din BrSneștî

an-

SC
toți 

zi a 
bine

V.J»

Instantaneu
Sfnșit.de toamna în satele craio- 

vene!... E vremea socotelilor de tot 
fel :1. Le fac însă nu., numai, conta
bilii. Socotește, și fața îi este lumi
nată de bucurie, harnicul colectivist 
din Tcrpezița. Da, a fost un an bo
gat, cu roade multe. Socotește biblio-

craiovean...

Cea de a ll-a mare competiție să
tească din acest an, „Cupa Agricultu
rii" a reușit să angreneze in desfășu
rarea ei cu mult peste 100.600 de tineri 
și tinere din satele regiunilor Baia 
Mare, Cluj, Oradea, Stalin, 11unedoara 
și R.A.M- Alături de „Cupa Moldovei" 
această 
nat un 
sportive sătești. Cu prilejul diferitelor 
întreceri din aceste competiții de mase 
au fost reamenajate sute și sute de te
renuri de sport și au fost construite 
alte citeva zeci. De asemenea, au luat 
ființă noi secții pe ramură de sport și 
acelea care aveau activitate sporadică 
au trecut la una rodnică. In fotogra
fia noastră puteți vedea cele două fi
naliste la fotbal din cadrul „Cupei A- 
griculturii" Spartac Crasna (reg. Cluj) 
și Recolta Axente Sever (reg. Stalin).

> 
competiție de mase a însem- 
serios impuls dat activității

I?oto: F. Laszlo

Tînărul Ștefan Ștefănescu, țăran munci
lor din comuna Ghindeni este un călăreț 
cunoscut în tot raionul. In „palmaresul* 
»uu s-a adăugat tie curintl și primul 

lor. cucerit în întrecerile raionale

flăcăi și 2ttf>3-. de fete din satele ra
ionului Craiova poartă insigna Con
cursului eultural-sportiv al tinere
tului. Intr-adevăr, merită de amin
tit acest lucru. Ca și snopul de vic
torii culese în „Cupa recoltelor boga
te" (organizată la ciclism, trîntă, fot
bal, volei și atletism), în tradiționa
lele întreceri da călărie unde parti
cipă zeci de concurenți și mii de 
spectatori.. In satele raionului, peste 
5.000 de colectiviști și țărani mun
citori sînt, membri ai U C.F.S. Dar, 
nu numai ei își dau intilnire la „Du
minicile sportive" de la Malu Mare, 
Ișalnița sau Cîrcea. Baze sportive? 
'Multe și frumoase. La G-.A.S. Castra- 
nova, la Podari, Ia Livezi, Brato- 
voești, Pielești... Campionate raio
nale la volei, fotbal, oină; con
cursuri interraionale la tir, șah, vo
lei, fotbal, atletism, oină...

Seara tîrziu, Ionel Ghiță, președin
tele consiliului raional U.C.F.S. ne-a 
spus clar : „S-o 
fost f Vorba e 
cam ce vrem să

A fost, deci,

lăsăm acum cu ce a 
că vine iarna.
facem... “

doar un instantaneu

Iată

Un sat obișnuit pe
Dobrogea, regiune înfloritoare a ță

rii, se întinde într-un ogor fără sfîrși.t 
de la mare la Dunăre. Dobrogenii, oa
meni vrednici ce-și iubesc) pămîntul, 
astăzi al lor, știu să muncească. Grîul 
auriu umple hambarele iar voia bună, 

■ cîntecul, jocul și sportul s-au înfrățit 
cu munca.

Astăzi în Dobrogea sînt sute de te
renuri de sport și tineretul își petrece 

jicnumărate ceasuri jucînd volei, hand
bal, fotbal sau baschet.

hitrm comună în cane totul se des
fășoară lai fel ca. pretutindeni am po
posit și noi. Era după-amiază. Și la 
Comana, satul Eroullii muncii socia
liste Traian Hudițeami, toți locuitorii 

ide Ia mie la mare sc aflau pe stadion. 
Echipa de fotbal avea meci greu.

Fotbalul este prima dintre pasiunile 
sportive ale cslcctiviștilor din Comana. 
La fotbal vine tot satul. Din echipa 
comăncnilor fac parte colectiviști frun
tașii, ca Vasile Căiană, Constantin Tran
dafir, Dumitru Boiean ș.a. Performan
țe ? Victoriile sînt ilestul de frecvente 
și, după cum ne-a mărturisit socotito
rul Pavel, băieții „visează", la anul, 
un meci cu Farul.

... De la fotbal discuția purtată cu' 
tovarășul Constantin Trandafir, preșe
dintele- asociației sportive, a alunecat 
către alte sporturi și astfel am aflat că 
tinerii colectiviști din Comana iubesc 
în egală măsură și. voleiul și handba
lul. Cu trei ani în urmă a luat ființă 
prima echipă de volei din comună. 
Astăzi ? Există un campionat al satu-

tinerilor, care

harta nouă a Oohrogoi
Iui, competiție ce angrenează șase for
mații. Și aci descoperi mulți fruntași 
ai recoltelor bogate : C. Răducann, E. 
Stoian, K. Seichi, E. Soștegu cte. In
ginerul agronom Victor Barbu are me
nte deosebite în ce privește înființarea 
echipei de handbal.

La eătnini- iu fiecare scară, sc joacă 
șah și tenis de masă. La șal» cei' vîr st
rici au luat-o înaintea
s-au revanșat la tenis de masă. Dar 
niciodată- victoria, nu-i 
nainte. De fapt, dirzenia.' este una din 
calitățile cofectiviștilnr din Comana. 
Prezenți, în primele rtndur:, acolo unde 
interesele gospodăriei le-o ecr, spor- 

’ tivii comăneni sînt
piu în muneă.

I-atn părăsit cu 
menii ce-și clădesc

1 ricit. Era seară. Colectiviștii se îndrep
tau spre căminul cultural, acolo unde 
la lumina albă a lămpilor de neon își 
petrec plăcut orele dc odihnă.

cunoscută di-

un .minunat exem-

greu pe acești oa- 
asîaz.i 1111 viitor îe-

L. BRUCKNER
E. PETRE — eoresp.

tecara din Cîrcea care nu mai pri
didește adunind numărul cărților ci
tite de țăranii muncitori pînă acum. 
Nu este numai o înmănnnchere de li
tere și cifre. Peste tot ai; în față 
un tablou al noilor victorii.

Socotesc, acum în aceste zile ctad. 
soarele încă mai stăruie pe plaiurile 
craiovcne, și activiștii sportivi. Cifre, 
date, nume... Apar și în blocnotesul 
nostru cîteva din ele. Un „clasa- 
m.'nt" al celor mai vrednice asocia
ții sportive ne arată, că pînă acum 
conduce Avîntul Ișalnița unde spor
tul de mase cuprinde aproape toată 
comuna. Sa vedem însă ce vor zice 
cei din Pielești și Mofleni, colectivi
știi de la Bratovoești sau Terpezița 1 
Cu școlile, sînt alte socoteli. Cele mai 
multe „puncte" le au elevii din Bu- 
covăț. Bravo lori S-a terminat vara. 
Sînt însemnate succesele. 8.683 de

înaintea primilor fulgi de ne».

Vu grup de tineri... Fotografia ne ajută să facem cunoștință eu campionii între
cerilor de lupte desfășurate în cadrul „Cupei recoltelor bogate"

h așteptarea... iernii!
Vor fi desprinse încă multe file 

de calendar pinii cc coroana ruginie 
a pomilor sc va scutura coanplet și' 
pc costișe vor porni să zboare la 
vale primele săniuțe. Sportivii (lin 
Poiana, de Sa Recaș, Șercaia sau 
Cislău așteaptă iarna participind Ia 
cit mai multe competiții de... toamnă. 
Este foarte bine Fiecare zi fru
moasă trebuie f olosită din plin. Dar,' 

( să nu uităm că 
i volei sau cel de 
i de zăpadă. Iată 
iernii asociațiile 
nici un moment 
urnite probleme, așa incit, atunci cînd 
toamna își va lua „rămas-bun“ activi
tatea sportivă, să nu cunoască nici 
o iiitrcriiperc Ce avem de făcut ? 

i In primul rînd este necesară pregă- 
, tirea din vreme a sălilor care vor 
i găzdui activitatea sportivă de iarnă 

(și trebuie căutate posibilități nu 
numai pentru desfășurarea întrecerilor 
de șah și tenis de masă ci și pentru 

' lupte, gimnastică etej. Vești sosite 
' din satele și comunele din legiunea 
' Stalin și Craiova ne vorbesc de preo
cuparea asociațiilor sportive pentru 
îmbogățirea inventarului sportiv de 
Iarnă. Acest exemplu trebuie urunat 
de toate asociațiile sportive In toate 
magaziile asociațiilor sportive echi
pamentul de iarnă trebuie să se gă
sească -" • • - -
va da 
iarnă.
mese 
patine 
tivindu-st; că 
la iarnă*  (a.șa cum s-a făcut anul 4 
trecut in unele asociații din regiunea I 
Bacău sau Pitești). Aeeste clupft-a- ’ 
mieae și seri de toamnă pot fi ? 
foarte bine folosite pentru confec
ționarea de patine sau schiuri, șa- ' 
hurj etc Experiența anilor tren uți 1 
a arătat eă și Ia sate se pot orga- 1 
niza în tiinoul lunilor1 de iarnă nui- 
nr»-oa.șe întreceri de gimnastică, 
trîntă, lupte, box, că asemenea (ixn- 
pcîiții contribuie din plin la popii- , 
lari zarea sportului, la creșterea con
tinuă a numărului membrilor •

U.C.F.S. In același timp trebuie să 
muncim încă de pe acum pentru 
întărirea secțiilor de schi, patinaj 
și chiar călărie, sport care in tot 
mai multe sate și comune se prac
tică acum și iarna (cu săniile). O 
frumoasă activitate se poate onga-utzn, j 
în lunile de iarnă pe linte turistică > 
și exemplul asociațiilor sportive din 
raioanele Sibiu, Mediaș și Baia 
Mare este, în această direcție, cit se 
poate de convingător. 1

Așadar, bucurîndu-ne de tbnjjiul 
încă fiiimos, să ne gîndim și la 
zilele eînd iubitorii sportului 
satele .și comunele patriei se 
întâlni în sălile cluburilor sau 
minelor culturale, pe patinoare 
pe pfrtiik..

tI

într-o zi, terenul de 
fotbal va fi acoperit' 
de ce, in așteptarea 
sportive nu pot uita 
că trebuie rezolvate

pregătit pentru ziua cind se 
startul în primele întreceri de 

Procurarea de noi șahnri, 
și mingi de tenis de masă, 
etc. nu trebuie amînată mo

rmăi este vreme jpînă

!

«lin 
vor 
eă- i 
sau

Sportul în satele raionuksi Criș
7n ultimii ani mi șearcu (le cultură fizică și sport a lucit amploare în satele 

raionului Criș. Aci își desfășoară, acum, activitatea un număr de 34 de asociații 
sportive cwe cuprind in secțiile lor 6.113 membri U.C.F.S.

Atletismul, voleiul, fotbalul și handbalul au devenit sporturi tradiționale fiind 
practicate pe scară largă de numeroși tineri și tinere. Cei 32 de activiști sportivi 
din raionul Criș se pot mîndri cu rezultatele muncii lor.

Analizînd modul în cure au fost îndeplinite angajamentele privind activitatea 
eompetițiotudă și de instruire sporljvâ precum și respectarea planului calendaristic 
al raionului Criș se poate observa destul de ușor că acum rezultatele sînt mult 
mai bune, decit în anii tracitți. Cele mai frumoase, rezultate le-au obținut membrii 
asociațiilor sportive din comunele Cliișineu Criș, Sîntana, Siclau, Vînători. Tipări 

și tinere 
arene de 
de mase. 
eoresp.

7.crin t. In ('(Hniinele Aht. Nadab, Avram lăncii. Sîntana ș.a. tineri 
au muncit cu pasiune construi nd ii-și terenuri de. fotbal, volei, handbal, 
popice etc., fapt ce a contribuit la îmbogățirea wtivitătii .competitionale 

ION COTOI —

Concursuri de călărie la Tg. Mureș
Pc hipodromul din 

avut loc timp de două 
îială a competiției

Tg. Mureș a 
zile faza regio- 

d'otată cu „Cupa 
Agriculturii", la care au participat că
lăreți din raioanele Tg. Secuiesc, Sf. 
Gheorghe și Sîngeorgiu de Pădure. 
Iată clasamentele probelor :

1200 metri plat: 1. Antal Francisc 
(GAS Dalnic, raionul Tg. Secuiesc), 
2. Imre Gabor (GAC Angheluș, raio
nul Sf. Gheorghe), 3. Vereș Laszlo 
(GAS Catalina, raionul Tg. Secuiesc).

1200 metri garduri.: 1. Antal Fran
cisc (GAS Dalnic), 2. Gybnds Iosif 
(GAS Dalnic), 3. Imre Gabor (GAC 
Angheluș).

Proba de obstacole pentru GAC și 
GAS: I. Iszbi Endre (Măgherani, ra-. 
ionul Sîngeorgiu de Pădure), 2. Inire . 
Gabor 3. Antal Francisc.

Ștafeta 3X5U0 metri : 
mc, raionul Tg. Secuiesc 
tal, Vereș) 1 : 38.6.

★
Paralel cu aceste

sportiv Mureșul a organizat un reușit 
concurs de călărie cu probe de obsta
cole la categoria semiușoară și ușoară, 
precum și probe de vînătoare pentru 
călăreții școlii de tineret a clubului. 
Iată cîstigătorii : PROBA DE OBSTA- 
COLE-CAT.SEMIUȘOARA : Filep Le
vente (C.S. Mureșul) zero puncte pe
nalizare; PROBĂ DE OBSTACOLE 
CAT. UȘOARA: 1. Boroș Ștefan, zero 
puncte penalizare ; PROBA DE V1NA- 
TOARE : Brassai Mikloș, zero puncte 
penalizare.

1. GAS Dal- 
(Gybnos,'An-

întreceri, clubul

1OAN PAU.Ș — corespondent

Sfn%25c8%2599it.de


O G G si® <tL
Pe marginea consfătuirii cu cititorii 

Si corespondenții ziarului nostru 
organizată in orașul lași

Crosul de mase „Să intimpinăm
Noi finale raionale

7 Noiembrie”

• Stadionul Voința din Capitală a
găzduit întrecerile tinerilor din raio
nul Tudor VJadiinirescu. Cei 532 de 
participanți; nu și-au precupețit efor
turile în lupta pe care au dat-o de 
a ocupa un loc cit mai bun în clasa
ment. Iată rezultatele tehnice: juni
oare (142 participante): 1. 1. Mitra- 
che (Șc. rn. 26), 2. E. Wentzel
(I.O.R.), 3 D. Berbecaru (Șc ni. 17). 
juniori (179 participanți) : 1. P. Croi- 
toru (Timpuri Noi), 2. I. Mezei (Spar- 
tac), 3. L. Butnaru (Bumbacul). Se
nioare (64 participante) : 1. Olteana
(Voința), Z. I. Matache (Voința), 3. 
I. Mărăsuică (Înfrățirea) ; Seniori 
(147 participanți) : 1. S. Chirău (Șc. 
comerț N. Crețulescu), 2. B. Mosco
vici (Orizontul), 3. E. Cucone.ș (Re
colta M.A.). Clasament pe echipe : 
Junioare: 1. Școala medie 17 — 27 
p, 2. Șc. m. 26 — 33 p, 3. Șc. m. 16 
—p. Juniori : 1. Voința 47 p, 2. 
J rtac 52 p, 3. Petrol Chimie 71 p. 
Senioare: 1. Bumbacul 26 p, 2. Voin
ța 37 p, 3. înfrățirea 44 p. Seniori : 
1. Șc. Comerț 44 p, 2. Petrol Chimie 
51 p, .3. Șc. M. Bravii 59 p-
• Peste 340 de tineri din 30 de aso

ciații sportive ale raionului Nic. Băl- 
cescu s-au întrecut zilele trecute pe 
stadionul Constructorul din Capitală. 
Au fost obținute următoarele rezul
tate tehnice. Junioare: 1. E. Nicolae 
(Șc. m. 19), 2. M. Chirilă (Șc. rn- 19), 
3. D- Ursit (Șc. in. 19). Juniori: 1. N. 
Mira (Șc. m. 18), 2. A. Diaconii (Grup, 
șc. I. Rangheț), 3. C. Sultan (Șc- m. 
20),. Senioare : 1. M. Sarbacov (Car
men), 2. M. Vencu (Fi. roșie)', 3. M. 
Gigîrtu (Spit. 9). Seniori: 1 .T. Vlăs- 
ceanu (Gr. șc. I. Rangheț), 2.V.Cătă- 
nea (Gr. șc. 1. Rangheț), 3. P. Gri- 
gore (Cauciucul). Clasament pe echi
pe. Junioare: 1. Șc. m. 19 — 11 p, 2. 
$c. m. 20 — 25 p, 3. Șc. m. 30 — 89 
p. Juniori: 1. Șc. m. 20 — 29 p, 2. 
Gr. șc. I. Rangheț — 44 p, 3. Auto
buzul — 47 p. Senioare: 1. Firul alb 
30 p, 2. Carmen 48 p, 3. Spit. nr. 9 
— 55 p. Seniori: 1. Gr. șc. I. Ran
gheț — 27 p, 2. Cauciucul 42 p, 3. 
f.T.M. 76 p.
.. 1 * *

pionatul republican. Înaintea acestui 
joc clasamentul se prezintă astfel:

• La sfîrșitul săptămînii viitoare vor 
avea loc la Reșița și București două 
importante concursuri de natație. La 
Reșița, în zilele de 5—6 noiembrie a c., 
se vor întîlni cei mai buni înotători 
și poliști de la C. S. Școlar București 
și Selecționata de elevi din Reșița 
Concursul de natație va cuprinde toate

Pe baza sportiva I.T.B.-Tei, s-a des
fășurat crosul „Să întînipiuăni 7 Noicm-

Simpozion 
la centrul școlar 

al M.I.B.C.
In aula Centrului școlar tehnic al 

M.I.B.C. a avut loc un simpozion cu 
tema „Succesele luptătorilor romîni 
la Jocurile Olimpice de la Roma ?i 
întilnirile cu luptătorii sovietici" ex
pusă de Dumitru Hîtru, asistent la 
catedra de atletică grea a Institutului 
de Cultură Fizică. In cadrul simpozio
nului au mai vorbit despre întilnirile 
cu sportivii sovietici și fotbaliști de 
la clubul sportiv Rapid București.

După simpozion, care a stîrnit un 
viu interes în rîndurile elevilor, a ur
mat o frumoasă demonstrație de lupte 
clasice și libere, efectuată de sportivii 
Petre Stroie, Gh. Marinescu, I. Oprea, 
Al. Marmara și Gh. Haralambie de la 
Rapid.

„Cupa 7 Noiembrie4* la box
Joi seara, sala de festivități a Com

binatului Poligrafic București, a găz
duit semifinalele ediției a 11-a a „Cu
pei 7 Noiembrie" la box. Intîlnirile au 
fost disputate, însă de un nivel teh
nic scăzut. Excepție a făcut întîlnirea 
dintre F. Paraschiv (Dinamo) — St. 
Antonescu (Gl. sp. școlar). S-au evi
dențiat totuși: Radu Petre (Șc- sp- 
Rapid), I. Mitu (S.P.G.), Gh. Vișa.i 
(Gl.sp. șc.) și D. Țenctt (CP.B). 
Așteptată cit viu interes, întîlnirea 
Marin Băloiu (Tehnica Moderna) — 
Sandu Vasile (G.P.B.) ntt a cores
puns așteptărilor. Ambii au prestai un 
box confuz, presărat cu neregularități. 
Rezultate tehnice: juniori: FI- Paris- 
chiv (Dinamo) b. p. Șt. Antonescu 
(CI. sp.șc.), D. Țcncu (C.P.B) b.p. 

brie". Aici și-au dat îinîlnire numeroși 
sportivi din raionul 1 Mai. Multi dintre 
ei suit fruntași în producție. Juniorii 
n-au emoții: întrecerea lor s-a terminat 
de cîteva zile. Acum au venit să asiste 
la întrecerea celor mai mari.

S-a dat start. Aleargă senioarele. Te
renul e accidentat. Unele obstacole silit 

Pe locuri, fiți gata... se aurie comanda starterei. Aspect de la întrecerea 
junioarelor, faza finală a raionului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

l 'oto: D. Hîtru
naturale (gropi, urcușuri), altele — 
„opera" organizatorilor. Drumul este 
marcat mai la fiece pas. Se aleargă 
îiitr-un tempo rapid. Reprezentantele clu
bului sportiv Dinamo s-au instalat ui 
frunte de Ia plecare. Ele realizează o 
excelentă performanță: ocupă primele 9 
locuri! Au sosit, în ordine. Cornelia

COMPETIȚII
• La concursul de atletism organi

zat de consiliul orășenesc U.C.F.S. pe 
stadionul „23 August" din Bacău au 
participat peste 200 de pionieri și 
școlari. Pe terenul „Casei Ofițerilor" 
s-au desfășurat jocuri de handbal, iar 
pe terenul Școlii medii nr. 1 un meci 
de volei între echipele Știința și Vi
itorul. Victoria a revenit studentelor 
cu scorul de 2—1. (A. AROMINESEI 
■— coresp.).
• In etapa a IlI-a a competiției de 

baschet organizată pentru echipele 
masculine de tineret din Capitală 
s-au înregistrat următoarele rezultate: 
S.P.C. — Metalosport 34—28, Progre
sul — Constructorul 44—43, Metalul 
— Dinamo 58—55. In clasament. 
S. P. C., Dinamo, Metalul, Progresul

Expoziție sportivă 
la Roșiorii de Vede

Mii de oameni ai muncii din orașul 
Roșiorii de Vede și din satele înveci
nate vizitează în aceste zile expoziția 
organizată de consiliile orășenești 
U.C.F.S. și A.R.L.U.S. cu tema „As
pecte sportive din U.R.S.S.". Printre 
exponate pot fi admirate cromolito- 
grafiile care înfățișează stadionul Di
namo din Moscova, aspecte din cursul 
competițiilor la care au participat 
campionii olimpici Tamara Press, 
Irina Press, Bolotnikov, Larisa Latî- 
nina ș.a.

AL. C. POPESCU—coresp.

P. Mint (C.P.B ), M. lonescu (Șc. sp. 
Rapid) b.p. A. Zota (CI. sp.șc.), I- 
Pop (Dinamo) b.p. P. Davidson 
(Constr.), Gh. Vișan (CI. sp. șc.) b. 
ab. II P. Eremenca (Șc. sp. Rapid), 
V. Petrescu (Dinamo) b.p. D. Po
pescu (S.P C.) ; Seniori : P. Radu 
(Șc-sp. Rapid) b.ab. II P. Solomon 
(Constr.), 1. Mitu (S.P.C.) b.p. CI. 
lonescu (CI. sp.șc.), S. Dogarii (Șc. 
sp. Rapid) b. ab. I I. Cojocarii 
(C.P.B.), A. Dragii (I.T.B.) b.ab. 1 
D. Cotnănescu (CP.B.), M. Băloiu 
(Tehnica Modernă) b.p. V. Sandu 
(C.P.B.).

Mi i-curi seara cu începere de la 
ora 19,30 în aceeași sală va avea loc 
tinala competiției

N. TOKACEK — coresp.

Boiceseu, Nieoleta Marin, Maria Glieor
ghe, Niculina Mirică. Miltaela Ghitlar-
cca...

Și cind îmi notam numele lor în car
netul de însemnări, starterul dădea ple
carea unui grup de 45 seniori. Dinamo- 
vistul Ion Glieorghe atacă primul la 
jumătatea cursei. încurajat frenetic de 

colegele sale de club, Ion Glieorghe re
zistă „hărțuielilor” principalilor săi ur
măritori și trece primul linia de sosire.
II urmează Aurel Scoabă (Amil), mun
citor rabotor, Virgil Marinescu (I.T.B.), 
Dordc Eremia (Surdoinufi), Florea Mi- 
trache (Stirdomuți).,,

AURELIAN AXENTE — coresp.

SPORTIVE
și Constructorul au cite 7 puncte-Pe 
ultimul loc : Metalosport cu 3 puncte. 
(CR. POPESCU — coresp.)
• Comisia de turism de pe lingă 

consiliul U.C.F.S. al raionului „23 
August" din Capitală organizează 
mîine la Sinaia un concurs de orien
tare turistică de gradul II, fără stații 
intermediare.
• Consiliul raional U.C.F.S. Reșița 

a organizat o serie de competiții 
sportive la ciclism, șah, tenis de masă, 
atletism și tii, la care au luat parte 
sute de oameni ai muncii din locali
tate. O reușită competiție a fost și 
cea de atletism, organizată de C.S.M. 
Reșița, la care au participat și atleți 
ai C.S. Oradea. Localnicii au învins 
cu 155—141. (I. PLĂVIȚIU—coresp.)

• Echipa feminină de volei Confec
ția și echipa masculină Voința au cu
cerit primele locuri în competiția or
ganizată la Botoșani la care au par
ticipat patru formații feminine și 
cinci masculine. Pe terenurile și ba
zele sportive din oraș s-au disputat 
și concursuri de atletism la care au 
luat parte reprezentativele a nouă 
școli din localitate. Victoria a revenit 
selecționatei Școlii de 7 ani nr. 2. ur
mată de Școala de 7 ani nr. 6 și de 
Școala medie nr. 2. (A. ABRAMO- 
VI CI — coresp.).

—...........= hh* ..- ..... ■- e—
R.P.R.—Belgia 23-0, în campionatul european feroviar de polo de la Bruxelles

Mîine in cantonatul de solo, meciul C. S. Oradea
La Bruxelles au început întrecerile 

de polo din cadrul campionatului eu
ropean feroviar. Participă selecționate 
feroviare din Belgia, Olanda, Franța, 
R.FG. și Republica Populară Romîni.

Selecționata feroviară a R.P.R. a 
debutat cu o categorică victorie: ea 
a dispus de formația feroviară a Bel
giei cu 23—0. Alte rezultate: ir
landa—R.F-G. 11—5, Belgia—Franța 
5—2.

După cum am mai anunțat, cam
pionatul european teroviar de polo se 
încheie la 31 octombrie a.c-

• Mîine se desfășoară la Oradea 
meciul de polo dintre C- S. Oradea și 
Dinamo București, contînd pentru cam

Pentru îmbunătățirea tematicii, a conținutului materialelor publi
cate, pentru realizarea unei mai strinse legături cu corespondenții, spor
tivii și cititorii ziarului „Sportul popular", redacția noastră, în colabo
rare cu Consiliul regional U.C.F.S., a organizat la lași, zilele trecute, 
o consfătuire de presă la care au participat circa 300 de sportivi, antre
nori, arbitri, activiști ai U.C.F.S., cititori și corespondenți ai ziarului 
din localitate.

Publicăm mai jos citeva din problemele ridicate Ia această con
sfătuire.

• TOV. M. BtRSAN, secretar al 
clubului C.S.M.S. Iași : „Consider că 
ziarul a făcut un pas serios în direc
ția tratării cil mai multă răspundere 
și curaj a unor probleme importante, 
în coloanele ziarului apar numeroase 
articole de specialitate care ne sînt de 
mare folos, ele fiind citite cu interes 
și prelucrate apoi cu sportivii și 
membrii clubului nostru. Constat însă 
că se scrie prea mult despre cadrele 
sportive niai vechi, lăsînd pe pianul 
doi tineretul, speranța de mîine a 
sportului nostril. Ar fi bine ca ziarul 
să facă analize mai temeinice asupra 
arbitrajelor la fotbal, arbitraje care 
produc uneori multe necazuri iubitori
lor acestui sport. Acțiunile întreprinse 
pînă acum în această direcție de că
tre redacție, nu sînt încă satisfăcă
toare. Am fost surprinși, de pilda, că 
nu s-a pus accent deosebit pe arbi
trajul excelent prestat de arbitrii con- 
stănțeni la meciul C.SiM.S. Iași — 
Dinamo București, arbitraj pe care eu 
îl consider drept model".
• TOV. ION BOȚICA: „Redacția 

are posibilitatea ca la această consfă
tuire să cunoască diverse aspecte și pro
bleme legate de activitatea sportivă a re
giunii noastre. Vreau să arăt Insă, 
că se acordă prea mult spațiu croni
cilor de fotbal din București, negli- 
jîndit-se cele din provincie, care sînt 
relatate de multe ori în stil telegra
fic. Ar fi bine ca ziarul să organizeze 
consfătuirii și cu membrii colegiului 
de arbitri, cu antrenorii, pentm ca jîn 
felul acesta, o serie de nemulțumiri 
din partea spectatorilor să ajungă și 
la urechile lor. N-ar fi rău dacă în
săși Federația de fotbal ar organiza 
asemenea consfătuiri în diferite re
giuni ale țării. Este de asemenea 
timpul ca redacția să ia măsuri efi
ciente pentru ca ziarul să nu mai 
sosească cu întirziere în orașul Iași".
• TOV. T. POPESCU, profesor de 

educație fizică: „Apreciez activi
tatea ziarului în ceea ce privește 
preocuparea pentru întărirea mun
cii de educație comunistă și ce
tățenească, dar n-aș putea spune 
că s-a făcut totul în această direcție. 
Mai sînt încă multe abateri pe terenu
rile de sport, împotriva cărora ziarul 
nu ia întotdeauna poziție hotărîtă. 
Foarte mulți antrenori nu sînt preocu
pați de a imprima sportivilor lor dra
gostea de meserie, de locul de muncă. 
Din această cauză ne ici, pe colo încă 
mai îritîlnim cazuri de chiul în pro
ducție, abateri de la morala cetățe
nească. în ziar au apărut în ultima 
vreme prea puține materiale legate de 
această problemă. Ar trebui ca în 
viitor să se acorde o atenție mai rnare 
sportului în școli, deoarece aici, vom 
găsi numeroase cadre tinere talen
tate, viitori sportivi de performanță. 
Mai multă atenție trebuie acordată și 
popularizării gimnasticii în producție, 
care în orașul Iași merge foarte slab."

• TOV. EUGEN URSU, corespon
dent voluntar al ziarului nostru : 
„Consfătuirea cu cititorii, coresponden
ții, cu cadrele de specialitate și acti
viștii sportivi și-a atins scopul. Ea 

1. c. s. Oradea 13 10 0 3 72: 42 20
2. Dinamo Buc. 10 9 1 0 102: 42 19
3. Progresul Buc. 13 7 1 5 63: 57 15
4. Știința Cluj 14 6 1 7 69: 59 13
5. C.C.A, 13 6 0 7 57: 54 12
6. C. S MUI'CtȘ'Ul 14 6 0 8 64: 73 12
7. Știința Buc. 13 5 2 6 41: 49 12
8. Voința Buc. 14 0 1 13 27:119 1

ajută în muncă nu numai ziarul, ci și 
activitatea sportivă din regiunea Iași. 
Consider că redacția tratează cu su
perficialitate problema redactării unor 
cronici de fotbal pierzîndu-se în amă
nunte, în relatarea filmului jocului, în 
loc să-și spună părerea competent a- 
supra meciului în ansamblu, a nivelu
lui tehnic, capitol la care este bine 
cunoscut că sîntem deficitari față de 
nivelul internațional. De asemenea, 
trebuie să remarc că munca de edu
cație în cluburile și asociațiile sportive 
din orașul și regiunea noastră, merge 
încă slab. Mai sînt încă sportivi care 
se plimbă fără rost pe bulevarde, fără 
ca împotriva lor să se ia măsuri."
• TOV. I. MATEIAȘ, responsabilul 

sectorului de propagandă al Consiliu
lui regional U.C.F-S. Iași : „Ar 
trebui ca redacția să găsească 
o soluție în legătură cit rela
tarea mai pe larg a meciurilor de 
fotbal din categoria B. Inserarea doar 
a rezultatelor „seci", nu satisface pe 
cititorii care doresc să afle chiar și 
formațiile acestor echipe. Propun să se 
scrie din cînd în cînd și materiale pri
vind campionatele de fotbal regionale. 
Constat că în ultima vreme din co
loanele ziarului lipsesc raidurile-an- 
chetă privind activitatea sportivă de 
mase. Asemenea genuri de materiale 
sînt foarte apreciate de sportivi și ac
tiviștii sportivi și sînt un ajutor pre
țios în munca noastră."

Tov. M. Dumitriu, președintele consi
liului regional U.C.F-S. Iași, și alți to
varăși, au vorbit apoi despre spriji
nul acordat de ziar activiștilor spor
tivi, despre contribuția adusă în ul
tima vreme de către organul de presă 
al mișcării sportive — la dezvoltarea 
activității de cultură fizică și sport iu 
regiunea Iași, la înlăturarea lipsurilor 
în muncă; la îndeplinirea sarcinilor de 
partid puse în fața mișcării snortive.

NOTA REDACȚIEI

C Pe baza discuțiilor purtate cu 
S ocazia consfătuirii de la Iași, re- 
C dacția ziarului „Sportul popular" 
I consideră că în munca sa de snri- 
C jinire, de îndrumare a activității
✓ sportive din această regiune nu a 
X făcut totul. Astfel, din discuții a 
Z reieșit că nu s-a acordat suficient 
\ sprijin popularizării activității spor- 
/ tive de mase, a unor discipline 
j sportive și sportului în școli. A re- 
C ieșit, de asemenea, faptul că ziarul 
S nostru nu se ocupă încă de edu:a- 
1 ția comunistă, patriotică și cetă- 
} țenească a maselor de sportivi la 
A nivelul cerut.
Z Ziarul „Sportul popular" consi-Y deră că consfătuirea ținută la lași 
Z cu cititorii, corespondenții, activiștii 
j sportivi și cadrele de specialitate, 
/ a fost un prețios sprijin pentru 
5 îmbunătățirea activității sale vit-

toare, pentru strîngerea legăturilor 
S cu masele de sportivi, pentru in- 
\ lăturarea lipsurilor în muncă st asi- 
i gură pe partlcipanții la consfătuire 
C că va ține seamă de propunerile 
Z lor.

Dtnamo București
probele individuale și ștafete pentru 
juniori de toate categoriile și copii.

La București, în aceleași zile, bazi
nul acoperit de la Floreasca va găzdui 
concursul de natație organizat în cin
stea zilei de 7 Noiembrie de C. S. Vo 
ința București și dotat cu „Cupa Vo 
ința". Vor participa seniori, juniori da 
toate categoriile, copii. Cluburile pot 
înscrie cîte 2 concurenți la fiecare 
probă și o singură ștafetă. înscrierile 
pentru acest concurs se primesc pitii 
joi 3 noiembrie ac- la sediul C. S. 
Voința (str. Lirei nr. 2), sau se vor 
depune în cutia poștală a Comisiei o- 
rășenești de natație de la stadionul 
Tineretului.



iPENTOTLOlN^^M

IN CAMPIONATUL ARMATELOR PRIETENE
internațional de pen
al armatelor prietene

Campionatul 
tatlon modern 
a oferit o întrecere sportivă de un ri; 
dicat. nivel valoric. Fără îndoială că 
la asigurarea succesului acestei com
petiții jntr-o largă măsură a contribuit 
și excelenta organizare, pentru care 
Casa Centrală a Armatei merită toate 
felicitările.

Victoria în această viu disputată 
întrecere a revenit după cum se știe 
sportivului sovietic Boris Pahomov. 
Reprezentantul clubului TSKA Mos
cova a arătat la București că pen
tru a putea realiza rezultate supe
rioare în pentatlonul modern este ne
cesară, înainte de toate, o pregătire 
multilaterală. Greșesc profund cei 
care cred că punînd accentul pe una 
sou două probe—unde prin obținerea 
unor rezultate excelente — să se rea
lizeze punctaje superioare, pot depăși 
astfel „punctele moarte" din celelalte 
probe. In această privință exemplul 
concurentului german Manfred Teich- 
graber este cit se poate de conclu
dent. El a obținut rezultate foarte 
bune ia scrimă și tir, dar a fost de 
nerecunoscut în ultimele două probe 
'(înotul și crosul), fapt «are a deter
minat căderea lui în clasamentul ge
neral, pe locul 6. In schimb Boris 
Pahomov a mers bine în toate pro
bele, cu excepția călăriei, unde, după 
cum se știe, rezultatele nu sînt în 
.funcție numai de pregătirea concuren
tului, ci și de... capriciile sorților. Cu 
toate acestea, Boris Pahomov poate 
fi totuși considerat cel mai constant 
participant. In cele cinci probe el a 
ocupat următoarele locuri : 9 ■— 5 — 
4—1 — 2, ceea ce face o medie de 
4,20. Să vedem care este situația 
principalilor săi adversari. Maghiarul 
Ferenc Torbk ' are o medie de 5,20 
(4 — 7 — 6 — 8 — 1), Janos Bodv 
6.10 (1—11—2 — 12 — 5), Teich- 
gaber 7,60 (5 •— 1 — 5 — 15 — 12),

Sulajnis 8.00 (2 •— 4 — 7 — 13 — 
14). Este clar deci că ceea ce a ho- 
tărît în cea mai mare măsură victoria 
lui Boris Pahomov a fost pregătirea 
lui omogenă pentru toate probele, 
fapt care i-a permis să fie la adă
post de unele „căderi", așa Cilrn' a 
fost tazul cu cea mai mare'parte a 
principalilor săi adversari.

Discutînd despre acest lucru ne 
gîndim în special la tinerii reprezen
tanți ai clubului C.C.A. despre care 
— în general — nu se poate spune 
că au obținut uri rezultat slab. Ei au

Ceea ce'lfe puteam însă repfoșa celor 
trei pentatloniști (Gh. Tdnuuc,’ C. Li- 
chiardopol, D. 
tatul lor final 
Ne referim la 
scrimă și în 
obținute de ei 
nivelul posibilităților lor. Aceasta ara
tă nu numai că ei nu s-au pregătit 
la ,fel de bine pentru aceste probe ca 
și pentru celelalte dar și că ei stau 
prost în ceea ce privește pregătirea 
morală și de voință. Atît la scrimă 
cît și la tir se cere mult calm, multă

Țintea) este că rezul- 
putea fi mult mai bun. 
faptul că în proba de 
cea de tir rezultatele 
s-au situat cu miift sub

Concursul Voința s-a bucurat de succes
La sl’irșitul săptăminii trecute s-a Rapid etc. Un cuvînt de laudă pen-- 

disputat în organizarea clubului tru organizatori care s-au străduit și 
Voința din Capitală un frumos con
curs de .atletism- După ctinț am a- 
riunțat, în primele două zile ale în
trecerii s-au obținut unele rezultate 
de valpye, . în specja.1, . de. către ti
nerii atleți participanți la competiție. 
Printre acestea vom nota pe cele 
realizate de Dan Duțulescu (Șc. me
die 35) care, deși nu a împlinit 14 
ani, a sărit 5,86 m. în lungime, de 
Paula Budaicu (Voința) care în pro
ba dc aruncarea greutății (junioare 
cat. a 11)

au reușit să asigure' condiții de par-t 
ticipare dintre .cete mai bune-

*

9 se 
Tine-S 

ca- 
marș, 
parte

a obținut 10.70 m. sau de 
Elîsabeta Prodea (Voința) 

greutate (copii) a

cu dis-

care la 
realizat

'' Oi
Mi•>0

*' All ’
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/li • r-

proba de
8,95 m.

Luni după-amiază, o data 
putarea ultimelor probe, s-au făcut
și clasamentele pe categorii de vîrstă 
precum și clasamentul general. Fru
mosul trofeu pus în joc pentru echi
pa care se va clasa pe primul loc 
In clasamentul general a revenit re
prezentativei clubului Voința care a 
totalizat 815 puncte, față de 730 — 
Dinamo, 633 — Progresul, 396,5 —

Mîine dimineață de la ora 
va da startul de la stadionul 
retului în etapa .a 11-a din 
drul „Cupei 7 Noiembrie" la 
întrecere sportivă la care iau 
cei mai buni mărșăluitori din Ca
pitală.

Un mare concurs 
de atletism la Oradea

Mîine după-amîază va avea loc l-a 
Oradea un important concurs atletic 
în organizarea C.S.O. la care au fost 
invitați să ia parte cîțiva dintre cei 
mai buni atleți și atlete din țara noas-1 
tră. Vor fi prezenți printre a'lții- 
lolanda Balaș, Al. Bizim, Lia Mano- 
liu. Eugen Ducu, C. Grecescu, Maria 
Diți, Tiberiu Ardoleanu, Aurelia SJ M". 
etc.

La proba de pistol, concurentul sovietic 
a realizat o performanță care îl anunța drept 
pentru primul loc.
reușit să ocupe locul al III-lea în 
clasamentul general pe echipe, în 
urma unor redutabile formații, cum 
sînt cele ale cluburilor Honved și 
TSKA. Este un rezultat meritoriu.

- t

Boris Pahomov (in dreapta) 
principal, protagonist în lupta

Foto: Călin Antonescu 
și în special voința de a te

AU început întrecerile de LA CLUJ

r'

Miine la Cimpina, faza a IV-a a campionatului republican de motocros

atenție
putea concentra. în vederea obținerii 
unor rezultate "de valoare. Tocmai ă'- 
ceste lucruri au lipsit celor trei repre
zentanți ăi C.C.A. Și dacă pe viitor 
vor înlătura aceste lipsuri, ei vor rea
liza rezultate bune și la scrimă și la 
tir atunci și vor atinge .astfel compor
tări superioare celei din cadrul cam
pionatului de pentatlon modern ^1 al
inatelor prietene.

CALIN ANTONESCU

CLUJ 28 (prin telefon de la trimi
sul nostru). — 52 de Jucători și 27 
jucătoare din toată țara, au sosit în 
localitate pentru a șe întrece în ca
drul celui de al IlI-lea. concurs al eta
pei finale a campionatului republican 
individual de tenis de masă și a Cu
pei E.R.T.M.

Vineri, în sala Ianoș ȚȚerbak au în
ceput probele de dublu. Pînă la ora 
cînd telefonez s-au obținut următoa
rele rezultate mai importante-: dublu 
bărbați, tur I: Hidvegi, Szentivanyi—

2-0; tur îl: Mai- 
Trupel, A. Trupei

Lîipta pentru întîietate devine tot mai dîrză
Pentru a patra oară în acest an moto- 

erosiștii se deplasează la Cîntpipa în ve
derea participării la campionatul republi
cau.

Acum, spre slîrșitul competiției, lupta 
pentru cucerirea titlurilor de campioni 
este la fel de interesantă ca și după pri
mele laze, 
unuia sau 
fie decisă dc-abia după consumarea ul
timei faze, a V-a. La 175 cmc, Traian 
Macarie (un tînăr și talentat alergător 
de la clubul sportiv Dinamo), ocupă pri
mul loc cu un avans dc 10 puncte asu-

Și nu este exclus ca victoria 
altuia dintre concurenfi sit

pra unui „pluton” de patru concurcmi: 
M. Dănescu, M. Pop, I. Popa și St. Ian- 
covici. Ei arc cele mai mari șanse să 
devină campion al țării. La 250 cmc Gr. 
Berenyi — actualul lider — deși arc un 
avans de 7 puncte nu este scutit de emo
ții. Gh. Ioniță, Vasilc Szabo și Gh. Ion 
(care reintră duminică) îi pot produce 
surprize. Fără îndoială însă că cea mai 
interesantă luptă va avea loc Ia 350 cmc 
unde Vasilc Sz.abo este asaltat de Gh. 
Ioniță și Mircca Cernescu.

întrecerile încep mîine dimineață la 
ora 10,30.

-!-----
l / Ryrp

6-0,Pe 
desfășoară întrecerile pentru 
Știința". Competiția se dispută în pro
bele de simplu și reunește o serie de 
fruntași ai tenisului bucureștean. Azi 
și mîine urmează să aibă loc întâlni
rile din semifinale și finale. Iată cîte- 
va din rezultatele înregistrate pînă 
acum :

terenurile din Calea Plevncî se 
„Cupa

BARBAȚI: Năstase
6- 0; Burciu—Florescu 8-6, 6-4; Basa- 
rab—Burcescu 6-1, 7-5 I Georgescu— 
Pascal 9-11, 6-4, 6-3; Mărmnrcanu— 
Guțtt 6-0, 6-2.

FEMEI (sferturi de finală) : Julicta 
Namian—Ioana Rădulescu 6-0, 6-1 ; 
Mariana Nasta—Sibila Resstt 6-4, 6-2; 
Lia Doboșitt—Mariana Ciogolca 6-2,
7- 5.

Motancea, Ruber 
tenyi, Zador—H.
3-1 ; G'antner, Naumeseu—Bodea, Za-j 
haria 3-0; Cobîrzan,. Covaci—Hidvcgț*  
Szentivanyi 3-0; Popescu, Botner-4 
Procopeț, Suba 3-0; dublu femeii 
sferturi de finală: Consta ntineșcu’» 
Tompa—V. Jandresțu, Krejek 3-0; Pi- 
tică, Folea—Vîrlan, 'Sălăjanu 3-OȚ 
Mihalca, Procopeț—Patulea, Lokoțți-i. 
cik 3-0 (cu un tur înainte învinsele aii 
eliminat pe Slavescu—Ardelea cu ?-2)4. 
Maria Alexandru, M. Jandrescu—I 
Biro, L. Cobîrzan 3-0; dublu mixt- 
Pitică, Gantner—Patulea, lonesca 
Soare 3-0; Biro, Negulescu—Vîrlan, 
H. Trupei 3-0; Mihalca, Zaharia—■ 
Novac, Pesch 3-0; Constantinescu, Po-i 
pescu—Lokomcik, Sabău 3-0; Folea'/ 
Naumeseu—Berbecaru, Goliac 3-0; V, 
Jandrescu, Sîndeanu—L. Cobîrzan, 
Bodea 3-2; Tompa, Pctlîb-Rejec, 2^’ 
dor 3-0; Alexandru, Cobîrzan—Rădui- 
că, Iscovici 3-2.

Jocurile continuă sîmbătă. și dumi
nică toată ziua.

C. COMARN1SC1II

Mai multă răspundere în editarea programelor spoitive
și fixarea prețurilor Ia bilete

Față de abaterile în direcția manipulării și sporirii fondurilor 
bănești, comise de unele organe și organizații sportive, este 
necesară reglementarea neîntîrziată a activității organelor finan
ciare ale cluburilor și asociațiilor sportive. De asemenea, orice 
fel de inițiative menite să sporească fondurile bănești ale miș
cării sportive, trebuie aduse — din timp — la cunoștința 
Consiliu,lui Generai! al U.C.F.S., pentru a se reglementa proble
mele legate de disciplina financiară.

Plenara U.C.F.S. din februarie s.c. a pus în fața organe
lor și organizațiilor sportive sarcina întăririi eforturilor în 
direcția sporirii fondurilor bănești necesare mișcării 

sportive. Organele și organizațiile sportive, imediat după ce s-au 
fixat obiectivele pe anul 1960, au desfășurat o activitate mai 
intensă, îndrumînd masele de sportivi în spiritul apărării avutului 
obștesc, a bunei lui gospodăriri; Acest lucru a dius la întărirea 
atitudinii noi, socialiste, față de bunul obștesc, la întărirea 
combativității maselor de sportivi față de elementele neoinstite, 
corupte, care prin faptele lor prejudiciază atît proprietatea socia
listă cit și acțiunile menite să sporească veniturile mișcării 
sportive. Ca urmare a acestui fapt s-a întărit baza materială 
a mișcării sportive, noi construcții — stadioane și săli — 
fiind puse la dispoziția oamenilor muncii pentru practicarea 
organizată a sportului și culturii fizice.

Totuși, de la o vreme încoace, unele cluburi și asociații 
manifestă deficiențe în privința gospodăririi avutului obștesc și 
mai ales, în direcția sporirii veniturilor U.C.F.S.

In afară de faptul că există unele atitudini de nepăsare în 
legătură cu inițiativele care să ducă la creșterea veniturilor 
mișcării sportive, o serie de cluburi și asociații sportive, sub 
„egida necesității auto-fi.nanțării" — editează diverse pro
grame sportive (necorespunzătoare) al căror preț este de-a 
dreptul exorbitant. Abătîndu-se complet de la disciplina finan
ciară, manifestând o totală lipsă de respect față de oamenii 
muncii, căilcînd indicațiile date de consiliul General al U.C.F.S., 
unele cluburi și asociații sportive măresc nejustificat 
pr :l irile la bilete, obligînd publicul spectator ca alături de 
bil tul respectiv să cumpere și un așa-zis program. Mulți orga
nizatori sportivi, în goană după fonduri, își permit orice fel 
de nereguli, distribuind bilete al căror preț nu este tipărit sau 
bilet? pentru locuri inferioare la prețuri de categorii de locuri 
superioare. (Steagul Roșu-Orașul Stalin, C.S.M. Reșița, Dinamo 
Pitești, etc.).

Ziarul nostru, intr-o oarcfcare măsură,. Secția de gospodărie 
din . U.C.F.S., unele consilii U.C.F.S., ari luat poriții, hotărîte 
impel, iva organizatorilor de manifestări sportive,’ câre' sub 
«noticul sporirii *Wiiturilor  bănești pentru cluburi și asociații, 

comit tot felul de nereguli. Din păcate, la redacția noastră con
tinuă să sosească scrisori din partea cititorilor ziarului, a spec
tatorilor la competițiile sportive prin cane ni se sesizează că 
mai sînt încă cluburi și asociații sportive care n-.au înțeles 
critica ce li s-ia făcut, prin presă, astfel că ele continuă să în
calce legalitatea socialistă privind modul și respectarea norme
lor de vînzare a biiletetor și programelor sportive.

Considerăm că cele relatate de cititorii noștri sînt pe deplin 
juste. Asemenea mijloace și metode de sporire a fondurilor 
bănești sportive sînt în totală contrazicere cu legalitatea noas
tră socialistă. Astfel de „inițiative" n-au ce căuta în munca 
organelor și organizațiilor sportive, ele lezînd respectul ce tre
buie acordat oamenilor muncii, maselor de iubitori ai sportului.

O vină în această direcție o are și Secția de gospodărie a 
Consiliului General al U.C.F.S. care nici pînă în prezent n-a fixat 
un act normativ unic, care să stabilească precis și complet 
condițiile de fixare a prețurilor la bilete și la programele spor
tive, problema aceasta fiind lăsată la aprecierea consiliilor 
U.C.F.S., a cluburilor și a asociațiilor, fată de ce, în direcția 
sporirii fondurilor bănești necesare mișcării sportive, cu tot 
ajutorul dat de o brigadă a Consiliului General U.C.F.S. — 
în problemele de conducere» organizare și gospodărire finan
ciară — conducerii clubului studențesc „Știința" Cluj, acesta 
procedează ou totul ilegal. Astfel, pentru întilnirea internațio
nală Vitoria Bahia — Știința Cluj, clubul respectiv își permite, 
ca sub egida Consiliului regional să editeze un așa-zis program 
al întilnirii. Acest „program", mai bine zis o fițuică, ce nu 
depășește mărimea unei jumătăți de filă de caiet de dictando, nu 
arc nici un conținut mobilizator sportiv, nu înserează nici un fel 
de comentarii sportive, note, prezentări ale echipelor și totuși 
programul costă, nici mai mu.lt, pici mai puțin, decît 2 lei.

Scăpînd din vedere îndrumarea, controlul și asigurarea legală 
a unor mijloace care să ducă Ia sporirea fondurilor bănești, 
Consiliul regional. Cluj a permis, după cum se vede, să se 
pună chiar pe programul respectiv „antetul" consiliului, adică 
autoritatea . sa în materie sportivă, financiară și de ;conducere, 

’’telerîhd 'clubului „Știința"• distribuirea: unor programe, neintere- 
sânte, Fără conținut și la un preț cu totul exagerat.

★
Editarea unor broșuri și programe sportive, de pildă, este 6 

treabă bună și se recomandă ca cluburile și asociațiile sportive 
să folosească această metodă. Trebuie însă avut .în vedere ca 
toate programele să aibă un format corespunzător, un anumit 
număr de pagini, un conținut bogat și atrăgător, care să folo
sească instruirii și educației spectatorului. In programele editate 
de către cluburile și asociațiile sportive, masele de spectatori 
sînt dornice să vadă aspecte din dezvoltarea mișcării sportive, 
note și comentarii în legătură cu evoluția echipelor, a jucăto
rilor, să vadă materiale sau caricaturi care țintesc critic pe 
cei ce greșesc. Programele trebuie să aibă un preț accesibil 
masei largi de spectatori și să nu fie impuse —. așa cum fac 
cluburile și asociațiile Știința-Cluj, Petrolul-Ploiești, Steagul 
roițu-Orașul Stalin, C.S. Oradea, Gaz Metan-Mediaș, Rapid- 
Focșani, Dinamo-Pitești, Chimia-Făgăraș etc. — spre cumpă
rare alături de biletul respectiv. De asemenea, fixarea prețurilor 
la programele și biletele pentru diferite competiții, este necesar, 
așa cum am mai arătat, să se stabilească printr-un normativ 
unic. Atilt programele, cît și biletele trebuie vizate 
de către organele financiare tutelare, iar fondurile 
legali obținute să fie contabilizate și folosite în mod 
principial și sănătos pentru nevoile mișcării sportive. Este 
necesar, de asemenea, ca imprimatele privind manipularea, cir
culația și folosirea valonilor materiale și bănești de către res
ponsabilii financiari ai cluburilor și asociațiilor sportive, să se 
facă păstrindu-se o evidență simplă și strictă. Cluburile și aso
ciațiile sportive sînt obligate să înscrie in evidența lor contabilă 
toate fondurile provenite din vînzare» biletelor, programelor și 
broșurilor sportive, cît și din alte acțiuni întreprinse. Secția de 
gospodărie a Consiliului General al U.C.F.S., consiliile regio
nale, raionale și orășenești U.C.F.S., sînt datoare ca prin munca 
lor judioioasă, prin controlul administrativ-financiar exercitat, 
să astupe orice fel de canale prin care se pot scurge în mîini 
necinstite banii iubitorilor sportului. Procedând în felul aceista, 
muncind neîncetat pentru redresarea activității unor discipline 
sportive, oferind spectatori tor compelițiii valoroase și atrăgă
toare vom putea atrage, Pe stadioane, săli și pe terenuri sportive 
tot mai mulți oameni ai muncii.



Mîine în categoria A

Etapa echipelor gazdă?...
Daca i;.u—... campionatului, Dina

mo București, are mîine o situație 
mai avantajoasă (joacă acasă cu 
Corvinul), în schimb „urmăritorii" săi 
au de susținut meciuri dificile. C.C.A. 
se deplasează la Arad, unde totuși 
U.T.A- nu are jocul „în mină"; Ra
pid joacă la Lupeni cu o echipă dor
nică să se afirme în continuare; iar 
Petrolul va primi. replica unui adver
sar care -anunță o formație întărită, 
Știința Cluj- Cum însă, echipele gaz
dă au —• cel puțin „pe hîrtie" — pri
ma șansă, după cum și în celelalte 
trei partide (Progresul — C.S.M.S., 
Știința Timișoara — Farul și Stea
gul roșu — Dinamo Bacău) avanta
jul terenului propriu va avea un cu- 
vînt de spus, rezultă că.etapa a IX-a 
a categoriei A ar putea fi considerată 
ca etapă a formațiilor gazde. In ce 
măsură însă, vor confirma acestea, 
rămîne de văzut. Inconstanța mani
festată de majoritatea echipelor poate 
răsturna orice calcul-

Și dacă la eventualele răsturnări 
de pronosticuri 
«rrȚ «,( 
ar'Uontribui desigur la mărirea inte
resului manifestat de iubitorii fotba
lului pentru această competiție.

Să sperăm (din nou 1) că în etapa 
de mîine echipele ne vor de prilejul 
să notăm la capitolul calitate „pre
zent", iar la cel al nesportivităților

echipele ar adăuga
și mai multă calitate în joc.

zent", iiar la cel al 
— „absent".

Iată cîteva noutăți 
partidele de mîine.

în legătură cu

• Steagul roșu Olrașul Stalin a sus
ținut un îneci de antrenament cu o 
echipă din campionatul orășenesc, pe 
care a întrecut-o cu 8-4. Au fost folosiți 
doi jucători tineri, Lupescu și Filinion. 
Pentru meciul de mîine se anunță ace
eași formație ca duminică.
• Petrolul Ploiești s-a antrenat în 

compania echipei de juniori, pe care 
a întrecut-o cu 11-1. Pentru mîine se 
anunță reintrarea lui Zaha-ria. Pe ari
pa stingă va juca Babone sau Badea.

• In formația Rapidului va reapare 
în poartă Todor. I-u atac, un alt nume 
nou : Vlad, care — după toate proba
bilitățile — va ocupa postul de extrem 
dreapta.

• Știința Cluj contează, pentru me
ciul de la Ploiești, pe reintrarea lui 
lvansuc și Georgescu. De asemenea, e 
posibil să joace și Gane în centrul li
niei de atac.
• La Progresul București va reintra 

Pașcanii în linia de mijloc. Nu e sigură 
utilizarea lui Oaidă.

• Știința Timișoara are dificultăți în 
alcătuirea formației, din cauză că Mi- 
țaru și Gîrlcanu nu pot juca în urma 
accidentelor suferite duminică. Mițaru, 
de altfel, va fi indisponibil tot turul.

• Minerul Lupeni și CSMS Iași nu 
vor beneficia de aportul lui Crei-niceanu 
și — respectiv — Unguroiu. care nu 
s-au restabilit.

® Echipa C.C.A. va deplasa la Arad 
formația care a jucat și. duminica tre
cută. E posibil însă, ca Tătarii (bol
nav) să nu joace.

Meciurile de verificare ale loturilor
moreni •. Fiacar a—Lotul A 3-8 (2-3)

Guian, stoperul echipei din Moreni salvează cu capul un gol ca și jăcut. 
Fază din jocul Lotul AiFlacăra Moreni (8—3).

E. Vogi 
verificare

lungul ce-

reprezentativa

lucru: în
19 minute, 
minute, în
16 minute,

1,30 minute).

efectiv mingea 2,30 
secundă a alergat 
efectiv balonul

acum autorii golurilor: Ene II

Cronica meciului Știința 
pul roșu Orașul Stalin apărută în zia
rul „Drum Nou" din Orașul Stalin șl 
semnată de P. Dragulea, are și un 
ipost-scriptum care vizează cronica 
noastră la același meci. Cronicii din 
„Sportul popular" i se reproșează,, 
lipsa de obiectivitate.

In schimb, toy. P. Dragulea scrie 
așa : „In min. 32 ÎNSCRIEM cel de 
al doilea gol... In min. 67 AVEM o 
ocazie de a majora scorul... Minutul 
75 NE ADUCE cel de al treilea gol".-.

Lăsăm pe seama cititorilor să-șl 
spună singuri părerea în legătură cu 
modul cum înțelege... obiectivitatea tov. 
P. Dragulea de la „Drum Nou“...
• Arbitrul St. Mataizer din Craiova 

va conduce meciul internațional Unga
ria B-Belgia B, care se dispută mîine 
la Pjdapcsta.
• In programul etapei de Cupa 

R.P.R. programată la 2 noiembrie s-au 
rrodus cîteva modificări ca dată: me- 
:iul Fi. roșie Tulcea—Dinamo Galați 
se va disputa la 31 octombrie, partidele 
Știința „Ba-beș-Bolyai" Cluj—C.S.M. 
Cluj și Someșiil Gherla—C. S. Oradea

ȘTIRI
Cluj2—^tej In 3 noiembrie, iar l’eroemail Plo

iești—Prahova Ploiești și C.F.R. Ro
șiori—Poiana Cîmpina la 9 noiembrie.

• Toate meciurile de Cupa R.P.R. 
vor începe la ora 1415. '

• La alcătuirea programului etapei 
de Gupă s-a strecurat o greșeală : 
C. S. Oradea va juca nu cu Rapid 
Oradea, ci cu Somești] Gherla, care a 
eliminat pe Rapid Oradea.

• Cele două jocuri de categorie B 
din Capitală se vor disputa astfel:

Astăzi : Metalul—Chimia Făgăraș,
stadionul Dinamo, ora 15

Mîine : A. S. Acad. Militară—C.S. 
G.F.R- Electroputere Craiova, stadio
nul Republicii, ora 10.
• Restanța de categorie A Știința 

Cluj—C.S.M.S. Iași va avea loc la 2 
noiembrie.

Comisia medicală din F.R.F. orga
nizează la sediul U.C.F.S.. din Bucu
rești strada Vasile Conta nr. 16, în 
zilele de I, 2, 3 noiembrie, prima con
sfătuire anuală a medicilor sportivi ai 
echipelor de fotbal din categoria A.

Consfătuirea începe marți 1 noiem- 
bre ora 9,30.

Indicațiile antrenorului 
înaintea acestui meci de 
au fost:

— continuă mișcare de-a 
lor 99 de minute,

— joc curgător, fără ținerea inutilă 
a mingii,

— mărirea ritmului în faza de fi
nalizare.

Nici o altă indicație în plus, doar 
o remarcă: „Dacă respectați aceste 
sarcini, rezultatul nn va întîrzia să 
se arate..,"

Intr-adevăr, străduințele fotbaliștilor 
din lot, de a se conforma sarcinilor 
trasate, au avut drept urmare reali
zarea unui bun joc de apsamțțlu. In 
contrast cu ultimele lor evoluții, de 
astă dată fotbaliștii din lotul A s-au 
mișcat mult pe teren, căutînd să se 
demarce; în majoritatea cazurilor, 
ei au preferat rezolvările simple fdar 
nu simpliste) ale diferitelor faze de 
joc, și au mărit ritmul în apropierea 
careulpi atjvțrs', ' îmbucurător e , faptul . 
că, deși lă sfîrșitul primei reprize și 
la începutul reprizei secunde echipa 
a avut o scădere, totuși în ultimul 
sfert de oră fotbaliștii din lot au im
pus jocului o alură foarte vie. Drept 
urmare a jocului rapid, a acțiunilor 
desfășurate larg pe aripi, lotul a în
scris în ultimele 10 minute 3 goluri 
și înaintașii au creat multe alte ocazii, 
nefructificate însă. Cel mai bun com
partiment al lotului a fost linia de 
ata>c. De remarcat că majoritatea

Foto: Gh. Dumitru
acțiunilor la poarta adversă în prima 
repriză au pornit de pe aripa dreap
tă (Anghel-Constantin), deci au fost 
inițiate de un compartiment compus 
din doi jucători de la cluburi diferite. 
In cea de a doua repriză, inițiatorul 
majorității atacurilor a fost aripa 
stingă (Tât'aru-Raksi) decarece în

I

această perioadă Constantin a slăbiț 
alura. (Cronometrajul făcut de an-treă 
nori a confirmat acest 
prima repriză el a alergat 
jucînd 
repriza 
jucînd

Iată
(5) , Constantin (2, din care unul din 
11 m) și Anghel, respectiv Câpoiami 
(2) și Brîndușescu. De mention it că 
primul gol a fost înscris de echipa 
looală, care a dat o replică dîrză se
lecționatei. Din rîndurile localnicilor 
s-au remarcat: Guian, Fălcuțescu, 
Patru, Brîndușescu și Capoianu. Des
pre comportarea jucătorilor din lot 
vorbesc notele din paranteză; Voi- 
nescu (6), Tom,a (7) — Popa (6), 
Ioniță (7), Staicii (5) — Petru Emil 
(9), Nunweiler IV (7), Bone (7) — 
Anghef (8), Constantin (8), Ene II 
(9), Efti-mie (5), Raksi (6), Tătarii
(6) . După cum se vede, apărarea a 
fost compartimentul care s-a compor
tat mai slab. Popa s-a plasat uneori 
greșit, Sta-icu, jucînd cu o întindere 
musculară, a fost de cîteva ori depă
șit, iar Ioniță a greșit multe pase. 
De altfel, fa acest capitol au fost defi
citari majoritatea jucătorilor. In viitor 
se impune deci o mai mare atenție 
la executarea paselor.

AL. INOVAN
1 - 1V t fS'l4.

PLOIEȘTI: Prahova 1 Mai—Lotul B 3-6 (0-3)

Ce surprize ne va aduce concursul de mîine?
UN NOU PREMIU MARE LA

35.990 lei cu 12 rezultate..- 1402 Iei 
:u 11 rezultate... 171 lei cu 10 rezili
ate, reprezintă premii care contribuie 
a mărirea interesului în jurul con- 
■ursurilor Pronosport- Așa s-au petre- 
:ut lucrurile și în această săptăinînă. 
’remiile mari de la concursul ante- 
ior și conținutul actualului concurs 
două meciuri internaționale și zecee 
neciuri de campionat), au făcut ca 
-i de zi să crească interesul pentru 
oncursul Pronosport nr. 44 care se 
lichide astă-seară.

Pentru cei care nu și-au depus încă 
luletinele, dăm cîteva amănunte des
ire meciurile internaționale cuprinse 
n program-

In meciul cu Suedia, echipa l'ran- 
ei va utiliza o lormație alcătuită pe 
cheletului ' ' ' ‘ ”
aillandier _ _
iodzig — Muller, Marcel — Wisnies- 
,i, Ujlaki, Kopa, Piantoni, Vincent.

Despre meciul Belgia—R. P. Un- 
;ară ne-a dat telefonic o declarație 
Ir. Mattanovich Bcla — redactor șef 

1 ziarului Nepsport din Budapesta: 
Formația noastră va începe jocul cu 
îrosics — Dudas, Sipos, Novak — 
forhidi, Szojka — Sandor, Gorocs, 
libert, Tichy, Toth. Echipa maghiară 
. dovedit la antrenamente o verva 
.eosebită. Reintrarea lui Tichy dă- un 
dus de agresivitate atacului așa că 
perăm o comportare mai bună decît 
i meciul cu echipa R-P.F. Iugosla- 
ia“.
Amintim că meciul Belgia—R‘- P. 

Jngară figurează și în programul con- 
ursului „Toto" din R. P. Ungară, 
’ronosticul dat de „Toto" este,: 
-, 2, 1.

Să nu uităm insă că și cele zece

lui Remis și Racing Paris: 
— Wendling, Bieganscki, 

Muller, Mareei — Wisnies-

PRONOEXPRES: 65.844 LEI ® ULII MELE ZILE PENTRU ABONAMENTE 
PE LUNA NOIEMBRIE

meciuri din campionatul nostru repre
zintă partide interesante, dintre care 
multe foarte echilibrate. Amintim cî
teva dintre ele : U.T.A—C.C.A-, Mi
nerul—Rapid, C.S.M. Reșița—Mureșul 
ș.a. Unele meciuri: Dinamo București— 
Corvinul, Petrolul—Știința Cluj, Stea
gul roșu—Dinamo Bacău sau Știința 
Timișoara—Farul par a fi „soliști" clari. 
Este suficientă o singură surpriză la 
unul din aceste meciuri și buletineie

abonamente pentru cele cinci trageri 
din luna noiembrie.

Iată acum
Pronoexpres 
octombrie).

Categoria
Categoria

lei
Categoria

lei
Categoria
Categoria

„Să fim înțeleși : și la această ve
rificare veți fi aprediați după aportul 
pe care-1 .veți aduce ECIÎlPEi" — le 
spunea, joi în cabină, „secunzilor" 
noștri, antrenorul CoIoman Braun, 

at, simplu șl rapid. 
[ vă complică:.." La 

sfîrșitul primei reprize (încheiată cu 
scorul de 3—9 în favoarea selecțio
natei prin punctele înscrise de Mano- 
lache—două — și Hașoti) o sinteză 
a celor notate ducea Ia următoarele 
observații: a) în bună măsură ju
cătorii selecționatei au respectat în
drumările. S-au mișcat bine în teren, 
au construit o serie de acțiuni bine 
gîndife, terminate cu șuturi pe poar
tă. b) Hașoti a fost cel mai bun din 
atac, urmat de Manolache și Serc- 
dai. Meszaroș (bun tehnician) a ju
cat prea retras, .Lereter ni s-a părut 
obosit, nereușind să se integreze în 
joc. c) din linia de mijloc, Crișan 
(mai bun 
mult și cu 
fă Greavu 
corespuns 
fost solicitată, 
care a jocului

„âcțfonșți n-kg 
Orice înflorituri

decît Tabarcea) a muncit 
folos, d) apărarea imedia- 

I. Lazăr — Florea a 
măsura în care a 

e) tendință de cotnpli- 
la Meszaroș și Mano-

lache, acesta din urmă avînd și o 
tehnică aproximativă.

în repriza secundă, lotul B a su
ferit modificări. Ivănescu a jucat half 
stingă în locul Iui Tabarcea care a 
trecut inter dreapta. Meszaroș l-a în- 
locuit pe Lereter. Gazdele au apărut 
și ele cu o formație schimbată în... bine. 
In 6 minute după reluare ei au în
scris două goluri. Imediat, însă, lotul 
B a pus stăpînire pe joc, înscriind 
de trei ori prin Hașoti, Dridea (cu 
capul) și Tabarcea. La 6—2, Praho
va a beneficiat de un 11 m (în ur
ma unui fault comis de Greavu în 
careu) și Oană, care l-a înlocuit din 
min. 74 pe Uțu, n-a putut să rețină. 
Ce am notat după această a doua re
priză : a) din nou o repriză foarte 
bună pentru Hașoti, b) joc mai con
fuz în atac, poate din cauza lui Dri- 
dea care nu se plasează corect; 
consecință, doar 5 
porții, față de cele 
priză, c) apărarea 
cit în prima parte

în

în 
șuturi în cadrul 
10 din prima re- 

mai solicitată de- 
a

nifestat slăbiciuni în 
loarul „păzit" de I. 
locașii nu se repliază

jocului, a ma- 
special pe cu- 

Lazăr. d) mij- 
la timp

G. NICOLAESCU
premiile concursului

nr. 43 (tragerea din 26

1: 1 premiu a 65.844 lei 
a H-a 6 premii a 11.888

tîrgoviște : Metalul-Lotul de tineret 2-2 (2-2)

a III-a 64 premii a 1200

iV-a 344 premii a 287 lei

Ofonosport
a

„ a V-a 1437 premii a 68 >ei 
Categoria a Vl-a 6180 premii a 22 lei 
bond de premii: 548.705 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 45

12 rezultate vor putea Ii numărate 
degete. Prin urmare, mare atenție 
alegerea surprizelor pentru con-

cu
pe 
la 
cursul de mîine.

65844 LEI

PREMIU LA PRONOEXPRES
Șirul premiilor mari de la concursu

rile Pronoexpres și-a adăugat încă un 
nume. Este vorba de Cotescu Petre 
din Petroșani, care la concursul din 
26 octombrie a.c. a obținut un pre
miu de categ. I în valoare de 65.844 
lei.

Premii frumoase au fost obținute 
și pe buletinele ..abonament. Astfel Ba
logh Iuliu din Oradea, a obținut un 
premiu de categoria' a II ă în valoare 
de 11-888 Ici iar peste 400 de partici
pant au obținut premii la celelalte 
categorii.

Vă reamintim că ntunai pina marți 
1 noiembrie vă tnai puteți ctimpâfa

(etapa din 6 noiembrie)
U-T.A. — Petrolul (cat. A) 
Rapid — Știința Cluj (cat. 
Farul — Dinamo Buc. (cat. 
Corvinul — Progresul (cat-
C.S M.S. Iași — Dinamo Bacău 
(cat. A)
Steagul roșu — Știința Timișoara 
(cat. A)

C-C.A. — Minerul (cat. A)
Dinamo Galați — Metalul Tir- 
goviște (cat. B)
Gloria Bistrița — 
(cat. B)
C.S.M. Reșița —
(cat. B)

Mureșul Tg. Mureș — C.S.M- 
Baia Mare (cat. B)

Drubeta Tr- Severin — Știința 
Craiova (cat. B.)

Rubrică redactată de L- S. Loto Proș 
nosport ■'

I.
II.

III.
IV.

V.

VI.

VII. 
VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

A)
A)
A)

C. S. Oradea

Jiul Petroșani

Peste 6000 de tîrgoviștcni au venit 
joi pe frumosul stadion local pentru 
a vedea la „lucru" pe talentații fot
baliști ai lotului nostru de tineret, în 
compania echipei Metalul care — în 
ultima vreme — a adus numeroase 
satisfacții entuziaștilor săi suparteri. 
Intîl.nirea a corespuns, oferind un 
spectacol plăcut (în repriza a doua, 
pe alocuri, a avut alura unui bun 
meci din campionatul categoriei A) 
iar cei doi antrenori ai lotului — A. 
Nieulescu și Gh. Ola — au avut posi
bilitatea de a face o bună verificare 
a echipei, ca și a fiecărui jucător în 
parte. Acesta a fost, de altfel, scopul 
principal al întîlnirii, scop atins mul
țumită în mare măsură faptului că 
Metalul Tîrgoviște a fost un bun par
tener de joc, dînd selecționatei o re
plică dîrză și ajutînd astfel la tra- 

valabile asupra 
actuale ale unora din 

,speranțele" fotbalului nostru.
Lotul a jucat bine mai ales în pri

mele 25 de minute, 
ducă cu 2—0, prin 
de Marcu (min. 2) 
11 metri (min. 15). 
linia de mijlocași 
a funcționat foarte 
centrul terenului iar 
cîteva acțiuni remarcabile prin orien
tarea și desfășurarea lor. Spre Sfîr- 
șituj reprizei, gazdele au atacat mai

gerca unor concluzii 
posibilităților

reușind să con- 
punctele marcate 
și Pîrcălab din 

In prima repriză, 
Popescu—Koszka 
bine, dom inî nd 

atacanții au făcut

curajos și după ce Cazacii a redus 
scorul (min. 29), în min. 43 Prodan- 
ciuc a marcat golul egalizator. In 
repriza secundă, inițiativa a fost mai 
mult de partea gazdelor, aceasta da
torită și faptului că jucătorii introduși 
în selecționată au jucat sub nrveltil 
cerințelor. Atacanții echipei de tineret 
n-au reușit să marcheze la aceasta 
opunîndn-se și... forma bună a porta
rului advers, Andrei. De menționat 
că deși numărul șuturilor la poartă 
trase de echipa de tineret (25) poate 
fi socotit satisfăcător, calitatea aces
tor șuturi a lăsa-t de dorit ca precizie 
și forță. Mențiuni pentru: Datcu, Mo- 
troc, Gros, Popescu, Koszka, 
N-au dat randamentul așteptat: 
nea, Balint și Marcu.

Echipa antrenată de Valentin 
nescu a lăsat o bună impresie 
combativitate, buna . orientare în 
și pregătirea fizică. O carență: 
tremelle. Cei mai buni jucători în acest 
meci : Cazacu, Mureșanu, Andrei, Ba- 
rac II, Prodanciuc.

Lotul a prezentat formația ; Datcu— 
Gros, Motro.c, Tătar (Dan)—Popescu, 
(Mihăilă), Koszika—Pîrcălab, Balint 
(Matei), Marcu, Ionescu, Ghinea.

R. URZ1CEANU

Ionescu.
Glii-



SPORTURI NAUTICE Unde mergem?
Astă-seară, primele meciuri din returul Cupei F. R. Box

Metalul București, Cîmpulung Muscel, Dinamo Craiova 
și Comb. C. S. M.— Voința Cluj conduc 

în clasamentele din serii

a încheiat sezonul
competiționai și pe lacul Snagov

„Cupa C.C.A 5* AZI
IN CAPITALĂ

Competiția dotată cu „Cupa F. R- 
Box**  a ajuns la jumătatea drumului- 
Boxerii din cele 16 echipe participante 
la această importantă competiție internă 
au prilejul acum să reflecte serios a- 
stipra comportării lor din prima parte 
a competiției, iar antrenorii să ia mă
surile cuvenite, astfel ca returul să 
îmbunătățească poziția1 echipelor res
pective în clasamentele celor 4 serii.

Ce arată aceste clasamente în mo
mentul de față ? In primul rînd, ele 
dovedesc valoarea unor 
vinele, puțin scontată 
competiției. In seria a 
dă, tînăra formație din 
lung Muscel, fără să 
aportul unor pugîliști 
realizat 3 victorii din 
ciuri susținute, instalîndu-se de 
început în fruntea clasamentului, 
cîmptilungeni îi secondează boxerii de 
la Voința București care, de aseme
nea, alcătuiesc o echipă puternică, In 
seria a treia dinamoviștii craioveni 
conduc plutonul celor 4 echipe și, este 
foarte posibil ca ei să se mențină în 
continuare în fruntea clasamentului 
respectiv, dacă bineînțeles și celelalte 
formații — și în primul rînd C.S.M 
Reșița — le vor crea... posibilități. O

tormă constant bună au manifestat 
boxerii din combinata C.S.M.—Voința 
Cluj care în turul competiției au rea
lizat 3 victorii prețioase.

După cît se pare, o luptă mai echi
librată pentru șefia clasamentului se 
va da în seria întîi, unde activează e- 
cliipe bucureștene. Aci, echipele care 
emit cele mai justificate pretenții la 
cucerirea trofeului sînt Metalul și Pro
gresul. Dar iată clasamentele ■

i
3 2 10
3 2 10
3 10 2
3 0 0 3

Pe lacul Snagov s-au desfășurat 
întrecerile de canotaj din cadrul „Cu
pei C.C.A.“. Cupa a revenit canotori
lor de la Casa Centrală a Armatei 
care au întrunit cel mai mare număr 
de puncte în clasamentul general la 
toate probele și categoriile. In acest 
clasament pe locurile următoare s-au 
situat: Rapid, Școala sportivă de 
elevi nr. 2, Voința, Progresul și Clu
bul sportiv școlar.

K 2 500 tn : Șc. sp. elevi nr. 2 (An- 
dreescu, Șerbănescuj 2:14,0; K 4 750 
m : Voința (Ciucă, Crîngulescu, Ma
xim, Nichifor) 3:03,5 ; C 1 750 m: 
M. Șimu (Rapid) 5:05,0; Senioare: 
S 1 750 m : E'lisabeta Rusu (Voința) 
3:23,7; S 2 750 m: Rapid (Costela 
Stanciu, Ștefania - Constantinescu)! 
3:12,3; S 4-f-l r: Rapid (Frederica 
Keizer, Chira Stanciu, Elena Radu, 
Alexandra Begu + Rodica Bungher)

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 15: 
Metalul — Chimia Făgăraș.

RUGBL Teren Gloria, ora 15: Me
talul — Progresul.

BOX. Sala Floreasca, ora 19: Voin
ța București — Cîmpulung Muscel 
(întîlnire iu cadrul „Cupei F.R. Box“).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, ora 18: 
campionatul R.P.R. pe echipe și indi
vidual (etapa regională), exerciții li
ber alese bărbați și femei.

echipe din pro 
la începutul 

doua, de pil- 
orașul Cîmpu- 
beneficieze de 
cu renume, a 
tot atîtea me- 

la 
Pe

1. Metalul
2. Progresul
3. Constructorul
4. Răniri

SERIA

Mi ne la Constanța: 
Farul-Rapid București
A treia etapă a campionatului te- 

niinin de volei programează mîine, ia 
Constanța, o partidă deosebit de inte
resantă : Farul—Rapid București. Am
bele echipe au arătat că sînt bine pre
gătite și — ca atare — așteptăm un 

spectaculos, de nivel tehnic bun. 
i, partide echilibrate par a ti 

Sibiu (C.S.M.—Sănătatea 
și Cluj (C-S-M.-Metalul 
In provincie vor mai avea 
întîlniri: Țesătura Iaș<— 

Poligrafic București șf

joc spec
In rest, 
cele de la 
București) 
București), 
loc două 
Combinatul
Știința Cluj—Olimpia Orașul Stalin. 
In Capitală se va disputa un singur 
meci, între echipele bucureștene Pro
gresul și Dinamo (mîine, începînd de 
la ora 8,45, în sala

Înaintea acestei 
prezintă astfel: 

Dinamo Buc. 
Rapid Buc. 
Metalul Buc, 

P. București 
Constanța

SERIA A
1. Cîmpulung Muscel
2. Voința Buc
3. C.S.M. Galați
4. Comb. Prahova—

Cimpina
SERIA

1. Dinamo Craiova
2. C.S.M. Reșița
3. Constanța
4. Mietalui Bocșa

SERIA
1. Comb. C.S.M.-

Voința Cluj
2. R.A.M.
3. Corvinul Hunedoara
4. Oradea

Astă-seară _ u
întîlniri în cadrul etapei I din 
„Cupei F- R. Box". In Capitală 
intîlni, după cum am mai anunțat, 
chipele Voința Buc. și .. Cîmpulqng 
Muscel. Programul galei cuprinde 
printre altele, partidele: I. Toma—Gh. 
Badiu, Gh. Lache—1. Marin, E. Ciș- 
inaș—A. Pițigoi, O. Baciu—I. Marzu. 
Gh. Dinu—M. lordache. Al. Eftimiu— 
I. Ivan. In provincie se vor disputa 
următoarele meciuri: Comb. Prahova 
Ploiești—C.S.M. Galați, Constanța— 
C-S.M. Reșița, Oradea—R.A.M., Comb. 
C.S.M.—Voința Cluj—Corvinul Hune
doara. Mîine dimineață la Craiova, 
formația Dinamo va întîlni echipa 
metalurgiștilor din Bocșa Romînă.

- R. G. —

.1 sg

3 2 0 1
3 0 12
3 0 12

sînt programate primele 
returul 
se vor

e-

Dinamo). 
etape, clasamentul

MÎINE
IN CAPITALĂ

se
1.
2
3.
4. C.
s’. Farnl
6. Stiinfa Cluj
7. Olimpia Or Stalin
8 C S.M. Cluj
9. Sănătatea Buc.

10. Țesătura Iași
11. Progresul Buc.
12. C.S.M Sibiu

2
2
2
2
1
1
1
1

(101: 
( 98:
( 86: 
(101:
( 8.1:
( 87:114» 
( 68:102) 
( 61:102)

20) 
58) 
68) 
66)
81)
96) 
84)

4
4
4
4
3
3
3
3
2
2

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
: Academia Militară — C.F.R. 

F.Iectroputere Craiova; ora 13,15: 
Progresul — C.S.M.S. Iași; ora 15: 
Dinamo — Corvinul Hunedoara.

BASCHET. Sala Dinamo, ora 10: 
meciuri în cadrul campionatelor re
publicane : I.C.F. — Petrolul Pioiești 
(f), Dinamo — Voința Iași (m.) ; sala 
Floreasca, de Ia ora 16,30: Știința — 
C.S. Oradea (f), Progresul — Cons
tructorul (f), Știința — Știința Craio
va (m).

SCRIMA. Sala de la ștrandul Tine
retului, ora 9 : floreta femei; o. . 1,0 : 
sabie (seniori) în cadrul campionatu
lui Capitalei; ora 11,30: „Cupa 7 No- 
iembrie**  (juniori).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, de la 
ora 17: campionatul R.P.R. pe echipe 
și individual, (etapa regională), exer
ciții imțxise, bărbați și femei.

VOLEI. Sala Dinamo, ora 8,45: 
Progresul — Dinamo (f).

RUGBL Teren Parcul Copilului, ora 
9,30: C.F.R. Grivița Roșie — Știința 
Petroșani; ora 11 : C.C.A. — C.S.M.S. 
Iași; stadionul Tineretului (II). ora 
9,30: Sirena — Abatorul; stadionul 
Tineretului (HI), ora 9.30: Meteorul 
— Aeronautica; stadionul Dinamo 
(II), ora 11: Dinamo II — Arhitec
tura; stadionul Tineretului (III), ora 
11: Metalul II — Farul; stadionul 
Tineretului (II), ora 11: Petrol Chi
mie — Autobuzul; teren Gloria, ora 
12: Gloria — Petrolul Pitești.

Unul din echipajele tinere care s-au evidențiat in ultimul concurs de pe 
Snagov, schiful de 4+1 juniori al clubului Rapid, imediat după terminarea 

cu succes a probei.
3:19,0; K 1 500 m: Georgeta Mihai 
(Voința) 2:36,8; K 2 500 m: C.C.A. 
(Maria Navasart Victoria Vișevan) 
2:14,7; Seniori: S 1 750 m : Z. Bon
dar (C.C.A.) 2:52,0; S 2 750 m : Ra
pid (Tănăsescu, Ciontu) 2:44,1 ; S 
2 + I 750 m: C.C.A. (Milincovici, 
Varga + Lupu) 2:50,5; S 4 + 1 
750 m : C.C.A. (Rădulescu, Covaci, 
Bako, Begu + Lupu) 2:31,7; K 1 500 
m: Gh. Crăciunescu (C.C.A.) 2:10,5; 
K 1 750 m: V. Nicoară (C.C.A.) 
3:17,8 ; K 2 500 m : C.C.A. (Tomeșcu, 
Andreescu) 1:58,0; K 2 750m : C.C.A. 
(Ivanov, Simionov) 3:05,5; K 4 750 
m: C.C.A. (Vișevan, Serghei, ,Conțo- 
lenco, Danielov) 2:41,5; C 1 750 m: 
Serghei Filip (C.C.A.) 3:38.0 ; C 2 750 
m: C.C.A. (Cuciue, Aftene) 3:47,5.

Iată care sînt cîștigătorii probelor : 
Junioare: S 4+1 r. 750 m: Voința 
(Viorica Nicolae, Victoria Zdru, Ilea
na Bîrzu, Georgeta Mihai + Dana Do- 
bre) 3:40,0 ; K 1 500 m : Gristina Al- 
terescu (Progr ) 2:55,6; K 2 500 m: 
Șc. sp. elevi nr. 2 (Elena Diacones- 
cu, Luminița Comănescu) 2:26,1 ; 
Juniori: S 1 750 m: Tr. Predescu 
(Voința) 3:12,0; S 2 750 m : Voința 
(Țucuiescu, Popovici) 3:18,0; S 4+1 
750 m: Rapid (Negoiță, Orășanu. A- 
fișteanu, Coja + Roca) 3:11,0; K 1 
500 m : Radu Matei (Voința) 2:20,2;

IM ȚARA

încep campionatele republicane
(Urmare din pag. 1) 

trage sancțiuni care merg pină la 
excluderea din campionatele republi
cane pe I960—1961.

Sperăm însă, că secțiile de baschet 
cu echipe în categoria A vor înțelege 
însemnătatea respectării acestor obli
gații și vor proceda în consecință.

Tn legătură cu regulamentul cam
pionatelor trebuie să mai facem două 
precizări : 1. echipele feminine vor
juca două reprize a cite 20 de minute

pînă

Campionatul Capitalei ?

de joc efectiv (nu două a 18 ca pînă 
acum) ; 2. în caz de egalitate la în
cheierea celor 40 de minute de joc 
efectiv, meciul se prelungește conform 
regulamentului internațional pină |a 
stabilirea echipei învingătoare.

Edițiile de pînă acum ale campio
natelor republicane au fost cîștigate 
de următoarele echipe : MASCULIN : 
Metalul „23 August**  București (1950 
și 1952), Locomotiva P.T.T. Bucu
rești (1951), Dinamo București (1953, 
1954, 1955, 1957), C.C.A. (1956, 1957- 
1958, 1958-1959, 1959-1960); FEMI
NIN: Știința București (1950), Loco
motiva C.F.R. București (1951 și 
1952), Știința Cluj (1953 și 1954), 
Știința I.C.F București (1955), Con
structorul București (1956. 1957, I95Î- 
1958, 1958-1959), Rapid București
(1959-1960).

MMtJLLtLlkLLB
Start în campionatul republican 

de ciclocros
Specialiștii ciclocrosului încep mîine 

disputa pentru cucerirea titlului de 
campion al țării. Calificarea pentru ti
na lă se desfășoară mîine în faza eli
minatorie pe regiuni. Cicloturiștii 
bucureșteni își vor disputa faza pe 
Capitală începînd de la ora 10 pe tra
seul din spatele stadionului Construc
torul (șos. Olteniței), acolo unde se 
desfășurau întrecerile de motocros. 
Iată categoriile de concurs: seniori, 
juniori cat. I, juniori cat. a Il-a, în
cepători, neclasilicați și posesori de 
biciclete de oraș.

RUGBL Cluj: Știința — Construc
torul București; Timișoara : Știința — 
Știința București; Ploiești : Petrolul 1 
— Dinamo București; Medgidia : Ci
mentul — Petrolul II Ploiești; Buzău 
C.F.R. - . ■ ' " “ -
C.S.M. — A.S. Tecuci ; Roman : La 
minorul — Dinamo Bacău; Galați 
Ancora — Rulmentul Bîrlad; Sibiu 
C.S.M. — Chimica Tîrnăveni; Lupeni 
Minerul — C.F.R. Elcctroputere C"aio 
va; Tr. Severin: Progresul' — -,S
Jiul (meciul Olimpia Or. Stalin — 
C.S.M. Cluj a fost anulat). Jocur 
programate în cadrul turneului pe țar: 
a juniorilor: Tecuci: Petrolul — Rul 
meniul Bîrlad; Clu j: S.S.E. — Cam 
pioana orașului Timișoara ; Constanța 
Farul — Cimentul Medgidia.

VOLEI. Sibiu: C.S.M. — Sănătate. 
București; Constanța: Farul — Ra 
pid București; Iași : Țesătura — C P 
București; Cluj: Știința — Olimpi 
Or. Stalin, C.S.M. — Metalul Bucii 
rești (meciuri în cadrul campionatulu 
feminin).

Rapid București; Brăila

Să mi credeți cumva că semnul de în
trebare pus la urma titlului nostru este 
o... greșeală de tipar. Dimpotrivă, pre
zenta lui este absolut justificată. Trebuie 
citit neapărat cu semnificația ce o arc 
în notația șahistă, adică: mutare slabi, 
greșeala... Fiindcă, intr-adevăr, slab, gre
șit conceput este acest campionat de 
șah al Capitalei, ediția 1960, a cărui 
ultimă fază decurge actualmente in sala 
Progresul, în mijlocul unei lipse de in
teres aproape totale. Precizăm: pe de
plin justificată Nici 
tinde din partea spec
tatorilor interes, 
cînd ne lista celor 
14 competitori care- 
și dispută titlul de 
campion 
pe anul 
maestru 
fruntași 
atit de
vale... Iar motivul principal ii constituie 
desigur programarea total greșiți a 
acestei competiții, intr-o perioadă cînd 
nici nu s-ar fi putut conta pe partici
parea celor mai buni jucători Concursul 
a început la 24 octombrie și nu se va 
termina mai devreme de o lună adică 
exact în ajunul începerii altei mari com
petiții, finala campionatului republican 
Cine ar fi de acord să toace tfduă con
cursuri grele la rind io total 2 luni de 
șah? Ș» să nu uităm că la finala cam
pionatului tării iau parte nu mai puțin 
de 12 jucători bucureșteni Printre ei

nu s-ar putea pre-

J

NOTE CRITICE
al Capitalei.
in curs nu
Marca majoritate a șahiștilor 

bucureșteni absentează. Fapt tot 
important, absentele sini ntoli-

figurează nici un

se află si actualul campion ai Capita
lei, O. Pușcașu, care din aceleași mo
tive nu-și poate apăra titlul cucerit anul 
trecut.

lată consecințele regretabile ale felului 
superficial în care a fost privită orga
nizarea acestei competiții de către foru
rile de resort. Răspunzătoare de aceasta 
sînt desigur atît Comisia orășenească de 
șah (președinte I. Cristcscu) cit și Fede
rația romînă de șah (secretar F. Hart
man), care trebuiau să pună de acord 
programul competițional al orașului Bucu

rești cu cel pe plan 
republican. In loc ca 
acest campionat al 
Capitalei să fie pro
gramat într-o pe
rioadă in care com

petițiile lipsesc—cum ar fi lunile de iarnă 
— el vine să aglomereze sfîrșilul de se
zon, fiind prin aceasta de la început 
sortit insuccesului.

Și se mai pot lua și alte măsuri pen
tru ca acest campionat să-și găsească 
locul în viata șaliistă a țării. Se știe 
prea bine că Bucureștiul dă totdeauna 
cel mai mare procent de participanfi lu 
campionatul republican. F.RȘ ar pu
tea foarte bine să asimileze campionatul 
Capitalei cu o semifinală a competiției 
republicane, di nd primilor clasați drept 
de participare în finală.

In ucest fel, campionatul Capitalei ar 
deveni cu adevărat o întrecere pentru 
desemnarea celui mai bun șahist buca- 
re.ștean. Și-l vom putea scrie tn ziar cu 
semn de exclamare, așa cum punem la 
șah în dreptul mutărilor ce duc la victo
rie: Campionatul Capitalei !

RADU VOiA

i
I

I

★
Prima etapă a campionatelor repu

blicane de baschet se desfășoară mîi
ne și cuprinde următoarele meciuri : 
MASCULIN : Știința Timișoara — 
Dinamo Tg. Mureș, C.S.M. Galați — 
C.C.A., Steagul roșu Orașul Stalin
— Rapid București, Dinamo Bucu
rești — Voința Iași, Dinamo Oradea
— Știința Cluj, Știința București — 
Știința Craiova; FEMININ: Voința 
Tg. Mureș — Știința Cluj, Mureșul 
Tg. Mureș — Rapid București, Pro
gresul București — Constructorul Bu
curești, Știința București — C.S. Ora
dea, Voința Orașul Stalin — Voința 
Oradea, I.C.F — Petrolul Ploiești.

Mîine, in campionatul republicam

O etapă a echipelor gazdă
Etapa de mîine (a Vl-a) din ca

drul returului campionatului republi
can poate fi numită etapa echipelor 
gazdă. Intr-adevăr, în cinci întîlniri 
programate în această etapă, prima 
șansă o au echipele care joacă pe

IHI II IP
AZI ALERGĂRI DE GALOP

Azi după-amiază la orele 14 au loc 
alergări de galop. 77 concurenți par
ticipă in cele șapte probe deschise 
cailor de doi ani și mai în vîrstă. Min
ții figurează în două curse pe 1400 
metri, la care iau parte și caii de trei 
ani. Șansele participanților 
librate și întrecerile promit 
facă cerințele spectatorilor- 
metri se dispută premiul 
în care iau startul:

Nașa Mea 61 (Soare), Sorinei 57 
(Cîmpeanu), -Iustin 56 (Stoian Gh), 
Jeni 55,5 (Stoian P.), Graur 55,5 
(Crișan), Vampir 55 (Huțuleag), Mi 
racoi 54,5 (Lazăr), Salcîm 54 (Tasim) 
și Gib 51,5 (Muth).

MIINE alergări de trap
Programul alergărilor de trap de

sîtit eclit- 
să satis- 
Pe 1800 

Rămurica,

mîine 
sânte 
ai turfului. In alergarea a patra, într-un 
lot de 12 concurenți Luminiș apare 
alaturi de Gingis-Han și Japoneza, iar 
în premiul Octombrie, Plorinel și Nun 
Mare concurează în tovărășia iepei 
Straja și a armăsarilor Olimp II, E- 
vantai și Vinetu. in premiul Gondola! 
II pe 2100 metri într-o alergare echi
librată, participă :

2100 Harcov (Ciobanii), 2120 Pa
vel (Oană), Demon (Solcan), 2140 Vi- 
tora (Szalio L), Secera (Vasile Glt.), 
Zori de Zi (Brailovschi), Vulcan 
(Bonțoi V.), Fantezia (Bttțan 
Vișeu (Mărcii Tr.), Hoțoaica 
nea), 2160 Fierăstrău (Bonțoi 
2180 Oitcț (Tânase).

dimineață orele 10 oferă intere- 
întîlniri între cei mai buni cai

N.), 
(Ghi- 
Gh),

teren propriu. Metalul, de pildă, poat 
să realizeze o victorie în partida p 
care o susține pe terenul uzinele 
„Republica1* în compania Progresii 
lui.

Celelalte două meciuri programat 
în Capitală — C.F.R. Grivița Roși 
— Știința Petroșani și C.C.A. - 
C.S.M.S. lași — vor avea loc în ci 
plaj pe terenul din Parcul Copilulu

Alte trei meciuri au loc în provir 
cie. Cel mai interesant este, fără îr 
doială, cel de la Cluj, în care Știi» 
ța — hotărită să se reabiliteze dup 
cele două înfrîngeri consecutive sufi 
rite la lași și Petroșani — va căut 
să obțină victoria în meciul cu Cot 
structorul București. Clujenii au, di 
sigur, prima șansă.

La Timișoara, Știința din localital 
primește replica Științei Bitcureșl 
Meci foarte greu pentru bucureșten 
deși aceștia se găsesc într-o accei 
tuată revenire de formă.

Tn sfîrșit, la Ploiești, Petrolul 
nu poate emite șanse in fața dinamt 
viștilor bucureșteni, care manifestă 
formă bună. Este, de altfel, singuri 
meci al etapei în care gazdele n 
pleacă favorite.



& *

A XlV-a Olimpiadă de șah

Au început întrecerile finale
Germană 251/2 p; 3. R. P. Ramînă 
24 p; 4. Spania 23 1/2 p; 5. Chile 22 p; 
6. Cuba 19 p; 7. Belgia 17 p; 8. Ecuador 
12 p; 9. Irlanda 6 p; 10; Liban 2 p.

In clasamentul ultimei grupe a fost 
inclus și rezultatul partidei în suspensie 
S.U.A.—R.F. Germanăl 21/2—11/2.

Primele trei calificate în fiecare grupă 
intră în turneul final. Următoarele trei 
se întrec într-un al doilea turneu pentru 
locurile 13—24. Restul de 16 echipe 
concurează pentru celelalte locuri.

In cursul zilei do joi fost stabilită 
prin tragere Ia sorți ordinea echipelor, 
pe tabelul finalei: 1. R.P.L. Iugoslavia;

, Germană; 
Germană;
11. R.P:

’rima parte a Olimpiadei de șah s-a 
icial. Iu 1‘uptft dîrză au fost slabi- 
cele 12 reprezentative de țari care-ș.i 

pută. în" turneul final, titlul de cam- 
muî a lumii. De fapt, 11 din cele 12 
ilîste erau cunoscute încă înainte de 
izarca ultimei runde a preliminariilor, 
ti primele trei grupe, situația frunț
ilor în clasament era cît sc poate de 
ă și ultimele confruntări nu mai pu- 
i modifica dccît eventuali ordinea 
ipejor calificate. Incert era doar re? 
a tul grupei a IV-a, în care evolua 
mhipa țării noastre. Intre K. P. Ro
că și Spania trebuia să fac decisă 
de a 12-a calificată și aceasta — 

ă cum se știe — în întîlnire directă, 
ininînd cu 2—2, echipa noastră a 
trat avansul dc 1/2 punct avut în da? 
ent și S-a calificat 
[kima noastră cronică 
te. Ic dțijimat’icci, 
i i 
ga a 
U cu 
schiță, 
, la

pentru finală, 
a redat amă- 

în Uluiri dintre 
.mi și cci spanioli, 

plus că echipierii 
o dârzenie și putere 
știind că o tactică- 

remiză, ar putea da 
adversari.

șa- 
Putem a- 
no.ștri au 
dc luptă 

dc aștep- 
avantaj 

rutinați<]or lor. adversari. Dovadă a 
ei intense care s-a desfășurat Ia cele 
ii mese ale meciului 
idele au fost decise, i 
epuizarea timpului de 
te: la toate mesele au*  

cu- piesele negre ! In 
‘i decisive, avantajul 
mai contat...

frumoasă victorie a

2. U.R.S.S. 3. R.l'. 1 
5. Argentina; (>. R.F. 
Cehoslovacă; li. R.D. 
ROMINA; 10 Anglia; 
ria; 12. Olanda.

★

S.V.A.;
7. «>'.
9 R.P.
Bulga-

VW

AZI ÎNCEP in brazilia campionatele mondiale de volei
• REPREZENTANȚII NOȘTRI DEBUTEAZĂ IN ORAȘUL BELO HORIZONTE • TURNEELE 
FINALE VOR AVEA LOC LA RIO DE JANEIRO • DIN ISTORICUL CAMPIONATELOR

Astăzi încep în Brazilia campionatele mondiale de volei. Tn orașele Belo Hori
zon te și Sao Paolo, spectatorii brazilieni vor asista la primele meciuri din cadrul 
seriilor preliminare. Alături de alte 16 reprezentative, la această nouă ediție a cam
pionatului mondial masculin va lua startul și echipa țării noastre. Reprezentativa 
noastră (alcătuită din Cherebețiu. Corbeanu, Derzei, Drăgan, Pieraru. Miculescu, 
Mihăllescu, fi. Nicolau, Pavel, Păunoiu. Roman și Rusescu) face parte din seria 
a IV-a și tși va disputa calificarea in turneul final alături de echipele R. P. Polone 
și Peru. Meciurile seriei noastre vor avea loc in orașul Belo Horizonte. Voleibaliștii 
noștri vor susține primul meal azi cu echipa Perului, iar la 31 ootombrie 
tnttlnu reprezentativa R, P. Polone. Primele două echipe din fiecare serie (5 la 
se vor califica in turneul final, care va avea loc intre 3—15 noiembrie 
de Janeiro.

Tn campionatul feminin 
serii. Primele două clasate

vor Ina startul It echipe, care ou fost împărțite 
din fiecare grupă se califică in turneul final.

sportiv care

vor 
număr) 
la Rio

In trei

este că toate 
și încă înainte 
joc. O curio- 

t cîștigat juc.ă- 
tensiunea di-s- 
primei mutări

înregistrat Ia 
ia ma.șă- maestrul sportului Th. 
u in fața cam pionului Spaniei, 
utul maestru? Perez. Ghițescu 
liniat altfel punctajul general, 

db 50 .la sulă din maximul ț
Deși învins dc maestrul internațional 
Pomar, Drimer păstrează totuși, cel- 

bun rezultat din echipa uoa-slră. 
de altfel un clasament al perfor- 

țelor obținute dc șahiștii romîni în 
cui preliminar: Drimer (i—2 (6
:tc din 8 partide), Radovici 5l/2— 

M'ititelu 5—2,. s Ghițescu 4—3,
anescu 3—2, 
HTUiuicărilc primite dc la- 
1 că în urma (rum oaselor 
|c obținute , în preliminarii, șahiștii 
ri sînt îueonjurați de tot mai mult 
cs și simpatie. Astfel, maestrul 
tului D. Drimer a fost invitat de 
orii dc șah. din Plauen, un orășel 
‘inat. eu Leipzigul,, pentru a susține 
in»' x*u>.  cano s-a bucurat de. un mare 
es. .Jupă aproape tree ore dc luptă, 
ier a terminat simultanul eu; un re*  
t remarcabil: 30 partide oiști gate, 9 
cc, 3 pierdute.
tă acum clasamentele definitive, ale 

patru grupe preliminare ale 0-lim*  
•i de șah:
tipa I: I. R. P. Bulgaria 27 pe 2.' 
P. Iugoslavia 26 p: 3. R. D. Ge.r- 

25 p: I. Norvegia 20V2 p; 5.
uda D)'/2 p; 6. Izrad 19 p ; 7. In- 
ria J81/., p: o-, Iraiiha ÎL' p: 9. 
. Albania 10 1/2. p; 10. Malta 3 p. 
upa a ll-a: 1. U.R.S.S, 32 p; 2. Ar- 
na 25 p: 3. Olanda 23 1/2 p: 4. K. 
'•două 21 1/2 p-, 5. Austria 19 p; 
ndia Lh’/a p; 7. Portugalia I I 
p; 8. Filipino 13 1'2 p; 9. Italia 
: 10. Monaco 31/? p-
ipa a Hl-a: 1. R. S. Cehoslovacă 
, 2. Anglia 28 p; 3. R. P. Ungară 
: 4. Suedia 23 p; 5. Danemarca 
2 pț 6. Islanda 16 p; 7, R. P. Mou? 
151/2 p; 8. Tunisia 14 p; 9. Gre- 

p; J 0. Bolivia 5 p.
ipa-a IV-a: 1. S.U.A. 29 p; 2. R.F.

Szabo D.2—li2-.

PRIMA FINALISTA
A „CUPEI U.R.S.S.'

Glii- 
ru
și-a 
t re

post-

Leipzig 
per for-

B

„Clipei
26 oc-

Formațiile echipelor participante în 
finală sînt următoarele (patru titulari 
și două rezerve) :

Iugoslavia : Gligorici, 
novici, Bertok, Viikcevici, 
viei.

U.R.S.S. : Tal, Botvinik, 
Ktres, Petrosian, Korcinoi.

Ungaria: Szabo, Pareza,
Bilek, Kltiger, Lengyel.

S.U.A. : l-'isclier, Lombardy, Byrne, 
Bîsguier, Rossolimo, Weinstein.

Argentina : Najdorf, Eliskases, Wex
ler, l-'oguelmann, Bazan, Sale.

R.F.G.: Unzicker, Schmid, Lehmann, 
Darga, Pieiffer, Bialas.

Cehoslovacia: Packman, 
chtl, Mort, Ujte’lky, Rejtir.

R.D.G. : tJhlmann, Pietzsch, 
mann,. Fuchs, Golz, Malich.

Romînia: Ghițescu, Drimer, Rado 
viei, Mititehi, Troianescu, Szabo.

Anglia : Penrose, Golombekț Clarke, 
Wade, Barden, HUygnrtll.

Bulgaria : Neikinh, Milev, Pldevski, 
Minev, Boboțov; Kolanov.

Olanda: Eiiwe,
Bouwmeestcr, Kramer,

★

Ivltov, Mata-
Damjafio-

Smîslov,

Portisch,

Filip, Fi-

Ditt-

Donner, Prins, 
Eangeweg.

cadrul prelimi- 
reziiltat indivi- 
marele' maestru

Deși voleiul este un joc
a fost ..născocit" la sflrșltul secolului 
al XIX-Iea, istoria campionatelor mon
diale este destul de scurtă. In 1947 a 
luat ființă Federația Internațională de 
Volei, iar doi ani mai 
la Praga s-a organizat 
campionatului mondial 
tăzl, în Brazilia, începe 
campionatului mondial 
in-a întrecere mondială 
minine.

tîrziu, în 1949, 
prima ediție a 
masculin. As- 

a IV-a ediție a 
masculin și a 
a echipelor fe

ÎNCERCĂRI 
ÎNCUNUNATE DE SUCCES

lt. P. Ungară cu 3—1 și a fost învinsă 
de Polonia, Cehoslovacia și Ungaria cu 
3—1, iar de echipa Uniunii Sovietice 
cu 3—0. In urma acestor rezultate am 
ocunat locul 5, după Uniunea Sovietică. 
Polonia, Cehoslovacia și Bulgaria

cii Ungaria; 3-0 cu R. P. Chineză și 
3-0 cu Franța, ocupîn'd locul 2, la ega
litate de puncte cu U.R.S.S. (datorită 
victoriei directe ne-am clasat înaintea 
acesteia). Titlul de campioană a lumii 
a revenit Cehoslovaciei, care — cu un 
an înainte — cucerise la București și 
campionatul european.

Cele 17 echipe feminine au fost îm
părțite în 5 serii preliminare, formația 
noastră califieîndu-se (în urma victo
riilor obținute cu 3—0 în fața Braziliei 
și a R.P.ID. Coreene) în turneul final 
alături de alte 9 reprezentative. Primul 
meci, prima victorie : Romînia-R D. 
Germană 3—0. Au urmat apoi 3—0 cu 
Olanda, 2-3 cu Uniunea Sovietică — 
singura înfrîngere a echipei noastre 
(după ce a condus cu 2—0 Ia setuii) la 
campionatele mondiale de la Paris — 
3—2 cu Bulgaria, 3—2 cu Polonia. 3—2 cu. 
Cehoslovacia, 3—1 cu R. P. Chineză si 
3-1 cu S U.A.

De remarcat că în 
Duliilor, cel «tai bun 
dual a fos.tl obținut de 
sovietic Tigran Petrosian, care a rea" 
lizat 9 puncte din 9 posibile.

W
LErPZIG ('prin telefon), 

primia rundă a turneului 
zenlațiva R. P. Romine a 
pa S.U.A. Toate cele 4 
medului, s-au întrerupt, 
plicate snt in partidele 
leszu, Radovici-Lombardy și Byrne- 
Mititelu. Joc echilibrat promite între
rupta Szabo-Bisguier.

O luptă foarte strinsâ s-a dat în 
celelalte intilniri. O singură excepție : 
U.R.S.S. conduce detașat in meciul eu 
Bulgaria 3—0; (Tal-Pîdevski 1'—0, 
Nejkirch—Botvinnik 0—t, Minev—Kor
cinoi 0—1). La întrerupere, partida 
Smislov—Mdav prezintă poziție egală.

Iată celelalte rezultate :
Olanda I—0
>%-7z 
«'72-1% («)» 
«7i-'% (O-

Sîmbătă șahiștii' rom;ni' întîlnesc 
formația Argentinei, iar duminică pe 
cea a R. F. Genna-ne.

In 
final, repre- 
intilnit eehi- 
partide ale 

Poziții corn- 
Fischer-Ghi-

Jugoslav ia-
(3)-, Anglia—Ungaria 
R. D. G.—Argentina 

Cehoslovacia—R.F.G.

Chineză, iar Aripile Sovietelor din 
Knibîșcv în R.P.D. Coreeană. Echipele 
Șirak Leninakan și Admiralteeț Lenin
grad se pregătesc să- plece în Repu
blica Arabă Unită și, respectiv, R. P. 
Albania. De asamenea, după dispufii- 
rea finalei „Cupei U.R.S.S.", Dinamo 
Tbilisi va susține trei meciuri în An
glia : cu Wolverhampton, Sheffield și- 
Tottenham. In noiembrie Dinamo Mos
cova va întreprinde un turneu în Gha
na .și Guineea, Lokomotiv Moscova în 
Japonia, iar Ț.S.K.A. în Indonezia. 
Palitaktor Tașkenț va efectua un lung 
turneu in India.

• Intr-un meci contînd pentru com
petiția rezervată echipelor eîștigătoare 
a cupelor naționale, Dinamo Zagreb 
a întrecut cu scorul! de 2—0 pe Ruda 
Hvezda. Brno (R. S. Cehoslovacă).

• Echipa engleză Birmingham a 
învins la Budapesta cit 2—1 (0—0) 
pe Ujpesti Dozsa în competiția dota
tă cu „Cupa orașelor expoziție". In-

prima semifinală a.
care a avut loc la zw w

•ie Lț. Moscova, s-att mtîlnif echi- 
Dinatno Tlîilisi și Șahtior Stali- 
Ditipă un meci spectaculos 

jurat de-a lungii 1 a 120 dc mi- 
victoria a revenit dinanioviștilor 

Tbilisi cu 2—-1. De remarcat că 
I de 2—1 a fost stabilit în 
na secundă a meciului : autor 
. Dinamo Tbilisi vat în-tî'lni în 

pe învingătoare a meciului Tor-
Moscova — S.K.A. Odesa.
ncepînd din această lună, pre- 
și în cursul lunii noiembrie mai

echipe sovietice vor întreprinde 
i peste hotare. In prezent S-par- 
Aoscova se află în R. S. Ceho- 
lă, Dinanio Kiev a plecat în 
.gia, Belarus Minsk r-? Tn R, P. trucît Birmiiigliam a câștigat si pri

Praga. 1949... La 10 septembrie, în 
spațiosul ,,Zimny Stadion“ s-au aliniat 
la festivitatea de începere a primei e- 
diții a campionatului mondial masculin, 
cele 12 echipe participante : U.R.S.S.,
Cehoslovacia, Polonia, Bulgaria, Unga
ria, Romînia, Iugoslavia, Italia, Israel, 
Olanda, Franța și Belgia. De remarcat 
că acest campionat mondial a coincis 
cu prima apariție a voleibaliștilor1 so
vietici la o competiție internațională.

In seria preliminară, reprezentanții 
noștri au realizat rezultatele : 3—2 cu 
Ungaria, 0—3 cu U.R.S.S. și 3—0 cu Bel
gia, caljficîndu-se pentru turneul final. 
Aci. deși a pierdut meciul cu U:R.S.S. 
(3—1), echipa noastră (Medianu, Tănă- 
sescu, Dragomirescu, Balos, Drăgulescu, 
Petrescu, - Dinu Paul,. Erdely) s-a clasat 
finalmente pe locul 4 după formațiile 
Uniunii Sovietice (campioană a lumii), 
Cehoslovaciei și Bulgariei (care i 
învins în meciul direct cu 3—1). Cele
lalte rezultate ale echipei noastre : 3—1 
cu1 Franța, 3—1 cu Polonia și 0—3 cu 
Cehoslovacia.

PRIMA EDIȚIE COMPLETA 
A CAMP1ONAIELOR MONDIALE
O dată cu cea de a doua ediție a 

’ campionatului mondial masculin (la 
care au luat parte echipele Uniunii So
vietice. Bulgariei. Ungariei, Poloniei, 
Romîniei, Cehoslovaciei, Finlandei, 
Franței, Libanului, iwaelului și Indiei), 
în 1952 la Moscova, s-a disputat și prima 
ediție a oampionatului mondial feminin. 
Prezente : Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Ungaria, Polonia, Romînia, Ceho
slovacia, Franța și India.

Ih seria preliminară, reprezentanții 
noștri au cîștlgat cu. 3-0 în fața Liba- 

. nulul și Israelului, fiind învinși de 
U.R.S.S. cu 3—0 In turneul final, victo
riile obținute (3-1 cu Bulgaria, 3—2 cu 
Franța etc.) fac ca echipa noastră să 
ocupe din nou locui 4. Titlul mondial 
a revenit, ca și la Praga, echipei Uniu
nii. sovietice, urmată de Cehoslovacia 
șl Bulgaria. Echipa noastră a fost al
cătuită din ; Roman, Mușat. Mitrei. 
Șușelescu; Dumitrașcu, Mihăllescu, Teo- 
dorescu, Apostol.

In campionatul feminin s-a organizat 
direct turneul final, in care formația 
noastră a învins Franța șl India cu 3—0;

i

Titlul mondial a revenit din nou echi-

ne-a Cu prilejul campionul clor mondiale de volei de la Monrova (1952) a fost stabilit 
recordul de spectatori. La întilnirea masculină U.R.S.S.—Cehoslovacia disputată 
pe stadionul Dinamo au asistat 50.000 de iubitori iu voleiului, „record* 9 care n-a 

fost egalat sau întrecut pîiiu acum

înaintea Ungariei, Franței și Indiei. In 
echipa noastră aii evoluat, printre al
tele, Tatiana Avacuni. Tinela Pleșoianu, 
Doina Corbeanu,, Mariana Bunescu, 
Magda Niculescu, constanța Mărcu.

Trebuie subliniat faptul oă echipele 
Uniunii Sovietice au cîștigat ambele 
tluri fără a pierde vreun set !

DE DOUA ORI
VICECÂMP1ONI Al LUMII

ti-

Cele mai bune echipe din lume și-au 
dat din nou întilnire în 1956 la Paris 
Cu acest prilej s-a înregistrat și cel 
mai mare număr de națiuni partici
pante : 24 îp competiția masculină și 17 
în cea feminină.

Nivelul întrecerilor masculine a fost 
deosebit de ridicat. Pe primul plan s-au 
situat reprezentativele Cehoslovaciei și 
Romîniei. Calificați cu ușurință în tur
neul final, reprezentanții noștri au în
ceput însă cu doua înfrîngeri : 1—3 cu 
Polonia și 2—3 cu Cehoslovacia. In cele
lalte 7 meciuri care au urmaU voleiba
liștii romîni au cucerit însă tot âtîtea 
victorii : 3-1 cu Bulgaria, 3-2 eu StU.A.» 
3—1 cu U.R.S.S., 3—2 cu Iugoslavia, 3—1

Selecționata Voința-Start
ORADEA, 28 (prin telefon). Intîl- 

nirea internaționala feminina de bas
chet1 dintre selecționata. Voința și echL 
pa poloneză Start, desfășurată aseară 
în localitate, s-a încheiat eu victoria

mid1 meci (3—2), ea s-a calificat pen
tru- turul următor.

® Dc eîtCva zile se află în turneu 
în LI.R.S.S. echipa cehoslovacă Dukla 
Praga. La 27 octombrie, la Harkov, 
ea a. susținut primul meci în compania 
echipei locale Avangard. Meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
2-2.

• Selecționata R. S. Cehoslovace 
și-a încheiat pregătirile în vederea 
întîlnirii pe care o va susține mîine 
cu echipa Olandei. Din lot fac parte 
printre alții Schroif, Tichy, Safranek, 
Popidhar, Novak, Masopust, Bubernik, 
Scherer, Molnar.

• Reprezentativa R. P. Ungare 
susține mîine la Bruxelles cel de al 
365-lea meci, întîlnind selecționata 
Belgiei. In palmaresul echipei ma
ghiare figurează 203 victorii, 73 me
ciuri nule și 88 de 
cursul acestor 365 
maghiari au înscris 
primit 630,

înfrângeri. In de- 
întîlniri fotbailiștii 
1044 gpluri și au

La baschet feminin:

(R. P. Polonă) 56-43 (28-17)
gazatelor cu scorul de 56—43 (28—17). 
Victoria s-a datorat îndeosebi jocu
lui în viteză bine coordonat de Hor
tensia Magdin și fructificat de Hane- 
lore Krauss și Irina Romfeld, Oaspe
tele au jucat lent și au fost depășite 
în jocul sub panouri. Ce'le mai bune 

, jucătoare : Krauss, Romfeld, Magdin, 
. Demeter, de la Voința, Gmitsek, Cie- 
: sielska, Fîala, de la Start. Au condus 
bine arbitrii H. Hottya (R. ~ 
mină) și B. Santiez (R. P. 
Revanșa meciului va avea 
seară la Orașul Stalin,

IL1E GlflȘA — coresp.

P. Ro- 
Polonă). 
loc luni

regional

pei sovietice care s-a dovedit cea mal 
bună. Au urmat-o : Romînia, Polonia, 
Cehoslovacia, Bulgaria, R. P. Chineză, 
R. D. Germană; R.PD. Coreeană, S.U A., 
Olanda etc.

In anii următori, în loc să manifeste' 
o creștere a nivelului de joc, echipa 
noastră feminină s-a comportat dtn ce 
in ce mai slab. De aceea ea nu este 
prezentă anul acesta în Brazilia Să 
sperăm’ că« o va face la viitoarea ediție;

MIRCEA TUDORAN

„Werner Seeien-Astlizi și inline,
. binder Halle" din Berlin v.a găzdui 
prima confruntare mai importanții a 
sezonului internațional de handbal în 
7 masculin.

Competiția (va avlea loc un turneu 
fulger cu meciuri de douii reprize a 
cite 15 minute) se bucură de prezența 
unor echipe de o certă valoare ca 
Dukla Praft a. care se confundă în linii! 
mari cu echipa reprezentativii a R.S. 
Cehoslovace, A.G'.F. AarHus, finalistă 
a ultimei ediții a „Cupei Campionilor 
Europeni", Vorwărts Berlin, DU.I-K. 
Beipzișj, cele mai bune formații din 
R.Di Germană ș.a.

Țara noastră va fi reprezentată Ia 
acest turneu de echipa C.C./H Militarii 
vor juca într-o serie cu Dukla Draga, 
D.I1.J.K. Leipzig și B.S.V. 1892, o for
mație din Berlinul de Vest, lată șit 
echipa pe care o vor alinia îh> compe
tiție : Georgescu-Marcu, Nițescu, Bill-1 
garu, Nodea, Thelman, Oțetea, Bclcic. 
Rezerve: Gruia, Barabaș, Cîrciu și 
Nicula.

PE SCURT
• Selecționata masculina de volei 

a U.RiS.S., care a sosit în Brazilia 
pentru a participa la camnionatete 
mondiale, a susținut la Sao Paolo un 
meci amical cit reprezentativa Brazi
liei. Voleibaliștii sovietici an repurtat 
victoria cu scorul de 3—1 (15—7,
15—11, 12-15, 15—13).

e Tradiționala competiție de' des
chidere a sezonului de hochei pe 
gheață în U.R.S.S., dotată cu „Cupa 
ziarului „Sovietski sport", a fost cîștf- 
gată în acest an de către echipa Tor
pedo Gorki, care a întrecut în finală 
cil 5—1. (0—0, 2—1, 3—0) pe Spar
tak Moscova. Astăzi începe ca-mpiona

tul unional de hochei pe gheață la 
care vor participa la actuala ediție 
19 echipe:

® Federația cehoslovacă de hoclieî 
pe gheață a selecționat un lot de 30 
jucători în vederea meciurilor pe care 
echipa reprezentativă le va susține cil 
echipa Suediei (la 20 noiembrie la 
Praga și la 21 noiembrie la Bratisla
va).. Din lot fac parte cunoscnții in
ternaționali Nadrchnl, Vojta, Bubnik, 
Kaspar, Phntucek, Dandă, Cerny, Va- 
nee și VlHch.



și la fel.

La expoziția cehoslovacă „Pragoexport

Pantofiorii lui Dănuț
(POEZIE DEDICATA EOTBA-Doi tineri vizitatori în fața unuia dintre standuri

pe echipe. Di
ps treapta cea 

n-a urcat Șura.

triste, alteori gînditoare. 
multe ori vesele. Pot să 
stea în fața aragazului, 
piață, să-și remaieze cio- 
cuvînt, ele nu se deose-

scrima din copilărie. încă de 
cei care o vedeau spuneau : 

Și nu s-au înșelat.

Articol scris pentru ziarul „Sportul popular"

în prima re-

Urmașele lui D’Artagnan...

..Sînt trei. Trei fete foarte obișnuite. 
Simple, zîmbitoare și drăguțe. In fie
care casă, pe orice uliță poți să întâlneș
ti unele care să le semene. Poartă rochii 
frumoase. Uneori își fac buzele. Discu
tă despre cărțile citite, iubesc muzica. 
După preferințe, simfonică sau de dans. 
Uneori sînt ' ’
De cele mai 
și plîngă, să 
să mear- 'ă la 
răpii. Intr-un 
besc cu nimic de altele.

Sînt trei. Trei fete foarte obișnuite. 
Dar cînd apar pe planșa de scrimă, 
nimeni nu poate să le stea în față. Ni
meni nu știe să „dueleze" atit de fru
mos și de abil. Pentru că cele trei sînt 
campioane ale lumii și ale Jocurilor 
Olimpice : Valentina Rastvorova, Alexan
dra Zabelina, Galina Gorohova.

Numele lor sînt bine cunoscute în 
țară și peste hotare. Pentru prima dată 
au fost rostite la Londra în 1S5S. Șura 
și Valea făceau parte din echipa sovie
tică de scrimă, care participa pentru 
întâia oară la campionatul lumii. Au 
susținut asalt după asalt. Șl chiar cele 
mai vestite maestre ale floretei, ungu
roaicele și franțuzoaicele au trebuit să 
plece steagul în fața lor. să le cedeze 
titlul, pe care altădată îl împărțeau în
tre ele, acela de campioane ale lumii.

A fost ceva de necrezut. Specialiștii 
nu găseau cuvinte. Ce se întâmplase ? 
Oare cu adevărat nimeni în lume nu 
poate să țină piept acestor fetișcane ? 
Și au decis in unanimitate : „întâmpla
re". Să mai încerce încă o dată"...

Fetele au încercat. Exact peste un an. 
La următorul campionat al lumii des
fășurat la Paris. Din nou asalt după 
asalt, din nou întreceri pline de tensi
une și dîrzenie. Și o nouă veste senza
țională a înconjurat lumea : Alexandra 
Zabelina a devenit învingătoarea turneu
lui individual.

. - 
- -
. ► 
-.

Pesta un an în Statele Unite, la Phi
ladelphia. Și din nou succes. De data 
aceasta și Individual șl 
ferența a fost numai că 
mai înaltă a podiumului 
ci Valea Rastvorova.

★
Sînt trei. Trei fete foarte obișnuite. 

Locuiesc în același oraș. Se antrenea
ză in aceeași secție, cu același antrenor 
(Ivan Iliici Manaenko), concurează in 
aceeași echipă. Ele seamănă și nu sea
mănă una cu alta, sînt în același timp 
diferite '

Valea este înaltă, puternică, iute. A 
început '
atunci, 
,.Capabilă fată

Șura a început scrima mai tîrziu. La 
16 ani. Era dactilografă.

. trenamente după orele de 
serioasă, foarte liniștită, 
aproape nimeni. Numai 
descoperit că are 
unei bune trăgătoare. _________ „
că, dîrzenie, simțul luptei...

Galea este cea mai tînără. Spune că 
n-a avut noroc. Visa să fie căpitan de 
vas, să conducă vapoare pe mări și 
oceane înfuriate. Dar pentru aceasta 
ar fi trebuit să se numească Piotr sau 
Vasilii S-a mulțumit, urmînd școala 
Tehnică de Navigație Fluvială și s-a 
consolat că nu va lupta niciodată îm
potriva taifunului. Dar, pe planșa de 
scrimă ea a reușit să demonstreze bă
ieților că poate să-i învingă. De altfel, 
Galea e un fel de băiețoi, neastîmpărată, 
vioaie, afurisită...

Toate trei se antrenează la Manaenko. 
Se pregătesc cu dîrzenie, cucerind pas 
cu pas măiestria. Este un drum lung 
și greu. Fiecare zi seamănă cu cea de 
ieri și de mîine.

— Rastvorova pe planșă
Paradă, ripostă. Un pas înapoi. Atac..
— Zabelina pe planșă.
Un pas înapoi, ripostă, înainte
— Gorohova pe planșă
Ripostă, un pas înainte, paradă... 
De zece ori, de douzeci de ori, de

Venea la an- 
muncă. Foarte 
N-o remar?a 
Manaenko a 

calitățile necesare 
Putere de muri*

ȘTIAȚI CA
...gimnastica în produc

ție a început să fie practi
cată pentru prima oară în 
Uniunea Sovietică în anul 
1931 ? Vladimir Maiakovski 
a popularizat cu multă în
suflețire gimnastica în pro
ducție, încliinîndu-i versuri 
deosebit de sugestive.

...prima participare a re- 
numimlni boxer maghiar 
Laszlo l’app la o competi
ție internațională a însem
nat un mare insucces ? Con- 
curînd la campionatele eu
ropene de la Dublin, în 
1947, el a fost eliminat 
chiar din prințul tur ! E 
drept că adversarul său 
fusese redutabilul pugilist 
cehoslovac I. Torma. Un 
an mai lîrziu, la Londra, 
l’app devenea campion o- 
limpic, performanță pe care 
avea s-o repete în 1952 la 
Helsinki și în 1956 la 

Melbourne.
...scrims este originară 

din Japonia și are o vechi
me de aproximativ 5.000 
de ani ? Și astăzi se prac
tică în această țară un gen 
interesant de dueluri cu 
bastoane de bambus, care 
nu sînt altceva decît „stră
moșul” scrimei moderne.

■ •.partida Monaco-Sta- 
de Franșais disputată in 
a X-a etapă a campio
natului francez, la 16 
octombrie a. c., a atras 
doar 2.369 
fotbal ? In
meciul Petrolul Ploiești- 
Minerul Lupeni a fost 
vizionat de 20 000 spec
tatori f Și ca să nu amin
tim de o serie de cuplaje 
la care asistă 
70.000 spectatori.

Cu cîteva zile în ur
mă, la sediul reprezen
tanței comerciale a Am
basadei R. S. Cehoslova
ce din București, str. 
Oțetari nr. 3, s-a des
chis o expoziție a între
prinderii de comerț ex
terior „Pragoexport" din 
Praga.

In cele două săli ale 
expoziției este prezenta
tă o gamă variată de 
articole ale întreprinde
rilor producătoare de 
bunuri de consum din 
R. S- Cehoslovacă- Stan
durile cuprind și nume
roase articole destinate 
sportivilor. Este greu să 
le enumerăm pe toate; 
sînt cîteva sute de ex
ponate. Amatorii de pes
cuit din București ad-

miră undițele, oîrliigele, 
midinetele etc.*  iar jucă
torii de tenis apreciază — 
desigur — rachetele Artis, 
model „Champion" sau 
„Elastic", cu corzi din 
silon. Numeroase articole 
pentru plajă, echipamen
te de fotbal, diverse mingi 
de oea mai bună calitate 
pot fi Văzute de aseme
nea în această expoziție.

N-au fost uitați nici 
iubitorii sporturilor de 
iarnă: în cîteva vitrine 
sînt expuse echipament, 
crose și patine 
hochei pe 
rite modele 
etc

Expoziția
să zilnic, pînă la 5 no
iembrie a- c., între ore
le 16—20.

LIȘTILOR PANA.IT, 
ZA VODĂ II etc.)

.. Odrasla fotbalistului Mitică,
'" Dănuf, un puși de patru anișori,
..Tot alcrgînd întreaga ziulică
• - Și-a rupt pingelele la pantofiori.

< ► Cînd puștiul i-arătă pantof ii-acasă, , >.
* Mitică i-a zimbit cu nepăsare :

- >■ — /Vm e nimic ! Ii ducem după masă . * 
cooperativă să-i repare...

. Dănuț, lăsînd din mtini o jucărie, * ’ 
’ ” Privi către tătic cu ochii mari :

— De ce vrei să mi-i dai la cizmărie/ ;
< - Cind poți matale singur să-i repari ?!..

. . ______ ____ ___ o
sută de ori. Plictisitor de la fel. Cum 
sînt gamele pentru pianist. Exerciții 
pentru degete pentru articulația mîini- 
lor, pentru picioare Și trebuie să cauți, 
și să găsești, in aceasta romantism, să 
fii puțin fanatic, să-țl iubești lucrul 
Iar seara târziu, cînd te întorci obosit 
de la antrenamente și mergi pe vese
lele străzi moscovite, să te gîndeștl 
satisfăcut că în sfîrșit astăzi țî-a reu
șit ceea ce multă vreme n-ai putut 
face... Și nici un trecător din cel foarte 
mulți care le întâlnesc, nu va gîndi că 
ele sînt compioana ale lumii, că au 
înconjurat aproape întreg globul pă- 
mîntesc : Londra, _L_.
Budapesta. Roma... Trei fete simple, o- 
bișnuite. O echipă. Și. pe cuvînt, dacă 
ar trăi faimosul D'Artagnan, 
scoate ...................................
merita

Paris. Philadelphia.

_____ el și-ar 
pălăria în fața lor Fetele ar 
aceasta...

A. SILBERBORT
maestru al sportului

amatori de 
aceeași zi.

peste

Fotbalul are 
îndelungată și 
de... peripeții, 
sale variante, 
odinioară de .
japonezi, de vechii greci 
și egipteni, 4e legiunile 
romane și de ostașii lui 
Wilhllem Cuceritorul 
pasionat la vremea 
mulțimile și — în ace
eași măsură — au stîrnii 
mînia claselor stăipîniț 
toare.

Oricît ar părea de cu
rios, fotbalul, sau, mai 
bine zis, „strămoșul" 
fotbalului de azi, a a- 
vut de îndurat cele mai 
mari „necazuri" tocmai 
în... Anglia. Jocul cu 
mingea 
pămîntul 
matele
XII). O

pentru 
gheată, dife- 

de schiuri

este deschi-

• ► Mirat, Mitică strinse din sprincene :.. 
‘ * — Cum să-i repar ? Doar cu sînt- • 
.. fotbalist...

— Știu, dar la meci am auzit pe-tui - 
nenc "’ 

că-n „tălpi" ești mare.,., 
specialist ! • •

- • Spunind...

V. D. POPA -

UN ȘUT EFECT
• o

avut loc la Assuncion, 
raguayului. Un pilot, îndrăgostit de 
fotbal, nemaigăsind bilet de intrare 
ta un meci

intimplare pufni obișnuită a 
capitala Pa-

6 istorie 
nu lipsită 
Diversele 
practicate 

chinezi și

au 
lor

fusese adus pe 
britanic de ar- 
norm aride (sec. 

cronică din anul

Din „necazurile" loMuhii
1175 relatează că, în fie- 

în timpul car- 
tinerii din 

■ întâlneau în

care an, i 
navalului, 
Londra se 
unele după-amieze pentru 
a disputa întreceri în jo
cul cu mingea. Curînd, 
acesta devenise atît de 
popular încât era practi
cat oriunde și în special 
pe străzile orașelor. Cum 
era și firesc, în „focul" 
jocului, se . mai întîmpla 
uneori să se spargă gea
murile 
să se 
jucător. Clasele dominan
te au
tui prilej de a socoti jo
cul „un exercițiu sălba-

unei prăvălii sau 
rănească cîte un

găsit în aceasta

Adolfo Consolini a spus „adio" atletismului
„•-a 5 ianuarie vot 

împlini 44 de ani. 
A venit momarrtul 
să las locul celor 
tineri. M-atn hotărît 
deci să abandonez 
activitatea competi- 
ționaJă".

Deolarația aceasta a 
lui Adolfo Consolini 
marchează finalul unei 
prodigioase cariere spor
tive. lafa performanțele 
sale realizate în 24 de ani;

— Campion olimpic în

1948 (Londra) și al doi
lea în 1952 (Helsinki).

— Campion al Euro
pei în. 1946 (Oslo), în 
1950 (Bruxelles) și în 
1954 (Berna).

— Recordman mondial de 55,5G m. 
în .1941 cu performanta 
de 53,36 m. Acest record 
mondial el avea să-l a- 
melioreze de două ori: 
în 1946, cti 54,23 m și 
în 1948 cti 55,33 m.

— De 15 ori campion 
al Italiei.

Et 
bun 
56,98 
avea 
Chiar 
solini

a realizat cel mai 
rezultat al său — 
— în 1955, cînd 
deci 38 de ani. 
în acest sezon Con- 
a avut o aruncare

Adolfo Consolini a 
concurat — vă amintiți?— 
și în țara noastră. El a 
participat la Campionate
le Internaționale de A- 
ttetism ale R.P.R. din a- 
nttl 1956 și a cîștigat 
proba de aruncare a 
discului.

a hotărî! 
jocului cu 

fost Eduard 
El a dat în 
un edict re-

tic și primejdios" și de 
a-l interzice. Realitatea 
este că regii britanici și 
nobilii nu vedeau cu 
ochi buni practicarea jo
cului cu mingea, deoa
rece acesta îndepărta ti
neretul de la un alt sport 
mai util planurilor lor 
războinice: tirul cu ar
cul.

Primul care 
desființarea 
mingea a 
al II-tea. 
acest sens
gat. Dar tineretul a re
fuzat să-i dea ascultare. 
Urmașul său, Eduard al 
IlI-lea, a declarat și el... 
război fotbalului, 
dictul său 
nuia jocul 
ar fi dus 
arcașilor 
Regii care 
Richard al 
1389, ’
în 1401, 
lea în 1475 
gonit și ei fotbalul. Cu 
toate că în edictele și 
proclamațiile lor, regii 
amenințau cu închisoarea 
și cu amenzi importante 
pe cei vinovați de prac
ticarea fotbalului, măsele jurăminte 
n-au 
gească 
să-l 
largă.

Cînd 
nastia,

In e- 
din 1349 învi- 
cu mingea că 
la „decăderea 

imperiului* 1, 
i-att urmat — 

IlI-lea în 
Henric ăl IV-lea 

James al IH- 
au pri-

încetat să îndră- 
acest

practice pe scară
sport și

s-a schimbat di; 
pe tronul Angliei

ureîndu-se regii din casa 
de Stuart, noii regi, cu
noscând încercările in
fructuoase ale strămoși
lor lor, s-au dat... bătuți 
și n-au mai luat nici o 
măsură împotriva fotba
lului.

Tocmai atunci însă a 
apărut un nou dușman: 
puritanismul. Acesta a 
condamnat cu asprime 
fotbalul, numindu-l „o 
practică sîngeroasă, cri
minală și diabolică". 
Față de ofensiva purita
nilor, jocul cu mingea a 
început să piardă teren. 
Și totuși, un secol mai 
tîrziu, el renăștea sur
prinzător, mai tânăr ca 
oricînd, cucerind de astă 
dată definitiv mulțimile. 
Atacurile împotriva lui 
au continuat prin pana 
unor scriitori și sociologi, 
dar... fără succes. ~ “ 
Iul devenise în 
sportul nr. 1...

...în Anglia, ca 
majoritatea țărilor 
pămînt. Și 
se mai teme 
un dușman, 
pe simpatia 
milioane de 
drept că mulți 
aceștia, nemulțumiți 
ori de calitatea 
se jură că 
calcă pe un 
fotbal, dar

ăl echipei sale favorite, a 
luat îndrăzneață hotărîre 
de a urmări meciul 

din avion El a zburat 
timp îndelungat la o înăl
țime de 30 de metri dea
supra stadionului. Jucă
torii celor două echipe, e- 
nervați de zgomotul a- 
surzitor al motorului, s-au 
decis la un moment dat 
să ia avionul „la ochi". 
Zis... și făcut: unul din
tre fundași a tras o „lu
minare" I Gluma putea 
să aibă însă urmări tra
gice, deoarece mingea a 
lovit elicea, rupindu-i ana 
din pale, astfel incit a- 
vionut a trebuit să ate
rizeze forțat la 200 m de 
teren...

Poșta magazin
I. CRISTESCU, TIRGO- 

VIȘTE. — Dv. întrebați : 
„Dacă portarul degajează 
extraordinar de puternic 
mingea și aceasta intră în 
poarta adversă fără a fi a- 
tinsăi de nici un jucător — 
e gol sau nu?n. Dacă e 
vorba de repunerea mingii 
în joc, după un «aut de 
poartă, nu e gol ci... aut 
la poarta adversă. Dintr-o 
astfel de lovitură nu se 
poate înscrie un gol direct. 
Prinzînd însă mingea — 
la un corner să zicem — 
și șutind puternic spre 
poarta adversă. portarul 
poate marca direct ca și 
jucătorii dc cîmp. In me
ciul dintre Avan nard (Har
kov) și Abli Istiklal 
(R.A.U.), disputat în pri
măvara «anului trecut, por
tarul echipei sovietice a 
deschis scorul meciului In 
astfel de condițiuni!

GHEORGHE RUDNIAC, 
'TIMIȘOARA. — Joc Louis 
și Max Schmclting s-au 
întîlnit dc două ori. Primul 
meci a avut loc la 19 iunie 
1936 și s-a încheiat cu 
victoria lui Schmelling 
K.O. în repriza «a 12-a. 
an mai tîrziu, Joc Louis cu
cerea titlul de campion 
mondial la toate categoriile. 
învingîndu-1 prin K.O. pc 
J. Braddock, iar la 22 iu
nie 1938. reîntîlnindu-se 
cu Schmelling, ‘Joc Louis 
și-a scos din luptă adver
sarul chiar 
priză: K.O.

N1COLAE 
GALAȚI. - 
dv.: 
Petrolul, 
au jucat La C.C.A. 
fuseseră legitimați 
la Gloria Bistrița.

LE O ROZENBLA’IT, 
BUCUREȘTI. — 1) In me- 
ciul cîștigat în 1956, ia 
Belgrad, în fața Iugosla
viei, (1—0) reprezentativa 
noastră dc fotbal a avut 
urmă to arc «a alcătuire: Voi- 
nescu fl’oma)—Zavod.a II, 
Apolzan. Sziike—Oniste, 
Bone—Cacovcanu. Zavoda 
I. Alexandrescu (Constan
tin), Georgescu. Tălaru 
(Alexandrescu). Golul vic
toriei a fost înscris de 
Cacovcanu. 2) In campio
natul trecut, în tur. Dina
mo a învins C.C.A. cu 2—1, 
ambele goluri ale din.amo- 
viștilor fiind marcate de . 
Nunweilcr III. 3) En*  * * 
continuă să facă parte din' 
lotul Iui Dinamo.

SILE NENIȚA, ȘANTIE
RUL SAV1NEȘTL 1) La 
Roma, cei mai tineri meda- 
liați olimpici au fost Ia 
natație. Dc pildă, Chris von 
Salza triplă campioană o- 
limpică, n-arc decît... 16 
ani. 2) Joc Louis a cîști
gat ambele meciuri susți
nute, în 1947 și 1948 cu 
Joe Walcott. Prima întîl- 
nirc a cîștigat-o la puncte, 
în 15 reprize, iar în a doua 
a învins prin K.O. în repriza 
a 11-a. In 1919, Joe Louis 
s-a retras din ring, iar Joe 
Walcott, de asemenea un 
boxer negru ca și Louis, a 
devenit în 1951 c«ampion 
mondial la toate categoriile.

ION POȘTAȘUL

NEGRESCU, 
A|i cîștigat 

înainte de a juca la 
frații Munteanu 

Ambii 
înainte

timpul meciului de categoria B, Drubeta 
Militară București, unii 
locale „păstrau" balonul 

rătăcea prin tribune, pentru a 
In

In
T. Severin—Academia 
suporteri ai echipei 
atunci cînd se
..trage" de timp în favoarea echipei locale 
(Din scrisoarea primită redaefie de la E.
Enache).

și- în 
de pe 

fotbalul nu 
azi de nici 
bizuindu-se 
a sute de 
oameni. E 

dintre 
une- 

jocului, 
nu ma<i 
teren de 

astlel de. 
n-au nici o... 

consistență. Se uită mai 
/epede chiar decît jură
mintele pe care și le 
fac îndrăgostiții sub clar 
de lună.-..

JACK BERARlU
— Tovarășe, spune drept, n-ai văzut cătină pe aici 

balonul ?...
— Care baton ? desen de MATTY
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