
UCRĂRILE CELUI DE AL XXII-IeaCONGRES AL P. C. U. S.
MOSCOVA 18. Corespondentul Agerpres transmite:
La 18 octombrie ora 10 dimineața (ora locală), al XXII-Iea Congres 
’artidului Comunist al Uniunii Sovietice și-a reluat lucrările.
Miile de delegați au intimpinat din nou cu deosebită căldură apariția 
ală a conducătorilor P.C.U.S. și a reprezentanților celor 80 de partide 
ști. In loja de onoare a Prezidiului iau loc tovarășii Gheorglie 
>rghiu-Dej și Ion Gheorglie Maurer, alături de a1ți conducători ai 
delor comuniste și muncitorești.
Ședințele de miercuri au fost consacrate expunerii de către tovarășul 
S. Hrușciov a raportului cu privire la noul program al partidului. 
■ de delegați și oaspeți au ascultat cu emoție înfățișarea eroicului 
t străbătut de poporul sovietic sub conducerea gloriosului său partid 
mist și a țelurilor cutezătoare pe care P.C.U.S. le pune in fața 
•ului sovietic.
Ei au făcut cu gîndiil o călătorie minunată pe orbita comunismului, 
ilorul apropiat, in societatea in care omul va deveni stăpin al naturii 

relațiilor sociale, și in care va fi atins cel mai inalt nivel de trai 
oporuluî.
Imaginația cea mai bogată rămine in umbră in fața realității 
ului apropiat. Societatea comunistă va triumfa in viitorii 20 de ani 
e o insulă Îndepărtată, nu in vreo „cetate a soarelui', ci pe o intin- 
imensă a globului pămintesc.

in sală au izbucnit aplauze furtunoase prelungite, cind Nikita 
■iov a spus in Încheierea raportului că triumful comunismului a 
intotdeauna țelul final, scump ai partidului leninist și că comunismul 
e din vis realitate.
Jvațiile nu au contenit multă vreme cind Nikita Hrușciov și-a 
at raportul. Delegații și oaspeții la Congres, ridicindu-se in picioare, 
dau Îndelungat, exprimind aprobarea unanimă a mărețului program 
onstruire a comunismului In sală au răsunat urale, saluturi in 
a partidului.
ii timpul pauzelor, in toate cele cinci etaje ale Palatului, in foaierele 
aste puteau fi văzuți delegați care discutau cu Însuflețire impărtă- 
■și impresiile despre raportul lui N. S. Hrușciov. Și oricine ar îi
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noi
promite... 

aeroclu- 
E vesel, 
antrena- 
însă că 

record 
sint de

care <m 
vara 

ii face sâ

aflăm pe aeroportul Clinceni. 
i dimineață frumoasă de toam- 
-e, in limbaj aviatic.
I de parașutiști de la 
icureșți, promite și el.
it, pu_s la punct cu 
. fata nu înseamnă
emoții. Tentativele de 
e le vor face astăzi.

Bilanțul acesta 
iza sutele de salturi din 
, intr-unui singur,

. Va fi trecut la activ sau la 
acest salt ?...
activ ! Se vede după pregăti- 
nuțioase făcute înainte de de- 

(au venit dis-de-dimineață), 
almul și siguranța cu care an- 
l lor Cristu Boșca urmărește 
, după „sonda" lansată în per- 
lui Zoltan Megheri, care a 
bine, in sfirșit, după cele 9 

care s-au desprins acum din

acolul e de o frumusețe rară! 
tia soarelui, parașutele multi- 
se profilează puternic pe ton- 
bastru al înălțimilor. Cei 9 

parașutiști vin in grup com- 
ttindu-se unul in jurul altuia, 
e culori incintă privirile. Mă- 
cu care sportivii pilotează pa- 
, impresionează.

din ce în ce mai 
orientindu-se spre 

izare...
a sută de
uși pe loc, in 

mai aleargă 
știlor spre a 
tul unde au

Grupul se 
mult de 
punctul

Arbitriimetri!...
jurul punctului 
in întimpinarea 
înfige fanionul 
aterizat. Acum,

VASILE TOFAN

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă
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Numeroase competiții în cinstea marii sărbători
CUPA ANILOR 1“ IN PLINA

DESFĂȘURĂRI.

La start 
re prez cotind 
lia sportivă V'oinfa. 
teren 
apă, a 
primul 
trolul) 
stantin
ta). Trofeul pus 
bului Petrolul.

Un strălucit succes al parașutiștilor romini

recorduri mondiale

CICLOCROSUL JUNIORILOR

BASCHETBALISTI1
CU ECHIPELE

La punctul fix !...Imagine luată în momentul aterizării parașutiștilor.

au debutat 
și masculine

intonarea imnurilor și tradi- 
schimb de insigne, arbitrii au 
începutul întîlnirii dintre selec- 
feminină a R.S.F.S-.R. și echipa

oinfa Ploiești a 
prieteniei4' ciclo- 

, desfășurat în 
romîno-sovietice.

Sferturile

0 singură echipă a jucat

SOVIETICI

s-au aliniat 26 de concurenți 
clubul Petrolul și asocia- 

Țraseul de 8 km. cu 
variat, avînd și o porțiune de 
fost parcurs de două ori Pe 

loc s-a clasat Ștefan Pediu (Pe- 
urmat de coechipierul său Con. 
Olteana și Ion Ciobanii (Voia- 

în joc a revenit clu-

DE TINERET ALE ȚARII NOASTRE
reprezentativele 
de baschet ale 

în ca-

Aseară 
feminine 
R.S.F.S.R., care întreprind 
drul Lunii prieteniei romîno-sovietice—■ 
un turnfcu în tara noastră.

După ' ...............................
ționahtl 
fluierat 
ționata 
de tineret a R.P.R. Meciul a fost spec
taculos, tinerele noastre baschetbaliste 
au ținut multă vreme pasul cu va
loroasele lor partenere. Sportivele noas
tre au condus cu 5-4 iar apoi au men
ținut o diferență apropiată pînă în mi-

nutul 17 '(23-24). De aici, baschetbalis
tele sovietice se detașează și în ciuda 
eforturilor vădite ale selecționatei noas
tre, cîștigă cu scorul de 58-43 (30-23).

Baschetbalistele sovietice s-au dove
dit evident mai bune prin pregătirea

de Stisaală ale Cupei R.P.R. la fotbal

fotbal și doar o singură repriză
C. C. A
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in meciul de Cupă C.C.A.— Pro greșul. Pentru multă siguranță
culege balonul de pe capul unui coe.cliiper de al său.

l'olo : Romoșan

Progresul 3-0 (0-0)
„profeția" pe care o fă-Poale că

c.nse un spectator de lingă noi la 
puțin timp după începerea reprizei a 

prelungească 
tot nu se va 
s-ar fi reali- 
încercînd să 

intercepteze pasa pe care Constantin 
o trimisese lui Tătaru, Ncdelcu n-ar- 
fi trimis... ănparabil mingea în pro
pria sa poartă. Intr-adevăr, pînă a- 
tunci asistasem la un joc sub orice 
critică. plin de greșeli de o parte 
și de alta, în care balonul trimis la 
adversar 
echipier

Golul 
spitnem 
a contribuit ca 
anonimat, din încilcegla de pînă a- 
tunci, cel puțin una din echipe, C.C.A., 
începînd să joace mai organizat, mai 
clar, mai eficace. Cu moralul întărit 
de acest gol neașteptat, C.C.A. a acțio.- 
nat cu mai mult calm, cu mai multa

lt-a — „poate să se 
meciul pină... miine și 
marca nici un gol" — 
zat. dacă în min. 53.

devenise regula, iar la co- 
excepția...
lui Nedelcu a avut, ca să 
așa, și o parte... pozitivă: 

meciul să iasă din 
încîlcejla de pînă

siguranță, reușind pe măsură ce se 
scurgea timpul să realizeze acțiuni 
din ce în ce mai frumoase, cu sub
tile treceri de balon, cu schimbări 
brusce ale direcției de atac. In min. 
62 Constantin avea să înscrie al doi
lea gol, care scotea definitiv de sub 
semnul întrebării rezultatul final, iar 
în min. 68 Tătaru a fructificat una 
din nenumăratele ocazii pe care le-au 
avut militarii în această 
a mări scorul. Cu un minut 
Crișan trăsese peste poartă 
un... metru I

Dacă jocul din repriza a 
echipei C.CA. a făcut ca 
să „ierte"

noastre de 
pe pieptul 
Kandel,

Cimpoiaș căpitanul echipei 
baschet prinde cu plăcere 

baschetbalistului sovietic 
insignăO

repriză de 
înainte, 
de la

prin preciziasin arun- 
la semidistanță și de

Il-a al 
publicul 

„lene oarecum comportarea atît 
de slabă din prima parte a meciului 
a acelorași jucători, în schimb la 
Progresul nu s-a produs nici o schim
bare. Ne referim, desigur, la o schim
bare în bine. Altfel, se poate spune

JACK BERARI U
n

fizică superioară, 
cările la coș de 
la distanță, prin puterea de pătrundere 
și prin jocul sigur în apărare. In plus 
media superioară a înălțimii le-a per
mis să domine la panou

Arbitrii Igor Zelenov (U.R.S.S.) 
Alexandru Dănilă (R.P.R ) 
bine următoarele formații :

R.S F.S.R. : Birova (6),
(3), Antibina (6), Cianova

și
au condus

Oscepkova
(10), l’a-

D STANCULESCU



POPAS ILA BUȘTENI
Dacă mergi pe Valea Prahovei te 

incintă priveliștile pitorești pe care 
■ți le oferă natura. Una din locali
tățile care îți va rămine întipărită 
în minte este orașul Bușteni. Aci, 
masivul munților Bucegi și virfui 
Carainian, Fisura Albastră sau 
Valea Albă te îmbie mai mult decit 
oriunde pe Valea Prahovei, la schi, 
alpinism sau turism.

Un popas la fabrica de hirtie 
„1 Septembrie" a cărei asociație
sportivă este „A. S. CaraimanuKt țe
va convinge de fapt că aci în afară
de schi, sportul nr. 1 și alte disci
pline (șahul, alpinismul și tenisul) 
cunosc o frumoasă dezvoltare.

țârii noastre, 
schiori 

nume

alți schiori truntași ai
Să sperăm că din cei 40 de 

ai asociației vor apare multe 
noi, cît mai multi campioni.

DIRECTORUL FABRICII
EXCELENT ȘAHIST

UN

1NHLNIRE CU O VECHE
CUNOȘTINȚA

De data, aceasta, pe maestrul spor
tului AAarlole A'desen nu l-am în- 
■tîlnit ca in toiul iernii pe pîrtiHe 
de schi. Pe acest cunoscut sportiv, 
care a îmbrăcat de zeci de ori 
tricoul reprezentativei noastre, intre 
altele la ultimele două ediții ale J.O. 
de iarnă și la campionatele mondiale 
de la Falun — l-am găsit lucrînd 
de zor la strung. E-am întrebat pe 
Aldescu cum „merge" schiul, știind 
că în afară de faptul că este încă 
sportiv activ, se ocupa și de pregă
tirea tinerilor schiori ai asociației.

„Buștenarîi sint retiuiiiiți ca ade- 
vărați îndrăgostiți de schi. Eu mi-am 
pus tălpicile la picioare acum vreo 
27 de ani... adică la vîrsta de 5 ani. 
cînd eram de o șchioapă. Veniți iarna 
și o să vedeți o puzderie de copii 
care schiază. Misiunea mea și a ce
luilalt tovarăș de sport, Dumitra 
Enache — tot antrenor — este de 
mare răspundere. Din numeroasele 

cadre tinere vrem să creștem schiori 
valoroși, cu care să se mindrească 
asociația noastră, și in primul rînd 
schiul roniinesc. Azi, avem cu totul 
alte condiții. Tălpicile rudimentare 
legate cu sfoară au fost înlocuite 
cu schiuri excelente, cămașa și pan
talonii de doc, cu echipamente com
plete. călduroase... Ce n-ar fi dat 
generația mea să fi avut în copi
lărie condițiile optime pe care le au 
azi la dispoziție sportivii noștri frun
tași sau începători ! Deci, nouă, an
trenorilor, ni se cere la rindul nostru 
treabă și mult simț de răspundere

Cit despre mine... Vreau ■ să vă 
spun că n-am abandonat încă sportul 
preferat. Pentru alergările de fond 
nu sînt încă prea... bătrin".

In secția de schi am intîlnit și
alte nume cunoscute. Pe comunistul
Ion Șupeală de la „expediții", pe
ion Săcui, controlor de calitate și

Directorul fabricii, tov. Gheorghe 
Nicolau, este un sportiv pasionat. 
Nu numai pentru faptul că se inte
resează îndeaproape de întreaga ac
tivitate a • aspeiației, de munca și 
viața sportivilor, ci in primul rînd 
pentru că este și un excelent șahist. 
In timpul studiilor făcute in U.R.S.S., 
tov. Nicofau și-a însușit temeinic 
teoria șahistă, primind din partea 
forurilor șahiste sovietice o bună cali
ficare. Și acum, tov. Nicolau, fiind 
cel mai bun șahist al fabricii și al 
orașului, împărtășește, cu drag bo
gata sa experiență tinerilor munci
tori și elevi dornici să invețe cit 
mai bine acest sport. Pentru că veni 
vorba de șah, să amintim că această 
secție a asociației desfășoară o fru
moasă activitate. In afară de șahiștii 
consacrați, ca V. Zbarcea, R. Kran- 
cevicl ș.a„ —- care reprezentînd culo
rile asociației „Caraimanul" au ocupat 
locul II în campionatul regional pe 
echipe — funcționează și un c.crc 
pentru copii condus de M. Răileanu 
și Petru Gheață. Că treburile la șah 
merg poate mai bine decit la 
sporturi... este firește și 
al tov. Gh. Nicolau...

COPIII, OBIECTIVUL

LIII

Nr.

alte 
merit

1

extremCeea ce ne-a bucurat 
mult la asociația „Caraimanul" 
fost grija pe care am observat-o 
ceea ce privește organizarea centrelor 
de copii pe ramuri dc sport. Intr-a- 
J—--, să ai la trei discipline. — 

tenis și șah — centre de copii 
lucru demn de toată lauda, 
acesta asociația iși rezolvă 
problema schimbului de

de 
a 

in

devăr, 
schi, ' 
este un
In felul
singură 
mîine.

N-ar fi
atît de iubit de muncitorii fabrici, să 
se inițieze un asemenea centru, 
sigur că lucrurile ar merge 
bine și formația ar promova în 
pionatul regional.

rău ca și la fotbal, sport

schi, șah, tenis, alpinism, 
sportivă „Caraimanul" a

întreceri... întreceri
In orașul Rîmnicu Vîlcea s-au dis

putat finalele pe regiune la lupte 
clasice-individual. Cei mai bine pre
gătiți s-au arătat a fi luptătorii din 
orașul Pitești (antrenor Dr. Emil Bă- 
lănescu). Iată noii campioni : 52 kg. 
Nicolae Moise (Pitești) ; 57 kg. G/i. 
Iliescu (Pitești) ; 62 kg. C. Petrescu 
(Pitești); 67 kg. Mihai Popescu (Rm. 
Vîlcea) : 73 kg. Radu lorga (Pitești) ; 
79 kg. Pana it Izidor (Rm. Vilcea) 87 
kg. Nicolae Zidar (Rm. Vîlcea).

STATE MIRCEA, coresp.

La 
ciația 
frumoasă activitate. Cei aproape 300 
de sportivi, dintre care aproape 100 
legitimați, precum și cei peste 
1.500 de membri U.C.F.S. ar dori să 
practice și alte sporturi. Condiții pri
elnice, terenuri există. Atunci, de ce 
se mai stă pe gînduri ? N-ar li 
deloc rău să fie înființată o secție 
de atletism, una 4e volei, una dc 
tenis, de masă. Și toate acestea cit 
mai curînd

Intenționat am lăsat la urmă tu
rismul sportiv. Cum este oare posibil 
ca. o asociație sportivă din 
munților să rin aibă c ‘ 
de populară și la indemîna 
cum este turismul sportiv ? Pe care 
dintre muncitorii fabricii nu i-ar in
cinta excursiile bine organizate în 
imediata apropiere, in locurile pito
rești pe Care le oferă aci

Noul consiliu al asociației 
vîntul. Inițiativă, putere de 
— iată ce se cere noilor 
aleși in consiliul asociației 
ca activitatea sportivă a muncitorilor 
de la fabrica de hirtie „1 Septem
brie" din Bușteni să înflorească 
contenit

Cupa Voința
s-a bucurat de succes

trecute, 13 
concurs de 
de catego- 

„CUPA

La sfirșitul săptămînii 
echipe au participat la un 
atletism deschis juniorilor 
ria a II-a și copiilor, dotat cu
VOINȚA". La start au luat parte 
peste 300 de tineri. Adăugind orga
nizarea competentă și rezultatele fru
moase realizate, putem spune că a- 
ceastă competiție organizată de clu
bul Voința s-a bucurat de un succes 
deosebit.

Iată citeva dintre cele mai valo
roase rezultate : 60 m copii (băieți) : 
Niculescu (Metalul) 7,5 sec ; 60 m
junioare: Ioana Necula (Școala me
die nr. 35 cu program special de edu
cație fizică) 8,1 sec ; 300 m copii (bă
ieți) : Niculescu (Metalul) 39 sec ; 
disc junioare : Constanța Dan (Voința) 
37,44 m.

Clasamentul concursului pentru co
pii : 1. Școala medie nr. 35 cu program 
special de educație fizică 35,50 p ; 2. 
Ș.S.E. nr. 2 34 p ; 3. Ș.S.E. nr. 1 32 
p. Clasamentul concursului pentru ju
niori categoria a II-a : 1. Școala medie 
nr. 35 cu program special de educație 
fizică 63.50 p : 2. C.S. Școlar 47,50 p ; 
3. Ș.S.E. nr. 1 44,50 p. Clasament ge
neral : 1. Școala medie nr. 35 cu pro
gram special de educație fizică 95 p; 
2. Ș.S.E. nr. 1 75,50 p ; 3. Ș.S.E. nr. 2 
68 p.

Pcnfru elevii care vor
să practice schiul

Sportivă de Elevi nr.Școala
București
tombrie 1961, orele 10, la Școala Me
die nr.
școlilor 
vor să 
înscrie
avea asupra lor echipament de sport 
pentru sală.

2 
convoacă duminică 29 oc-

1 (N. Bălcescu), pe toți elevii 
medii din București care 

practice schiul, pentru a se 
la secția de schi. Elevii vor

C. C. A organizeaa

0 interesantă competiție la tenis,
atletism, haltere

— intre 18 și 
găzduiește in- 
tenis, atletism 
de competiția

Timp de cinci zile 
22 — capitala noastră 
teresante întreceri de 
și haltere. Este vorba
organizată de către clubul C.C.A. in 
cinstea zilei Forțelor Armate ale 
R.P.R. și dotată cu „Cupa 25 octom
brie". Astfel, la tenis, meciurile vor 
avea loc la probele de simplu băr
bați (cat. I și tineret), simplu femei 
(cat. I și tineret), dublu bărbați și 
dublu mixt. Intîlnirile se desfășoară 
între 18 și 21 pe terenurile centrului 
de antrenament nr. 2.

La atletism (21—22), concursul se 
va disputa atît individual cît și pe 
echipe. Vor lua parte, seniori, se
nioare, juniori și copii. întrecerile

și sporturi nautice
sînt programate pe 
blicii.

Competiția de haltere are loc 
ziua de 21 octombrie în sala 
reasca. Se voir desfășura întrecer 
toate cele șapte categorii de greu 
fiecare echipă puțind prezenta 
ximum șapte sportivi la cinci < 
gorii, la două categorii fiind ad 
cite doi sportivi. Iau parte i 
secțiile de haltere din Bucureșt

Tot în cadrul „Cupei 25 octomb 
dar pe lacul Snagov, se va d> 
șura și concursul de caiac, c 
și canotaj academic. La aceste 
treceri, care se vor desfășura 
minică 22, pot concura canotor 
parținînd asociațiilor și clubt 
sportive din Capitală și provine

stadionul R<

Duminică. în campionatul dc calificare 
înregistrat următoarele rezultate : 

Știința I.P.G.G. — Arhi' 
(0—9) ; Universitatea — 
II 6—11 (3—8) ; Știința 
Construcții — Petrol Chi-

s-au
SERIA I A: 
tectura 3—21 
Grivița Roșie 
Institutul <le 
mie 14—6 (8 — 3): Rapid II — Auto
buzul 6—0 (3—0) ; Șantierul Naval
Oltenița — Dinamo II 0—11 (0—3); 
SERIA I B : Meteorul București —• 
Dnibeta T. Severin 16—5 (8—5) : Pe
trolul Pitești — Vulcan București 13—3 
(3—0) ; Flacăra roșie București — 
Electroputere Craiova 33—6 (22—3) ; 
Sirena București —■ Gloria București 
5—8 (0—0) ; SERIA A II-a : Cimentul 
Medgidia — Progresul Sănătatea Rm. 
Sărat 19—0 (6—6); Metalul Buzău — 
Petrolul Ploiești 6—3 (0—3) ; Farul 
Constanța -— U.S.A.S. Năvodari 31—0 
(17—0) ; SERIA a lila: Rulmentul

De- 
mai 

cam-

Finala campionatului republican

1 inima
aibă o secție atît 

oricui.

*

de calificai
Bîrlad — Dinamo Bacău 80—8 (30 
C.S.M. Brăila — Laminorul Roman 
(3—0) ; Ancora Galați — Constm 
I.U.T. Iași 0—0 ; Ceahlăul Piatra î 
— Petrolul Tecuci 3—6 (0—6) 
RIA A IV-a : Minerul Lupeni — £ 
Timișoara 0—3 (0—0) ; 
can — Jiul

Astăzi se 
na mo la ora 
tre Dinamo 
ria I A).

Minerul
Petroșani 3—3 (0—S 
va disputa pe tereni 
15,15 meciul restanți 

II și Știința I.P.G.Gci
S-au încheiat întrece

pentru „Cupa Carpațil

Stadionul Tineretului iși așteaptă oaspeții

regiunea Bra- 
(reg. Cluj) și 

București, care 
in victorie în

dat un pronostic in privința învingă
torului".

Rămine acum să vedem la lucru 
sîmbătâ și duminică pe cele opt fi
naliste. întrecerile se vor desfășura 
pe stadionul Tineretului, pe două te
renuri care sint gata să-și primească 
oaspeții.

Prima ediție a „Cupei Carpi 
competiție organizată de corni: 
baschet a regiunii Brașov in 
de 13, 14 și 15 octombrie, s-a b 
de un frumos succes.

întrecerea echipelor masculine 
ciștigată de formația locală S 
roșu, care a Învins in meciul 
pe Știința Cluj cu 66—55. Pe 1 
următoare, in clasament : Științ. 
Tractorul Brașov și C.S.M. Gali

La fete, victoria finală a 
Științei Cluj, învingătoare in 
cu Voința Brașov cu scorul de 
Pe locul secund in clasament 
Brașov, urmată de Luceafărul 
și Voința București.

In sala sporturilor din Baia Mare 
a avut loc faza a doua a campionatu
lui orășenesc de lupte libere. Dintre 
cei 32 de participanți s-au remarcat 
F. Stenczel, V. Nemecsek, A. Diciuc 
și N. Pop. Brigada de tineri arbitri 
compusă din Gavril Dohi, Edmond 
Kcllermann, Carol Tukacs II și Eu
gen C'sillik a prestat un arbitraj mo
del. Următorii sportivi s-au clasat pe 
primele locuri in ordinea categoriilor : 
Paul Stenczel (Stăruința) : Eugen Po- 
doroabă (C.S.M.D.) ; Ni otae Pop 
(C.S.M.D.); V. Nemecsek (C.S MD.) ; 
I asile Boaru (Minerul) ; Francisc Rac- 
koezi (C.S.M.D.) ; Gh. Drodacs 
(C.S.M.D.) ; Andrei Diciuc (Minerul).

V. SÂSARANU, coresp
★

După desfășurarea celei de a lila
clape a returului campionatului repu
blican (Je lupte pe echipe tlasamentul
se prezintă in felul .următor :

i. St. roșu Brașov 24 23 0 1 478:125 70
?. C.C.A. București 24 23 0 1 419:175 70
? D namo Buc. 24 22 0 2 474:148 CCr ■ S.M. Galați 24 17 0 7 335:251 53R Metalul București 23 13 3 7 312:258 52i. Progresul Buc. 24 12 1 11 308:288 49
7. A.S.M. Lugoj 24 9 3 12 246:352 45
R. C.S.M. Reșița 23 10 1 12 291:293 44
9. C.f.r, Timișoara 21 10 0 11 266:266 41

10. TTnio S. Mare 24 8 1 15 253:343 41
11. Vagonul Arad 23 6 3 14 235:331 33
12. C.S.M.D. B. Mare 24 5 4 15 243:357 38
13. C.S.O. Craiova 24 6 2 1fi 33
14. Voința Tg. Mureș 24 5 2 1.7 2’5:?7i 36
15. C.S.M. Criș. Oradea 24 3 5 J6 221 ? 7/3 35
A6. C.S.M. Cluj 4 1 19 209:369 33

1

DU.MlTRESCU-corespo

se numere prln- 
luptători ai țării.

că 
în 
ei.

Sti-

— ren tiv
— Cred

abonament, ai așa mult de umblat ?
ea cluburi în țară pe la care trebuie să c<

Desen de S. NO

natura ? 
are cu- 

muncă 
membri 
pentru

ION OCHSENFELD

Opt echipe și anume Avîntul Fra
sin (reg. Suceava), Avintul Curcani 
(reg. București), Biruința Gherăiești 
(reg. Bacău), Drum Nou Boureni (reg. 
Oltenia). Dinamo Săsar (reg. Mara
mureș), Torpedo din 
șov, Victoria Cristești 
Combinatul Poligrafic 
au mers din victorie
campionatul republican, și-au dat in- 
tilnire Ia București în ultimul act al 
acestei importante competiții.

Cele opt pretendente la invidiatul 
titlu au ajuns pînă la București în 
urma unor întreceri viu disputate, care 
s-au încheiat cu surprize. „Faptul că 
o serie de echipe bine cunoscute — 
ne-a spus tov. Grigore Eădârău, an
trenorul formației Avintul Curcani — 
au fost eliminate din cursa pentru 
titlu, denotă pe de o .parte progresul 
echipelor tinere iar pe de altă parte 
ambiția cu care și-au apărat șansele 
finalistele acestui campionat. Cunos- 
cînd valoarea lor, cred că vom asista 
la meciuri spectaculoase. E greu de

Degeaba
— FOILETON

* Te cunosc de mulți ani. Te-am 
văzut in împrejurări diferite. Cind 
am fost in orașul tău de baștină, 
in Sinaia, oamenii mi-au vorbit 
de bine despre tine. Au zis, 
deși nu ești printre fruntașii 
muncă, nu ești departe de 
M-am bucurat pentru tine. Te
am un băiat modest, sirguincios 
și cuminte.

Mai ții minte? Nu știu exact in 
'57 sau in ’58 ai cucerit un prețios 
loc fruntaș în cadrul campionate
lor republicane. Stăteai pe podiu
mul învingătorilor, și, în masa de 
oameni, căutai privirea cuiva. 
Vroiai să mulțumești antrenoru
lui tău, Ion Staicu, pentru toate 
orele de răbdare, pentru toate săp
tămânile și lunile care le-a petre
cut cu tine, in sala de antrena
mente,, din micul oraș de pe Valea 
Prahovei. Dacă nu mă înșel, cind 
ai primit medalia învingătorilor, 
ți-a picurat, din ochi o lacrimă. 
Era firesc să fie așa. Era prima 
ta mare victorie. Nu este la înde-

mina orișicui să 
tre cei mai buni

De atunci a trecut o bună bu
cată de vreme. Nu prea am mai 
auzit despre tine. Iată insă că 
mi s-a vorbit de „activitatea" ta. 
Erau vești nu tocmai îmbucurătoa
re. Mi-a vorbit unul, mi-a vorbit 
altul și la început parcă nu cre
deam. Și in timp ce mi se spu
neau toate acestea am roșit. Da, 
am roșit ! Obrazul meu a primit 
culoarea purpurii gindindu-mă la 
tine, la lipsa ta de conștiință cetă
țenească. Cum poți face una ca 
asta ?

La început ai făcut șicane pro
priului tău antrenor. „Dacă nu-mi 
dați asta și nu-mi faceți astălaltă 
nu mai stau la voi". Ei nici nu 
ți-au dat și nici nu au făcut ce 
vroiai tu. Bine au procedat. A- 
tunci, ai apărut, pe neașteptate, 
in sala de . lupte a întreprinderii 
„Steagul roșu" din Brașov. Tova
rășii de-acolo te-au primit cu bucu
rie. Peste o săptămină insă ai în-

ceput să 
mai e la modă: 
Pentru acest „debut 
fluierat ! Singur ți-ai dat 
că aici, 
rioși și care iși văd de treabă.

Ai aflat, de undeva, că echipa 
Rulmentul, din același oraș, este 
intr-o grea încurcătură. Simțeai 
că au nevoie de tine. In fața lor 
stăteau citeva intilniri dificile, in 
cadrul campionatului de califica
re. Ce ți-ai zis? Asta-i dc mine ! 
Insă vezi, socoteala de-acasă 
se potrivește cu cea din 
plecat puțin derutat. Un 
fuz !

Acum, zilele acestea, 
dai tircoale clubului Petrolul 
Ploiești, și noii secții de Iwnte

o melodie care nu 
„Ne dați ori nu...** 

ai fost însă 
seama 

cu toții, sint oameni se-

tir a.
nou

au:l

nu
Ai
re-

că 
din

?TT-

ființată la Constructorul, din 
lași oraș. Știu că din nou a 
refuzat.

Poate, nu sînt sigur, așa 
ai să încerci și in altă part 
alte orașe. Dar, fostule sț. 
Ion Ifrim, îți dau un sfat < 
acum: „Degeaba bați la uși 
vrei să faci sport, fără de „p 
ții**, fără de „achitarea" unor 
tuieli neprevăzute, noi te 
primi. Te vom primi și-ți vi 
rata că ai greșit. Te-au i'. 
poate să fii așa anumiți „prii 
Ești tinăr, nu lipsit de puț 
lent, ai destul timp să pășt 
tu in rindul zecilor de mii 
devărați sportivi din țara n 
Vino, ușa ți se va deschide

OTTO BE?



PATRU NOI RECORDURI MONDIALE
(Urmare din pag. 1)

vin parașutiștii spre ei!... A aterizat 
unul, doi... nouă. Sportivii au rămas 
o clipă locului. Se privesc intre ei 
— toți sint in jurul punctului fix — 
și izbucnesc in urale. Iar după ce 
oficialii fac calculele și anunță re
zultatul, se îmbrățișează: 7,136 m! 
Nou record mondial la 6alt în grup 
de 9 de la 1.000 m cu deschidere 
fără întîrziere (automată) și aterizare 
la punct fix. Vechiul record era de 
15,61 m și aparținea sportivilor so
vietici. Iată formația: maestrul emerit 
al sportului Gheorghe Iancu — șeful 
echipajului — maeștrii sportului Ion 
Roșu, Ștefan Badioc, Ion Negroiu, 
Nicolae Velicu. Teodor Tănăsescu, 
Ion Budea — Valentin Țurcanu și Mir
cea Ciobanu.

Acum, e rîndul fetelor să-și arate 
măiestria. Au sărit, parașutele s-au 
deschis ca niște umbrele uriașe și 
după felul cum sint pilotate, tentativa 
pare să reușească. Intr-adevăr, para- 
șutistele Elisabeta Popescu, Elena Bă
căoanu — maestre ale sportului — si

Cele trei recordmane mondiale: Ecaterina Diaconu, 
Elisabeta Popescu și Elena Băcăoanu, cu cîteva 

clipe înainte de decolare.
Foto : P. Romoșan

Ecaterina Diaconu, realizează o fru
moasă performanță: 5,396 m — nou 
record mondial în proba de salt în 
grup de trei de la 600 m cu deschi
dere fără întîrziere (automată) și a- 
terizare la punct fix. Vechțul record 
mondial era de 8,37 m și aparținea din 
1956, sportivelor din R. P. Bulgaria.

★
In ultima tentativă de marți, sare 

un grup de 7 parașutiști: Velicu Ni
colae, Ion Roșu, Mircea Ciobanu, Va
lentin Țurcanu, Gheorghe Iancu, Ște
fan Băcăoanu Și Teodor Tănăsescu. 
Ei obțin o medie de 11,86 m — ceea 
ce reprezintă un nou record repu
blican la salt în grup de 7 de Ia 
600 m cu deschidere fără întîrziere 
(automată) și aterizare la punct fix. 
Menționăm că recordul mondial la a- 
oeastă probă este de 11,01 m.

Miercuri, parașutiștii: Mircea Cio
banu, Nicolae Velicu, Ion Roșu, 
Gheorghe Iancu, Valentin Țurca
nu, Ștefan Badioc și h>n Ne
groiu au realizat un nou record 
mondial — 8,11 m — in proba de 

salt in grup de 
7 de la 600 m cu 
deschidere fără 
întîrziere și ateri
zare la punct fix.

Vechiul record 
mondial era de 
11,01 m și aparți
nea sportivilor so
vietici.

Tot ieri, parașu- 
tistele Elena Bă
căoanu, Ecaterina 
Diaconu. Elisabeta 
Popescu și Maria 
Bistrițeanu au 
doborît recordul 
mondial la salt in 
grup de 4 de la 
600 m cu deschi
dere fără intir- 
ziere și aterizare 
la punct fix, rea- 
lizînd: 8,425 m !
Vechiul record 
mondial era de 
19,48 m și aparți
nea parașutiste- 
lor sovietice.

—= ----—
„Cupa Carpaților"

BRAȘOV (prin telefon). Vineri în
cep în sala Tractorul din localitate 
jocurile celei de a doua ediții mascu
line și ale primei ediții feminine do
tate cu „CUPA CARPAȚILOR".

Competiția debutează cu partidele 
feminine Voința Miercurea Ciuc-C.S.M. 
Sibiu și Olimpia Brașov-I.F.A. Bucu
rești. Tot dimineața se dispută par
tidele masculine Dinamo Orașul Dr. 
Petru Groza-Tractorul Brașov, Știin-

OX

ța Cluj-Petrolul Ploiești și Progresul 
București-C.C.A. Vineri după amiază 
se vor disputa meciurile Dinamo Ora
șul Dr. Petru Groza-Știința Cluj, Pe
trolul Ploiești-Progresul București și 
Tractorul Brașov-C.C.A. Iată și pro
gramul de sîmbătă : FEMININ : I.F.A. 
-C.S.M. Sibiu, Olimpia Brașov-Voința 
Miercurea Ciuc. MASCULIN : Pro- 
gresul-Dinamo Orașul Dr. Petru Gro
za, C.C.A.-Petrolul, Știința-Tractorul, 
Dinamo-C.C.A., Tractorul-Petrolul, 
Știința-Progresul.

■m
Sferturile de finala ale Cupei R.P.R.

Surpriză la Ploiești: Rapid a dispus 
de Steagul roșu cu 5-1 (3-1)!

Poate nicicînd nu s-au strîns la Plo
iești atîția bucureșteni și brașoveni. A- 
ceștia în număr chiar mai mare decît 
ploieștenii (peste 8000 de suporteri — 
veniți cu trenuri speciale) au ocupat 
loc jn tribune pentru a asista la me
ciul din sferturile de finale ale „Cu
pei" dintre Rapid și Steagul roșu. A 
învins Rapid, pe merit, însă cu un 
scor surprinzător (5-1), și exagerat 
după aspectul general al meciului.

In partida de ieri spectatorii n-au 
văzut un joc de calitate: ambele for
mații s-au întrecut în greșeli : nu
meroase pase fără adresă, faulturi 
(Greavu, Langa, Năttănăilă) iar Stea
gul roșu a „excelat" printr-o totală 
ineficacitate (acest ultim fapt arată in
constanța formației din Brașov, care 
duminică la Bacău a marcat nu mai 
puțin de 5 goluri). Tn schimb Rapid, 
fără să strălucească în jocul de cîmp 
a știut să treacă prin momentele grele 
ale partidei apărîndu-se în mod orga
nizat, cu siguranță. Dungu într-o for
mă excelentă a dirijat cu multă pri
cepere apărarea imediată fiind secon
dat foarte bine de Motroc și Greavu 
(numai în repriza a doua). Al doilea 
merit al feroviarilor constă în efica
citatea de care au dat dovadă de astă' 
dată atacanții. Avînd în Ozon un „cre
ier" în organizarea contraatacurilor, 
rapidiștii au marcat atunci cînd nimeni 
nu se aștepta goluri spectaculoase.

Steagul roșu a început bine — pînă 
cînd Meszaros a deschis scorul (miri 
16) și apoi (probabil încrezători în vic
torie) a încetinit ritmul de joc, ceea 
ce a permis lui Balint (min. 19), Geor
gescu (min. 21) și Kraus (min. 44)

să înscrie. Pentru golurile doi și trei 
o vină are și portarul Ghiță care s-a 
dovedit complet neinspirat. în repriza 
a doua brașovenii au atacat dezlănțuit. 
Au avut ocazii de gol „cit roata caru
lui" dar înaintașii (Năftănăîlă, Ha- 
șoti, Meszaros) le-au ratat. Pe scurt, 
o dominare sterilă, după care bucureș- 
tenii au răspuns cu alte două goluri 
marcate prin contraatac: Dulgheru 
(min. 76) și Neacșu (min. 88) prin- 
tr-un șut dc la 25 metri — ambii fiind 
admirabil serviți de Ozon.

Arbitrajul lui Constantin Denghel

(Ploiești) a nemulțumit. El s-a dove
dit lipsit de autoritate, angrenîndu-se 
in discuții cu jucătorii (Greavu, Năf- 
tănăilă). Au jucat formațiile:

RAPID: DUNGU-Greavu, MOTROC, 
MACRI-Neacșu, Langa-Kraus (1. Io-, 
nescu din min 65), BALINT, OZON, 
Georgescu, Dulgheru.

STEAGUL ROȘU : Ghită-Zbircea, 
Zaharia, Nagy-SEREDAI. CAMPO-Ha- 
șoti, Năftănăîlă. T'usulan, Meszaros 
(din min. 70 Lupeanu), DAVID

I. O.

C. C. A. - PROGRESUL 5-0 (0-0)
(Urmare din pag. 1)

că echipa a început să joace și mai 
deziînat, fără nici o concepție in 
atac, cu aceleași greșeli din prima 
repriză, dar cu și mai puțină putere 
de luptă. Oaidă, alteori „motorul" 
înaintării, n-a fost nici un moment 
periculos (a. și fost înlocuit cu Baboie, 
probabil și pentru jocul său dur). 
Mafteuță s-a agitat mult, dar 
fără spor, iar Dinulescu s-a mișcat 
ca un bătrin pensionar.

Aceasta ar fi, pe scurt — și nici 
nu sint necesar măi ’multe rînduri — 
cronica acestui meci pe care arbitrul 
Mircea Cruțescu l-a condus bine (a 
fost’ indus’însă uneori în eroare de 
semnalizările de la tușă).

C.C.A. : VOINESCU (în min. 48 
s-a accidentat la o ciocnire cu Oaidă

și a fost înlocuit de Toma) — Za-> 
vodă II, Apolzan. IVANESCU — JE
NEI, BONE—Raksi (Stănoaie), CON
STANTIN (în repriza a Il-a), Alexan- 
drescu (Crișan), Crișan (Raksi), 
TATARU (tot în repriza a II-a).

PROGRESUL: COZMA - Nedelcu, 
CARICAȘ, Soare — loniță, ADAM1 
— Oaidă (Baboie). Voinea, Dinules
cu, Marin.

Rapid—C. C. A.
§i U. T. A.—Anesul Turda 
in semifinalele Cupei R.PX

Dinamo Pitești și Always Ready (Bolivia)
Ia egalitate:

PITEȘTI 17 (prin telefon). Peste 8000 
de spectatori au asistat la o partidă in
teresantă, plină de dinamism. După 
cele două înfringeri, fotbaliștii boli
vieni, hotăriți să cîștigc acest meci, au 
obținut un echitabil rezultat de egali
tate. Avînd o apărare în formă (în spe
cial portarul Zamorano) și o linie de 
atac în vervă jucătorii oaspeți au reușit 
să domine în prima repriză cînd de 
altfel și-au și concretizat superioritatea, 
în schimb, dinamoviștii au trecut la 
o puternică ofensivă în repriza secundă 
și ar fi putut cîștiga dacă atacanții lor 
n-ar fi ratat numeroase ocazii. Raport 
de cornere 10—0 pentru Dinamo.

Au marcat Blacutt (șutul său din 
min. 3 a atins mai întîi pe stoperul 
Barbu și apoi mingea a ricoșat în

2-2 (0-2)
poartă) și Dimeglio (min. 27) pentru 
oaspeți, Dumitrescu (min. 58 din 11 
metri) și Corneanu (min. 83) pentru 
Dinamo.

A. MOMETE și D. ȘTEFANESCU
corespondenți

Aseară, ia sediul federației de spe-, 
cialitate, au fost trase la sorți. ;ne- 
ciurile contind pentru semifinalele 
Cupei R.P.R. la fotbal. Cele două 
partide sint următoarele : Rapid — 
C.C.A (duminică 22 octombrie, pe 
stadionul 23 August, ora 15) și 
U.T.A, —- Arieșui Turda (duminică 
■22 octombrie, la Oradea, ora 10). In 
caz de egalitate și după prelungiri, 
cele două meciuri vor avea loc a 
doua zi (luni 23 octombrie) pe ace
leași terenuri.

Pregătirile lotului de tineret
De luni lotul R.P.R. de tineret și-a 

început, la Cluj, pregătirile pentru me
ciul cu tinerii fotbaliști polonezi. Marți 
au susținut un joc în compania forma
ției de tineret a Științei Cluj. S-a jucat 
60 de minute și meciul a fost cîștigat 
de lotul de tineret cu 3-0 prin punctele 
marcate de Gane. Au jucat Urziceanu 
(Ghiță) — Georgescu (Cromcli), Tîl- 
vescu, Hălmăgeariu — Petru Emil (Pc-

tescu), Koszka — Ivansuc, Mtireșan 
(Marcu), Garie, Mateianu, Mițaru 
(Sasu).

N. TODORAN — corcsp.
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♦ Azi după-amiază de la ora 17 
se va disputa pe stadionul Republicii 
din Capitală întîlnirea de campionat 
dintre echipele C.C.A. și C.S.O. Cra
iova.

CAROL GRUIA
coresp. regional Dinamo Pitești

Pe marginea meciului
Rapid București

♦ Mîine urmează să plece în Ita
lia echipa Dinamo București, ca răs
puns la vizita făcută acum cîteva 
luni în țara noastră de formația 
Sempre Avânți din Bologna. Vor face 
deplasarea, printre alții: A. Ambruș, 
C. Gheorghiu, S. Bîrsu, I. Mihalic, 
I. Monea, V. Mariuțan ș.a. Echipa 
este însoțită de antrenorii Nour și 
Dumitrescu, precum și de arbitrul 
internațional Petre Epureanu.

„CUPA ZIARELOR"
In ziua de 29 octombrie, cu înce

pere de la orele 9, pe poligonul Ti
neretului va avea loc concursul de 
tir contind pentru „Cupa ziarelor" 
pe anul 1961, la care sint invitați a 
lua parte ziariștii de Ia toate redac
țiile din Capitală. Se vor trage cite 
5 focuri de reglaj și 20 de efect 
întocmindu-se clasamente pe echipe 
și individual. Echipele vor fi alcă
tuite din 4 băieți și o fată.

AZI, LA DINAMO
Un interesant cuplaj de handbal in 7

Azi se va disputa în Capitală un 
interesant cuplaj de handbal în 7, eu 
participarea celor mai bune echipe mas
culine din București : C.C.A. — Rapid 
și Dinamo — Știința. Este vorba de 
două jocuri restante din cadrul cam
pionatului republican, jocuri al căror 
rezultat este hotărîtor în privința pri
melor locuri în clasamentul seriei I a 
campionatului. în cazul cînd dinamo- 
viștii vor ieși învingători — ceea ce în 
treacăt fie spus este un lucru normal 
— ei își vor consolida poziția de lideri.

Foarte echilibrat se anunță meciul

dintre C.C.A. și Rapid, două echipe 
de forțe egale. Rapidul a marcat în 
ultimul timp o revenire de formă în 
timp ce C.C.A. — dacă dorește să se 
mențină în plutonul fruntaș — are 
nevoie de victorie. Așa dar, în perspec
tivă, un joc disputat. Meciurile vor avea 
loc în incinta velodromului Dinamo 
după următorul program : ora 14,4% 
C.C.A. — Rapid; ora 16 Dinamo — 
Știința

In completarea programului, două 
meciuri de juniori între echipe ale clu
bului Dinamo.

meciul dintre Di- 
Rapid București, 

sînt 
Din 
faze 
ale

în legătură cu 
namo Pitești și 
disputat duminică la Pitești, 
necesare unele completări, 
păcate ele nu se referă la 
de joc, la schemele tactice
celor două echipe, la pregătirea 
lor tehnică, ci la unele aspecte 
cu totul negative în legătură cu 
comportarea unor jucători și a 
unor suporteri pătimași ai echipei 
locale. Despre meci 
de altfel foarte pu
țin de spus. Nici 
măcar o jumătate 
de oră nu s-a ju
cat 
rest
echipe au prestat un 
ționist, au recurs la

direcția aceasta 
Neacșu (nu pen- 

și Teciu de la 
și Constantinescu

în sine este

tudinea de-a dreptul huliganică a 
unor spectatori, care l-au insultat 
și chiar l-au bruscat pe arbitru. In 
loc să intervină pentru a potoli 
spiritele, unii cetățeni care se 
aflau prin apropiere — și din pă
cate printre ei și reprezentanți ai 
organelor locale — au stat pa
sivi, încurajind în felul acesta pe 
respectivii cetățeni certați cu eti
ca, CU regulile de comportare înca, CU regulile 
viață.

ATITUDINI
fotbal. In 
cele două

joc obstruc- 
tot felul de

iregularități, în 
„remarcindu-se“ 
tru prima oară) 
Rapid, Corneanu 
de la localnici. După o statistică 
întocmită de observatorul federal, 
antrenorul C. Braun, de-a lungul 
meciului au fost sancționate 51 
de faulturi (la mai puțin de două 
minute o infracțiune !) dintre care 
27 dictate. împotriva piteștenilor și 
24 împotriva Rapidului, 
statistică nu e 
că aproape tot 
tați au rămas 
arbitrul Stavru 
închis ochii la o 6erie de infrac
țiuni.

Aspectul urit al acestui meci, 
în care echipele s-au întrecut în 
brutalități, a fost întregit de ati-

Această 
completă, pentru 
atîtea neregulari- 
nesancționate de 
Nicolau, care a

Este evident că 
conducerea clubu
lui 
tești nu 
cut i 
gazdă, 
ca în incinta

Dinamo
și-a 

datoria 
nu a

Pi- 
fă- 
de 

luat 
sta-toate măsurile 

dionului să domnească o atmos
feră bună, propice normalei desfășu
rări a unei întîlniri sportive. Ca
zul de la Pitești, e desigur izolat, 
cluburile și asociațiile noastre 
sportive fiind preocupate de buna 
organizare a jocurilor de fotbal, 
a manifestațiilor sportive. Dar a- 
ceasta nu înseamnă că cele petre
cute la Pitești pot fi trecute cu 
vederea. Se impune ca Federația 
Romînă de Fotbal să ia măsuri 
severe, mergîndu-se pînă la sus
pendarea terenului. Este de la 
sine înțeles că trebuie sancționați 
în același timp și jucătorii certați 
cu disciplina. De asemenea, Con
siliul regional U.C.F.S. Argeș este 
dator să cerceteze cauzele care 
au dus la atitudinile petrecute cu 
ocazia jocului respectiv și să ia 
măsuri corespunzătoare.

)oooooooo(xxxxx)oooooooooooo<xxxxx><x>oooooo<xx)ooo<X)oo<xxxxxjooooooQooooooooooooQOoooQooooooooooooooc

PBOGRAJS ATRACTIV 
LA CONCURSUL 

DIN 22 OCTOMBRIE
Concursul din 15 octombrie • a furni

zat cîteva surprize :
Progresul a cedat, pe teren propriu» 

în meciul cu U.T.A.. Steagul roșu a 
învins în deplasare pe Dinamo Bacfia 
la un scor concludent (5-0), Știinta Ga
lati a pierdut ..acasă** meciul cu 
C.Ș.M.S. Iași. De asemenea, cele trei 
..x -uri unul după altul (la meciurile 
Arieșui — C.F.R Timisoara, Reco’ta a- 
rel—A.S.M.D. Bala Mare si Tractorul— 
Farul) au fost destul de greu de prins.

După cum vedem concursurile Pro
nosport oferă surprize și în aceiași timp 
premii interesante ! Concludent este 
faptul că la concursul din 1 octombrie 
a. c. variantelor cu 10 rezultate le-au 
revenit cite 1688 lei.

Si concursul din această săptămînă o- 
feră perspectiva obținerii unor nremii 
frumoase, cu 4 meciuri internaționale 
3 întîlniri din campionatul U.R.S.S. si 
5 meciuri din camp, categoriei B.. pro
gramul concursului din 22 octombrie 
este extrem de atractiv. Reamintim pro
gramul concursului :

I. R.P. Romînă—R.P. Polonă (tineret), 
n. R.P. Polonă—R.P. Rp-nînă (iuniori).
III. R.P. Ungară — Olanda (camp, 

mond.).
IV. st. roșu — Fenerbahce Istanbul 

(turn, balcanic).
V. S.K.A. Rostov — Spartak Erevan 

(camp. U.R.S S.).
VI. Dinamo Tbilisi — Spartak Moscova 

(camp. U R.S.S.).
Vir. Torpedo Moscova — T. S.K.A; 

(camp. U.R.S.S.).
VIII. Flacăra Moreni - Prahova Plo

iești (cat. B).
IX. Farul — C.S.M. Reșița (cat. B).
X. C.S.M Sibiu — Dinamo Obor 

(cat. B).
XT. A.S.M.D. Bala Mare - Ind. Sirmei 

C. T. (cat. B).
■ XII. C.S.M. Crișana — Recolta Care! 

(cat. B).

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexprcs din 18 octom

bre a.c. au fost extrase din urnă urmă
toarele numere :

15 46 45 5 45 10
Numere de rezervă 33 21
Fond de premii cu report 500.667 lei. 
Tragerea următoare va avea loc miercuri 

25 octombrie a.c. în București, în sala din 
str. Doamnei 2, ora 19.

Tragerea va fi urmată de un film artis
tic.



LUCRĂRILE CELUI DE AL XXII-lea Handbal in *7, femininCONGRES AL P. C. U. S campionilor

(Urmare din pag. 1)

poet sau cultivator de porumb, 
ales din cei

fost — om de știință eminent sau oțelar, 
genera) sau constructor — fiecare din ei, ales din cei 10 
comuniști, exprima aceeași părere: este înălțător să trăiești, 
și să lupți pentru mărețele țeluri ale comunismului.

„Una din particularitățile importante ale noului program 
rezidă in faptul că acesta este programul întregului popor 
spus Valentina Gaganova, Erou al Muncii Socialiste.

Valentina Gaganova a subliniat că la combinatul Vișnii Volocek, unde 
lucrează ea. s-a desfășurat întrecerea pentru munca comunistă in care se 
manifestă clar urla din principalele trăsături ale codului moral al construc
torilor comunismului : omul este pentru om tovarăș, prieten și trate.

Chipurile miilor de delegați care părăseau sala Congresului erau 
pline de bucurie și optimism. împreună cu întregul popor, ei au certi
tudinea că încă actuala generație va trăi in comunism.

La ora 19, ora Moscovei, Congresul și-a întrerupt lucrările. Urmă
toarea ședință are loc joi.

milioane de 
să muncești

al partidului, 
sovietic", a

BRATISLAVA (Age'rpres). — La 
cea de-a dona ediție a competiției 
feminine dc handbal in 7 „Cupa cam
pionilor europeni" vor 
mâții.

Țara noastră va fi 
două echipe: Știința 
gătoarea primei ediții, 
rești, campioana țării 
Cu 
lui 
s-a

reprezentată de 
București, ciști- 
și Rapid Bucu- 
pe anul 1961.campioana

prilejul unei ședințe a comitctu- 
de organizare, ținută la Bratislava, 
stabilit prin tragere la sorți pro-

*r-

CU ECHIPELE DE TINERET ALE TÂM NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

ral (9), Teplin (14), Ladiceva (6). Za- 
morii (2). Razarricvskaia (2)

R.P.R : Marian (15). Jujescii (9), 
Cherciov (5). Gheorghe (4). Wagner 
(2). Simon (6) IzbiccatT.i (2) 

' la fete. întîlnîrea 
dintre reprezentativa 

și echipa de tine- 
plăcut publi- 

spectacohi! oferit și prin 
sportivitate care a câ- 

baschet- 
superio- 
cind ti- 

mai rezis- 
s-a disputat 

tineret a 
selecțio- 
insă un

De astă dată, ei vor intîlni primele 
selecționate ale R. P. Romine. La 
ora 18 se dispută partida feminină, 
iar la ora 19.30 cea masculină.

priete
ni ase u-

Ca și 
nească 
lină a R.S.F.S.R 
ret a R -P. Romine a 
cului prin 
atmosfera d 
racterizat partida 
baliști sovietici 
ritatea in 
norii noștri 
tat ritmului viu in care 
meciul. Pentru echipa de 
țării noastre. întrecerea cu 
nata R.S.F.S R a însemnat 
bun prilej de îciiniulare a noi și pre
țioase cunoștințe tehnice

Victoria oaspeților cu 
61—45 (26—'’3) a tost 
Pa na toi: 8 Edelev 5, 
Tkaciov 2 Juk 5. Senin

Valoroșii 
și-au impus 

repriza secundă 
jucători nu au

de 
de
17,

scorul 
realizată 
Kandel
12 Boriani- 

nov 2. Salimov 4. Sledenkov 5 Pen
tru echipa noastră au înscris : Cim- 
poiaș 1 Cernea IO. Kiss 14, Valerin 
6. Pop.i 1 Viciu 2. Stănescu 8. Au 
condus bine arbitrii Vasilesctr 
(R P.R.) și Tukaev (R.S F.S R )

Oaspeții își continuă turneul prie
tenesc in țara noastră jucind din nou 
vineri in Capitală, în sala Dinamo.

PE SCURT
UN GRUP de atleți sovietici a pă

răsit ieri Moscovit plecînd pe calea 
aerului in .Japonia. Din delegația 
sportivilor sovietici fac parte printre 
alții Valorii Brumei, Vasili Rudenkov 
(ciocan) și alergătorul de garduri A- 
natoli 
evolua 
nia in

Mihailov. Atleții sovietici vor 
in mai multe orașe din Japo- 
comnania sportivilor japonezi

ISTANBUL s-a desfășurat ieri 
meci din cadrul turului doi al 
campionilor europeni" la fot- 

Fenerbahce — F. C. Nilrnherg 
Partida s-a încheiat cu' sco-

LA
primul
„cupei
bal:
(R.F.G.).
rul de 2-1 (0—0) in favoarea fotbaliș
tilor vestgermani

tur. Echipa Rapid 
intîlni în preliminarii 
Lokomotiv Rangsdorî 

Echipa învingătoare

europeni

DINAMO KIEV CAMPIOANA 
A U.R.S.S.

gramul primului 
București va 
echipa B.S.G. 
(R.D. Germană),
din acest meci va juca apoi cu Știința 
București. Iată celelalte întîlniri din 
primul tur : SNUC Nantes — Spartac 
Praga Sokolovo; Danubia Viena 
R.S.V. Muelheim; Kracowia
Belgrad. înțîlnirile din primul 
urmează i 
decembrie.

O.l-’.K. 
tur 

să se desfășoare pină la 4

ACTIVITATEA ȘAH1STĂ INTERNAȚIONALĂ
LA BUDAPESTA: KORCINOI 3 p. 

DIN 3 PARTIDE

Fostul campion al U.R.S.S. a luat 
conducerea în turneul internațional de 
șah de la Budapesta. El a ciștigat în
trerupta cu Drînier din prima rundă, 
iar în runda a treia l-a învins cu albele 
pc Simagltin. Întîlnindu-I pe Portiscli, 
Drimer a trebuit să se recunoască în
vins după întrerupere. Rezultate : Filip— 
Simaghin */,—’/2. Barcza — Bisguier 
i/i—'fi (într.), Filip — Kluger 1—0,

Dcly — Bilck l/,—-*/2, Bronstein — 
Haag ’/2—’/2, Pogatsch—Donner */2—*/2. 
Bisguier — Taimahov 1—0, Ultlman — 
Barcza 1—0. In clasament conduce Kor- 
cinoi cu 3 p. urmat dc Filip cu 2*/2 
p., Bronstein, Porlisch, Bisguier, Ulii- 
man 2 p.

TOLUS CONTINUA SA CONDUCĂ 
IN TURNEUL DE LA VARȘOVIA

din capitala 
dc sfîrșit. în 

continuă să se 
sovietic Toluș care

Să cunoaștem echipa Leixoes
viitoarea adversară a Progresului București
Cea de a doua ediție a Cupei echi

pelor ciștigătoare de cupe naționale 
a intrat în faza optimilor. După cum 
se știe, reprezentanta țării noastre in 
această competiție, Progresul Bucu
rești. s-a calificat fără joc pentru 
optimi, in care va avea ca adversară 
echipa portugheză Leixoes. In primul 
tur portughezii au întilnit cîștigătoa- 
rea Cupei Elveției, Chaux des Fonds, 
reușind să se califice mai departe în 
urma unor meciuri cu adevărat dra
matice. învinși în deplasare cu 6-2, 
ei au reușit să cîștige pe teren pro
priu cu 5—0. astfel incit au 
un golaveraj superior: 7—6.

Echipa Leixoes din orașul 
care activează in campionatul 
divizii, in sezonul trecut, a
finala Cupei Portugaliei, învingind cu 
scorul de 
eliminase 
mâții din

Echipa

realizat

Porto, 
primei 
ciștigat

2—0 pe F. C. Porto după ce 
— consecutiv — alte 2 for- 
prima ligă.
Leixoes este alcătuită din

jucători care au la activ numeroase 
partide internaționale, iar fundașul 
stingă Pacheco este titular în repre
zentativa Portugaliei. Doi dintre com- 
ponenții formației sînt brazilieni — 
Silva și Jaburu, iar antrenorul Filipo 
Nunez este un fost internațional pro
venit tot din Brazilia.

In actualul sezon, care în Portuga
lia a inceput la 24 septembrie, echipa 
Leixoes a avut ca adversar în prima 
etapă campioana țării, Benfica Lisa
bona. cîștigătoarea ediției 1960—1961 
a „Cupei campionilor europeni" în 
fața căreia a cedat la limită : 1—2. In 
etapa a II-a Leixoes a fost întrecută 
cu 4—0, in deplasare, de echipa Lu- 
sitano. iar duminica trecută, intr-un 
important derbi local, a terminat la 
egalitate (0—0) cu F. C. Porto.

Pe lingă individualitățile de care 
dispune, cum sint fundașul Pacheco, 
interul dreapta Osvaldo și centrul a- 
tacant Oliveira, remarcați de presa 
elvețiană cu prilejul celor două me
ciuri susținute in compania echipei 
Chaux des Fonds, Leixoes dispune și 
de unele atu-uri de care se lovesc 
majoritatea echipelor străine care 
joacă pe terenul formației portughe
ze. Unul dintre acestea este terenul. 
Comentînd cel de al doilea meci dintre 
cîștigătoarele „Cupei Elveției" și „Cu
pei Portugaliei", desfășurat pe stadio
nul Matosinhos, presa elvețiană a sub
liniat că infrîngerea severă suferită de 
Chaux des Fonds se datorează in mare 
parte stării terenului echipei portu
gheze. „Echipa elvețiană — a scris zia
rul „LA TRIBUNE DE), GENEVE" - 
a jucat pe cel mai prost teren de 
fotbal din Portugalia, din pămînt bă
tătorit, tare aproape ca asfaltul, care 
constituie un handicap extrem de di
ficil pentru echipele oaspete". Ziarul 
arată că conducătorii echipei elvețiene 
au cerut ca meciul să aibă loc pe un 
alt teren din Porto, acoperit cu ga
zon, dar portughezii au refuzat, con
sidered că își vor putea lua revanșa 
beneficiind de avantajul „solului" lor. 
De altfel, acest lucru s-a Și mtîmplat. 
Același ziar explică de asemenea în- 
frîngerea elvețienilor prin căldura in
suportabilă din Porto.

Desigur toate acestea 
fie cunoscute de viitorii 
echipei portugheze. Cit 
mația obișnuită folosită
aceasta este : Roldao—Santana, 
Pacheco—Ventura, Jacinto—Patela, Os
valdo, Oliveira, Jaburu, Madeiros.

Turneul internațional 
R. P. Polone sc apropie 
fruntea clasamentului 
afle marele maestru 
în runda a VI l-a l-a învins pe Sloppel. 
iar în runda a VII l-a a întrerupt in 
poziție egală cil Drozd. Liderul este 
serios concurat de maestrul bulgar Mincv 
(cîștigă la Sliwa, remiză cu Lengyel) 
și de polonezul Grabccwski (remiză cu 
Podolski, cîștigă la Sliwa). în ulti
mele două runde Mititelu a continuat... 
scria remizelor, terminînd la egalitate 
cu Zinn și Fichtl. Iată clasamentul : 
Toluș f>l/2 (l), Minev 6. Grabcewski 
5*/2, Fichtl. Lengyel 5. MITITELU 4. 
Kostro. Bednarski, Drozd 3 (1), Zinn 
(I), Podolski (1), Stoppel (1), Sliwa 
2'/,, Brzoska (1) 1.

Penultima etapă a turneului final 
al campionatului U.R.S.S. a dat răs
puns la întrebarea care a frămîntat 
timp de aproape 7 luni pe toți iu
bitorii fotbalului din Uniunea So
vietică : care va fi echipa campioană 
pe anul 1961 ? Răspunsul este: Di
namo Kiev. Terminînd la egalitate 
(0-0) cu Avangard Harkov, dinamo- 
viștii au un avans de 4 puncte în 
clasament și, indiferent de rezultatul 
meciului cu Lokomotiv Moscova (pro
gramat în ultima etapă), ei au ciș
tigat titlul suprem in acest an. Pen
tru prima oară titlul de campioană 
revine 
din 
ale 
rele 
1-0, 
2-2, 
tov 
trolului 
a învins pe Dinamo Tbilisi cu 1—0, 
golul învingătorilor fiind înscris în 
min. 50 de către extrema stingă La- 
tîșev. înaintea ultimei etape, clasa
mentul este următorul: Dinamo Kiev 
43 p, Torpedo și Spartak Moscova — 
cîte 39, Ț.S.K.A. 38, Lokomotiv 37 
etc.

oară
unei formații care nu este 

Moscova. In celelalte meciuri 
etapei s-au înregistrat următoa- 
rezultate: Pahtakor — Torpedo 
Spartak Erevan - Lokomotiv 

Spartak Moscova — S.K.A. Ros- 
1—1. Adversara de astăzi a Pe- 

Ploiești, Ț.S.K.A. Moscova,

A 7-a FINALISTA PENTRU 
TURNEUL DIN CHILE

Intr-un meci contînd pentru preli
minariile campionatului mondial, e- 
chipa Irlandei de Nord a întrecut 
reprezentativa Greciei cu scorul de 
2-0 (1—0). De acest fapt beneficiază 
mai puțin fotbaliștii irlandezi și mai 
mult echipa R.F. Germane care, in 
acest fel, și-a asigurat de pe acum 
calificarea în turneul final al cam
pionatului mondial, indiferent de ul
timul său meci, cu selecționata Gre
ciei, programat duminică.

A. A. U. SE CLĂTINĂ
A.A U. 

organis-

este bine.să 
adversari ai 

privește tor- 
de Leixoes,

Râul,
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« MECIUL de „Cupă" dintre S.K.A. 
Rostov și Spartak Moscova a ■ durat nu 
mai pul in de... 210 minute. La scurgerea 
primelor 90 minute de ioc scorul era 
de 2—2 si n-a putut fi modificat nici în 
prelungiri (2 reprize a 15 minute). A 
doua zi. la rejucare, după alte 90 minute 
de lupt.i încordată, victoria a revenit .cil 
2—0 formației S.K.A. Rostov. De remar
cat însă că in meciul do campionat, 
desfășurat tot la Rostov ne Don. mosco- 
vifii au ciștigat cu 2—1.

• CAMPIONUL OLIMPIC la săritura 
cu nrăjina Don Bragg a declarat ziariș
tilor că nosibilitătîle umane pot permite 
atingerea unei înălțimi maxime de 5 
m. „chiar dacă se va utiliza prăjina fa
bricată din fibre de sticlă — a declarat 
Bragg — omul nu va putea depăși 5,00 m”.

• IN CURSUL meciului
Italia - Polonia, care s-a__.__ ____ „ .„
Palermo, sprinterul po’onez Marian Foik 
a ciștigat proba de 100 m plat cu tim
pul de 10,1 sec. Performanta lui nu 
este însă omologabilă. deoarece vîntul 
sufla din spate cu șapte metri pe 
secundă.

de atletism 
desfășurat la

© IN ULTIMII ANI fotbalul a cunos
cut o puternică dezvoltare în R. D. Viet
nam. unde activează in prezent cu re
gularitate peste 4000 de echipe. Tocmai 
de aceea, federația de specialitate a lio- 
tărît ca anul acesta la campionatul ca
tegoriei A să participe 12 echipe în loc 
de 10. iar în campionatul categoriei B 
numărul echipelor a fost mărit de la 
36 la 52. La fel de popular a devenit 
fotbalul si la sate. Intr-un district din 
provincia Ha Tin, de pildă. în toate cele 
48 de sate există cîte o echipă de fotbal.

• FEDERAȚIA internațională a spor
tului universitar a hotărit ea prima edi
ție a -Jocurilor sportive universitare ale 
țărilor latino-americane să se desfășoare 
în Cuba, in luna septembrie a anului 
viitor. Această competiție, care în linii 
mari va avea același program ca al U- 
nivcrsiaflei se va desfășura la fiecare doi 
ani.

. © australianul, m, O’Connor în 
vîrstâ de... 55 ani a cîstigat in acest an 
titlul de campion ai Australiei de sud 
în proba de maraton realizind timpul 
de 2h 47:40,0. De remarcat că bătrînul 
maratonist practică sportul de la vîrsta 
de 14 ani...

• ÎNAINTEA turneului final al cam
pionatului mondial, echipa de fotbal a 
Uruguayului va face un turneu in Eu
ropa Turneul se va desfășura în cursul 
lunii aprilie si v» cuprinde patru locuri: 
Ia 10 cu Anglia la 17 cu Franța, la 22 
cu R. ș, Cehoslovacă si la 27 eu U.R.S.S. 
Se mai tratează meciuri cu Scotia si 
K. P. Ungari.

• BIKILA ABEBE. etiopianul care a 
ciștigat maratonul olîmnic de la Roma. 
"Ste un vechi admirator ai Iui Zatovek. 
După maratonul ne care l-a cîstigat 
recent Ia Kosice. Bikila Abebe a tinut 
să facă o vizită la Fraga lui 
topek.

Emil Za-

© SEZONUL de hochei ne 
început recent în Uniunea 
printr-un traditional concurs

gheată a 
Sovietică 
organizat

de ziarul „Sovietski sport". In afară de 
aceasta._ unele echipe sovietice r-’ efec
tuat deja turnee peste hotare. Dinamo 
Moscova în R. D. Germană, iar T.S.K.A. 
în R. S. Cehoslovacă.
• LA 4 OCTOMBRIE. în prima zi cînd 

s-a pus în vînzare cartea autobiografică 
a lui Pele „Eu sînt Pele" politia din 
Rio de Janeiro a trebuit să intervină 
pentru a împrăștia mulțimea adunată 
în fata librăriei Badaro, unde cunoscu
tul fotbalist brazilian semna autografe. 
In numai cîteva ore. în această librărie 
s-au vîndut peste 4000 de exemplare din 
cartea lui Pele. Presa braziliană con
sideră că această carte are cea mai 
mare vînzare cunoscută în Brazilia.
• CASSIUS CLAY, campion olimpi-c la 

J. O. de Ia Roma, este un pugilist ne
gru care după specialiști are cele mai 
mari sanse de a-1 deposeda pe Floyd 
Patersson de titlul mondial. Pină acum 
Clay a susținut 6 meciuri profesioniste, 
obtțnînd tot atîtea victorii prin K. O. 
Ultima oară el l-a învins în rundul 6 
pe argentinianul Mitcff. Intr-o declara
ție făcută ziariștilor Cassius Clav a spus 
că este prea tinăr să lupte pentru titlu, 
dar peste 2 ani. cînd va avea 21 de ani, 
va încerca „marea aventură"...

e DTN CHILE se face cunoscut că ora
șele Santiago, vina doi Mar. Africa si 
Rancagua au fost desemnate în mod de
finitiv să găzduiască meciurile din ca
drul turneului final al campionatului 
mondial de fotbal programat anul viitor 
în această tară. Candidatura orașelor 
Serena si Conception a fost respinsă de 
conducerea F.I.F.A.

Se pare că „venerabila" 
(Amateur Athletic Union), 
mul conducător al atletismului ame
rican. iși trăiește ultimele zile... După 
73 de ani de existență. A.A.U. a în
ceput să pîrîie din toate încheietu
rile. roasă de propriile sale păcate, 
condamnată la pieire de înseși prin
cipiile sale de activitate, antidemo
cratice. dictatoriale

Conflictul dintre atleți și antreno
rii de atletism, pe de o parte, și 
A.A.U., pe de altă parte, mocnea mai 
de mult. El a izbucnit insă acum 
citeva săptămini, cu prilejul unei șe
dințe la „Olympic House" din Park 
Avenue (New-York), ședință la 
reprezentanții lui N.C A.A. (National 
Collegiate Athletic Association), 
ganismul care reprezintă 
mare parte din 
legiile americane, au 
cu A.A.U.

Care sînt moti
vele pentru care 
A.A.U. a început 
să se clatine? Ele 
ne sint cunoscute 
din activitatea des
fășurată de acest organism in ultimii 
ani și ni le arată și o parte a pre
sei sportive americane, ca „Track and 
Field News" sau „Sport Illustrated", 
sub semnătura unor iubitori ai atle
tismului, cu bun simț și înțelegere a 
realităților vremurilor noastre, sătui 
să mai vadă atletismul american sub 
dictatura Iui Dan Ferris, secretarul 
general al A.A.U., un bătrîn de 76 de 
ani, irecuzabil, inamovibil, cu puteri 
nelimitate și cu capul pliu de idei din 
cele mai antiprogresiste.

Mai întii, se 
ului că este un 
tentă dictatorială, 
ce o face să se țină departe de 
cipalii actori ai 
ții. fn al doilea rind, 

-o politică obtuză 
țiilor sportive internaționale, privește 
numai cu suspiciune și nu vede cu 
ochi buni întilnirile atleților ameri
cani cu cei din alte țări.

Tehnicienii și atleții 
arată că 
A.A.U., 
disputat 
ceea ce 
valoroase 
din 
constatate după probe. Atleții și an
trenorii care se află in fruntea luptei 
pentru ruperea atletismului de A.A.U. 
protestează cu această ocazie și îm
potriva faptului că acest organism 
reacționar a dovedit și tendințe se- 
gregaționiste: de multe ori, el a dat 
aprobare să se dispute concursuri

care

or- 
mai 
co-

cea 
universitățile și . _ 

hotărit s-o rupă

reproșează A.A.U.- 
închis", cu 

ceea 
prin- 
atle- 
d uce 
rela-

..cerc 
aristocratică.

acestui sport, 
' ' A.A.U. 

in domeniul

aniericani mat 
incapacității 

s-au
din cauza 

numeroase competiții 
in condiții tehnice proaste, 
a făcut ca multe recorduri

>ă nu poată fi 
cauza imperfecțiunilor

omologate 
tehnice

atletice de la care erau excluși atlețir 
de culoare.

Mai este vorba, apoi, de elasticitatea 
cu care A.A.U. privește problema a- 
matorismului, dovedindti-se foarte 
„înțelegătoare" cu unii atleți (mai 
ales cei care participă la concursurile 
organizate sub auspiciile sale!) și 
severă cu alții. în sinul A.A.U. 
domnește corupția și favoritismul.

In fine, „dizidenții" mai aduc și dovezi 
anormala mînuire a 
proasta structură or

ia poziția de ostraci- 
Ei arată că in 

abundă polilicie- 
în timp ce adevă-

privitoare la 
fondurilor, la 
ganizatorică. 
zare a antrenorilor, 
conducerea A.A.U. 
nii și afaceriștii, 
rații iubitori și pioni ai atletismului 
american sînt îndepărtați...

Pentru toate aceste motive, un mare 
număr de antrenori și atleți revol
tați de abuzurile, reacționarismul și 
incompetența A.A.U luptă pentru ru

perea atletismului 
de acest 
iniiințarea 
deratii de 
a S.U.A.
formarea noii fede- 
pină acum 52 de 

printre care 15 
și 9 campioni 

pe această listă 
Parry O’Brien, H. 

Oerter, Jay Silivester, 
Otis Da- 

Bill Nieder, Max 
etc. Iar triplul 

Melbourne, 
vio- 

A.A.U.-ului.

for și 
unei Fe- 
atletism 

Pentru

rații au semnat 
campioni americani, 
recordmani mondiali 
olimpici. întîlnim 
nume celebre ca : 
Connolly, Al. 
Rink Babka, Lee Calhoun, 
vis, Dallas Long, 
Truex, Rater Johnson 
campion olimpic de la 
Bobby Morrow, a publicat un 
lent articol împotriva

Presa occidentală, care comentează 
eu lux de amănunte acest caz, afirmă 
că „secesioniștii" vor avea dificultăți 
in ceea ce au întreprins. E 
posibil ca ei să intîmpine greutăți. 
Lupta cu A.A.U., instituție 
politică sportivă nu displace de loc 
guvernanților și pe care cercurile 
marii finanțe o sprijină efectiv, este 
grea pentru antrenorii și atleții ame
ricani. Ea poate eșua sau se poate 
termina cu un succes.

In orice caz însă, din toată această 
frămintare, 
are ocazia 
noase 
ale sportului 
mercantil, retrograd,

După 73 de ani 
A.A.U

foarte

a cărei

opinia publică sportivă 
să vadă clar cit de gău- 

sint organizațiile conducătoare 
american, spiritul lor 

reacționar.
de activitate, 

organizație reprezentativă a 
sportului de peste ocean, primește o 
lovitură care o face să se clatine 
serios și să i cadă vălul. Și-i vedem 
astfel toate găurile, toate dedesubtu
rile, toate tarele tipice sportului ca
pitalist...

RADU URZICEANU
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