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DJAKARTA 5. —• Trimisul special Agerpres, Ion Gălă- 
țe-anu, transmite:

Cea de-a cincea zi a vizitei de prietenie a conducători
lor de stat romini a coincis cu sărbătorirea Zilei forțelor 
armate ale Republicii Indonezia. Cu 17 ani în urmă, la 5 
octombrie 1945, două luni după proclamarea independenței 
Indoneziei, au fost create primele unități ale armatei na
ționale indoneziene.

. Festivitățile consacrate aniversării armatei s-au desfă
șurat pe un platou din apropierea grandiosului complex 
sportiv din Djakarta — construit cu ajutorul Uniunii So
vietice — unul din cele mai mari și mai moderne din Asia, 
unde, luna trecută, cu prilejul inaugurării sale, s-au des
fășurat jocurile olimpice asiatice. Acest complex ultramo
dern, cu un stadion cu 100 000 de locuri, a fost caracteri
zat în mod sugestiv de președintele Sukarno ca repre- 
zentind „o îmbinare a geniului sovietic cu fantezia in
doneziana".

Vineri ia ora 7 dimineața tribunele amenajate specia! 
cu prilejul sărbătoririi Zilei forțelor armate erau arhi
pline. In tribuna destinată persoanelor oficiale se aflau 
generalul Nasution, ministrul apărării și securității. 
Martadinata, ministrul forțelor navale, Omar Dhani, 
ministrul forțelor aeriene, Djani, ministrul forțelor te
restre, Djojonegoro, ministrul poliției, membri ai gu
vernului, invitați, reprezentanți ai corpului diplomatic.

La ora 7,40, în fața tribunelor a aterizat elicopterul 
cu care au venit de la Bogor tovarășii Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej și Ion Gheorghe Maurer, împreună cu președin
tele Sukarno. Ei au luat loc în tribuna centrală. Locuito-
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Dm nou la startul tradiționalului cros
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SĂ INTIMPINĂM 7 NOIEMBRIE"

p
0 importantă competiție atletică

• ATLEȚ1I FRUNTAȘI DIN NOU LA 
START • CLASAMENTELE VOR 

OGLINDI ACTIVITATEA DESFAȘUîîATA

Recordmana țării, Viorica Belmega, va 
obține oare un nou rezultat peste 6 

metri ?

OVITURA ot PEDEAPSA

PE MARGINEA 
JOCURILOR BALCANICE

EXTERNE

CAHPlOHATELt MONDIALE 
OE VOLEI

Mh

Astăzi și mîine se desfășoară în 
cinci centre din țară întrecerile unei 
noi competiții atletice de amploare: 
concursul republican pe echipe repre
zentative de regiuni. După cum arn 
mai anunțat întrecerile se desfășoară 
pe zone geografice: BACAU: partici
pă echipele regiunilor Bacău, Galați, 
Iași, Suceava; CONSTANȚA: Bra
șov, București, Dobrogea, Ploiești ; 
TIMIȘOARA: Argeș, Banat, Hune
doara, Oltenia; CLUJ: Cluj, Crișana, 
Maramureș, Mureș-Autonomă Ma
ghiară; BUCUREȘTI: participă echi
pele reprezentative ale celor 8 raioane 
din Capitală.

Echipele cîștlgătoare ale celor 
cinci zone se califică pentru etapa 
finală a acestei importante competiții 
care va avea loc în zilele de 13 și 
14 octombrie în Capitală.

Programul tehnic al concursurilor 
cuprinde următoarele probe: bărbați: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 in, 

10.000 m, 110 mg, 3.000 m obst., 
lungime, triplu, înălțime, prăjină, greu-

800 m, 4x100 m, 80 mg, lungime,

5.000 m,
4x100 m, „ . . .
tate, disc, suliță, ciocan, 10 km marș; femei : 100 m,
200 m, 400 m, f ’ "" '

(Continuare în pag. a 4-a)

PfRfORMANȚf REMARCAB11E
ALE ȘAIIIȘUlfîR ROMÎNI IA OLIMPIADĂ

VARNA 5 (prin tele
fon). — Marea întrecere 
șahistă de la Varna se 
apropie de sfîrșît. O lup
ta pasionantă se dă pen
tru obținerea victoriei în 
turneul final, care trebuie 
să ‘desemneze echipa 
campioană plimpică. In
teresul disputei este mă
rit de faptul că echipele 
fruntașe, țu numeroși 
mari maeștri în formație, 
primesc o replica dîrză 
din partea celorlalți coin- 
curenți, ceea ce face ca 
pe tabelul concursului 
să apară rezultate neaș
teptate. Unul din acestea 
se află acum în dreptul 
reprezentativei -R. P. Ro
mine, care în cea de a 
7-a rundă a realizat o 
performanță remarcabilă, 
obținând egalitate în fața 
deținătoarei titlului, pu
ternica echipă a Uniunii 
Sovietice. Luptînd cu 
multă însuflețire și deo-

c calendare.! toamnei 
sporiivc figurează Ii 
loc de cinste în a- 

zîle o competiție 
îndrăgiră de tinerii

ceste 
mult 
și tinerele din țara noas
tră, devenită tradițională, 
pentru mișcarea sportivă 
de la noi. crasul de mase 
„SÂ ÎNTÎMPINÂM 7 NO
IEMBRIE". Și în acest an 
mult așteptatele în treceai 
«tîmesc un interes deosebit 
și ede au începui să 
desfășoare 
sărbătoresc. Mii și mii de

se
întrun cadru

tineri din fabrici și uzine, 
de pe ogoarele fără haturi, 
din școli și institutele de 
învăț ămînt superior sînt 
dornici să se numere prin
tre cei mai buni, să treacă 
primii linia de sosire, să 
cinstească așa cum se cu
vine marea sărbătoare, cea 
dc a XXXXV-a aniversare 
a .Mai-ii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

I,a redacție, serișprile co
respondenților noștri rela
tând despre primele con
cursuri sosesc în număr 
din ce în ce mai mare. De 
altfel, ne aflăm în plină 
etapă inaugurală — pe a- 
soc tații —- care a avut 
startul la 24 septembrie și 
urmează să se încheie la 
22 ale lunii curente. Cei 
mai iuți dintre alergătorii 
primei etape își vor da 
întîlnire în cea de a doua 
și ultima fază a crosului 

interasociații pe orașe 
centre de comune înȘi

(Continuare în pag. a 3-a)
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AII, ÎN SALA flOREASCA,

ÎNTPECEREA DINTRE HALTEROFILII
ROF1ÎNI $1

la ora 
găzdui 
dintre 
Btieu-

Azi, cu începere de 
18, sala Floreasca va 
întrecerea de haltere 
selecționatele orașelor
rești și. Sofia. întâlnirea se a- 
nunță pasionantă avînd în ve
dere că în ambele echipe evo
luează cei mai buni halterofili 
d*n cete două orașe, campioni 
și recordmani republicani.

Echipa noastră va fi alcă
tuită, în ordinea categoriilor, 
din următorii sportivi : Ion 
Panait, Al. Toma, Balaș Fiți, 
Lisias Ionescu, Cornel Chele- 
men, Lazăr Baroga și Silviu 
Cazan.

Astăzi, pe velodromul Dinamo,

Un nou cuplaj bucureștean la handbal în 7:
Rapid și Dinamo—Știința

O nouă acțiune a echipei Steaua. Bulgarii trage 
puternic la poartă. (Fază din meciul Steaua—Știința)

Foto : T. Roibu

romîni au reușit să 
piept rcputațiloi' 

maeștri sovietici, cei 
buni din lume, fă- 
meci nul : 2—2.

jucătorilor

hiști 
tină 
mari
mai
cînd
Performanta 
noștri este cu Mit mai 
valoroasă, cu cît este
ALEXANDRA NICOLAU 
maestră internațională

(Continuare in pag. a 8-a)

Astăzi după-amiază, pe 
velodromul Dinamo, ama
torii de handbal vor asista 
la un nou și atractiv cu
plaj bucureștean : Steaua db 
— Rapid (ora 15,15) și Di
namo — știința. Pentru 
handbaliștii de la Steaua 
partida constituie o ulti
mă „repetiție generală'1 
publică în vederea întâl
nirilor din cadrul turneu
lui internațional care va 
începe marți. In ceea ce-1 
privește, oeferiștii vor a- 
runca în luptă toate cu
noștințele pentru a confir
ma comportarea frumoasă 
avută în urmă cu o săp- 
tămină în compania echi
pei Dinamo Bacău.

Și cel de-al doilea meci 
se anunță foarte disputat, 
cu toate că în ultimele 
partide știința s-a compor
tat sub posibilități.

Liderul seriei a doua, 
Dinamo Brașov, va sus
ține o partidă dificilă la

Pețroșeni, iar C.S.M. Re
șița poate ciștiga întîlni
rea 6u Voință sibiu. Așa 
că, duminică seara seria 
a doua poate avea un nou 
lider! De asemenea, se re
marcă derbiul timișorean: 
Știința — Tehncmetal.

Dintre partidele campio
natului feminin, cea mai 
importantă este cea de la 
București, care opune 
două dintre pretendentele' 
la șefia seriei I: Progresul 
BuCutești — 
Brașov (mîine 
pe terenul Progresul, 
la ora 11). Avînd avanta-! 
jul terenului, Progresul 
poate să-șl consolideze po
ziția de lider.

Fruntașa seriei a doua, 
Știința Timișoara se depla
sează la Tg Mureș, unde 
are o întîinire destul de 
grea, iar C.S.M, Sibiu 
joacă acasă cu Construc
torul Timișoara.

Tractorul 
dimineață 

de

BUGARI
S’ntein convinși că halterofil 

noștri vor lupta cu dîrzenie 
pentru a obține un rezultat cît 
mai bun.

D. 
lui

lotul

I

600 metalurgiști in excursie
Sîmbăta aceasta, unul 

din trenurile care va ple
ca din Capitală va fi .în
cărcat numai cu iubitori 
ai drumeției din raionul 
23 August. Este vorba de 
o excursie organizată de 
comisia de turism a clu
bului Metalul al raionului 
23 August și la care vor 
lua parte aproape 600 d« 
oameni ai muncii de la 
diverse asociații sportive 
din raion. Se vor vizita

na Secuilor, Pirîul Bece, 
Gura Diliamului, Căminul 
Alpin, Cioplea, Poiana Iz
voarelor, Clăbucet sosire.

Cu acest prilej se va or
ganiza o întâlnire în stea 
ce va avea loc, duminică 
în jurul /roi 12, în fața 
cabanei Gura Dihamului, 
ca și un concurs de orien
tare turistică ce se va dis
puta pe o distanță de 16 
km între Gura Dihamului

Popescu
Seredai,

R.P.R.

in 
în

R.P.R.
In

de fotbal al 
modificare.

căruia rne-

In
s-a. produs o 
locul lui Seredai, 
dicii i-au recomandat un re
paus mâi lung din cauza stă
rii sănătății, a fost introdus, 
jucătorul D. Popescu de la 
Viitorul. Se contează acum, și, 
pe aportul lui Nunweiller iii, 
pe care ultimele controale 
medicale l-au găsit apt pen
tru a face parte mai deoarte 
din lot.

Arbitrii jocurilor in
ternaționale de dunii- , 

nica viitoare, din <
Bucure;1!

Meciul de tineret R.P.R. — 
R.D.G. de duminică 14 oct.' 
va Ii condus de arbitrul g -ec, 
II. Slalhatos. Partida da jiP 
niorL' ■ dintre aceleași repre
zentative va fi arbiirată do 
V. Riwnian.țev (R.P. BiRgari^).

A sosii în Capitală 
N. V. Semașko, vice
președinte al F.I.B.A.

De joi se află în .Capi
tală N y. Semașko, pre
ședintele Federației de bas
chet a Uniunii Sovietice, 
vicepreședinte al Federației 
internaționale de baschet 
(F.I.Ș.A.), șeful catedrei 

de joctiri sportive de la In
stitutul central de 'educație 
fizică din Moscova. N. V. 
Semașko va face un schimb 
de experiență cu o serie de 
antrenori, profesori de edu
cație fizică și activiști ăi 
mișcării de cultură fizică și 
sport din țara noastră.

tală N y. Semașko,



PREGĂTIRI PENTRU BUNĂ DESFĂȘURARE A FAZEI INTERREGIONALE în asociația Rulmentul se poate face mai mult

A „CUPEI AGRICULTURir*—ZONA DE IA ARGEȘ
In toate satele 

triei noastre, la 
dă marea bătălie 
de toamnă. Mîinile harnice 
colectiviștilor pregătesc acum re
coltele bogate din vara viitoare. 
Curind semințele vor primi hrana 
roditoare a pămîntului. Apoi în 
ceasurile libere, făuritorii recol
telor bogate se vor întrece din 
nou, cu pasiunea și dîrzenia care 
îi caracterizează, pe terenurile de 
sport. In etapele trecute s-au a- 
les cei mai buni dintre sportivii 
satelor, participanți la marea 
competiție de mase „Cupa Agri
culturii". In regiunea Argeș se 
va desfășura una dintre fazele 
finale interregionale. Pentru a 
afla cum au fost pregătite con
dițiile de desfășurare a acestei 
competiții ne-am adresat tovară
șului Alexandru Oțeleanu, vice
președinte al consiliului regional 
UCFS Argeș, rugîndu-1 să ne 
vorbească despre măsurile luate.

și comunele pa- 
ora actuală, se 
a insămînțărilor 

ale

— In regiunea noastră — ne-a spus 
el — sportul sătesc a luat o mare 
dezvoltare în ultimii ani. Mfi de ti
neri se prezintă la startul competi
țiilor de mase, iar nivelul mereu cres- 
cînd al concursurilor a atras pe te
renurile de sport și un număr din 
ce în ce mai mare de spectatori, 
lată de ce vestea organizării unei 
faze interregionale în regiunea 
noastră a stîrnit un deosebit interes 
atîț printre sportivii participanți la 
această competiție, cit și printre ac
tiviștii sportivi și spectatori ai în
trecerilor «portive.

— S-au stabilit datele și locul 
unde vor avea loc concursurile'5

— Desigur. Potrivit regulamentu
lui de desfășurare a acestei mari în
treceri faza interregională se va 
disputa intre 12 și 14 octombrie 
Consiliu! regional UCFS, în colabo
rare cu Comitetul regional U.T.M.. 
studiind condițiile concrete și ținind 
seama și de cererile asociațiilor spor
tive respective, au hotărit ca această 
fază să se dispute in comunele Piatra 
Sat, Băneasa, Curtișoara și Priseaca 
din raionul Slatina. S-a avut în vede
re și faptul că acest raion se bucură 
de o frumoasă tradiție in ceea ce 
privește sportul sătesc. De aci, de la 
Coteana, a pornit inițiativa organi
zării -duminicilor sportive”...

— Ce măsuri au fost luate in 
legătură cu buna desfășurare a 

•-JX>ncursurilor ?

— încă de pe acum a fost formată 
• comisie de organizare din care fac 
parte reprezentanți ai organizațiilor și 
instituțiilor raionale. Asemenea comi
sii au fost înființate și în comunele 
amintite. S-au luat măsuri pentru a- 
menajarea și reamenajarea bazelor 
sportive simple pe care vor avea loc 
concursurile. Astfel, la Piatra Sat se 
va reamenaja terenul de volei de la 
GA S. șj se va amenaja incâ nn te
ren La Găneasa va fi refăcut tere
nul de oină și se va sttabili traseul 
pentru întrecerile cicliste. La Curti
șoara va fi reamenajat un teren de 
handbal. In comuna Priseaca va

O nouă bază sportiva 
in orașul Ploiești

Tinerii de la asociata sportivă 
Olimpia Uzina 2 Ploiești au amena
jat prin muncă voluntară un teren 
de handbal. De asemenea, ei lucrea
ză acum la amenajarea unui teren 
de volei și a unuia de fotbal.

M. POPESCU—coresp.

150 DE PARTICIPANT!
IN CAMPIONATUL ASOCIAȚIEI
Consiliul asociației sportive La

minorul din Brăila pune un accent 
deosebit pe atragerea membrilor 
UCFS în activitatea competițională. 
în acest scop s-a organiz-t recent 
campionatul asociației sportive.

La fotbal (toate meciurile s-au dis
putat pe terenul aparținînd asocia-

[Convorbire cu toy. ALEX. OȚE- 
LEANU, vicepreședinte al consi
liului regional UCFS Argeș)

reamenajat terenul de fotbal. To-fi .
tul se va face prin munca voluntară 
a tineretului iubitor 
aceste localității.

de sport, din

— Unde se vor 
creț întrecerile pe

desfășura, con- 
probe ?

la Piatra Sat,— Voleiul șl trăita 
ohia și ciclismul la Găneasa, hand
balul și gimnastica la Curtișoara. în
trecerile de popice și atletice vor 
avea loc pe stadionul 1 Mai din Sla
tina. A fost asigurat și numărul de 
oficiali necesar pentru desfășurarea 
corectă a tuturor probelor.

— Cum a fost rezolvată pro
blema cazării participanților și 
oficialilor ?

— La edițiile trecute, la care am 
participat, sportivii noștri au fost

Campioni regionali in Cupa Agriculturii"11

Gimna&tii din comuna Coldău — campioni regionali

ale raionuluiIn șapte comune
Gherla din regiunea Cluj au fost 
arborate drapele și pancarte pe care 
scria: „Succes participanților la eta
pa regională a Cupei Agriculturii". 
Iar pe terenurile de sport s-au des- 

Ih co~ 
înunâ Ța ga Tâu intîlniț cei mai 
buni trința^i ^in_ NȘșjjud, Bistrița, 
Gherla, Cluj1 care, dezbrăcmdu-și că- 
mășile cusute Ia mînecj și la poală 
cu frumoase motive naționale, au 
îmbrăcat maiourile de luptători. Lâ 
Fizeșul Gherlei s-au întîlniț handba
liștii, la Răscruci s-au întrecut fot
baliștii, demonslrînd o neașteptat de 
înaltă tehnică de joc, iar între Iclod 
și Răscruci, pe șoseaua asfaltată, 
au „alergat" cicliștii. Mii de specta
tori au urmărit și întrecerile de vo
lei din comuna Mintiul Gherlei, în
trecerile de oină de 
desfășurarea probelor 
stadionul din Gherla.

După două zile de 
dionul din Gherla au 
tivitatea de închidere 
învingătorii etapei regionale: echipa 
de fotbal a comunei Jelna din raio- 

echipa de oină a 
din Chiuești ra- 

Și 
Au

la Livada și 
de atletism pe

întreceri pe sta- 
defilat. la fes- 

a competiției.

nul Bistrița, 
asociației „Izvorul 
ionul Dej, gimnaștii din Coldău 
gimnastele din Florești (Cluj), 
defilat în pas mindru și cadențat 
handbaliștii. handbalistele și voleiba
liștii din Beclean (Dej), voleiba
listele din Cuzdioara (Dej) și cei trei 
campioni la trîntă din raionul Bis
trița: Lenard, Flămind și Puțura. 
Apoi au trecut prin fața spectatorilor 
atleții campioni: stafetiștii (4x100) 
din Cluj, Aiud și Dej și numeroșii

La Laminorul Brăila,

ției Laminorul) s-au întrecut opt 
formații. Locul I a revenit fotbaliș
tilor din echipa secției trăgătorie. La 
tenis de masă (48 de concurenți) 
sudorul Al. Calabre și-a adjudecat 
victoria. La concursul de aruncarea 
greutății (16 participant) titlul de 
campion al asociației a revenit strun
garului Stoica Barta. 

oaspeții cetățenilor din comunele un
de aveau loc întrecerile. Cind s-au 
întors acasă, ei au povestit despre 
ospitalitatea și dragostea cu care 
au fost înconjurați. La știrea că și 
in regiunea noastră va fi organizată 
anul acesta faza interregională, mulți 
cetățeni din comunele respective au 
cerut să primească in gazdă sportivi 
participanți. Sîntem convinși, avind 
în vedere dragostea pentru sport a 
oamenilor din regiunea noastră, ospi
talitatea care îi caracterizează, că 
din acest punct de vedere, nu vom 
fi cu nimic mai prejos decit celelalte 
regiuni organizatoare. Locuitorii re
giunii noastre vor fi mindri să a- 
rate oaspeților veniți cu acest prilej 
că și la noi s-a muncit cu spor și 
că viața a devenit din ce în ce mai 
frumoasă și mai bogată. Cred că 
sint in asentimentul sportivilor și 
cetățenilor din comunele pe care 
le-am amintit să doresc viitorilor 
noștri oaspeți SA VINA SĂNĂTOȘI, 
LA NOI! II AȘTEPTAM CU PLĂ
CERE!

participanți la întreceri în probele de 
atletism, printre care merită să re
marcăm cîțiva învingători: Ana Ne
gru (Coțoca-Cluj) 100 m și 800 m. 
— 15 sec. și respectiv 2:51.6; Au
gusta Bugnaru — grgjiUțe — 11,37 
m; Leonida Rusu — 3 km marș — 
18:14,0; Ion Căpraru (Cluj! cros 
4000 m Țj:23 aijiL

întrecerile fazei regionale a „Ca
pei 'Agriculturii" din regiunea Cluj, 
la gafe au participat 586 de concu- 
îenți difi zeîe rălCâne, s-’au încheiat. 
Dar în comunele raionului Gherla, a- 
colo unde s-au desfășurat concursu
rile domnește încă o animație neo
bișnuită. Multe ramuri sportive încă 
puțin cunoscute au trezit un viu in
teres și tineretul satelor le-au și în
drăgit și au început să le practice.

VIOREL TONCEANU

EXPLICAȚIA UNUI 16-0
Vocea crainicului s-a auzit deosebit 

de clară în sala mare și spațioasă:
— Dinamo București învinge cu 

16—0 pe Progresul București deoa
rece ultima echipă nu a prezentat la 
cîntar numărul minim de concu
renți !

In clipa aceea am aruncat o pri
vire spre banca unde stăteau cei 
doi antrenori ai 
echipei Progresul 
București. Atît Pe
tre loanițescu cit 
și Marin Belușică 
au plecat o clipă 
capul în jos, parcă 
spuse. Cu cîteva zile, la un ultim 
antrenament, înaintea importantei 
întîlnirj cu dinamoviștii. antrenorii 
și sportivii au discutat cum să al
cătuiască echipa. întîlnirea era de 
prestigiu și luptătorii de la Progresul 
voiau să reediteze performanța din 
primăvară. Atunci, ei au învins la 
mare luptă pe dinamoviști. Atît ei 
cit și dinamoviștii s-au pregătit 
foarte serios pentru această confrun
tare de lupte libere. Profesorul de 
educație fizică Victor Dona, antreno
rul luptătorilor de la clubul Dinamo, 
ne promitea o revanșă spectacu
loasă. Antrenorii Petre Ioa- 
nițescu și M. Belușică voiau să arate 
că victoria din tur nu a fost întîm- 
plătoare. Și cum spuneam, pregăti
rile celor de la Progresul au fost

rușinați de ceie

din Bîrlad. 
uzine și fabrici

în 
mai

Fabrica Rulmentul 
Una dintre sutele de 
construite în anii de democrație popu
lară. Produsele sale au trecut de
mult hotarele patriei, făcînd să
crească și mai mult faima priceperii 
și hărniciei poporului nostru.

Muncitorii, tehnicienii, inginerii și 
funcționarii fabricii sint tineri, în 
marea lor majoritate. Și tineretului 
îi place sportul. Așa se explică fap
tul că numărul membrilor UCFS a 
ajuns la aproape 1.800. Au devenit 
membrj UCFS din dorința de a prac
tica voleiul, tenisul de masă, atle
tismul, șahul, rugbiul sau pentru a 
face turism. Pentru a răspunde aces
tor dorinți, consiliul asociației a or
ganizat în acest an Spartachiada de 
vară a tineretului, „Cupa 6 Martie" 
la rugbi și alte competiții sportive. 
De asemenea, unii membri UCFS 
au participat la o serie de excursii. 
Mai trebuie spus că gimnastica 
producție a fost introdusă în 
multe secții ale fabricii.

In asociație se acordă atenție și 
sportului de performanță. Rugbiștii 
formează un XV valoros, care în pre
zent activează în campionatul de 
calificare, și sint fruntașii unei serii.

Dar, rezultatele obținute pină în 
prezent sint departe de posibilitățile 
existente în ceea ce privește angre
narea unui număr cit mai mare de 
muncitori, tehnicieni, ingineri și func
ționari în practicarea exercițiilor fi
zice.
în 
cate 
țară 
consiliului asociației pentru a le apli
ca. De exemplu, la începutul lunii 
septembrie campionatul asociației nu 
era organizat. A fost necesară tra-

Formele de atragere a maselor 
practicarea sportului, indl- 
de documentele Conferinței pe 
a UCFS, nu au stat în atenția

Gimnastica de inviorare
(Imitarea diferitelor
alergare ușoară pe 
camerei.

Ex. 1. Mers și 
loc sau în jurul

legănarea brațului 
îndoirea ușoară a

Ex. 2. Stînd: 
drept înapoi cu 
genunchilor, apoi legănarea Iui e- 
nergică înainte imitînd mișcarea de 
aruncare 
cută de 
4 ori cu

a bilei la popice. Se exe-
4 ori cu brațul drept și de 
brațul sting.

Ex. 3. Stînd cu mîinile Ia umăr: 
fandare înainte pe piciorul drept, 
cu întinderea brațului drept înainte, 
imitînd atacul la floretă. Revenire. 
Aceeași cu stîngul. Se execută de 
?~12 °ri- , j

Ex. 4. Șezînd pe covor cu brațele 
îndoite la piept: îndoirea corpului în 
față cu întinderea brațelor înainte 
(1), revenire cu spatele drept și mîi
nile la piept (2). Se repetă de 10— 
12 ori, imitînd mișcarea de vîslîre.

Ex. 5. Stînd cu picioarele ușor de
părtate: răsucirea lentă a trunchiului 
spre stingă cu ducerea brațului 
drept lateral la stînga și înapoi apoi 
zvîcnirea energică a brațului drept 
cu răsucirea spre dreapta imitind 
lovitura de „rever" la tenis. Se exe

I. Tobă au început să „facă" cate
goria cu cîteva zile înainte, renun- 
țînd la mîncăruri substanțiale.

Și totuși, întîlnirea nu a avut loc. 
Dumitru Juravel, de Ia categoria 
mijlocie, nu s-a prezentat la cîntar. 
Echipa Progresul fiind lipsită de 
doi concurenți (la o categorie su
perioară nu au titular) a fost eli

minată din concurs.
Arbitrul principal 
Dumitru Petrică a 
procedat conform 

regulamentului. Ne 
întrebam insa cum a procedat Dumitru 
Juravel, vinovat față de antrenorii săi 
și mai ales față de membrii echipei 
de lupte libere Progresul. Nu este 
vorba de faptul că ei au pierdut re
vanșa cu Dinamo și încă două în- 
tilniri, ci de faptul că din cauza 
unui element nedisciplinat, o serie 
de tineri care au făcut deplasarea 
(și asta a costat bani), au fost lipsiți 
de posibilitatea de a se întrece.

Antrenorii sint supărați pe bună 
dreptate. Cu asta însă nu vor face 
nimic. Ne punem întrebarea de ce 
nu promovează un tînăr, mai puțin 
experimentat, dar care ține la echipa 
sa și pentru care nu există cinste 
mai mare 
clubului ?
Așteptăm răspunsul chiar la etapa 
de duminică 1

decit să apere culorile 
Este oare așa de greu ?

consiliu- 
raional 

măsurile

sarea de sarcini concrete 
lui, din partea consiliilor 
și regional pentru a se lua 
necesare în vederea organizării în
trecerilor la atletism, rugbi, fotbal, 
tenis de masă și șah. Și in ce pri
vește turismul s-a făcut prea puțin. 
Cele cîteva excursii, Ia care a par
ticipat un număr destul de mic de 
membri UCFS, s-au inițiat mai ales 
cu ocazia unor- meciuri de fotbal. 
Sint posibilități de organizare a unor 
excursii moto și cicloturistice, totuși 
asemenea acțiuni n-au fost inițiate. 
Gimnastica în producție nu este 
practicată sistematic și cu regulari
tate. La unele grupe, instructorii con
duc formal exercițiile.

Cauza principală a , acestei stări 
de lucruri o constituie faptul că aso
ciația sportivă (președinte ing. 
Ilisei) și-a îndreptat în principal 
tenția spre echipa de fotbal care 
tivează în campionatul regional, 
de activitatea celorlalte 12 secții 
ramură de sport s-a ocupat spora
dic sau a lăsat totul pe seama bi
rourilor de secții. Lipsa unor compe
tiții, ca de exemplu campionatul a- 
sociației, care să angreneze un nu
măr cit mai mare de salariați în 
practicarea exercițiilor fizice a dus 
la situația că, de cîtva timp, numă
rul membrilor U.C.F.S. nu a mai 
crescut.

Lipsurile arătate mai sus au ieșit 
la iveală cu ocazia unei recente a- 
nalize 
ciației.
că toți 
ciși să 
lucruri, 
devină 
că în curind vom primi vești în fi- 
cest sens.

I. 
a- 

ac- 
iar 
pe

a activității consiliului aso- 
Cu acest prilej s-a arătat 
membrii consiliului sint de- 
remedieze această stare de 
ca asociația Rulmentul să 

o asociație fruntașă. Sperăm

— V.

sporturi)
6—8 ori cu fiecare braț încută de 

parte.
Ex. 6. 

spetezele 
cioarelor 
dalare pe bicicletă. Se 
3—4 ori cite 8 mișcări 
pedalare.

Ex. 7. Sărituri ușoare 
ducerea succesivă a genunchilor 
piept imitînd galopul.

Ne sprijinim cu mîinile 
a 2 scaune: ridicarea 

și imitarea mișcării de 
execută 
rapide

pe loc



pe amatorii 
cu mănuși

ASIA SEARA, LA DINAMO,

campionatele mondiale

STARTULUI

cinematografului Tudor Vladi- 
(Dudești), tramvai 19 — stafia

a 11-a (Leningrad) : India, 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria. 

Ungară, grupa a IlI-a (Kiev): 
Chineză, Japonia, R. D. Ger-
R P.D. Coreeană; grupa a

ÎNAINTEA

C. Stănescu—Dobre Pavel, 
cap de afiș

Mîine: Voința—Farul

întîlni rea dmire C. StXnescu și Dobre Pavel suscita 
un viu interes. Iată-1 pe dinamovist (dreapta) înlr-o 

partida cu I. Astaloș

Primele două clasate in campiona
tul republican pe echipe. formațiile 
Dinamo și C.S.O. Brăila, se întîlnesc 
astă-seară, de la ora 19, pe ringul in- 
sWat în incinta stadionului Dinamo, 

* într-o întîlnire care se anunță pasio
nantă. Se știe că în turul competiției, 
dinamoviștii au cîștigat destul de greu 
la Brăila, cu scorul de 21—18 Progra
mul reuniunii de astă-seară este ur
mătorul : Davidescu — Deicu, Crăciun 
— Ștefănescu, Gheorghiu — Antonia, 
Birsu — Bohor, Pintilie — Rusu. du
rea — Baltă, Sfănescu — Dobre Pa
vel, Monea — Marin Costel. Felea — 
Corfiatis, Mariuțan — Zecea.

Mîine dimineață, de la ora 10, Voința 
primește replica puternicei echipe con- 
stănțene, Farul. Gala va _avea loc în 
grădina 
mirescu

^Vitan.

Au rămas zile numărate pînă cînd. 
în patru orașe ale Uniunii Sovie
tice, se va da startul în cea mai 
mare confruntare voleibalistică, cam
pionatele mondiale pe anul 1962. 
Competiție tradițională, „mondialele” 
din acest an reunesc în lupta pen
tru titlurile supreme 16 formații fe
minine și 23 de reprezentative mas
culine. în general, la campionatele 
mondiale de la Moscova sînt repre
zentate 24 de țări. Dintre acestea, 
15 participă atît cu echipe masculine, 
cît și feminine (Austria, Brazilia, 
R. P. Polonă, Turcia, India, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Bulgaria, R. P. 
Ungară, R.P. Chineză, Japonia, R.D. 
Germană, R.P.D. Coreeană, R P. Ro- 
mînă, U.R.S.S., Olanda), R. F. Ger
mană va fi reprezentată numai de 
echipa feminina, în timp ce alte 8 
țări participă numai la întrecerea 
rezervată formațiilor masculine (Iu
goslavia, Italia, Belgia, R. P. Al
bania. Finlanda, Tunisia, R. P. Mon
golă. Izrael).

La comitetul de organizare sînt 
pe terminate toate pregătirile pen
tru ca întrecerea celor mai puternice 
echipe de volei din întreaga lume 
să cunoască un deplin succes. Dintre 
ultimele noutăți reținem în primul 
rînd repartizarea tuturor echipelor 
înscrise în patru grupe feminine și 
cinci masculine. După cum am mai 
anunțat, echipa noastră feminină va 
evolua în grupa de la Moscova (a 
IV-a) alături de reprezentativele 
Uniunii Sovietice, Olandei și R. F. 
Germane. Reprezentativa masculină a 
R. P Romîne face parte din grupa 
a H-a, care va susține jocurile pre
liminare lâ Leningrad, alături de 
selecționatei? Italiei, R. P. Ungare, 
Belgiei și R.P.D. Coreene.

Dar iată componența tuturor gru
pelor și orașelor în care se vor 
disputa jocurile preliminare:

Start In returul campionatului pe echipe

Atenție la calitatea partidelor
Acum, cînd întrecerile 

primei părți a competi
ției s-au încheiat, cînd 
se cunosc liderii, ca și 
echipele clasate pe ulti
mele locuri in serii, vom 
face o sumară analiză 
a modului cum s-a des
fășurat turul acestui 
campionat.

De la bun început tre
buie spus că întrecerile 
sînt deosebit de utile, 
datorită faptului că an
grenează un număr im
portant de boxeri, că
rora li se asigură astfel 
continuitate în pregătire 
și în competiții. De ase
menea, întîlnirile de pină 
acum au dat prilejui u- 
nor tineri (ca I. Pițu- 
Farul, M. Tache-C.S.O. 
Galați, C. Buzuluc- 
C.S.O, Reșița șa.) să 
se afirme. Cît privește 
insă calitatea meciurilor 
disputate in primele trei 
etape — cu unele mici 
excepții — aceasta nu a 
satisfăcut 
sportului 
Deși pe plan internațio
nal, boxerii romini obțin 
— după cum se știe — 
rezultate bune, iar ca
litatea boxului prestat de 
ei este adesea elogiată 
de specialiștii străini, 
totuși. în întîlnirile din 
a actualului campionatprima parte

pe echipe pugiliștii noștri n-au cores
puns decit în mică măsură. De ce oare? 
Explicația e simplă și ține de o lipsă 
mai veche a boxului nostru: in multe 
djnfre sălile noastre de box, procesul 
de instruire și antrenament nu se face 
la nivelul cerințelor actuale. Atunci 
însă cînd sînf chemați în di’erite lo
turi reprezentative, boxerii au un pro
gram de pregătire minuțios alcătuit, 
care se bazează pe ultimele cuceriri 
din tehnica boxului și firesc obțin re-

zultate bune. Considerăm că este ab
solut necesar ca antrenorului federal, 
precum și antrenorilor care răspund 
de 
de 
fie 
tru 
de 
ciațiilor sportive, spre a sprijini prac
tic munca celorlalți antrenori, pentru 
a le orienta mai bine activitatea.

Una dintre cele mai serioase lacune 
ale actualului campionat pe echipe se 
datorește faptului că aproape toate 
formațiile au recurs la improvizații 
din lipsă de titulari la unele categorii 
de greutate. In fiecare echipă există, 
desigur, boxeri buni, care în evoluția 
lor pun accentul pe tehnică, dar tot
odată, există și boxeri care nu pre
zintă vreo valoare și care, firește, vor 
să suplinească această lipsă printr-un 
box bazat „pe bătaie", iar atunci cînd 
simt că nu mai au nici resurse fizice, 
toarte simplu, abandonează. Așa se 
explică valoarea scăzută a unor me
ciuri din prima parte a campionatului 
pe echipe, abundența abandonurilor. 
Evoluția nesatisfăcătoare a unor boxeri 
ca Al. Buchete și D Vîlceanu (Con
structorul Hunedoara 1 O. Cioloca 
(C.Ș.O. Galați), P Baltă (C.S.O. 
Brăila), D. lonescu (Voința), C. Papp 
(A.S.A. Crișul). D Fiii, St Mașco- 
vescu (C.S.O Reșița) etc. trebuie să 
dea de gîndit atît boxerilor respectivi 
cit și antrenorilor care răspund de 
pregătirea acestora

Anul acesta, după cum se vede, e- 
chipelor li s-a permis să recurgă la 
improvizații, la umplerea _. „golurilor” 
cu elemente slab pregătite (se știe că 
neprezentarea in ring a urnii boxer se 
penalizează cu zero puncte). Consi
derăm însă că la viitorul campionat 
pe echipe, antrenorii trebuie să acorde 
o deosebită atenție completării loturi
lor la toate categoriile de greutate, iar 
forul de resort să nu mai permită sub 
nici un motiv înscrierea in competiție 
a unor așa-ziși „boxeri” care, de fapt, 
nu au nimic comun cu această disci
plină.

pregătirea echipelor reprezentative 
juniori, tineret și de seniori, să le 
create condiții și mai bune pen- 
a se deplasa sistematic in sălile 

antrenament ale cluburilor și aso-

R CALÂRAȘANU

TINERII BOXERI ROMlNI EVOLUEAZĂ ASîA-SEARA tA BUDAPESTA
Astă-seară. la Budapesta, reprezen- joi dimineața. Formația pe care o vom 

. .., o p p Prtmînp infîl- alinia astă-seară este următoarea: Ciu-tativa de tineret a R. P Romine mtrt Anghel Djfw Dumitresctti
nește echipa corespunzătoare a R. r. Lâw, Mentzel, loanovid și
Ungare. Boxerii au părăsit Capitala Gheorghioni.

FEMININ : grupa I (Riga) : Aus
tria, Brazilia. R. P. Polonă, Turcia; 
grupa 
R. S. 
R. P. 
R. P 
mană, , _ .
IV-a (Moscova) s R. P. Romînă, U- 
niunea Sovietică, Olanda, R. F. Ger
mană.

MASCULIN i grupa I (Riga) : 
Austria, Turcia, Iugoslavia. Brazilia; 
grupa a Il-a (Leningrad): Italia, R 
P. Ungară, Belgia, R. P. Romînă, 
R.P.D. Coreeană; grupa a IH-a (Kiev): 
Japonia R.D. Germană. R.P. Polonă.
R. P. Albania; gi-upa a IV-a: Olan
da, Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, 
Finlanda, Tunisia ; grupa a V-a: R.
S. Cehoslovacă, R. P. Bulgaria. R
P. Mongolă, Izrael, India (grupele 
a (V-a și a V-a vor juca la Mos
cova). ■

Jocurile preliminare vor începe la 
12 octombrie în grupele alcătuite 
din 5 echipe continuînd pînă la 16 
octombrie. In grupele alcătuite din 
4 echipe jocurile preliminare vor 
avea loc între 13—15 octombrie.

Turneele finale vor fi găzduite de 
două orașe; Moscova și Kiev. în 
capitala U.R.S.S. se vor întrece echi
pele care vor lupta pentru locurile 
1—8 (feminin) și 1—10, 21—23 (mas
culin). In orașul' Kiev se vor des
fășura turneele pentru locurile 11—20 
(masculin) și 9—16 (feminin). Atît 
la Moscova, cît și la Kiev, turneele 
finale vor începe la 18 octombrie.

• „Cehoslovacia, Romînia și Po
lonia sînt cele trei echipe de care 
trebuie să ținem seama la apropiata 
ediție a campionatelor mondiale de 
volei de la Moscova” — a declarat 
Nikolai Bn'ovici. unul din antrenorii 
reprezentativei Uniunii Sovietice.

«gM.ilTTIHhlUl

Cinci jocuri in Capitală
— ruine, pc stadionul Diiiaino, cuplaj Ducurcșlcan —

Din
București sînt... favorizați: cinci din 
cele șase partide ale etapei a XVI I a 
sînt programate pe stadioanele din 
Capitală. Așadar, cu excepția cam
pionilor care vor întîlni formația stu 
denților timișoreni, într-un meci des 
tul 
10 
în 
Iul 
șenilor care au realizat duminică 0-0 
cu Dinamo și care au pornit cu ho- 
tărîre să scape de zona retrogradării. 
Olimpia joacă „acasă" cu Știința Cluj 
dar e greu de crezut că va reuși să 
cîștige mai mult decit un punct. In 
Parcul Copilului va evolua mîine și 
formația studenților din Petroșeni 
care poate încurca multe din soco
telile Grivitei Roșii, actualul lider a> 
clasamentului. Ascendența de formă 
a rugbiștilor de la Grivița Roșie (în
vingători la scor în fața Științei Ti
mișoara, duminică), ne face însă să 
credem că în fruntea clasamentului 
nu se vor poduce schimbări după 
etapa de mîine.

nou, amatorii de rugbi din

de echilibrat, rugbiștii celorlalte 
echipe de categoria A vor evolua 
fața publicului bucureștean. Meta- 
are un meci greu în compania ie-

Programul complet 
METALUL—CSMS 

Gloria, ora 9
OLIMPIA—ȘTIINȚA 

ren Olimpia, ora 9
ROȘIE—ȘTIINȚA PE- 

teren Parcul Copilului,

al etapei : 
IAȘI, teren

CLUJ. te-

să sublinieze valoarea ridicată a ce
lor două formații.

A FOST STABILIT LOTUL DE JUCĂ
TORI PENTRU MECIUL CU FRANȚA

După jocurile de verificare care au 
avut loc în ultimele două săptămîni, 
antrenorii lotului republican s-au oprit 
asupra jucătorilor din rîndul cărora 
va 
va 
fel, 
în

fi alcătuită echipa noastră care 
întîlni reprezentativa Franței. Ast- 
după „trialul” de miercuri — și 

general; după forma arătată, au
fost selecționați următorii : DAIC1U- 
LESCU (fundaș), CIOBĂNEL. SAVA, 
TEODORESCU (aripi), WUSEK, 1RI- 
MESCU, CORDOS (centri). CHIRIAC, 
MATEESCU, COSTEL STANESCU, 
PILA (mijlocași), MORARU, DE- 
MIAN, MIRCEA RUSU, ZLATOIANU 
(linia a IlI-a), VASILE RUSU, PRE
DA, CELEA (linia a H-a), AL. IO- 
NESCU, GRUN, DROBOTA, CAPU- 
ȘAN. IORDACHESCU (linia I). 
Firește, lotul urmează să fie comple
tat cu fundașul PENCIU, cînd acesta 
va fi restabilit după accidentul su
ferit.

PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET

BUCUREȘTI—UN1-

GR IVITA
TROȘENI. 
ora II

ȘTIINȚA
REA. stadionul Dinamo, ora 14.30

DINAMO—PROGRESUL, stadio
nul Dinamo, ora 16,00

ȘT'INȚA TIMIȘOARA—STEAUA

In aceste zile au început și pregă
tirile lotului de tineret. Miercuri, ti
nerii rugbiști vor susține primul joc 
de verificare. Meciul se va desfășura 
pe stadionul Tineretului, la ora 15.

Și — în continuarea acțiunii atît de 
binevenite a FRR — din nou un cu
plaj bucureștean, găzduit de data a- 
ceasta de stadionul Dinamo. In „des
chidere”, ȘtHnța București va întîlni 
echipa Unirea într-o partidă 
pentru studenții bucureșteni 
cupă în prezent locul XI ți 
părat nevoie de un rezultat
bil. Așteptat cu justificat interes, me
ciul Dinamo—Progresul va oferi, fără 
îndoială, o întrecere frumoasă care

decisiva 
care o- 
au nea- 
favora-

Reprezentativele masculine de volei ale R. P. Romine și R. P. Bulgaria vor 
fi ca siguranță printre protagonistele confruntării mondiale de la Moscova. 
Iată o imagine de la ultima hor verificare, efectuată in septembrie la Bucu
rești fi încheiată cu 3—0 in favoarea echipei noastre. In această fază, ata

cul lui Plocon nu poate.............. " ' ’ ------ --fi anihilat de blocajul echipei bulgare.
Foto: T. Chioreanu

• Reprezentativa masculină 
lei a Franței este pregătită 
derea campionatelor mondiale de 
tul antrenor al selecționatei Ceho
slovaciei, Josef Kozak La & octom
brie echipa Franței susține ultima ve
rificare, întîlnind reprezentativa Bra
ziliei.

• Una 
discutată 
trativ al 
volei întrunit la Moscova în perioada 
campionatelor va fi repartizarea e- 
chipelor pentru Jocurile Olimpice din 
anul 1964.
• Din Moscova, spre diferite col

țuri ale lumii, au plecat recent

de 
în

vo- 
ve- 

fos-

pachete 
chet se 
care se 
pionate

neobișnuite. In fiecare pa- 
aflau mingi din acelea cu 

va juca Ia apropiatele cam- 
mondiale. fi, (

preajma campionatelor mon

„Să

Din nou la startul 
tradiționalului cros 
îatÎHjpiaăin 7 Noiembrie"

( Urmare din pag. 1)

I 1)00 m

din problemele care va fi 
de către consiliul adminis- 
Federației internaționale de

• In .
diale se vor organiza seminarii in
ternaționale pentru arbitri, cu par
ticiparea unor arbitri de categorie 
internațională din Uniunea Șpyje- 
tică și din alte țări ale lumii

• Federația de volei a Uniunii So
vietice a invitat un mare număr de 
antrenori și arbitri sovietici pentru 
a urmări jocurile din cadrul cam
pionatelor mondiale.

mediul sătesc — care va fi organizată 
în întreaga fără pe ziua de 4 noiem
brie. Pentru Capitală competiția este 
eșalonată pe trei etaoe și anume : pe 
asociații, cu aceleași date ca în restul 
țării, intemsociații, pe cluburi sportive 
în ziua de 28 octombrie și, înfine, in- 
terelubiwi pe orașul București, la 4 
noiembrie.

Și la actuala ediție sînt prevăzute 
probe pentru patru categorii de alergă
tori, cu distanțe variabile în funcție de 
etapa programată : junioare 400 si 500 

! m ; juniori 800 și 1.000 m; senioare 
• 500 și 800 m ; seniori 1.000 și 1.500 m.

Concurenfii și concurentele din Capi- 
i (alâ vor parcurge în etapa a II!-a ur

mătoarele distanțe în aceeași ordine a 
categoriilor: 600 m; 1.500 m.

i și 2.000 m. Este știut faptul că la în- 
j treceri nu pot participa sportivi cu cla

sificare superioară (maeștri, cat. 1 și 
II), indiferent de ramura sportivă la 
care activează. Anul acesta regula mea*

i tul crosului cuprinde și o noutate : a- 
| tleții și atletele din asociații și cluburi 

sportive, legitimați în secțiile respec- 
' live, indiferent de categorici, «m mai 
| pot fi înscriși la start. Aceasta peni ni 

a nu crea un decalaj prea mare de 
pregătire și valoare între pârtieipanti, 
în marea lor majoritate debut an ți îta a- 
semenea concursuri.

După cum se vede, caracterul de 
masă, larg popular al acestei competiții 
este pregnant. De aceea consiliile aso
ciațiilor sportive care organizează prima 
etapă vor fi preocupate, desigur, de an
grenarea din timp a unui număr cît 
mai mare de tineri și tinere la întreceri, 
vor trebui să urmărească, prin tehnicie
nii lor, posibilitățile concurentilor 
tru a spori numărul elementelor talentate, 

i perspectivă, în secțiile de atletism. 
...Startul a fost dat ! Pe aleile parcu 

rilor, pe covorul arămiu al frunzelor 
de toamnă, așezat ca o zgură proaspătă 
pe un stadion, se vor întrece sute și 
sute de mii cu dorința fierbinte de a 
se număra printre fruntașii acestei fes
tive competiții de mase. Le dorim tutu
ror, din toată inima, rezultate cît mai 
valoroase și succes deplin la crosul „SA 
ÎNTIMPINAM 7 NOIEMBRIE !*.

estetă

pen

cil



Cupele au revenit celor mai buni
Azi și imine, în capitală

Două competiții interesant*
i Cînd am coborit sîmbătă dimineață 
în holul hotelului Cihan-Palas, ziare
le din Ankara erau frunzărite cu inte
res de atlețil noștri. Bineînțeles, toată 
atenția era ațintită asupra ultimei pa
gini care cuprindea materialele de 
sport, cronica întrecerilor atipice de 
pe stadionul „19 Mai“. Cum nimeni nu 
pricepea o iotă din ceea ce se scria 
în ziare am apelat la însoțitorul nos
tru să ne traducă în franceză pasagii- 
le care ne interesau... După prima zi 
de întreceri concluziile ne erau favo
rabile și majoritatea ziarelor ne ve
deau cîștigători gf ediției din acest 
an a Balcaniadei atletice. De altfel, 
însoțitorul nostru ne mărturisea că 
dorea și el din suflet victoria noastră. 
In felul acesta avea să apară el cel 
mai bine în ochii celorlalți însoțitori 
ai echipelor... și pînă la urmă Nazim 
al nostru a avut cu ce se lăuda!

Aprecierile ziarelor ne măguleau, 
desigur, dar in același timp ne și obli
gau la o comportare ia fel de bună 
și în continuare. Atleții noștri se ară
tau dornici și deciși, in același timp, 
să nu precupețească nici un fel de 
efort pentru a obține victoria.

♦

Din programul zilei de sîmbătă pri
ma probă încheiată a fost cursa de 
1.500 m. Vamoș și Barabaș s-au com
portat la înălțimea așteptărilor și au 
reușit, ceea ce se cheamă o dublă vic
torie, clasîndu-se pe primele două 
locuri. Echipa noastră avea acum 56 
de puncte iar cea iugoslavă 39 p. In 
același timp a început și aruncarea 
suliței. Antecedentele acestui an îi 
recomandau pe Bizim și pe Popescu 
ca pe principalii protagoniști. Dar în 
condițiile grele de concurs (pistă moa
le, elanul la limita inferioară a regu
lamentului și traversînd toată pista 
de alergare) așteptam proba, vorba a- 
ceea, cu sufletul la gură. Din prima 
aruncare însă Popescu a spulberat 
toate îndoielile, obligîndu-i pe arbitri 
să înfigă stegulețul, cu tricolorul nos
tru, cu cîțiva metri dincolo de linia 
celor 70 m. A urmat Bizim. Sulița sa 
6-a înfipt și mai departe dar, din pă
cate, aruncarea a fost considerată de
pășită. In timp ce Popescu a aruncat 
apoi și mai bine, Bizim nu s-a mai 
regăsit și înaintea ultimei sale încer
cări se afla pe ultimul loc între fina- 
liști. Eram aproape împăcați cu gîn- 
dul că aveam să realizăm la suliță nu
mai 7 puncte (6 ale lui Popescu și l 
al lui Bizim) cînd i-a venit rîndul lui 
Bizim la ultima aruncare. Acesta s-a 
concentrat mai mult și a pornit mai 
decis in alergare... Sulița zboară lin 
și se oprește la 72,82 metri. A fost o 
veritabilă aruncare de... argint, căci 
ea i-a adus lui Bizim locul doi și 
echipei noastre 11 puncte!

La start sint chemați concurenții la 
3.000 m obstacole. Practic contam doar 
pe Ion Dăndărău, campionul republi
can. Al doilea om ne lipsea. Fără dis
cuție, in condițiile întrecerii de la An
kara era nevoie și de un al doilea 
om. S-a oferit să alerge Ovidiu Lu- 
pu, deși cu o zi mai înainte concura
se și la 10.000 m și nici nu era prea 
bine antrenat pentru această probă 
atît de dificilă. Lupu a făcut tot ce 
putea dar n-a avut satisfacția de a 
fi adus echipei măcar un singur punct.

In schimb Dăndărău nu s-a lăsat

CONCURSUL REPUBLICAN PE ECHIPE 
REPREZENTATIVE DE REGIUNI 

(Urmare din pag. 1) 

înălțime, greutate, disc, suliță. în 
cadrul primei etape a competi
ției clasamentul se face prin adițio
narea punctelor obținute la fiecare 
probă (locul I—8 p; II—7 p;...
VIII—1 p). La întrecerile din Capi
tală se acordă pentru locul 1—16 p; 
II—15 p;.., XVI—1 p. Va fi întocmit 
un clasament comun pentru bărbați 
și femei.

In Capitală concursul este progra
mat să se desfășoare pe stadionul Ti
neretului (astăzi de la ora 16 și mii- 
ne de la ora 8). Participă cei mai 
buni atleți din cele 8 raioane, legi
timați la cluburile sportive raionale 
și departamentale, cite doi la fiecare 
probă.

Așteptăm cu tot interesul desfășu
rarea acestei competiții care va fi în 
măsură să ne arate felul în care or
ganele și organizațiile UCFS au în
țeles să sprijine dezvoltarea atletis
mului și să ducă la îndeplinire una 
din sarcinile Conferinței pe țară a 
UCFS'. 

intimidat de faima adversarilor săi 
— dintre care iugoslavul Span avea în 
acest an un 8:39,0 — și făcînd o cursă 
foarte inteligentă a obținut o neaș
teptată dar perfect meritată victorie.

La lungime contam pe locuri frun
tașe, gîndindu-ne chiar la o medalie 
de aur. Calnicov a obținut-o pe cea 
de argint, dar Popovschi după o să
ritură depășită de aproape 7,50 m n-a 
mai reușit să se comporte la valoarea 
normală și n-a intrat nici măcar în 
finală. O remarcă specială se cuvine 
celor doi decatloniști, Ion Mesaroș și 
Kurt Sokol, clasați pe locurile 3 și res
pectiv 4, după excelenții atleți iugo
slavi Brodnik și Kolnik

★

La fete, în cele trei probe desfășu
rate sîmbătă rezultatele au fost cele 
așteptate: Ana Sălăgean a cîștigat 
greutatea cu 15,87 m, nou record balca
nic, Viorica Belmega a fost întrecută 
dar cu puțini centimetri de campioa
na bulgară Iorgova (ce păcat pentru 
o săritură de peste 6 metri considerată 
ca nereușită).

O sosire foarte strînsâ în finala cursei de 80 m garduri. Maria Budan (In alb) 
a obținut un infim avantaj în fața campioanei bulgare Rosița Madjarska

O mare decepție ne-au furnizat-o 
alergătorii noștri pe 400 m, Iosif Fe- 
rentz și Stan Nițu. Nu ne așteptam 
în nici un caz ca ei să cîștige proba, 
dar speram ca măcar unul dintre ei 
să se califice pentru finala de dumi
nică. Așa se face că după ziua a doua 
a concursului, deși la băieți condu
ceam cu 25 de puncte, avantajul nos
tru era practic mai mic dată fiind 
această probă de 400 m în care noi 
nu mai contam pe nici un atlet iar 
iugoslavii aveau in Grujici și Boșnar 
doi favoriți la primele locuri.

Sîmbătă noaptea, în camera 244 a 
hoteluiui la care locuiam, lumina s-a 
stins tirziu de tot. împreună cu antre
norii noștri ne-am pus pe... calculat 
Am analizat situația în modul cel mai 
obiectiv posibil și oricum am făcut 
caieulele ne arătau că victoria noastră 
n-a căpătat încă forma decisivă. Pen
tru ziua a treia a concursului toți at
leții trebuiau să lupte și mai bine de- 
cît pînă acum și n-aveau voie să 
greșească nimic. La aceeași oră din 
noapte, dar la un alt hotel, antrenorii 
iugoslavi calculau și ei de zor clasa
mente peste clasamente...

Duminică spre prinz, in cadrul unei 
I scurte ședințe s-a prezentat din nou 
situația clasamentului și calculul pro
babilităților. Apoi, s-a dat citire unei 
telegrame venite din țară. Cuvintele 
rostite, intr-o liniște deplină, au ră
sunat simplu și au mers direct la su
fletul fiecăruia „Ce» din patrie sint 
alături de voi". Aplauzele au răsunăt 
spontan, dar pline de entuziasm, în 
timp ce lacrimi mari au mijit în o- 
chij multora... Cei din patrie sint tot 
timpul alături de noi, avem datoria 
să luptăm pentru fiecare punct, pen
tru victoria culorilor noastre !

Alexandru Arnăutu învingător
in maratonul

Duminică s-a desfășurat pe șoseaua 
București—Ploiești cea de a V-a edi
ție a competiției de maraton dotată 
cu „Cupa Unirea". Au luat startul 
10 concurenți, printre care și Dumi
tru Bîrdău, debutant la această nro- 
bă.

După o cursă interesantă primul 
loc a revenit lui 'ALEXANDRU AR- 
NAUTU (Metalul) care a înregistrat

„N-am mai alergat niciodată la un 
maraton. N-am încă pregătirea cores
punzătoare, a spus Constantin Gre- 
cescu, dar mă voi strădui din răspu
teri să aduc citeva puncte"... „Mă simt 
în puteri să fac o cursă bună la șta
feta de 4x400 m, spunea Ștefan Mi- 
haly. Cer să mi se încuviințeze să d- 
lerg in echipă"... „Sint puțin obosit, 
dar voi lupta pentru victorie și la 
200 m, a mărturisit Valeriu Jurcă, mai 
ales că in preziua plecării de acasă, 
soția mi-a dăruit un moștenitor"^

•Jir
' l '

Ultima zi a întrecerilor a fost poate 
cea mai grea. Pentru cei de pe pistă 
dar și pentru cei aflați în tribunele 
stadionului. La tribuna presei, alături 
de colegul Ilie Goga de la Agerpres, 
am făcut zeci și zeci de calcule și 
socoteli. La fel făceau și ziariștii iu
goslavi prezenți la concurs...

Jurcă și-a respectat promisiunea, 
cîștigînd și cel de al doilea titlu bal
canic. Apoi, la puțin timp după fina
la de la 200 m a alergat și la 110 mg.

Vamoș și Barabaș au reeditat succesul 
de Ia 1.500 m, terminînd cursa de 5.000 
m pe primele două locuri. Săritorii de 
la triplu deși n-au cîștigat au adus 
puncte prețioase obținînd rezultate 
bune (ce păcat că nu le-au realizat și 
la C.E. de la Belgrad). Băieții de la 
ștafetă au luptat din răsputeri pentru 
locul doi (Mihaly, în special a făcut 
o cursă excelentă). Grecescu a „dat 
totul" de-a lunguț istovitorilor kilome
tri ai maratonului, dar cu 7 km înain
tea sosirii n-a mai putut și a abando
nat. Maratonul n-a fost și nici nu 
va fi vreodată un joc de copii î

In felul acesta, deși la 400 m n-am 
avut pe nimeni in finală, deși disco, 
bolii, pe linia rezultatelor din acest 
an, au concurat foarte slab, datorită 
eforturilor celorlalți, victoria mult do
rită a băieților ne-a surîs pînă la ur
mă. \

La fete lucrurile au mers mai ușor, 
dar nu atit de ușor ca să nu mai fi 
fost nevoie de luptă. Maria Budan a 
cîștigat nesperat proba de 80 mg (și 
cit a mai plins in momentul în care 
i s-a anunțat victoria !), Iolanda Balaș 
a sărit cu 1 cm mai bine decît la „eu
ropene" și a regretat tare mult că n-a 
reușit la 1,88 m, pentatlonistele Budan 
și Sirbu au incadrat-o, Pe podium, pe 
excelenta Draga Stamejcici, Florentina 
Stancu a forțat puternic pe primii 300 
m ai cursei de o tură de stadion, ce- 
dînd la limită primul ioc etc. Maria 
Diaconescu insă ne-a produs multă 
amărăciune. Eram cu toții absolut con
vinși că ea, ca și Iolanda Balaș și 
Ana Sălăgean, avea să cîștige al șa-

de duminică
un timp remarcabil cu 2.34:49,0. Pe 
locurile următoare s-au clasat: 2. 
Dumitru Birdău (Rapid) 2.37:11,0;
3. Mihai Babaraica (Unirea) 2.43:03,0;
4. Vasile Teodosiu (P.T.T.) 2.43:38,0;
5. Vasile Moldovan (Unirea) 2.44:57,0;
6. Moise Ruse (Unirea) 2.56:26,0 etc.

NICOLAE D. NICOLAE, coresp. 

selea titlu balcanic consecutiv. Se pa
re că ea a fost mai convinsă decît 
toți de acest lucru și tocmai de aceea 
a și privit concursul Ca pe o formali
tate. După cum am văzut; s-a înșelat 
și a pierdut! Ankara îi va fi, sîntem 
convinși, un serios prilej de învăță
minte.»

Ca și în 1959, la București, cupele 
cîștigătorilor au fost atribuite repre
zentativelor Republicii Populare Ro- 
mîne. Au fost echipele cele mai bune 
ale actualei ediții, cele mai combative 
și cele mai bine pregătite la acea 
dată. Nu putem spune însă că au 
fost și cele mai omogene formații. 
Avem încă o serie de probe la care 
stăm slab, chiar și la nivelul Jocurilor 
Balcanice. Este de datoria noastră a 
tuturor ca pe baza concluziilor trase 
să pornim de pe acum la pregătirea 
viitoarelor concursuri. In fond, pînă 
la ediția a XXII-a a J-B. n-a mai ră
mas decît un an. Și e foarte puțin 
pentru cîte avem de făcut. Să pornim 
deci ja treabă...

ROMEO VILARA

Cui folosește această „tactică"?
Campionatul republican de lupte pe 

echipe devine pe zi ce trece tot mai 
interesant. Intr-adevăr, trei echipe au 
acum aceleași șanse de a cuceri titlul. 
Situații de egalitate și punctaje apro
piate găsim și în restul clasamentului. 
Intîlnirile inter-echipe sînt palpitante 
și de multe ori sînt hotărîte de un sin
gur meci. Este firesc deci Ca antreno
rii să acorde o foarte mare atenție 
pregătirii tactice a sportivilor.

De multe ori însă întîlnim pe lingă 
o bună concepție tactică (și în majo
ritatea cazurilor aceasta dă rezultatul 
scontat) și unele „tactici" care nu fo
losesc nici echipei, nici dezvoltării 
măiestriei luptătorilor și nici acestui 
sport în general. Să fim mai expliciți 
și mai ales să dăm citeva exemple. 
Cazurile pe care le vom aminti sînt 
din ultimele două etape ale campio
natului republican pe echipe. Sînt deci 
cit se poate de recente.

La Timișoara, cu prilejul etapei a 
Ill-a, sportivul P. Grama (C.S.O. Ti
mișoara) datorită luptei pasive pe care 
a dus-o, a fost eliminat de două ori 
de pe saltea. Același lucru s-a întîm- 
plat și cu Flaviu Jitia (Unio Sătu 
Mare), care în întîlnirea cu Gelu Me- 
zinca (A.S.M. Lugoj) nu a încercat 
nici un procedeu tehnic. Ce au de spus 
în . această privință antrenorii celor 
doi luptători ? Sfătuindu-i de pe mar
gine să nu riște nimic, să nu „bage 
mîna", „să nu“... acești antrenori au 
ajuns să-și intimideze propriii lor 
elevi...

In aceeași etapă, la Craiova, D. Pri
cep (C.S.O. Baia Mare) și D. Borșoș 
(C.S.M. Cluj) au fost eliminați de pe 
saltea pentru că nu au întreprins nici 
măcar un gest care să poată fi cali
ficat drept intenții de executare a 
unui prpeedeu tehnic.

Din păcate, printre cei avertizați 
se află și sportivi de valoare. Cu pri

Paul Cîrciumaru (Steaua) în plină acțiune cu prilejul campionatelor republicane 
de lupte libere seniori de anul trecut, rinul acesta el va concura la aceeași 

categorie „ușoară"

Activitatea ciclistă pe velodron 
continuă astăzi cu o interesantă com
petiție s își dispută întîietatea cei 
ma» buni pistarzi participanțj la fi
nalele PO țară ale campionateloi 
R.F.R. In program figurează probs 
de viteză juniori, urmărire individua
lă seniori (între finaliștii Gh. Bă- 
dară șî Petre Ghiță), urmărire echi
pe juniori (Olimpia—Unirea), urmă
rire echipe seniori (Dinamo I—Dina
mo II) și cursa cu adițiune de punc
te (21 de ture) rezervată juniorilor. 
Programul va fi completat cu un gen 
rar de întreceri: demifond cu an
trenament mecanic pe 20 km. Vor 
concura echipe ale cluburilor Voin
ța, Steaua; Olimpia și probabil Di
namo. întrecerile care au loc pe ve
lodromul din parcul sportiv Dinamo, 
încep ia ora 16.

Mîine se desfășoară tradiționala 
cursă ciclistă dotată cu trofeul „Cu
pa P.T.T.*-. Ajunsă la cea de-a IX-a 
ediție, această competiție este des
chisă rutierilor avansați, juniorilor 
și posesorilor de biciclete de oraș. 
Participanțij se vor întrece pe șos. 
București—Pitești, după următorul 
program: avansați — 90 km, juniori 
— 30 km.; biciclete de oraș — 10 km. 
Startul festiv se va da la ora 8,30, 
din fața Palatului Telefoanelor, din 
Calea Victoriei, jar plecarea cronome
trată va fi marcată din dreptul 
bornei kilometrice 8, de pe șos. Bucu
rești—Pitești, la ora 9,30.

lejul etapei a Il-a (la Galați) fostul 
campion republican I. Keffer (C.S.O. 
Arad) a fost dat jos de pe saltea ini-, 
preună cu A. Balogh (Steaua) merm 
bru al lotului republican. Același lu
cru s-a întîmplat și cu D. Grozavu 
(C.S.O. Reșița), Gh. Oroianu (C.S.O. 
Arad), T. Tarbă (Steaua). N. Voloș- 
ciuc (C.S.O. Arad), I. Torok (C S.O. 
Cluj), A. Teodoroiu (Progresul Bucu
rești), I. Barbu (A.S.M. Lugoj). Ul
timul a stabilit chiar un fel de... re
cord : din trei întîlniri, două elimi
nări și. o înfrîngere !

Tendința de a îndruma luptătorii 
spre obținerea unui singur punct teh
nic necesar pentru o victorie la limi
tă, este cu totul greșită. Ea trebuie 
combătută cu energie și in acest sens 
Federația romînă de lupte trebuie să 
ia măsuri împotriva antrenorilor și 
sportivilor care aplică aceste „meto
de". NU ACEASTA ESTE GALEA 
CARE DUCE LA RECUCERIREA. 
LOCURILOR FRUNTAȘE IN IERAR
HIA MONDIALA. In fața antrenorilor 
noștri să nu stea obiective mărunte, 
cum ar fi cîștigarea cu orice preț a 
unei întîlniri cu o echipă oarecare 1 
Nici măcar cucerirea unui titlu de 
campion republican individual nu în
seamnă prea mult, dacă nu este legat 
de îndeplinirea obiectivului de a ri
dica luptători fruntași pe plan mon
dial.

Noul regulament — cu modificările 
sale — favorizează o luptă deschisă. 
Să spunem adio pasivității și să pu
nem capăt tendințelor unor antrenori 
și sportivi de a obține victoria la li
mită. Să promovăm tendința spre suc
cese clare, ADICA PRIN TUȘ.

ION CRÎSNIC
antrenor

Foto: P. Romoșai»



INDISCIPLINA NU
PE TERENURILE

De la o zi la alta caracterul atrac
tiv și recreativ al competițiilor spor
tive se lărgește tot mai ’mult. Pe 
marile stadioane, pe terenurile simple, 
sportivii noștri se întrec în frumoase 
dispute sportive, luptă pentru întîie- 
tate, pentru titlul de cel mai bun. 
Sportul, în continuu progres în țara 
noastră, a contribuit la dezvoltarea 
patriotismului socialist, a insuflat ti
neretului nostru sportiv vigoare su
fletească și fermitate, a înaripat 
munca creatoare a acestuia. Iată ' 
ce pe terenurile noastre de sport 
în cadrul diverselor competiții — 
petrec tot mai puține cazuri de 
bateri de la disciplina sportivă, 
Ia normele educației comuniste. 
Sportul de tip nou schimbă psiholo
gia tineretului, îi insuflă sentimentul 
tovărășiei, colectivismului, îl mobi
lează și înalță.

învățînd de la comuniști, urmînd 
exemplul acestora in viață și în 
muncă, sportivii noștri — marea ma
joritate — sînt pătrunși de o morală 
înaltă, răspund grijii * 
tru democrat-popular 
rezultate în muncă și 
ca Iolanda Balaș, C. 
Beșuan, Olga Szabo, 
Horațiu Nicolau, Mircea Dridea, Voi- 
nescu, sînt exemple de conduită în 
societate, de disciplină. Comportarea 
lor în viață, în muncă și pe teren, 
simplitatea lor au atras simpatia 
profundă a maselor de spectatori.

Sînt însă, din păcate, sportivi care, 
tolerați, cocoloșiți de către cluburile 
și asociațiile in care activează, fac 
tot ce le poftește „capul**, care în- 
^ealcă normele moralei noastre, care 
— printr-o serie de manifestări ne
gative — știrbesc demnitatea de ce
tățean. Ce se poate spune, de pildă, 
despre jucătorii de fotbal Pîntea și 
Birn, de la „Unirea** Rîmnicu-Vîlceâ, 
care în meciul de duminică s-au 
comportat pe teren ca niște huli
gani, practicînd un joc brutal și pe
riculos împotriva fotbaliștilor echipei 
Metalul București ? Desigur, nu cu
vinte de laudă. Atît cei doi jucători, 
cit și unii echipieri ai Metalului — 
care au ținut să răspundă și ei 
prompt?» — au dovedit că suit cer
tați cu morala noastră, că nu iubesc 
colectivul de muncă și sport unde 
ei activează. Asemenea proaste 
exens.ple au dat pe teren, la jocul 
Drubeta Tr. Severin—Dinamo Pitești, 
fotbaliștii Ion Lipăi (Drubeta) și V. 
Lovin (Dinamo). în plus, cu toate 
protestele publicului care îi chema 
Ia ordine, aceștia mai gesticulau și 
pe teren la deciziile arbitrului.

Ce au de spus conducătorii echi
pelor respective, antrenorii acestora? 
Cum pot ridica ochii în fața miilor 
de spectatori dornici să vadă la lu
cru pe teren sportivi disciplinați și 
nu fotbaliști certați cu morala? Ce 
au de spus consiliile UCFS in raza 
cărora activează cele două echipe ?

Cu totul străină de concepția noa
stră nouă despre viață, despre rela
țiile între oameni, ne apar, de ase
menea, faptele săvîrșite de doi cu- 
noscuți jucători din categoria A de 
fotbal: Cacoveanu (Steaua) care, în 

ppartida Știința Timișoara—Steaua a 
lovit brutal cu piciorul pe portarul 
timișorean și a căpitanului de echi
pă (?!) Lereter care, nesinchisindu-se 

'de public, l-a lovit in văzul acestuia 
pe _Cacoveanu. Mai mult, cu toate 
avertismentele arbitrului Aurel Pop— 
Oradea (care de fapt ar fi trebuit 
sâ-i elimine) aceștia au continuat să 
se răfuiască pe teren, să-și supli
nească lipsurile în pregătirea lor 
tehnică prin joc periculos, ieșiri 
nesportive și diverse răbufniri.

Acești doi jucători nu se găsesc 
la prima lor abatere. Iată de ce, de 
aici, se poate trage o concluzie cla
ră : cluburile respective, conducerile 
acestora, antrenorii au o noțiune
vagă despre ceea ce se numește edu
cație comunistă. Mișcarea noastră
sportivă nu tolerează răbufniri pe te
ren și nici răfuieli personale. Fe
derația de specialitate a cerut și 
cere întotdeauna un joc de calitate, 
în limitele celei mai perfecte disci
pline, joc care să mobilizeze și să 
atragă aplauzele binemeritate ale 
spectatorilor. Au jucat în această 
lumină echipele Steaua, Știința Ti
mișoara, Drubeta, Unirea și Metalul 
București ? Nu ! Ei bine, atunci, to
varăși antrenori, și mai ales jucători 
CE AVEȚI DE GÎND? în Salutul 
C.C. al P.M.R., Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri, adresat Con
ferinței pe țară a UCFS se cere tu
turor factorilor de răspundere din 
mișcarea sportivă, organizațiilor noa
stre „să se combată cu mai multă 
hotărîre manifestările negative — ră
mășițe ale influenței burgheze în 
sport", să se muncească la formarea 
unor asemenea sportivi fruntași 

f„care să se bucure de prețuirea și 
stima oamenilor muncii atît pentru 
rezultatele de valoare ce le obțin în 
întrecerile sportive, cît și pentru 
comportarea lor exemplară în toate 
împrejurările vieții**. Lucrați în acest 
spirit, tovarăși antrenori și condu
cători de echipe ? Ne pare rău, dar 
acesta este adevărul : desfășurați o 
slabă muncă de educație cu sportivii 
și aeeasta, de fapt, este 
cauzele rămînerii în urmă 
de vedere calitativ al 
nostru, al unor echipe altă
tașe (Steaua, U.T.A., Dinamo—Bucu
rești, Drubeta

O altă 
ție ce se 
cluburile 
nirea de 
și C.S.O.

de

regimului nos- 
cu minunate 

sport. Sportivi 
Grecescu, Ana 
Zoltan Vameș,

una din 
din punct 
fotbalului 
dată frun-

etc.).
dovadă a lipsei de educa-1 
manifestă în asociațiile și 
sportive o reliefează întîl- 
fotbal dintre C.S.O. Galați 
Brăila. Nu cu puțină amă

răciune organul de presă al 
Galați, ziarul „Viața Nouă** 
„De la bun început trebuie 
jucătorii de la C.S.O. Brăila 
nit cu intenția vădită de a
un joc de provocare, dur, lipsit 
sportivitate, pentru a „scoate** 
orice chip la Galați cel puțin 
meci nul. Această intenție premedi-

regiunii 
scria : 

spus că 
au por- 
practica 

de 
cu 
un

ARE CE CĂULA
DE FOTBAL!

tată a fost dusă la îndeplinire prin 
toate mijloacele. Intrări grosolane la 
adversar (Vasilache, Boboc, I. Udor) 
trasul de timp, insinuări că ar fi 
fost chipurile loviți (Coteț, Vasila
che), oprirea neregulamentară a ad
versarului din acțiune (Lungu) cît 
și alte infracțiuni combătute de re
gulament, care au denaturat factura 
corectă a jocului**.

Iată fapte ce se petrec pe unele te
renuri de sport ! Iată dovezi cum că 
o serie de organe și organizații spor
tive pierd din vedere o datorie a lor 
de frunte, aceea de a privi cu toată 
atenția procesul de educație comu
nistă a sportivilor noștri. Fapte de 
genul acesta — repetăm — se petrec 
tot mai puține pe terenurile de sport, 
sînt izolate. Ele pot deveni însă ge
nerale atunci cînd slăbește grija 
noastră, a tuturor, față de educația 
sportivilor, cînd se tolerează cocolo- 
șirea abaterilor săvîrșite, cînd antre
norii și conducătorii de echipe se 
ascund în spatele rezultatelor de 
moment, a unor „succese** de scurtă 
durată.

Pentru educarea continuă a sporti
vilor în spiritul moralei comuniste, 
pentru ridicarea conștiinței lor, este 
necesar de desfășurat din partea 
tuturor o muncă susținută, de pers
pectivă. Partidul ne învață că edu
cația comunistă este un proces com
plex, extrem de important, că în di
recția aceasta trebuie să se desfă
șoare o intensă activitate pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste și a 
noilor trăsături de comportare a oa
menilor, pentru plămădirea omului 
nou. Tocmai de aceea consiliile noa
stre UCFS, asociațiile și cluburile 
sportive, îndeosebi antrenorii, au 
datoria de a lupta pentru combate
rea manifestărilor înapoiate ale unor 
sportivi, să îmbunătățească munca 
politică-educativă în rîndul spor
tivilor, să găsească formele cele mai 
adecvate pentru stîrpirea din rădă
cini a oricăror manifestări ce pot 
dăuna mersului înainte al mișcării 
noastre sportive. In acest sens con
siderăm că in lichidarea abaterilor 
ce se petrec pe unde terenuri și 
stadioane o însemnătate tot mai 
mare o are judecata opiniei publice, 
a colectivului unde un sportiv sau 
altul activează. Cei ce încalcă disci
plina sportivă, elementele nedicipli- 
nate de care am vorbit mai sus, cu 
manifestări nesănătoase, înapoiate, 
trebuie aduși în fața opiniei publice 
să dea socoteală, să răspundă. Nu 
este permis ca, în ciuda activității 
imensei majorități a sportivilor noș
tri, o activitate plină de entuziasm, 
abnegație, spirit inepuizabil de ini
țiativă, de muncă creatoare în pro
ducție, să se mai producă pe tere
nurile de sport asemenea abateri. 
Să luăm din timp măsurile necesare 
ca in viață, in muncă și in sport 
toți sportivii să se comporte La ni
velul uriașelor transformări petrecute 
in patria noastră, sub conducerea 
partidului.

G. VASILE

MÎINE, ÎN CATEGORIA A
Cu etapa de mîine, cea de-a opta, campionatul categoriei A 

intră în cea de-a doua jumătate a turului. Numeroasele jocuri 
restante nu permit o apreciere prea exactă asupra felului cum 
raportul de forte dintre echipe se reflectă în clasament, totuși 
se poate vorbi despre buna comportare pe care au avut-o în 
această primă parte a campionatului formații ca Farul Cons
tanța, Știința Cluj și Timișoara. Progresul, Rapid, Petrolul, 
singurele care au reușit să acumuleze un număr de puncte 
mai mare decît numărul partidelor susținute.

In general, nivelul tehnic al jocurilor desfășurate în prima 
jumătate a turului n-a fost de natură a satisface cerințele 
legitime ale maselor de spectatori. Calitatea celor mai multe 
întîlniri a lăsat de dorit, ceea ce dovedește că în numeroase 
cluburi procesul de pregătire s-a dus la un nivel necorespun
zător, că fotbaliștii fruntași n-au depus toate eforturile pen
tru ca timpul afectat antrenamentului să fie cît mai rodnic 
De altfel, acest lucru a reieșit clar și din datele publicate de 
noi în raidurile-anchetă întreprinse pe această temă.

Iată de ce așteptăm, alături de zecile de mii de spectatori, 
ca etapa de mîine să aducă o schimbare în line în ceea ce 
privește calitatea jocurilor de campionat. Și, nu numai atît, 
ca această îmbunătățire a nivelului tehnic al jocurilor să con
tinue în etapele următoare.

Revenind la etapa de mîine, vom reține — în primul rînd 
— partida de la București dintre liderul clasamentului, Farul 
Constanța și Steaua. In ciuda diferenței actuale de clasament 
dintre aceste formații, partida este perfect echilibrată. Oricum, 
va fi un meci viu disputat, în care militarii vor căuta să se 
reabiliteze după înfrîngerea suferită la Timișoara, iar constăn- 
țenii vor căuta să arate că nu întîmplător ocupă locul prim 
în clasament. Cu mult interes este așteptat și jocul de la
Iași dintre CSMS și Rapid, de asemenea deschis oricărui rezul

tat. 0 altă partidă importantă a e- 
tapei se dispută la Cluj în
tre Știința și Progresul. Cluj'enii 
își vor apăra șansele cu toată dîrze- 
nia, deoarece o victorie a lor, înso
țită de un eventual eșec al Farului 
ia București, îi poate readuce în 
fruntea clasamentului. Celelalte par
tide ale etapei interesează mai mult 
mijlocul clasamentului și dau mai 
multe șanse echipelor gazdă.

Meciul Dinamo Bacău — Viitorul 
a fost amînat.

ȘTIRI
IN CAMPIONATUL republican de 

juniori se dispută mîine etapa a pa
tra. După jocurile disputate pină a- 
cum, in clasamentele celor opt serii 
conduc următoarele echipe:

Seria I: C.S.M.S. Iași cu 6
Seria a Il-a: Progresul 

rești cu 6 puncte, la egalitate 
namo București

Seria a IlI-a: Tractorul 
cu 5 puncte, la egalitate cu St. roșu 
Brașov

Seria a
6 puncte

Seria a 
puncte

Seria a 
cu 6 puncte

Seria a Vil-a: C.S.O. 
cu 5 puncte, la egalitate cu Știința 
Cluj și Forestiera Sighet.

Seria a VlII-a : Voința Tg. Mureș 
cu 6 puncte.

MÎINE, la Brașov, fotbaliștii din

puncte
Bucu- 

cu Di-

Brașov

IV-a :

V-a :

Vl-a

Farul Constanța cu

C.S.O. Craiova cu 6

: C.S.O. Timișoara

Baia Mare

lotul reprezentativ susțin un meci

1X2X1X21
Pentru documentarea participanți- 

lor, iată rezultatul întîlnirilor, dispu
tate între ele, de către echipele cu
prinse în programul concursului Pro
nosport nr. 40 de mîine 7 octombrie, 
în ultimele ediții ale campionatului:

PETROLUL—ȘTIINȚA TIMIȘOA
RA. Rezultatele întîlnirilor din 1960/ 
61: 3—1 și 1—3; 1961/62 : 2—0 și 
3_ 3

CSMS IAȘI—RAPID. S-au întîl- 
nit în 1960/61, ambele meciuri termi- 
nîndu-se la egalitate (1 — 1 și 3—3).

ȘTIINȚA CLUJ—PROGRESUL. In 
campionatul 1959/60: 0—1 și 0—0; 
1960/61 : 2—1 și 2—2; 1961/62; 1—0 
și 1—1.

STEAUA—FARUL. 3—2 și 3—0 în 
ediția 1959/60, iar în anul următor: 
2_ 2 și 3__2

DINAMO~ BUC.—MINERUL. In 
campionatul trecut ambele întîlniri 
au fost cîștigate de dinamoviști (7—4 
și 3—0) de altfel, așa cum s-a pe
trecut și cu un an înainte (6—0 și 
2-1).

In schimb, cele două întîlniri din 
ediția 1959/60 s-au terminat la ega
litate (0—0 și 2—2).

CARPAȚI SINAIA—CSO GALAȚI. 
1961/62: 3—2 și 1 — 1.

INDUSTRIA SIRMEI—ARIEȘUL 
TURDA. în general întîlnirile celor 
două echipe s-au terminat la egali
tate (1960/61: 3—3 și 1—1; 1961/62: 
1—4 și 2—2).

CFR ARAD—VAGONUL ARAD: 
1959/60: 1 — 1 și 0—2; 1961/62: 1—2 
și 1—1.

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 39 DIN 30 SEPT. 1962

Categoria I 26,7 variante a cîte 795 lei; 
Categoria a H-a 448,1 variante a cîte 
94 lei; Categoria a in-a 3336,9 variante 
a cîte 19 lei; Categoria a IV-a 12621,1 
variante a cîte 6 lei. Fond de premii 
lei 212.460.

LOTO CENTRAL
Prin tragere din urnă, excursiile pe 

Dunăre oferite la Tragerea Excepțională 
Loto-Central din 5 octombrie 1962, au 
revenit următoarelor serii și numere de 
bilete :

ARGEȘ: Cb. 271096; Abonament 
A. 0078615 ; Ax. 4548601 ; BACĂU : 
Ax. 6980051 ; H. 1424154; Abon. 
0239946; BANAT: G. 0006369 Abon.; 
Gb. 6325699 ; Ax. 5364501; Ax. 5337520; 
Az. 9295657; H. 0418500; F. 2105907; 
T. 3250384 ; Gb. 2955598 ; Ax. 5334323; 
BRASOV: Gb. 1665453; Gb. 2088598; 
Cb. 6143456 ; Cb. 5561646; H. 0960092; 
Ga. 9003753 ; CLUJ ; Bi. 4857051; Ax. 
2432274; Az. 9731351 ; Bi. 3397865; 
Bi. 4239068 ; CRIȘANA : Gb. 2909119 ; 
H. 1361075; Abonament G. 0094284; DO- 
BROGEA: Cb. 3678368; Bi. 3774527; 
Cb. 5677730; Bi. 3791864; GALAȚI: 
Bh. 9039368; Cb. 2385273; Abon. G. 
0038909; II. 1242736; Abon. A. 0037396; 
HUNEDOARA: T. 3892529; Bi. 4355251; 
Bi. 2972750; T. 3196186; IAȘI: Gb.

Luptă pasionantă pentru balon

Golgeterii categoriilor A, B și tineret
Dăm mai jos golgeterii campiona

tului categoriilor A, B și de tineret, 
după etapele consumate pînă acum: 

CATEGORIA A
goluri: I. Ionescu (Rapid) 
goluri: Biikossy (Farul) 
goluri: Selymessi II (St. roșu),

7
6
4

ȘTIRI...
amical, de pregătire, cu formația lo
cală Steagul roșu.

ECHIPA de tineret a R. 
mîne, care se pregătește in ’ 
întîlnirii cu echipa de tineret 
Germane (14 octombrie, la 
rești) susține mîine un meci 
pe stadionul Republicii, la ora 
lotul R.P.R. de juniori.

PREGATINDU-SE pentru 
de mîine, cîteva din echipele 
tegoria A au susținut joi meciuri 
amicale. La Timișoara, Știința — 
U.T.A...........................“
Unirea 
(0-0).

AZI, 
ria, la 
Roșiori

JOCURILE de categoria A. Di
namo — Minerul și Steaua — Farul 
se dispută mîine, pe stadionul „23 
August", de la ora 14. Jocurile de 
tineret vor avea loc pe stadionul Di-

P. Ro- 
vederea 
a R. D. 

Bucu- 
amical, 

i 10, cu

etapa 
de ca-

3—3 (1—2); la Rm. Vîlcea, 
— Minerul Lupeni 1—1

în Capitală, pe terenul Glo- 
ora 16: Metalul — C.F.R. 
în cat. B.

namo, de la ora 8,30.

2314173; Cb. 3000805; Ax. 1127801; 
Ax. 2680953; MARAMUREȘ: Ax. 
273351 ; T. 3044954 ; Cb. 4315941 ț Cb 
5633755; MUREȘ-A. M. Ga. 9902103; 
G. 0031821 Abonament; Bi. 5996562;
G. 0119311 Abonament; OLTENIA: II. 
0838382; H. 0754429; Az. 6155454; 
PLOIEȘTI : H. 0578437; Ax. 4870355;
H. 0099170; Ax. 2214771 ; H.
1158243 ; Cb. 5840980 ; SUCEAVA : Az. 
9956243; Az. 9977475; Ab. G. 35803; 
BUCUREȘTI: Ax. 5809248; Ax.
4479729; Ax. 6597483; Ax. 6041400; 
Bi. 5533782; Ax. 6121262; Bi. 2156720; 
Ax. 423438 ; Ax. 6056721 ; Ax. 6272051: 
Ax. 3712793 ; Bi. 3915552 ; Bi. 5557096; 
Ax. 3383252; A. 0044969 Abonament; 
G. 0045240 Abonament; Ax. 5206601 ; 
Ax. 2942821 ; Bi. 5110435; Ax. 6231701; 
Bi. 4646615; Ax. 5910302; Ax. 6147674; 
A. 0180015 Abonament; A. 0019243 
Abonament; G. 0139010 Abonament.

Depunerea bileteior cîștigătoare se va 
face pînă în ziua de 9 oct. a.c., ora 13 
la agențiile autorizate.

★
La tragerea Loto Central din ziua de 

5 octombrie au fost extrase următoarele 
numere :

69 40 33 61 16 23 77 8 1 66. Pre
miul special A: 69 1 77. Premiul spe
cial B: 33 23 66. Premiul special C: 
40 8 61.

Fond de premii 778.555 lei.
Rubrică redactată de Lotp^Prono- 

sport.

Ciosescu (Farul), Voinea (Progre
sul), Tabarcea și Dridea I (Petrolul), 
Dumitriu II și Haidu (Viitorul), Ma- 
nolache (Știința Tim.).

CATEGORIA B 
Seria I

6 goluri: lordache (Metalul Tîrgo- 
viște)

5 goluri: Chiriță (Mtetalul Tîrgo- 
viște), Munteanu (Poiana Cîmpina) 

Seria a I I-a
5 goluri: lancu (Dinamo Obor)
4 goluri : Szakacs (CSM Mediaș), 

Cristescu (Diubeta Tr. Severin), Sfîr- 
logea (CSM Reșița), Anton (CSO 
Craiova), Văcaru (CSM Sibiu)

Seria a II l-a
5 goluri : Vegh (Mureșul Tg. Mu

reș)
4 goluri: Martinovici (Jiul Petrila), 

Chiru (Vagonul Arad)
CAMPIONATUL DE TINERET

6 goluri : Chiru (Rapid), Brîndu- 
șescu (CSMS)

5 goluri: Necula (St. roșu), Pe- 
trică (Crișana), Ene Daniel (Dinamo 
Buc.).

4 goluri : Oaidă (Progresul), Don- 
ciu și Stanciu (Steaua), Gangă 
(Știința Timișoara).

DUPĂ ȘAPTE ETAPE IN „CUPA 
SPORTUL POPULAR" Șl „CUPA 

LOTO - PRONOSPORT"
In rîndurile de mai jos dăm cla

samentele celor două întreceri dotate 
cu „CUPA SPORTUL POPULAR" și 
„CUPA LOTO-PRONOSPORT". După 
cum se știe, prima cupă va fi atribui
tă echipei cu comportarea cea mai 
sportivă, iar al doilea trofeu echipei 
care la sfîrșitul campionatului va rea
liza cea mai mare diferență intre go- ‘ 
lurile marcate și cele primite Reamin
tim că aceste întreceri, menite să sti
muleze atitudinea sportivă, preocupa
rea pentru un fotbal de calitate și efi
cacitatea, se află la a doua lor edi
ție.

Iată acum cele două clasamente, 
alcătuite după șapte etape:

„CUPA SPORTUL POPULAR"

1. St. roșu
2. Știinta Cluj
3. U.T.A.
4. Viitorul

5— 7. Steaua 
Petrolul 
Progresul

8—10. Dinamo Bacău
C.S.M.S.
Farul

11. Minerul
12—13. Știința Timiș. 

Crișana
14. Dinamo Buc.
15. Rapid

în acest clasament 
ciul Viitorul—St. roșu.

0 puncte
1 punct
2 puncte
3 puncte
4 puncte
4 puncte
4 puncte
6 puncte
6 puncte
6 puncte
7 puncte
8 puncte
8 puncte

12 puncte
15 puncte

este inclus me-

„CUPA LOTO-PRONOSPORT**

1. Petrolul
2. Viitorul
3. Farul

+ 
+ 
+

9 goluri
8 goluri
7 goluri

4—5. Știința Cluj + 4 goluri
Progresul + 4 goluri

6—7. Rapid + 3 goluri
C.S.M.S. + 3 goluri

8. știința Timiș. + 2 goluri
9—10. Dinamo Buc. 0 goluri

Steaua 0 goluri
11. U.T.A. — 1 gol
12. St. roșu — 5 goluri
13. Dinamo Bacău — 6 goluri
14. Crișana — 10 goluri
15. Minerul — 18 goluri



PUNCTUALITATE
Cei din Roșiori de Vede sînt mari 

amatori de sport. Bineînțeles, în pri
mul rlnd inimile lor palpită pentru 
fotbal, pentru echipa C.F.R din ca
tegoria B 
este unul 
se dau în 
ță cite o 
sport sînt 
mereu se
ce. sâ recunoaștem, 
schimb, e foarte i 
doar și de ținui 
chiar... de loc.

Și astfel, tot 
galele se contramandează, în ultimul 
moment, unele după altele, ba pen
tru un motiv, ba pentru altul, au 
inreput sâ creadă că nu vor mal 
vedea box cit îi lumea. în ultima 
vr<*me. ei au făcut de trei ori cale- 

șl

Dar și boxul, de pildă, 
din sporturile după care 
vînt De cite ori se anun- 
galâ de box, iubitorii de 

in culmea bucuriei. $i, 
anunță cite o gală. Ceea 

I, e foarte bine. In 
rău că se anunță 

se țin mal rar sau

vâzînd oamenii câ

întoarsă, după ce își procuraseră

ASTA ZI
LA ORELE 18

excursi1’ ?— Pieoi în
— Nu, mă duc la gala de box. Dar poți să știi cînd începe ? Așa el 

oti-am luat... hrană rece !!!

iJ

biletele Și n-a lipsit mult să facă 
același lucru și a patra oară Aceasta 
s-a tnttmplat cu prilejul meciului de 
box dintre echipa locală Lemnarul 
șl o formație din Caracal

Intti, ținem să vă spunem că este 
de mirare cum a aflat lumea de gală. 
Popularizarea a fost atlt de slabă. 
Incit ai fi zis câ organizatorii au 
ei vreun motiv să nu afle orașul că 
are loc o gală de box In ciuda .mă
surilor* luate de consiliul raional 
UCFS șl de asociația Lemnarul de 
a face aproape un... secret din a- 
ceasta tnttlnire de box, totuși, cum 
am spus, știrea a ajuns la urechea 
iubitorilor de sport Și astfel, încă 
de la orele 17 — gala era anunțată 
la orele 18 — spectatorii au început 
să se înghesuie să-și ia bilete.

Mai schimblnd o vorbă, mat glu
mind. mai aprinzind cite o țigară, 
publicul nici n-a observat cirul s-a 
făcut ora 18. Gata, trebuia să în
ceapă gala ! Dar. nici semn de așa 
ceva E drept, Intr-un colț puteau 
fi văzuți, făcind exerciții de încăl
zire. boxerii oaspeți In schimb, nici 
picior de gazde ! Spectatorii s-au 
mirat nițeluș de această lipsă de 
punctualitate și de politețe a boxe
rilor localnici, dar și-au zis că poate 
sirii ocupați cu studierea unei noi 
tactici cu care să-i... bată măr pe 
cei din Caracal Și dacă e vorba 
„deal noștri* șl de astfel de moti
ve. o tnttrziere de 10—15 minute 
curat că nu contează

Dar s-a făcut ora 18,30. pe urmă 
19. după aia 19,30... Abia atunci 
a început să apară cite un boxer de 
la Lemnarul și au tot venit așa, tn... 
rate, plnă pe la ora 20.30 ! Dar nici 
atunci gala n-a putut începe. Nu-și 
făcuse apariția antrenorul echipei lo- 

' Cale. N. Ciudin, și mai ales nu venise 
echipamentul Plnă la urmă, s-a făcut 
rost de mănuși, tricouri, pantofi etc. 
Mai trebuia semnată Insă o htrtîe de 
angajament pentru revanșă, că doar 
nu erau să vie cei din Caracal, pe 
socoteala lor, pinâ la Roșiori, și să 

r

na primească o vizită de răspuns. 
Dar cine să semneze hirtia, că nu era 
nimeni din consiliul asociației Lem
narul ? In fa(a acestei situații, un 
spectator, tare tn ale crosului, a ple
cat tn oraș să dea de vreunul din 
consiliul asociației. Degeaba 1 Parcă 
intraseră in pămlnt I Noroc că l-a 
găsit pe președintele comitetului sin
dical, care a semnat „documentul*. 
Gala ar fi putut începe acum, dar 
nu era nici un medic. Altă fug* 
prin oraș, altă căutare, alt timp pier
dut.

Se făcuse ora 21. De atîta așteptare, 
unora, deprinși să se culce devreme, 
li se făcuse și somn. Atund a trecut 
pe acolo și președintele consiliului 
raional UCFS, tov. Aurel Bălloiu. 
A aflat despre ce e vorba, dar n-a 
mișcat nici un deget. Nid n-avea 
timp: avea omul bilet la cinemato
graf. Cala nu-l

Reuniunea n-a 
publicul nu avea

interesa...
fost grozavă. Dar 
pretenții prea nutri.

Plnă să-t vadă pe Monea sau pe 
Constantin Gheorghiu. spectatorii 
erau mulțumiți șl cu sportivii lor. 
Începători tn ale boxului. De aceea, 
i-au și aplaudat, l-au tncurajat, au 
întreținut o atmosferă însuflețită.

Toate laudele pentru... spectatori. 
Au fost răbdători, Îngăduitori, bine
voitori etc etc. Dar ce... decizie tre
buie dotă pentru organizatori ? Daci 
e vorba de boz, una singură: „a- 
vertisment* pentru... (ne) țineri repe
tate și, cum a fost tn cazul de față, 
proastă organizare.

JACK BERARIU 
VASILE GODESCU

UNDE MERGEM?
IN CAPITALA

AZI

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
de la ora 16: întrecerile pe Capl- 

pe

ora

tală ale concursului republican 
echipe de regiuni.

HALTERE. Sala Floreasca, 
18: București-Sofia.

SCRIMA. Sala Dinamo, de la
171 „Zonele" campionatelor repu

blicane (floretă fete și sabie — se
rii și semifinale).

ora

MIINE

ATLETISM Stadionul Tineretului 
de la ora 8: întrecerile pe Capitală 
ale concursului republican pe echipe 
de regiuni.

POLO. Ștrandul Tineretului, de la 
ora 11: Jocurile de polo din cadrul 
campionatului categoriei A: Progresul 
București-Crișana Oradea și Rapid- 
Steaua.

SCRIMA. Sala Dinamo, de la ora 
9: „Zonele" campionatelor republi
cane (floretă fete și sabie — fina
lele).

RUGBI. Stadionul Tineretului, ora
10 .(teren II) : I.P.G.G.-Aeronautica; 
ora 1130 (teren II): Institutul de 
Construcții-Arhitectura , ora 11,30 
(teren IV) : Institutul Politehnic-Uni- 
versitatea • stadion Giulești, ora 
11,30: Rapid-Colorantul (meciuri în 
cadrul campionatului de calificare, 
seria I A).

Teren Progresul, ora 11,30: Pro
gresul 11 —S.N.O.; teren C.P.B.,

HHMDBnjLmZ

PROGRAMUL TURNEULUI INTERNATIONAL DIN CAPITALĂ
■ După cum am mai anunțat, în- 

cepînd de marți după-amiază sala 
Floreasca din Capitală va găzdui pri
mul turneu internațional de handbal de desfășurare a competiției, 
în 7 din acest sezon, la care vor par- Iată programul complet al turneu- 
ticipa echipele masculine ale clubu- lui: 
iilor militare din unele țări socia- Marți: după festivitatea de deschi- 
liste. dere, care va avea loc la ora 18,30,

a II-a a campionatului
orășenesc de dirt-track

Mîine dimineață, de la ora 10 pe 
pista de zgură a stadionului Uni
rea din șos. Olteniței se va disputa 
faza a Il-a a campionatului orășe
nesc de dirt-track. La această com
petiție participă sportivi fruntași al 
cluburilor din Capitală, printre care 
M. Alexandrescu, C. Radovici și N. 
Dițescu (Metalul), R. Jurcă și Gh. 
Voiculescu (Steaua}, Al. Sincă (Vo
ința), P. Sică și Al. Pop (Unirea)
.a.

★

în cadrul competiției de dirt-track 
de mîine de la stadionul Unirea va 
avea loc și un concurs de îndemlnare 
rezervat posesorilor de motociclete șl 
scutere care nu sînt clasificați ca 
sportivi motocicliști. Pentru ei s-a a- 
menajat o pistă specială unde lși 
vor disputa întîîetatea în conducerea 
motocicletei printre jaloane. La acest 
concurs este de dorit să participe cit 
mai mulți posesori de motociclete șl 
scutere, ei avînd prilejul de a lua 
contact cu atmosfera competițională. 
înscrierile pentru cei care doresc să 
participe se fac la stadionul Unirea 
pinâ azi la ora 17 (cînd se va face 
și antrenamentul oficial).

Miine la Sibiu 
concurs de viteză pe circuit

Miine dimineață, de la ora 10, va 
avea loc la Sibiu un concurs moto- 
ciclist de viteză pe circuit cu parti
ciparea alergătorilor din mai multe 
localități învecinate. La acest con
curs participă și maeștrii sportului 
Mihai Pop, Vasile Szabo și Ludovic 
Szabo (Dinamo București}.

în campionatul republican de polo rele rezultate: Dinamo-Rapid Bucu- 
,-a desfășurat joi etapa a V-a a «ști ?-2 <2-0, 0 1, 2 1 3-0,

In campionatul republican de polo rele rezultate :

returului. S-au înregistrat următoa- 

ca- 
se-

ora 10 •. C.P.B.-Petrolul Pitești; te
ren Unirea, ora 16: Auto-Vulcan; 
stadionul Tineretului (teren II), 
16: Sirena-Gloria (meciuri în 
dru! campionatului de calificare, 
ria I B)

HANDBAL. Teren Progresul, 
10» Unirea Faianța Sighișoara; 
12: Vestitorul-S.S.E. Petroșeni.

MOTO s Stadionul Unirea : de la 
ora 10: Faza a II-a a campiona
tului orășenesc de dirt-track și con
curs de îndemlnare pentru posesorii 
de motociclete și scutere.

ȚARA

1. C. Arad-lndus-POLO. Arad: „ 
tria Lînîi Timișoara î Clujt Știința- 
Dinamo Buc.; Tg. Mureș : C.S. Mu
reșul—Știința Buc. ;

HANDBAL. Masculin: Brașov: 
Tractorul-Rafinăria Teleajen; Iași: 
C.S.M.S.-Difiamo Bacău; Craiova: 
C.S.O.-Rapid Tg. Mureș; feminin: 
Constanța ; S.SE.-Rapid București; 
Ploiești! S.S.E.-Știința București ; 

Oradea 1 Favorit-C.S.S. Banatul Ti
mișoara.

DE LA I. E. B S,
LOCAȚtUNE DE BILETE

Pentru cuplajul de fotbal DINAMO 
BUCUREȘTI—MTNERUL LUPENI și 
STEAUA BUCUREȘTI—FARUL CON
STANȚA care are loc duminică 7 oct. 
1962 pe stadionul „23 August1*, biletele 
se găsesc de vinzare la casele obișnuite.

Zilele trecute Comisia de organiza
re, în colaborare cu Federația Romî- 
nă de Handbal, a stabilit programul

Duminlcâ, In Capitala

Un reușit concurs motociclist de 
teză pe circuit la Tg. Jiu

Cîteva mii de spectatori au urmă
rit cu interes întrecerile concursului 
motociclist de viteză pe circuit care 
a avut loc duminică la Tg. Jiu în 
organizarea asociației sportive Vo
ința, cu participarea alergătorilor 
din orașele Craiova, Deva, T. Seve
rin și Tg. Jiu. Iată cîștigătorii probe
lor: avansați: 125 cmc — Fr. Berta 
(Tg. Jiu); 175 cmc — Fr. Berta; 
250 cmc — D. Tischler (Huned.); 
350 cmc — T. Munteanu (Huned.), 
350 cmc IJ 
nelimitat — 
tori: 
Jiu); 
Jiu); 
Jiu).

rl-

125 cmc — P.
175 cmc — R
250 cmc — P.

M. FOMETESCU
Concurs

comisiei regionale 
consiliului regio 

s-a desfășurat la 
etapă din cadrul 
Banatului". 1.500

coresp.
motociclist de viteză pe cir

cuit la Caransebeș
Tn organizarea 

de motociclism a 
nai UCFS Banat 
Caransebeș prima 
competiției „Cupa 
de oameni ai muncii din oraș și ra
ion au asistat la această competiție, 
în cadrul căreia s-au întrecut peste 
30 de concurenți de Ia Reșița, Arad. 
Timișoara și alte orașe din regiune 
Iată cîștigătorii probelor: 125 cmc 
— I. Pascotă (C.F.R. Timișoara}; 
175 cmc — G Seukenstein (C.S.M. 
Reșița); 350 cmc — G. Micuș 
(C.S.M. Reșița); începători — C. Ho- 
racek (C.S.M. Reșița).
N. PIRVU și M. MUTAȘCU coresp

C. S. Mureșul Tg. Mureș—Steaua 
2—4 (0—1, 2—0, 0—1, 0—2), In
dustria Lînii Timișoara-Progresul 
București 6—2 (2—0, 1—1, 2—1, 
1—0), Știința Cluj-Știința București 
4—4 (Q—1. 2—2, 1—0, 1—1), Cri- 
șana Oradea — 1. C. Arad. 5—1.

Etapa a Vî-a a returului progra
mează mîine următoarele jocuri: 

ara < București (ștrandul Tineretului, de 
la ora 11) ; Progresul Buc. — Cri- 
șana Oradea, Rapid—Steaua ; Arad : 

ora S I.C.A. — Ind. Lînii; Cluj: Știința— 
ora £ Dinamo; Tg. Mureș t C. S. Mureșul

— Știința Buc.

SPORTIVI!

227— 185 
178—183
228— 238
225—244
183—217

ABONAȚI-VĂ DIN TIMP 
PENTRU ANUL 1963 

LA PUBLICAȚIILE

s 
s
5
5
5
5

CRISTIAN POPESCU
corespondent

1.
2.
3.
4.
5.
6.

final:

..Sport za rubejom

..Șahmati i SSSR"

„Sportivniie fgri

„Sovietski sport", 
„Futbol"

SI CELELALTE REVISTE 
SPORTIVE SOVIETICE

Abonamentele se primesc la oficiile 
și factorii poștal* difuzoril de presă 
din întreprinderi* și instituții. 

se dispută partidele : Honved—Dukla 
și Steaua—T.S.K.A. ; miercuri : Du- 
kla-Ț.D.N.A. și Ț.S.K,A-Honved ; 
joi: Ț.D.N.A.—Ț.S.K.A. și Honved— 
Steaua; vineri: zi de pauză în care 
echipele participante vor vizita în
treprinderi și alte locuri din Bucu
rești ; simbătă: Steaua—Ț.D.N.A. și 
Ț.S.K.A.—Dukla ; duminică ; Ț.D.N.A. 
—Honved și Dukla-Steaua, jar Ia ora 
21,10 festivitatea de premiere și de 
închidere a turneului. In fiecare zi 
prima partidă va începe Ia ora 18,30.

■ Intîlnirile vor fi conduse de ar
bitri romîni și străini. Federația ro- 
mînă de handbal a desemnat pe Va
sile Sidea. Gh. Popescu și Pândele 
Cîrligeanu

■ Echipele sînt așteptate să so
sească astăzi și mîine. Primul lot 
care va sosi în București va ti cel 
cehoslovac (astă-seară cu avionul). 
Miine dimineață sînt așteptați să 
sosească, cu trenul, handbaliștii de 
la T.S.K.A.

■ In ultima perioadă Steaua și-* 
intensificat pregătirile sub conduce
rea prof. Ioan Kunst-Ghermănescu. 
Antrenamentele au fost efectuate al
ternativ, in aer liber și în sală, și 
rezultatele s-au putut constata cu 
ocazia întîlnirilor susținute in cam
pionat. Militarii practică în prezent 
un joc tehnic, cu faze spectaculoase 
și eficace. Datorită comportării fru
moase, Steaua se află pe primul loc 
în seria I a campionatului republic 
can, avînd golaverajul mai bun decit 
actualii campioni — Dinamo București.- N. Pleșa (tg. Jiu}; 

T. Munteanu. Incepă- 
Bumbu (Tg 

Petrescu (Tg. 
Birzoi (Tg.

„Cupa Dinamo” a fost cucerită 
de Rapid, iar „Cupa 
Proiectantul” de IPROMET

Joi seară s-au desfășurat in sala 
Dinamo din Capitală ultimele parti
de din cadrul „Cupei Dinamo". La 
capătul unui meci deosebit de echi
librat, Rapid a reușit să întreacă 
echipa Dinamo cu 53—50 (27—26) și 
să cucerească astfel trofeul pus in 
joc. Dinamo s-a clasat pe locul se
cund.

Pentru locurile 3—4 s-au întrecut 
Știința și Progresul. Condusă pinâ 
în minutul 38, formația Știința a reu
șit să ia conducerea și să învingă 
intr-un final dramatic cu 64—63 (3O-34țț' 
De remarcat că înainte cu o secundă 
de fluierul final, la scorul de 64—61 
jucătorul Mazilu (Progresul) a berv*s~i 
ficiat de două aruncări libere, - din 
care a transformat doar una.

„Cupa Dinamo" s-a bucurat de o 
bună organizare și a permis să se 
vadă stadiul actual de pregătire al e- 
chipelor fruntașe din Capitală.

Tot joi s-a încheiat Și întrecerea 
pentru „Cupa Proiectantul", la care 
au luat parte echipe din categoriile 
I și a II-a ale campionatului oră
șenesc. Pe primul loc s-a clasat 
IPROMET, învingătoare în fața Vo
inței cu 66-63. IPROMET a realizat 
frumoasa performanță de a ciștiga 
toate cele cinci partide susținute A 
doua s-a clasat formația IPL, învin
gătoare în ultimele etape asupra e- 
chipelor Construcția (33—22) și Pro
iectantul (43-38).

Iată clasamentul 
IPROMET 
IPL 
Construcția 
Proiectantul 
Voința 
Proiect Buc.

morice sezon
Se organizează tabere pentru 

denți, elevi Și școlari. Condiții câ
time de cazare și masă.

Informații la IGR Caransebeș, ra*. 
Vasile Roaită 2 (pentru Muntele M-o 
și IGO Reșița, str. Firtînilor 1 (pen
tru Semenic și Văliug).



REPORTAT PE GHEATA

Prietenul drag, sportul fost luat

la fotbal
statisticie-

scorurî neobișnuite.

acesta 
prezența 
de prima

(Viito- 
lui... 

roșu)

Nikolaev ? 
cîte ceva 

cu prilejul 
de presă

4 oc- 
care în 
să ui- 
lor să

scris că 
justifică 
meciurile 
tegorie.

In cronici a

1959 o navă sovie- 
a ajuns în lună, du- 
acolo în înălțimi fani- 
cu stema U.R.S.S. —

a deschis era zboruri- 
cosmice, lansînd pri- 
satelit al pământului.

sovietici au săr- 
ziua de

din 
poartă 

Și-ncă unu-înaintașul.
Dar portarul, vai ce soartă,
Și-a găsit cu tizul... nașul!

B. C.
Față de maniera de a 
conduce a arbitrului 
O. Turcitu (Galați), s-a 

nu-și 
la 

ca-

,,în 
focuri”. 

Eu, vrînd să fiu consolator, 
Accept prezența sa la 

jocuri. 
Dar precizez: ca...

spectator!

HMlllaQazui
spaitui

In meciul de duminica 
trecută Haidu 
rul) 1-a marcat 
Haidu (Steagul 
patru goluri.

Doi de Haidu ! Cel

Oamenii 
bătorit în 
tombrie evenimentul 
urmă cu 5 ani avea 
mească lumea, iar
le umple inimile de mîn- 
drie: atunci, la 4 octom
brie 1957, Uniunea Sovie
tică 
lor 
mul

brie 
tică 
cînd 
onul
pentru ca la 12 aprilie 1961 
să înscrie cea mai mare 
dintre biruințele realizate 
pînă atunci pe acest drum: 
pătrunderea pentru prima 
oară în Cosmos a unui om.

Care-i mai tare ?...

în următorii trei ani, 
știința și tehnica sovietică 
au repurtat noi și răsună
toare victorii în lupta no
bilă pentru cucerirea cos
mosului — la 14 septem-

Știați ca.
...frumoasa comportare 

pe care au avut-o anul a- 
cesta călăreții romîni In 
concursurile hipice interna
ționale la care au luat par
te s-a 'materializat prin 
132 de locuri între 1—6 ? 
Dintre 
locuri

acestea, 20 de
I.

...în vitrinele librăriilor 
a apărut- din nou volumul 
Jocurile Olimpice de la 
Roma“, de Radu Urziceanu 
și Tudor V or ni cu ? Răspun
zând cererilor primite în 

acest sens, după epuizarea 
primei ediții, Editura UCFS 
a tipărit o nouă ediție a 
lucrării susamintlte.

Să sperăm că o mai gă
siți la apariția acestor rin- 
duri !

...în min. 18 al jocului 
feminin Bulgaria — Fran
ța disputat cu prilejul 
campionatelor europene de 
baschet care au avut loc 
de curînd la Mulhouse, sco
rul era 30—0 în favoarea 
Bulgariei ? Repriza s-a în
cheiat cu... 36—2 pentru 
Bulgaria.

Și acesta a fost un om so
vietic ; Iuri Gagarin.

A urmat, la scurt inter
val, zborul cosmic de mai 
lungă durată al lui Gherman 
Titov, pentru ca în vara 
acestui an, navele cosmice 
„Vostok 3“ (pilot: Andri
an Nikolaev) și „Vostok 4“ 
(pilot: Pavel Popovici) să 
efectueze primul zbor cos
mic în grup, pe distanțe 
considerabile : 2.600.000 și 
respectiv 3.000.000 de ki
lometri !

în declarațiile lor, cos- 
monauții sovietici 
liniat, nu o dată, 
portant pe care îl 
tul în pregătirea 
tru zbor. într-un 
Pavel Popovici 
printre altele: „
copilărie sportul mi-a de
venit un prieten drag. în 
general, toată viața mea 
este legată de cultura fi
zică și în special perioada 
de cînd am devenit cosmo
naut. Mi-e greu să vor
besc de un anumit sport 
de care m-aș fi legat mai 
mult. îmi plac toate spor
turile și pregătirea unui 
cosmonaut nici nu e posi-

bilă fără practicarea lor. 
Totuși, în mod deosebit mă 
interesează fotbalul (n.n. : 
se putea altfel ?...), hal
terele și gimnastica la a- 
parate. în timpul liber 
frecventez des meciurile de 
fotbal și mă bucură suc
cesele fotbaliștilor de la 
Dinamo-Kiev și de la Sah- 
tior".

Ce spune în această pro
blemă Andrian 
Să reproducem 
din cele spuse 
unei conferințe 
organizată la Universitatea 
Lomonosov : „în nava cos
mică am efectuat toate 
exercițiile fizice. Un lucru 
n-am putut: să sar și să... 
alerg. După aceste exerciții 
am simțit o înviorare a în
tregului organism. în ce 
privește sporturile care ar 
putea fi apreciate ca spor
turi... cosmice, e greu de 
stabilit așa ceva. Țoale 
sporturile contribuie la 
gătirea omului pentru 
rurile cosmice",

...Toate sporturile, 
clusiv... luptele, așa 
reiese din această fotogra
fie, în care cei doi prie
teni, Nikolaev și Popovici, 
își verifică forța și agili
tatea. în Cosmos, mai mult 
ca oriunde, nu pătrund 
decît oamenii puternici !

C. MAZILU

Scoruri record

în evidența
nilor de fotbal figurează 
cîteva
Recent, un statistician en
glez a citiat două scoruri 
„record* la fotbal care 
pînă acum nu au fost de
pășite în jocurile oficiale 
ale senioriilor. Este vorba 
de două meciuri din „Cupa 
Scoției* desfășurate în a- 
nul 1885 : Arbroath — 
Bon Accord 36—0 și 
Dundes Harp — Aberdeen 
Rovers 35—0 !

pre- 
zbo-

in-
cum

IULIANA JULEA

Pma acum ați citit reportaje aoar in ziare și 
reviste. Dar iată că la 25 octombrie veți avea pri
lejul să... vedeți unul. Și încă pe gheață.

Astfel se intitulează spectacolul pe care ur
mează să-l prezinte timp de 20 de zile in țara 
noastră faimosul ansamblu de patinaj artistic 
din R. S. Cehoslovacă. Tradițiile patinajului artis
tic cehoslovac sînt bine cunoscute. Este deci cu 
atit mai interesant să urmărim la lucru, sub lu
mina reflectoarelor, pe maeștrii gheții din țara 
prietenă. „Reportaj pe gheață" este un spectacol 
captivant, care a obținut un succes strălucit in 
lungul turneu susținut de artiștii cehoslovaci în 
Uniunea Sovietică. „Capete de afiș" : ZDENEK 
DOLEZAL și VERA SUHANKOVA, dubli cam
pioni europeni. Ei, in cadrul unui ansamblu de 
45 de persoane, vor fi... reporterii unui admira
bil program de două ore și jumătate.'

In fotografie, cei doi protagoniști ai specta
colului dau o lecție de charleston. Vom reveni cu 
amănunte.

...Vladimir Diacikov, an
trenorul excepționalului a- 
tlet sovietic Valeri Bru
mei, crede că nu e de
parte timpul cînd săritorii 
în înălțime vor trece peste 
ștacheta înălțată la 2,50 
metri ?

... „Recordmanul mondi
al" pe anul 1961, la ci
clism (din punct de ve
dere al rezistenței) este 
ciclistul indian R. Mituki- 
maron, în vîrstă de 25 de 
ani ? Pe 
10X10 m acesta 
pe bicicletă timp 
de ore, fără nici 
în acest răstimp 
mîncat nimic ;

o suprafață de 
a mer'i 
de... 80 
o 
el
a

doar cafea neagră pe care 
o avea In termos.

pauză
nu a 
băut

au sub- 
rolul im- 
are spor- 
lor pen- 
interviu, 
spunea, 

Încă din

MECIUL „BATRINILOR“
(Marți s-a disputat

Aplaudați de toți stăruitor, 
Ei intră zîmbitori pe stadion 
Și înfrățesc al verdelui gazon 
Cu ghioceii de la tîmpla lor.

Iți amintești cum ieri, tu, pui de om, 
La orice meci erai ca azi prezent 
Stăteai trei ore cu devotament
Nu la tribuna-întîia, ci în... pom.

De-a lungiți tușii proaspete de 
Un jucător driblează pe alți trei 
Și-i strigă un glumeț: — „Ce,

Să intri în „națională* iar ?

POSTH MRGRZIM* a magazin * postii mhcrzim

în Capitală un meci între foștii fotbaliști).
Cînd se aplaudă, un băiețaș
Se face roș ca racul, încurcat,
De parcă el ar fi aplaudat
Și nu... bunicul, centru-naintaș.

Atent, portarul, plin de optimism. 
Așteaptă șutul și, instantaneu, 
Plonjează acrobatic în careu
Uitînd o clipă de... reumatism.

T
4

var

nene, 
vrei

Un jucător din „A“ e captivat ț
Privind la fazele de pe gazon .
Și își aduce-aminte un dicton :
„De la „bătrtni" oriclnd ai de-nvăpu" '

V. D. POPA

VASILE FLOREA, CON
STANȚA. — în clasamen
tul golgeterilor în cate
goria A conduce Ionescu 
(Rapid) cu 7 goluri mar
cate (trei din lovituri de 
la 11 metri). Pe locul doi 
se află Bukossi (Farul) cu 
6 goluri. După cum ve
deți, Bdkossi a fost re
pus în... drepturile sale. 
„Pentru el, aceasta va fi 
o încurajare și un îndemn, 
mai ales că după ce îi ba
tem mîine pe Petrolul (n.n.: 
scrisoarea a fost redacta
tă sîmbăta trecută), vom 
lua conducerea în clasa
mentul categoriei A”. Văd 
că știți dinainte rezulta
tele. Nu ni-1 puteți spune 
și pe cel de miine, 
meciul cu Steaua ?...

din

CO- 
ll 

dintre 
Floyd

MARIN VOLINTIRU, 
MUNA TARTASEȘTI. 
Meciul revanșă 
Sonny Liston și 
Patterson, pentru campio
natul mondial de box la 
toate categoriile, va avea 
loc în primăvară. — 2) în 
meciurile dintre cîștigătoa- 
rea „Cupei Campionilor

Europeni” și cîștigătoa- 
rea Cupei Campionilor A- 
mericii de Sud. nu 
tează golaverajul, 
dacă Benfica va 
cel de-al doilea meci 
Santos (în primul a învins 
Santos cu 3—2), se va juca 
un al treilea meci, indife
rent de scorul cu care ar 
cîștiga Benfica.

DIETER GOCKLER, ME
DIAȘ. — In meciurile de 
„Cupă** cuprinse în „Pro
nosport”, pronosticurile se 
referă la REZULTATUL 
FINAL al întâlnirilor res
pective, in care sînt cu
prinse șl eventualele pre
lungiri.

ING. MIRCEA BARA
GA N, GALAȚI. — Am re
ținut epigrama adresată 
echipei Viitorul, după vic
toria cu 7—1 obținută asu
pra Steagului roșu :

De la voi vrem meciuri 
bune.

Doar gîndiți-vă la... nu
me »

A. GEOROESCU, BUCU
REȘTI. — Ați pierdut pa
riul ! Ați fost prea... dar

con- 
Deci, 

cîștiga 
cu

nic cu anii lui Ilie Grea- 
vu. Cu ai dv. sînteți la 
fel ? Talentatul fundaș 
dreapta al Rapidului a îm
plinit la 29 iulie 25 de ani. 
El este originar din Sibiu.

TONY IORDACHESCU, 
GALAȚI. — 1) Iolanda Ba
laș n-a participat la întil- 
nirile sportive prietenești 
din cadrul Festivalului, ci 
la un concurs demonstra
tiv ținut cu acest prilej 
și unde, firește, n-a fost 
vorba de cîștigători și deci 
de medalii de aur. — 2) 
Cine e Olaru care a apă
rut miercuri în formația 
Progresului? O veche cu
noștință : Olaru, care a 
jucat în ultimii ani la Fa
rul Constanța. A trecut la 
Progresul.

DAN BALOLEANU, CO
MUNA MARCULEȘTI. — 
„Un jucător driblează apă
rarea adversă, ajunge sin
gur în fața porții și șutea- 
ză în... ba^ă. Mingea rico
șează însă tot la el și de 
data aceasta șutul 
este precis : mingea 
trunde în poartă. E gol ?“.

lui 
pă-

Mai încape întrebare ? 
Primind mingea din față, 
jucătorul respectiv nu se 
află în poziție de ofsaid. 
Deci și dv. puteți marca 
în voie în asemenea con- 
dițiuni. Vă dau toate asi
gurările !

GHEORGHE LINGURA-
RU, ROMAN. — 1) Nico- 
lae Tătaru de la 
împlinește la __ ______
brie 31 de ani. Este origi
nar din Turnu 
iar debutul și l-a făcut in 
echipa de juniori a aso
ciației sportive C.F.R. din 
acest oraș. — 2) Ne între
bați dacă jucătorul Aii 
caro apare în formația 
C.S.M.S. este Aii care a 
jucat la Corvinul Hune
doara ? Bineînțeles ! Cre
deați cumva că C.S.M.S. 
a descoperit un junior cu 
același nume, pe care l-a 
promovat în lot ? Ar fi 
fost prea frumos ca să fie 
adevărat. Precizarea acea
sta se potrivește și la răs
punsul de mai sus cu O- 
laru !

ION POȘTAȘU

Steaua
16 decem-

Severin,



Vizita tovarășilor Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și Ion Gheorghe Maurer în Indonezia

/ (Urmare din pag. 1)

rii Djakartei prezenți la festivitate au 
salutat cu multă însuflețire pe con
ducătorii poporului romin prieten, ex- 
primîndu și bucuria de a-i avea in 
mijlocul lor in această zi de mare 
sărbătoare.

Dr. Sukarno și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej au primit raportul co
mandantului gărzii de onoare. Apoi, 
președintele Sukarno, care este și co
mandant suprem al forțelor armate 
indoneziene, a rostit o scurtă cu- 
vîntare, subliniind ftotărîrea fermă a 
poporului Indoneziei de a-și apăra in
dependența și suveranitatea națională 
El a cerut ostașilor indonezieni să 
manifeste o vigilență permanentă pen
tru a dejuca uneltirile imperialismu 
lui împotriva Republicii Indonezia.

A început apoi defilarea forțelor 
armate indoneziene, care a durat 
patru ore. La început au trecut în 
pas cadențat veteranii luptei de in
dependență înarmați cu sulițe de 
bambus, armă cu care au Început 
lupta împotriva cotropitorilor străini. 
A urmat un detașament de invalizi, 
eroi ai războiului de eliberare națio
nală. In rinduri strinse au trecut prin 
fața tribunei mari unități ale forțelor 
terestre, navale și aeriene militare, 
precum și ale forțelor de poliție.

Cu o deosebită însuflețire și cu 
nesfârșite aplauze a fost primită de 
cei prezenți defilarea unui detașa
ment de voluntari care au luptat in 
Irianul de vest.

Armamentul modern cu care sînt 
înzestrate trupe'e contrastează pu
ternic cu primitivele sulițe de bam
bus ale celor mai vechi ostași ai 
armatei de eliberare, marcind parcă 
deosebirea esențială dintre indone
zia de acum 15 ani și Indonezia de 
astăzi, prietenă cu statele socialiste 
Și f’.cind parte din marea zonă a

toare și bombardiere supersonice au 
executat demonstrații aeriene de mare 
precizie.

întreaga defilare s-a desfășurat în 
ritmul viu și original imprimat de 
toboșari, împodobiți pe deasupra uni
formelor cu piei de leopard.

La sfirșitul parăzii, care a consti
tuit o expresie a pregătirii de luptă 
a armatei indoneziene și a hotăririi 
sale de a-și apăra patria, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej i-a felicitat 
pe dr. Sukarno și pe șefii statelor 
majore ale forțelor armate pentru 
organizarea parăzii și le-a urat suc
ces in activitatea desfășurată pentru 
apărarea integrității teritoriale și a 
independenței Indoneziei.

Parada a luat sfîrșit. Intre timp, 
crucișătorul „Irian" arborase marele 
pavoaz în așteptarea înalților oaspeți 
romini. Aceștia au sosit în portul 
Djakartei Tandjok Priok, tot cu eli
copterul prezidențial, și apoi s-au în
dreptat spre crucișător intr-o șalupă 
militară. Pe marea navă militară de 
tip „Sverdlovsk", tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mau
rer și Corneliu Mănescu aii primit 
raportul gărzii de onoare. După vi
zitarea navei și o convorbire priete
nească cu președintele Sukarno și cu 
comandanții armatei indoneziene, oas
peții romini au plecat la

★
Vineri seara, la palatul 

reședința de Ia Bogor a 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Gheorghe Maurer a avut !< 
taco! de dansuri populare indoneziene 
oferit de președintele Sukarno, în 
cinstea înalților oaspeți romini. Au 
fost prezentate dansuri caracteristice 
din Bandung, Jawa centrală și de 
vest și din insula Bali.

După spectacol, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheorghe Mau- 
rer au oferi:'

Bogor.

Bogor — 
tovarășilor 

și Ion 
loc un spec-

interpreților, dind 
măiestriei lor ar-

r romini
I 7.Gf3 a6 8.a4 e6 
6 a5 11.0—0 Ca6 
bl Te8 14.f5 g:fo
II f:e4 17.Dh5 De7 
Tf8 2O.Nh6 Tf7 21.

De5 23.N:g7 și

uUPEI EUROPEI" : 
glia — Franța 1-1 
Goujon (min. 8) și 

Iti (min. 56). Retu-
23 februarie la Pa-

k.ȘELOR TIRGURI": 
podina — Lokomotiv 
rises Lisabona—F.C. 
Eforia Koln—Ferenc- 
14-3; Hibernians E- 
ga if-0; F.C. Porto 

p Zagreb 1-2; Aris 
kioria Genova 0-2.
LUPELOR" ; Sparta 
iusanne 4-2. Pentru 
u calificat, inșă, fot- 
care au cîștigat în 

Ijuca cu Slovan Bra-

bnis de masă a clu- 
urești a repurtat noi 
. Polonă Jucînd la 
i’ lecț ion a tele ct ubul ui 
rița a cîștigat la 
Lll, iar la feminin

lenlru
Nona
6—1

titlul mondial
Ga prind a.șviti 

în fața Elisa-

va de tenis de masă 
: a învins Olanda cu 
a avut loc la Bre-

Scrisoare din R. D. Germană

REALIZĂRI CU CARE NE MÎNDRIM

înot din orașul RostockBazinul acoperit de

Oamenii muncii din R.D. Ger
mană sărbătoresc miine cea de-a 
XIII-a aniversare a proclamării 
Republicii Democrate Germane. La 
7 octombrie 1949, în această parte 
a Germaniei a fost proclamat pri
mul stat muncitoresc-țărănesc pe 
pămînt german.

O dată cu dezvoltarea econo
mică a R.D. Germane, a cunoscut 
un avînt permanent mișcarea 
sportivă. Au fost construite sta
dioane, baze sportive nautice, te
renuri de sport. La Leipzig, a luat 
ființă un mare institut de cultu
ră fizică și sport. Experți din 
mai multe țări occidentale au 
fost nevoiți să recunoască că apa
ratura tehnică, instalațiile aces
teia sânt de-a dreptul excepțio
nale, iar succesele institutului 
în domeniul învățămintului și al 
cercetărilor se află la un nivel 
foarte înalt. Gimnastica în pro
ducție este practicată în mod re
gulat în tot mai multe întreprin
deri din R. D. Germană.

Succese importante au obținut 
în anii din urmă și sportivii de 
performanță din R.D. Germană. 
La multe discipline sportive re
prezentanții R.D.G. au întrecut 
pe sportivii din Germania occi
dentală. La natație, parașutism,

sărituri de ia trambulină cu schiu- 
rile, atletism, sportivii noștri au 
stabilit recorduri europene și mon
diale, iar la handbal echipele 
noastre se numără printre cele 
mai bune din lume. Sportivi ca 
Siegfried Hermann. Helmut Reck
nagel, Hans Grodotzki, Gisela

Birkenmeyer se bucură de un re
nume mondial.

Majoritatea federațiilor sporti
ve din țara noastră au fost pri
mite în cadrul federațiilor inter
naționale. Organizarea diferitelor 
campionate europene și mondiale 
în țara noastră este o mărturie 
a aprecierii cîștigate de sportivii 
Republicii Democrate Germane.

Avem legături prietenești cu 
sportivii din Asia, America pre
cum și cu aproape toate țările 
din Europa. Reprezentanții R. D. 
Germane au luat startul la com
petiții sportive în numeroase 
țări din lume, iar 
sportivi de peste hotare 
ză cu plăcere republica 
Cele mai apreciate baze 
de către sportivii din străinătate 
sînt stadionul central din Leipzig 
(100.000 spectatori), stadionul Ost- 
see din Rostock, stadionul „Wal
ter Ulbricht" din Berlin, trambu
linele de sărituri cu schiurile de 
la Klingenthal și Oberwiesethal, 
stadionul de înot din Rostock și 
stadionul nautic din Leipzig, care 
și-a sărbătorit inaugurarea festi
vă cu ocazia campionatelor euro
pene de natație.

oaspeți 
vizitea- 
noastră. 
sportive

HEINZ ABRAHAM 
redactor al ziarului „Deutsches 

Sport Echo"

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE BASCHET 
DIN R. S CEHOSLOVACĂ

• SELECȚIONATA R. P. ROMINE A ÎNTRECUT ECHIPA R. P. UNGARE 
CU 83—57 Șl PE CEA A R.S.S. LITUANIENE CU 68—53

Intr-un meci contînd pentru „CUPA 
RAPPAN", Padova a învins cu 7-1 pe 
O.F.K. Beograd, calificîndu-se pentru 
semifinale.

ALTE MECIURI INTERNAȚIONA
LE (amicale): la Tel Aviv : Izrael — 
Etiopia 3-0 (1-0). La Hamburg: S. V. 
Hamburg — Benfica Lisabona 3-4. 
La Veendam : Olanda (tineret)—Da
nemarca (tineret) 2-2. La Manchester: 
Manchester United — Benfica Lisabo
na 2-2.

ECHIPA SELECȚIONATA a R. P. 
Ungare și-a început pregătirile în ve
derea întîlnirii internaționale pe care 
o va susține Ia 14 octombrie cu echi
pa Iugoslaviei. Din lot Iac parte, prin
tre alții, Ilku, Szentmihaly (portari), 
Sovari, Solymosi, Sipocz (fundași), 
Kotasz, Bene (mijlocași), Gorocs, 
Machos, ■ Tichy, Monostori (înaintași).

KARLOVY VARY, 5 (prin telefon). 
Primele întîlniri din cadrul turneu
lui internațional de baschet mas
culin, la care participă echipele R. 
S. Cehoslovace I, R. S. Cehoslovace- 
tineret, R. P. Ungare, R.S.S. Litua
niene și R. P. Romine s-au desfă
șurat miercuri seară, în noua sală 
de sport din localitate. In partida 
inaugurală, reprezentativa R. P. Un
gare a învins la limită selecționata 
R.S.S. Lituaniană : 62—60 (30—26;
54—54). Echipa R.P. Romîne a făcut 
o partidă slabă în apărare și a fost 
deseori surprinsă pe contraatac de 
baschetbaliștii primei reprezentative 
a R.S. Cehoslovace, care au învins cu 
73-62 (40—23).

Joi seară, echipa R.P. Romîne a 
obținut o categorică victorie asupra 
selecționatei R.P. Ungare : 83—57
(42—22). Ambele formații au aplicat 
la început apărarea în zonă, pe care, 
pe parcurs, baschetbaliștii maghiari 
au părăsit-o, încercînd prin apărarea 
om la om să reducă din handicap. 
Selecționata R. P. Romîne a jucat 
organizat în atac, remareîndu-se Ne- 
def, Nlculescu și Spiridon. De ase-

PE SCURT
• La Malmoe, în cadrul unui con

curs de natație, înotătorul 
Gerhard Hetz a stabilit, un __  . _
cord european în proba de 400 m 
mixt cu timpul de 4:49,2. Vechiul 
record era de 4:53,8 și aparținea ace
luiași sportiv.

german 
nou re-

• Iii cadrul campionatelor univer
sitare de natație ale Japoniei înotă
torul Macumoto a obținut un rezultat 
remarcabil în proba de 100 m bras: 
1:10,9. La 100 m fluture, Nakajima a 
obținut rezultatul de 59,7. Ambele per
formanțe constituie noi recorduri ale 
Japoniei.

menea, Demian a avut o importantă 
contribuție în apărare. Punctele au 
fost înscrise de: Nedef 26, Demian 
10, Niculescu 9, Spiridon 13, Gheor
ghe 13, Novacek 8, Kiss 4. Pentru
R. P. Ungară cele mai multe puncte 
au fost înscrise de Simon (16) și 
Gabany (10). Au mai jucat Gremin- 
ger, Bencze, Liptay și Temesvary.

In deschiderea programuiu. ir 
joi, selecționata de tineret a țării 
gazdă a furnizat o mare surpriză 
învingînd prima reprezentativa
S. Cehoslovace cu 68—59 (32-_ 
Tinerii jucători ai echipei învingă
toare au condus în 
2—3 puncte, obținînd 
ritată. Cel mai bun 
Humei (18 ani) care 
puncte.

permanență cu 
o victorie me- 
jucător a fost 
a înscris 26 de

★
PRAGA 5 (prin telefon). Turneul 

internați anal început miercuri la Kar
lovy Vary a continuat vineri seară 
la Praga, înregistrîndu-se următoa
rele rezultate! R. P. Romînă-R.S.S. 
Lituaniană 68—53 (30—26), R. Ș. 
Cehoslovacă (tineret) —• R.P. Un
gară 55-54 (17—17}.

Pregătiri în vederea campionatelor mondiale de tir
Peste cîteva zile vor începe la Cai

ro campionatele mondiale de tir. 
La această mare întrecere și-au a- 
nunțat participarea 700 de sportivi 
și sportive din întreaga lume. Iată 
cîteva rezultate obținute în cadrul 
pregătirilor în unele țări europene i

FINLANDA: armă liberă calibru 
mare 40 focuri: culcat: Nordquist 
395., genunchi: Kervinen 387; pi
cioare: Janhonen 372 (record). La

• în finala campionatului de tenis 
al Italiei, cuplul Pietrangeli, Sirola a 
învins cu 7—5, 6—4, 10—12, 6—4 pe
rechea GrisaWi, Maggî. Cuplul învin
gător câștigă pentru a șaptea oară 
consecutiv titlul de campioni ai Jta-consecutiv titlul de campioni 
liei

• La Varșovia halterofilul 
de categoria cocoș Miake a 
recordul lumii la stilul smuls: 118,5 
kg. Recordul mondial oficial îi apar
ținea toi lui cu 117,5 kg.

japonez 
întrecut

® Intre 26 și 28 octombrie se va 
desfășura la Mexico finala interzo
nală a „Cupei Davis". In acest meci 
se vor înt’îlni tenismanii din Suedia 
și cei din Mexic. Echipa învingătoare 
va juca cu formația Indiei, câștigă
toarea zonei asiatice.

trei poziții, pe primul loc s-a cla
sat: Kervinen cu 1142 p, urmat de 
Taito 1138 p și Koskinen 1130 p; 
Armă liberă calibru redus: culcat: 
Nordquist 398 (record) ; genunchi: 
Kervinen 389; picioare: Janhc 
La trei poziții, Kervinen a obținut 
un nou record al țării sale: 1151 
p. Pistol precizie Antikainen 553.

ELVEȚIA: armă liberă calibru re
dus 40 focuri: culcat: Vogt 393. 
Schonenberger 392 ; genunchi: Vogt 
390, 'Muller 387 ț picioare: Muller 
377 (record). In clasamentul pe trei 
poziții Miiller a realizat 1149 p, ur
mat de Vogt cu 1145 p și Hollep- 
stein cu 1143 p. Pistol precizie: 
Spâni 556. Armă liberă calibru ma
re: genunchi: Muller 387, picioare: 
Miiller 374 (cu 3 puncte supe.-io- 
recordului mondial), culcat: Kuhn 
393. La trei poziții Muller 1166 
(record), urmat de Hollenste:-. t. 
1142 p. Armă militară: Ho'.'.enf.ei- 
539 (183, 179, 177).

SUEiDIA: pistol precizie: L?~ 
554, urmat de Arvedson cu SI p.

R.F. GERMANĂ: armă 1 >
libru redus : CULCAT: Kohnke 599 
(record), GENUNCHI; Lang 
3x40 FOCURI: Zahringer 1139 i,336. 
380, 363), Pilch 1137. 60 focuri rai 
cat: Benz 593, Hinzman 592.


