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TINERI SI TINERE
Participați ca toții Ia 

concursurile Sparta
chiadei de iarnă a ti
neretului. îndemnați 
pe tovarășii voștri de 
muncă să ia paite la 
întrecerile primei etape 
a mirii competiții! 
ACTIVIST! SPORTIVI

Folosiți ultima săp- 
tămină a primei etape 
pentru organizarea cit 
mai multor concursuri, 
in toate disciplinele 
sportive ale Sparta
chiadei de iarnă!

Cît iiiâaî multe 
concursuri
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De mai bine 
de două luni, , 
principalele pre- ( 
ocupări ale co- I 
lecțivelor spor- } 
tive din întrea- | 
ga țară gravi- f 

J tează in jurul aceluiași o- 
j biectiv: asigurarea celui mai 
] deplin succes primei etape 
) a Spartachiadei de iarnă a ti- 
j neretului. Roadele acestor preo- 
■j cupări n-au întîrziat să se ara- 
J te și vești venite din toată țara 
I vorbesc despre larga populari- 
J tate de care se bucură marea 

! competiție a tineretului, despre 
J numărul mereu crescind al ti- 
j nerilor și tinerelor care-și fac 
j intrarea în activitatea sportivă 
j prin această poartă larg des- 

■) chisă. Regiunea Pitești, de e- 
J xemplu, se poate mîndri cu a- 
j proape 100.000 participanți la 
j concursurile Spartachiadei, iar 
j din București au luat startul 
j aproape 140.000 tineri și tinere. 
j In raioane, participarea tinere- 
j tului sătesc este la fel de ma- 
J sivă. 5700 de concurenți din 
j raionul Moinești, peste 4000 în 
j raionul Brăila constituie dovezi 
J ale însuflețirii sportivilor de la 
J sate.
j A mai rămas doar o săptă- 
{ mină pină la terminarea primei 
) etape. Acest lucru însă, departe 
j de a însemna semnalul bilan- 
j țurilor și al... odihnei pentru 
J activiștii din colective, trebuie 
j să constituie un imbold pentru 
{ organizarea cit mai multor con- 
j cursuri în acest răstimp. Numai 
) astfel regiunile care au obți

nut rezultate bune pină acum 
le pot îmbogăți și mai mult, 
iar regiunile, raioanele și colec
tivele sportive în care munca 
a lăsat de dorit pot reface din 
„handicap”. Fără a se transfor
ma într-o goană după cifre, ul
timele concursuri ale etapei pe 
colectiv trebuie să fie cit mai 
bine organizate și să angrene
ze un număr cit mai mare de 
participanți, pentru deplina reu
șită a etapei de masă a S«ar- 
tachiadei de iarnă.
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Astăzi încep laMilano

Campionatele internajionale 
de tenis de masă ale ITALIEI

După o călătorie cu avionul de 
aproape trei ore, delegația jucă
toarelor și jucătorilor de tenis de 
masă romîni a ajuns miercuri în 
jurul orei prîrizului la Belgrad. 

După amiază sportivii noștri au 
făcut o plimbare prin oraș iar a 
doua zi, tot pe calea aerului, et au 
plecat spre Italia via Zurich. In 
frumosul și pitorescul oraș elvețian 
avionul purtînd pe sportivii ro
mîni a aterizat la patru ore după ce 
decolase din capitala Iugoslaviei. 
Un scurt popas și, din nou Ange
lica Rozeanu, Ella Zeller, Maria 
Golopența, Toma Reiter, Matei 
Gantiner, Tiberiu, Harasztosi și Paul 
Pesch au luat loc în avionul care 
i-a dus la Milano, unde au sosit 
joi după amiază la ora 16. La ae
rodrom sportivii noștri au fost în- 
tîmpi.nați cu multă 
căldură de repre
zentanți ai foruri
lor sportive lo
cale. ai Federației 
italiene de spe
cialitate ca și de 
numeroși cunoscuți 
cu care se împriete
niseră la ediția pre
cedentă. Vineri re- 
prezenlanții noștri 
au făcut un antre
nament.

Ediția de anul a- 
cesta a campiona
telor internaționale 
ale Italiei — a 
doua din istoria 
acestor întreceri — 
a trezit u-n interes 
deosebit în rîndu- 
rile spectatorilor 
milanezi. La com
petiția care începe 
astăzi după amia
za în frumoasa și
coclieta sală a Institutului Gonzaga 
vor fi prezente o 
valoroase și bine 
nul tenisului de 
Astfel, așa cum
pe lingă reprezentanții Romîniei 
vor lua parte și jucători și jucă
toare cu renume din Ungaria, Ju-

goslavia, Belgia. Franța, Germa
nia occidentală. Elveția, Suedia. 
De asemenea vor concura și cei mai 
buni jucători din Italia ca De Mar
tini, 
răni, 
rele 
etc.

Cu 
tată 
că tori lor 
au entuziasmat publicul italian cu
cerind toate cele cinci titluri puse 
în joc. Iată de altfel pe cîștigă- 
torii probelor primei ediții a aces
tor campionate : simplu femei: 
Angelica Rozeanu, simplu bărbați: 
Matei Gantner, dublu femei; An
gelica Rozeanu-E'la Zeller. dublu

Winderling, Tognolini, Stu- 
Rondani, Molina si jucătoa- 
Colombo. Caneva. Parigi. ri
multă nerăbdare es’e 

evoluția jucătoarelor 
romîni care în

aștep- 
și iu- 

1955

Iugoslavul Zarko Do'inar este unul dintre favoriții 
campionatelor internaționale de tenis de masă 

ale Italiei

i

Ordinul nr. 49 ai USmstruhri Invățămwtului 
sprijin prețios al dezvoltării educației fizice in școli

Interviu ca tov. Gh. Ploeșteanu, locțiitor al Ministrului Invățămintului

Ordinul nr. 49 al Ministru lui Invăfămintului ai privire la 
îmbunătățirea aciivităfîi de educație fizică in școli a fost pri-f 
mit cu multă bucurie atît de cadrele didactice cit și de el-ivi.

In legătură cu aceasta ne-am adre sat tovarășului GHEORGHE PLO
EȘTEANU, locțiitor al Ministru lui înv ățămint ului, care a binevoit 
să ne răspundă la următoarele în trebări:

IN1RLBARE: Ordinul nr. 49 din 1957 al Ministrului învăță-- 
mintului a fost primit cu mult entuziasm de cadrele didactice și 
de elevi. Vă rugăm să ne arătați in cîteva cuvinte importanța aces
tui ordin pentru dezvoltarea mai 
fizică in școli.

RASrUNS : Prin conținutul 
său acest ordin determină un 
pas înainte în activitatea de e- 
ducație fizică în școli și creează 
premize'.e unui salt calitativ In
tr-un viitor apropiat 
Datorită sprijinului permanent 

dat de partid și guvern, în anii 
regimului democrat popular e- 
ducația fizică în școlile din țara 
noastră a luat o mare dezvol
tare.

Programele și instrucțiunile 
Ministerului Invățămîntului pre
cum și măsurile luate pentru 
ridicarea continuă a nivelului 1- 
deologic și profesional al cadre
lor didactice de specialitate au 
dat posibilitatea să ridice nive
lul lecțiilor atît în ceea ce pri
vește conținutul cît și metodele 
de predare, să atragă elevii spre 
această activitate și să contri
buie la educarea lor in spiritul 
disciplinei liber consimțite.

Cu toate acestea, în ulti- 
mult timp, în activitatea de e- 
ducație fizică și sport în școli 
s-a constatat o rămînere în 
urmă față de condițiile exis
tente și de necesități, din cau
za lipsei unui sprijin suficient 
din partea secțiilor de învăță
mînt. a directorilor de școli, a 
colectivului de cadre didactice 
al școlilor și chiar a lipsei de 
conștiinciozitate a unor cadre 
didactice de specialitate.

Asupra înlăturării unora din
tre aceste lipsuri atrage atenția 
Ordinul Ministrului Invățâ- 
mîntului pentru îmbunătățirea

ÎNTREBARE : De ce ora de < 
plăcută și mai atrăgătoare pentru elevi?

Prin ce mijloace credeți că 
fizică la un nivel corespunzător?

RĂSPUNS: Ridicarea nive
lului lecțiilor de educație fi
zică este condiționată pe de o 
parte, de calificarea cadrelor, 
de experiența și măiestria lot 
pedagogică, de conștiinciozi
tatea cu care muncesc, iar pe 
de altă parte de condițiile ma
teriale pe care le are școala, 
de sprijinul direcției școlii și 
al secției de învățâmînt.

Ordinul Ministrului prevede 
măsurile necesare atît pentru 
ridicarea nivelului ideologic șl 
profesional al cadrelor didac
tice (cursuri de perfecționare, 
îndrumare și controlul organe-

departe a activității de educație

activității de educație fizică in 
școli, trasind sarcinile cores
punzătoare.

Intrucît educația fizică are 
sarcina de a contribui la for
marea unei generații sănătoa
se, de a mări capacitatea de 
muncă a elevilor, puterea tor 
de asimilare a cunoștințelor și 
de a contribui la formarea tră
săturilor de caracter în spiri

tul moralei comuniste, este ne
cesar ca școala să asigure par
ticiparea tuturor elevilor la a- 
ceastă activitate. Ordinul Mi
nistrului prevede măsuri care 
vor determina soluționarea a- 
cestei probleme. Astfel, direc
torii de școli răspund și de 
buna pregătire fizică a elevi
lor la fel ca și de pregătirea 
lor intelectuală ș; politehnică. 
Dirigințit și celelalte cadre di
dactice trebuie să urmărească 
și să sprijijie activitatea spor
tivă a elevilor. Pentru a mări 
interesul elevilor și pentru ca 
educația fizică să nu fie pri
vită pe alocuri ca o „dexte
ritate", începînd cu trimestrul 

al acestui an școlar, nota 
educație fizică ,va fi luată 
considerare la promovare 
și notele pentru celelalte

II 
la 
In 
ca
obiecte. De . asemenea, Ordinul 
trasează profesorilor de edu
cate fizică sarcina de a face 
lecții atrăgătoare și plăcute 
pentru elevi, folosind toată pri
ceperea . și măiestria lor peda
gogică.

educație fizică trebuie să devină mai

se pot ridica lecțiile de educație

lor superioare: directori, ins
pectori, secția de învățămînt) 

(continuare în pag. a 6-a)

2-1 la CAIRO

se 
mij- 

echi- 
care 

trecut,

serie de „palete" 
cotate in concer- 
masă eurouean 

am mai anunțat.

bărbați: Gantner-Harasztosi, dublu 
mixt: EHa Zeller-Gantner.

Menționăm că la aceste campio
nate care iau sfîrșit duminică sea
ra, la proba de dublu mixt noi 
vom fi reprezentați de următoa
rele perechi : Ella Zeller-Gantner, 
Angelica Rozeanu-Reiter >1 Maria 
Golopența- HarasztosL

Fotbaliștii noștri

au debutat victorioși
■ l .

în turneul din Egipt

Importantele succese ale miș
cării sportive — realizate în anii 
regimului democrat-popular — se 
datoresc grijii și sprijinului a- 
cordat de partid și guvern. Fie
care iubitor al sportului, fiecare 
sportiv are posibilitatea să 
bucure astăzi de aceste 
loace — baze sportive, i 
pament. materiale — pe 
și le dorea zadarnic, în 
tineretul. De la spectatorul din 
tribunele marelui stadion „23 
August" din Capitală sau sportivul 
care se întrece în moderna sală de 
sporiuri Floreasca, în Parcul spor
tiv Dinamo sau pe noul stadion 
din Constanța, pină la modesta 
echipă a comunei Troița (Regiu
nea Autonomă Maghiară) care 
are totuși la dispoziție un fru
mos stadion, toți iubitorii sportu
lui văd cu propriii lor ochi marile 
realizări în domeniul dezvoltării 
bazei materiale a mișcării spor
tive. Statul democrat-popular acor
dă sume importante din fondul 
centralizat pentru investiții în a- 
cest scop

Era firesc ca sprijinul material 
acordat pe scară centrală să fie 
amplificat prin mii de inițiative lo
cale. Acest lucru s-a și întîmplat și 
mărturie stau sutele de terenuri 
simple, amenajate pretutindeni,

nenumăratele echipamente și mate
riale sportive confecționate din re
surse locale, entuziasmul cu care 
zeci de mii de sportivi din întreaga 
țară au răspuns chemărilor la mun
că obștească pentru amenajarea de 
terenuri de sport.

In ultimii ani, acțiunea de con
tinuă întărire a bazei materiale a 
mișcării sportive din țara noastră 
a fost completată cu o nouă formă 
de sprijin material al construcțiilor 
sportive : PRONOSPORTUL.

Mulți sînt cei care participă la 
concursurile Pronosport și popula
ritatea acestor concursuri crește 
mereu. Ca dovadă stă faptul că*  fi

acum, în plină perioadă de iarnă, 
numărul celor care își înscriu nu
mele printre participant! depășește 
cifra de 700.000. Toți acești pa
sionați ai sportului participă la 
concursuri cu și mai multă bucu
rie, știind că o bună parte din fon
durile realizate se reîntorc în folo
sul lor direct. Cum? Foarte simplu: 
nu este un secret pentru nimeni că 
fondurile realizate din concursurile 
Pronosport, după scăderea a 50 la 
sută reprezentînd premiile plătite, 
a cheltuielilor de administrație ale 
întreprinderii precum și a cotei 
cuvenite bugetului statului, sînt fo-

(continuare în pag. a 8-a)

CAIRO 8 (Agarpres). — Echipa , 
selecționată de fotbal a Tineretu
lui din R.P.R. și-a început vineri 
turneul pe care-1 întreprinde în 
Orientul mijlociu, jucînd la Cairn 
cu echipa Ahli, una din fruntașele 
primei divizii a campionatului e- 
giptean. Meciul s-a desfășurat pe 
„Stadionul Nacional”, cea mal 
mare bază sportivă din capitala 
Egiptului, șl a fost urmărită da 
peste 30.000 de spectatori.

La capătul unui joc dîrz, pre
sărat cu faze interesante, fotbalștil 
romîni au reușit să termine învin
gători cu scorul de 2—1 (2—0).

In timpul meciului, echipa ro- 
inînă a fost îndelung aplaudată 
pentru jocul tehnic și spectaculoi 
pe care l-a practicat.

In continuarea turneului, Select 
ționata de Tineret din R.P.R. ur- 
mează să întîlnească la 10 februa
rie tot la Cairo, echipa sele"!ionati 
a Armatei egiptene.

Oaspeții au impresionat prin 
schimburile rapide de balon, prin 
varietatea acțiunilor de atac ca și 
prin deosebita lor putere de luptă. 
O impresie deosebită au lăsat mij-» 
locaș ii și tripleta.



Să nu credeți ci 
meții și-au dat 
nunm_ înlîlnii

parte
Să nu credeți cumva că nă

meții și-au dat — parcă a- 
nume — întilnire în această 

parte a Timișoarei. Nici crivățul 
nu și-a dezlănțuit mînia — Plin 
de capricii — tacmzt pe aceste me
leaguri. Titlul reportajului ne-a 
fost sugerat de numeroasele neca
zuri ale activiștilor sportivi de la 
atelierele C.F.R. Timișoara, intr- 
'un popas de cîteva zile făcut îti 
plină... primăvară.

NICI O DISCUȚIE DESPRE 
FOTBAL ?

Am căutat să ocolim discuțiile 
despre fotbal. Nu eram cituși de 
puțin străini de neașteptata retro
gradare a fotbaliștilor feroviari, 
prezenți pînă acum In toate cam
pionatele primei categorii organi
zate din anul 1946, așa că... altele 
erau obiectivele noastre. Doream 
să aflăm de ce nici unul dintre 
muncitorii atelierelor n-a devenit, 
în anul trecut, purtător al insignei 
G.M.A , de ce Spartachiada de iar
nă a tineretului este încă în eta
pa... pregătitoare.. Deci nimic 
despre fotbal 5 totuși, rindurile 
de față vor cuprinde docr însem
nări despre fotbal și fotbaliști! 
Explicația ? Ne-am convins că mă
surile organizatorice care ar putea 
îmbunătăți oarei um situația exis
tentă la atelierele C.F.R. Timișoa
ra, trebuie completate cu rezolva
rea „problemei nr. 1” a sporlulut 
din această întreprindere: fotba
lul.

Să nu ocolim adevărulalita 
timp cit activitatea fotbalistică nu 
va porni cu hotărî re De drumul să. 
nătios, atîta timp cit văicărelile nu 
vor înceta, sportul de masă ea 
continua să rămlnă, la atelierele 
C.F.R. Timișoara, doar o... aminti
re. Dacă așa stau lucrurile, cine 
ne-ar putea arăta calea spre întă
rirea fotbalului, spre dezvoltarea 
activității sportive de masă ? Cre
dem că n-am greșit cidresindu-ne 
mai multor activiști sportivi, su
porteri sau foști internaționali, pe 
care i-am solicitat să ne vorbească 
despre această „iarnă grea" pri
lejuită de numeroasele necazuri 
din lumea fotbalistică a feroviari
lor timișoreni

NE VORBESC: P. BAUER. GH.
COVEJDEANU. V. BERNAC.EK.

V. ZOMBORI..

In secția „mecanic șef’
'creâză un bătrîn muncitor.
Mulți nu-și mai reamintesc 

de vigurosul fundaș al „Chinezu
lui”, care și-a făcut debuitil în fot
bal în anul... 1912. $i, cu toate că 
Pavel Bauer a muncit ca anțrenor 
pînă in 1945. ca toate că In ..came- 
iti'“ .-ău .de entuziast suporter nit 
este trecută nici a absență (nici 
la antrenamentele echipei), foarle 
rar i se cere și lui părerea despre 
echina de fotbal. Noi i-am cerut-o.- 

..Pe scurt. Este nevoie de un 
antrenor priceput, ajutat de o co
misie de tehnicieni formată -- e- 
ventual — din foști jucători care 
— în treacăt fie spus — nu linsese. 
Sînt chiar mai mulți decit actualii 
jucători ! Antrenamentele nu tre
buie să mai semene cu cele din 
anii trecuți în care s-a neglijat cu 
totul condiția fizică a jucătorilor. 
N-am vrea să mai vedem stind în 
tribună jucători buni ca Gali sau 
Andreescu...”

L am părăsit cu destul regret Pe 
bătrînul dar veșnic tinărul P. Ba
uer pentru a-i răpi cîteva minute 
unui alt „veteran" al fcibalutui 
timișorean: Gh. Covejdeami. pri- 
mul căpitan de echină (în 1933) 
la C F.R. Timișoara.

„Sintem nemulțumiți de felul 
cum muncește consiliul colectivu
lui. De ce oameni cu multă expe
riență cum ar fi N. Daia, I. C.rcțu, 
I. Cristea, I. Dancea sau Gh. Du
ma nu sînt solicitați să munceas
că ? Cerem să se organizeze o a- 
dunare generală, bine pregătită, 
în care fiecare muncitor să-și ex
prime năre-ea în legătură cu activi
tatea snortivă din ateliere Si. ni
ci o grijă, vor fi foarte multe de 
spus”.

Mecanicul șef V. Bernacek n-a 
fost niciodată un sportiv renumit. 
Ne-am adresat insă lui pentru că, 
speram să ne poată da informații 
prețioase despre fotbaliștii care lu
crează in secția pe care o con
duce. Nu ne-am înșelat: 
, «Sînt bucuros că vă pot spune 

numai cuvinte de laudă despre ju
cători ca V. Gali, A. Covaci și L. 
Ferenczi. Sînt oameni de nădejde, 
prețuiți și iubiți de muncitori. Tot 
în această secție sînt însă înca
drați și alți fotbaliști: St. Rodea- 
r.u, P. Bădeanțu. Aceștia nu-și 
văd, însă, de muncă așa cum tre
buie. Și totuși, nu s-au luat nici’ 
un fel de măsuri".

Vă amintiți de fostul interna
țional V. Zombori, renumit portar 
și... autor a numeroase goluri în
scrise din ,,11 m.” ? Firește, nu-l 
putem ocoli inir-c- discuție in care 

— Ca timișorean cea mai arzătoare dorință a mea este să-i văd 
din nou In „A~. Regret că. per sonei. n-o să-i pot ajuta cu nimic.

goste de colectiv: Gali. Ccrbuș, 
I. Covaci, Franciscovici. Ce bine 
ar fi dacă lista nu s-ar opri aici. 
Tot atît de bine ar fi dacă toți 
cei care cunosc multe din „taine- 

iotbalului ne-ar ajuta nu nu- 
fapte.

el ar avea un cuvint greu de spus, 
lată citeva din părerile sale:

„Nu avem nevoie de jucători 
din alte regiuni. Sînt la noi ta
lente destule. Trebuie însă „lu
crat” mai mult cu tineretul. Să 
ne ocupăm de aceste e’emente și 
vom fj scutiți de multe... surpri
ze".

Ne-am permis o indiscreție: vă 
numărați printre cei care sprijină 
activ această acțiune ?

Am plecat destul de surprinși 
aflind că un vechi specialist in 
fotbal a schimbat balonul rotund 
cu... undifa.

...RITTER. AD. COVACI. 
SAVA DAJU

Cu toate că pe linie sportivă 
Ritter muncește acum ca 
responsabil financiar, (de 

ce?) l-am rugat să ne ajute In 
sporirea ,.colecției" noastre de pă
reri.

„Un obiectiv principal: munca 
educativă. Unii jucători duc o via
ță nesportivă : vin tot mai rar ta 
antrenamente, preferă restaurante
le, își pierd nopțiie, găsesc o irir.d 
prilej de harță. O echipă trebuie 
să fie un colectiv puternic, unit, 
cu preocupări sănătoase. La noi 
nu s-a realizat încă acest lucru”.

„Intr-adevăr, avem „iarnă grea” 
ne spune și fostul internațional

•ftmuGMDn btuuM â mmuiui

zilnic la redacția noa

veste îmbucurătoare, 
o maî puțin cuno-

Mai sînt doar citeva zile pînă 
la încheierea primei etape a Spar- 
tachiadei de iarnă a Tineretului; 
In acest timp, tot mai mul'.e slnt 
colectivele sportive din orașe și de 
la sate care dau bătălia pentru a 
atrage pe tinerii sportivi la între
cerile celor șapte discipline Des
pre aceste frumoase preocupări ca 
și despre rezultatele obținute pînă 
acum, ne vorbesc numeroasele scri
sori sosite 
stră.

Iată o
Deși 
scută 
ionul 
lizeze 
chiadei de iarnă un număr impre
sionant de participant (peste 
7800). Aceste succese se datoresc 
susținutei activități- depuse de ca
drele tehnice sportive din cuprin
sul raionului cit și atenției pecare 
au înțeles s-o acorde Spartachiadei 
de iarnă unele colective sportive 
ca Recolta Radu Negru (298 par- 

cu
activitate competitională, ra 
Călărași a reușit să tota- 

în prima etapă a Sparta-

ticipanti) școala medie mixtă nr. 
2 (525 participanti) etc

Un interes deosebit a trezit pri
ma etapă a Spartachiadei și îr 
rindurile elevilor din școlile raio 
nului Drăgănești-Oit, regiunea Pi 
tești. care. în întrecerea cu cele 
lalte colective din raion s-au situat 
în fruntea clasamentului. Afctfel. 
siportjvii școlii medii mixte din 
Drăgănești-Olt au organizat două

Ad. Covgci, Dacă punem pe picioa
re echip» de fotbal, va merge bine 
și activitatea sportivă de mase. 
Pentru asta trebuie să ieșim insă 
din „hibernare”, să fie reluate an
trenamentele, să se rezolve pro
blema antrenorului, jucătorii tine
ri să învețe mai mult iar cei vîrst- 
nici să le ofere numai exemple 
bune de urmat. Muncitorii din a- 
teliere ne-au... „iertat” că am re
trogradat dar nu cred că vor con
tinua să ne mai ierte dacă nu vom 
înceta certurile din echipă, atitu
dinile nesportive, jocurile de slab 
nivel tehnic...”

Desigur, este deosebit de intere
santă și părerea președintelui co
lectivului sportiv. Aceasta mai ales 
penlpu că numele -lui Sava Daju 
este binecunoscut printre „cava
lerii fluierului*.

„Avem iucători cu multă dra- 

le” 
mai cu vorba, ci și prin 
Dacă fiecare dintre foștii interna
ționali sau jucători cu renume ca
re muncesc astăzi în atelierele 
noastre ar forma cite o echipă de 
începători și s-ar ocupa de ea. a- 
proape toți muncitorii ar practica 
sportul și n-am mai fi nevoiți să 
umblăm după diferite ..celebrități” 
de prin Constanța, Bacău etc. Mă 
gîndesc cit de mult ne-ar putea 
ajuta în acest fel Sepi II, Pav- 
lovici. Zombori. Hocksari, Opreanu, 
I. Covaci, Ad. Covaci, Ritter etc.”.

★

I- ntr-adevăr. la atelierele
C.F.R Timișoara e „iarnă 
grea". Cele cîteva păreri, e- 

nunțate puse în practică, pot însă 
„încălzi" atmosfera, pot face ca 
entuziasmul și dragostea de sport 
a muncitorilor feroviari să topeas
că „gheața", să înlătwe cutele de 
amărăciune de pe frunțile celor 
care au pus atît la suflet retro
gradarea echipei. Să nu uităm că 
aproape întotdecuna dună o iarnă 
grea vine o primăvară frumoasă...

D. GIRLEȘTEANU
A. GROSS

reusite concursuri de schi, mai 
multe întreceri la șah și trînță. 
Se pare că dorința profesoru:ui de 
educație fizică Gheorghe Furtună 
de a ajunge cu elevii lui pînă în 
finalele acestei mari competiții este 
pe cale de a deveni o realitate.

Dar prima etapă a Spartachia- 
dei a cunoscut o și mai mare prețu
ire în satele și comunele raionului 
Cîmpeni, situat în inima bătrînilor 
munți Apuseni unde, pînă mai ieri, 
activitatea sportivă de iarnă era a- 
proape inexistentă. Aici s-au orga
nizat. nu de mult, cu sprijinul că-

Un aspect al întrecerilor de te nis ae masă din cadrul eianei pe 
colectiv, la Progresul F.B.

Foto; N._ Niculescu

i Poveste adevărată
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Povestea noastră, care numără, printre alte personaje șt un 
măgăruș năzdrăvan, începe cit multe luni in urmă, cam prin zilele 
frumoase, de început de toamnă, ale lui septembrie. Grijulii, activiștii 
sportivi din Șimleul Silvaniei nu s-au lăsat înșelați de promisiunile 
zilelor de septembrie și au pornii din vreme să afle adăpost pen
tru activitatea sportivă pe care, cărlnd-curînd, iarna avea s-o alunge 
de pe stadioane. In peregrinările lor au nimerit si pe la grupul școlar 
agricol din localitate, unde dibui seră o sala numai bună pentru așa 
ceva. Dar aici... surpriză! In loc de aparate de gimnastică și alte 
asemenea „buclucuri* sportive, sala adăpostea mâneroși saci de 

un mă-
cu nimic

t tovarășii din Direcția generală a învătămintului agricol a 
Ministerului Agriculturii. Dar, mai întîi, faptele...

...Revoltați de cele văzute (deși situația nu era nouă), activiștii 
dc la Și/nleul Silvaniei au raportat la regiune, iar comitetul regional 
C.F.S. Oradea a trimis adresa nr. 459 din 13 sept. 1956 (rețineți 
data!) către C.C.I .S.iC.M.-Direcția cercțtări-învățămînt. Prompți, to
varășii din direcție au trimis îndată sezisarea către Ministerul Agri
culturii. — Direcția generală a învățămîntiilui agricol — cu adresa 
nr. 13946 din 18 sept. 1956. In schimbi răspunsul s-a lăsat așteptat 
mult-mult de tot. Abia ta 11 decembrie, adică peste aproape 3 luni 
de zile, a pornit din adincul birourilor Direcției adresa cu nr. 517.451, 
cu care începe... miracolul metamorfozei blîndului animal, din Șim- 
Icu. \egru pe alb, adresa arată că scîndttrile depozitate în sala cu 
pricina nu sînt altceva decît materiale trebuincioase înlocuirii par
chetului distrus al susamintifei săli. Cit despre măgăruș, adresa este 

nu este adevărat nici faptul că sala de 
adăpost pentru animale, deoarece pentru 

coboare 4—5 trepte, sala fiind situată la

categorică: „De asemenea, 
gimnastică este folosită ca 
a intra' în ea trebuie să se 
subsol".

Acum, sînlem în plin _______ ___ _ __
există, înseamnă că tovarășii de la Șimleu au avut viziuni! Dacă 
există, el este fără îndoială un măgăruș fenomenal, năzdrăvan, capa
bil să intre și să iasă in zbor din sală sau. asemenea unui animal 
de circ, să coboare și să urce grațios cele 4—5 trepte a căror exis
tență nu poate fi pusă la îndoială, deoarece ea este consemnată 
intr-o adresă semnată de un director și un șef de servici din Minis
terul Agriculturii după aproape de 3 luni de profundă meditație...

De acum înainte lucrurile se precipită. La îndemnul serm invăță- 
mînt din C.C.F.S. activiștii de la comitetul regional C.F.S. Oradea 
întreprind cercetări pe teren și consemnează rezufatele înlr-un dosar 
destul de voluminos, format dintr-un proces verbal, o adresă și două 
declarații, plus 5 fotografii la fața locului, toate datate pe 15 ia
nuarie 1957, care arată că : 1. Sala este în același hal de neîngrijite 
ca și in septembrie. 2. Abia sub „amenințarea* unei inspecții, direc
torul școlii a dat dispoziții să se facă curățenie, iar fotograful a 
surprins aspecte din această operație. 3. Singura schimbare a inter
venit în soarta măgărușului, care, între timp, a fost nîndut. 4. Par
chetul sălii continuă să fie deteriorat. Orice zvon despre calitățile 
supra...măgărești ale animalului plecat din inventarul școlii este dez
mințit, deoarece s-a descoperit și s-a fotografiat o ușă din dosul 

) sălii, situată la nivelul solului, prin care asinul lipsit de orice însu- 
1 șiri deosebite in'ra și ieșea în liniște, ca orice măgar cumsecade. 

...Ne pare rău că a trebuit să facem această ultimă precizare, 
care t'ă -va risipi orice iluzie asupra fenomenalului erou patruped. Am 
fi preferat ca. în locul ei, să putem preciza cum de a reușit Direcția 
generală a învățămîntului agricol din Min. Agriculturii să dea o 
dezmințire atît de categorică la o sezisare pe care a reținut-o aproape 
trei luni, fără a încerca măcar s-o verifice în mod serios!

V. ARNAUTU

In atenția Sfatului popular regional Craiova!
„Dintre sfaturile populare mai 

sus enumerate, declarăm „cam
pion" în subaprecierea rolului co
mitetelor C.F.S. și a lipsei de spri
jin in activitatea sportivă, sfatul 
popular raional Balș în frunte cu 
tov. vicepreședinte I. loncscu". As- 
cultînd acest pasaj din raportul 
prezentat la conferința sportivă a- 
nuală a regiunii Craiova, am a- 
vut impresia că tovarășii din co-

minelor culturale întreceri la să- ! 
niute, schi, șah și gimnastică la j 
care au luat parte sute de copii și 
tineri săteni. Dintre colectivele j 
care s-au evidențiat cităm pe cele 
din comuna Sălciua (140 concu- 
renți), Abrud (340), Baia de Aricș ] 
(300) și Albac (110). Pînă în pre-] 
zent numărul participantilor din 
acest raion la prima etapă se ri- I 
dică la frumoasa cifră de 2000. ;

(De la corespondenții 
luntari A. Scăunaș, D. 
Cacootanu).
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mister! Există asinul, sau nu? Dacă nu
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mitetul regional C.F.S. vor să... 
glumească. Și cum „gluma" era 
reușită am făcut haz și noi împre
ună cu cei peste 100 activiști spor
tivi invitați la consfătuirea aminti
tă. De îndată însă ce au început dis
cuțiile și am auzit pe 20 din cei 24 

înscriși la cuvînt vorbind despre 
aceeași subapreciere și lipsă de 
sprijin din partea sfaturilor popu
lare, ne-am convins că pasajul din 
raport nu era o... figură de stil ci 
o tristă realitate care frînează dez
voltarea activității sportive în re
giunea Craiova.

Să dăm mai întîi cîteva exem 
ple privind condițiile în care sînt 
obligati să muncească activiștii co
mitetelor C.F.S.: în raioanele Tg. 
Jiu și Balș sediile comitetelor 
C.F.S. sînt fixate la un loc cu ale 
altor secții ale sfaturilor populare. 
I.a Balș, de pildă, la un loc cu... 
Combustibilul, iar la Tg. Jiu cu 
secțiile învățămînt și cultural. Cum, 
la toate aceste secții (dar în spe
cial la comitetul C.F.S.) vizita
torii se numără zilnic cu zecile 
este lesne de închipuit cum se 
poate lucra. La Turnu Severin to
varășii din comitetul executiv au 
fost și mai categorici: „Să vă mu
tați unde știți”, au hotărît ei. ca 
și cum comitetul raional C.F.S. 
n-ar fi o secție a sfatului 
respectiv.

Cîteva cuvinte despre 
tatea greșită a anumitor 
din conducerile sfaturilor populare, 
reflectată în aceeași lipsă de spri
jin. Cu prilejul unui concurs repu
blican de călărie care trebuia găz

duit de orașul Craiova, s-a dat o ade
vărată „Iurtă" cu tovarășul Romu
lus Năzdrăvanu, președintele sfa
tului popular orășenesc Craiova, 
care nu voia să se lase înduplecat 
să primească și spectatori.

Mai este oare nevoie de comen
tarii? Din partea noastră categoric 
nu! Cine trebuie însă să discute și 
mai ales să ia măsuri? Este clar! 
Sfatul popular regional Craiova 
căruia îi revine, indiscutabil. o 
parte însemnată din răspunderea 
pentru această situație.

popular

mentali- 
tovarăși

ELENA MATEESCU



Fianura roșie Tg. Mureș 
in fruntea clasamentului i

Astăzi începe la Belgrad „Cupa Orașelor” 
pe gheațăla hochei

Del tineri de nădejde care au oferit o dispută foarte spectacu
loasă : Gh. Octavian și Vasile lo nescu.

boxului nostru, există!
Scriem rindu iie de față cu mul

țumirea și bucuria unuia care ă 
dorit mult timp un lirc-'u și — în 
sfîrșit — își vede visul cu ochii. 
Intr-adevăr, e mult de cînd toți 
oei ce iubim boxul căutam cu nă
dejde, cu nestinsă pasiune să des
coperim „muguriă" acestui siport 
viguros, tinerii oare într-o zi, cît 
mai apropiată, vor fi în stare să 
continue șirul performanțelor rea
lizate de aâtre Nicolae Linca, Mir
cea Dobrescu, Gheorghe Fiat, 
Gheorghe Negrea și ceilalți boxeri 

de frunte încununați de atitea ori 
cu laurii victoriilor pe ringurile 
din țara noastră și din capitalele 
celor mai îndepărtate țări.

„Și într-o seară mohorită eu 
ceață, burujnd noroiul in drum 
spre sala Steaua din Calea Grivi- 
ței, unde se disputau finalele fa
zei a doua a campionatului de ca
lificare, am avut, în sfîrșit, prile
jul să ne convingem că în acest 
moment există mulți tineri talen- 
tați care ne pot face să privim 
plini de nădejde spre viitorul bo
xului nostru. I-ani întîlnit într-un 
cadru tou prea îmbietor... Intr-o 
baracă oarecare, împresurată cu 
băltoace, într-o sală învăluită ele 
un nor gros de fum. Dar aci, în 
decorul acesta nu prea îmbietor am 
avut certitudinea că în ring au 
strălucit văpăile unor muci pietre 
prețioase, diamante care,șlefuite cu 
grijă și migală de antrenorii noș
tri vor putea căpăta o valoare con
siderabilă in anii care vin. Dar să 
vedem cine sînt acești „băieți de 
■ispravă" care ne-au stîrmt entu
ziasmul și aceste... rînduri.

Iată-1, în primul rînd, pe Marin 
Ion. E un tînăr tipograf de la Pro
gresul Gospodării, și n-are mai 
mult de 19 ani. Antrenorul Lucian 
Popescu a „scos" din el un pugi
list bun, capabil să dea de furcă 
chiar unui adversar de „categoria 
I". „Ușorul" Marin Ion stăpîneș- 
!te bine mijloacele tehnice și în 
special, dovedește o „adresă" per
fectă în plasarea directei de stin
ge. Toate meciurile din acest cam
pionat (și sint patru) le-a înche
gat prin k.o. sau abandon! Mulți 
antrenori mi au spus că nu-și a- 
mînțese să fi văzut atît de corect 
aplicată această lovitură nici de 
către unii dintre pugiliștii noștri 
fruntași. Nu greșim deloc cînd în
trezărim în acest tînăr o auten
tică speranță a boxului nostru. Cu 
o singură condiție: să urmeze cu 
aceeași seriozitate și perseverență 
ontreoamentul. Boxul este un 
aport dificil care cere multă mun- 
M. La ... .
mai are 
Șuri. E < 
belează 
dreapta.

Vin la 
Dumitru 
Predescu 
ian (semi-mijloriu), și M. Balaș 
(mijlociu). Cu toții impresionea

ză prin corecta poziție a gărzii, 
prin acțiunile bine gîndite și lovi
turile plasate scurt și cu „adresă". 
De ei se îngrijește Traian Ogrin- 
janu, un antrenor mai tînăr dar 
inimos și plin de calități. Dumi
tru lonescu e o „muscă" în genul 
lui Mircea Dobrescu. Statura mică

la

îi cam face greutăți, dar el con
trabalansează acest handicap prjn- 
tr-o vitalitate remarcabilă. Gh. 
Predesou boxează în Ernie, plin de 
siguranță, iar cit privește... Con
stantin Stojan_ Păcat că n-ați asis
tat la „ciocnirea" lui cu alt tînăr 
talentat. Alexandru Bucur de
Progresul. Amindoi au luptat cu 
o înverșunare deosebită tjmp de 
trei reprize. Stoiam, e drept, în vii
toarea luptei, a uzat și de unele 
lovituri incorecte, care eliminate 
din bagajul său tehnic, îl pot 
aduce pe primul plan al categori
ei în anii viitori-

Nici antrenorul Ion Chiriac n-a 
stat cu mîinile în sin în acești ani. 
El a prezentat în această finală 
o redutahilă „pană" în persoana 
lui Vasile lonescu. Elevul lui Chi- 
riac e un băiat puternic, rezistent 
și plin de ambiție. Cu aceste arme 
el i-a smuls victoria altui tînăr 
talentat, Gh. Octavian (de ia Școa
la sportivă de tineret) pe care îl 
supraveghează la antrenament, 
Luca Romano. Nici I. Gropșan de 
la Energia Construcții 
Al. Stoianovici) și nici 
(Energia Semănătoarea 
nor Gh. Zamfirescu) nu
departe de valoarea tinerilor citați 
mai 
cane 
care 
care
fect care trebuie urgent remediat.. 
Sîn'.em siguri că antrenorii care 
au în grijă acest „material preți
os “ vor lucra și în viitor cu ace
eași pasiune și dragoste pentru a 
asigura cît mai repede posibil „sto
cul" necesar al acelui „schimb de 
mîine" atît de așteptat în boxul 
nostru...

categoriei B la hochei pe gheată
RADAliȚI 7 (prin telefon) — 

Miercuri noaptea au continuat Ia 
Rădăuți întrecerile din cadrul 
campionatului categoriei B la ho
chei pe gheață. In primul meci 
s-au întîlnit, în fața a 
de spectatori, FI. roșie Tg. Mureș 
și Recolta Sebeș Alba. Mult timp 
partida s-a desfășurat 
nul unui perfect echilibru. Abia 
în ultima repriză mureșenii, cu un 
patinaj mai bun, și-au impus su
perioritatea și au învins cu 8—4 
(4—2, 1—1, 3—1). Au marcat: 
Âuer (3), Incze I, Filip, Prican, 
Vakarcs și Biro pentru mureșeni, 
respectiv Visauer, Culcear, Mun- 
teanu și Hăpreanu pentru învinși. 
A doua întilnire de miercuri noap
tea (a început la ora 24!), a o- 
pus două din candidatele la titlul 
categoriei: Progresul Rădăuți și 
Voința M. Ciuc. Rădăuțenii, care 
se prezentau la această partidă 
fără nici o înfrîngere, erau con
siderați favoriții întîlnirii. Subes- 
tămîndu-și însă adversarii, ei 
fost nevoiți, in esle din urmă, 
plece steagul, fiind învinși de 
năra echipă din Ciuc cu scorul 
5—3 (0—2. 2- 1. 3—0). după 
joc dramatic, care a plăcut malt. 
Prin această victorie Voința și-a 
mărit șansele în lupta pentru lo
cul întîi.

Joi dimineața l-ocomztivn Cluj 
a întrecut Locomotiva T.A.R.O.M. 
București cu 5—3, (2—1, 1—0, 

2—2). In continuare, s-au întîlnit 
Recolta Sebeș și Energia Tîrnă- 
veni. Jocul a luat sfîrșit cu un 
rezultat 
1-0).

S.

peste 1500 
Tg. Mures

sub sem-

au 
să 
ti
de 
un

egal: 3—3 (2—1, 0—2,

Sontag — corespondent

eforturile organizatorilor

(antrenor 
C. Simian 
— antre- 
sînt prea

sus. Se simte însă, că în fie- 
d;n aceștia, mai e o „rotiță" 
nu marge bine, o lovitură 
trebuie perfecționată, un de-

G. MIHALACHE
★

Plecind din gară, mi-am zis 
că voi găsi imediat sediul 
C.C.F.S. Comuna Pătirla- 

gele, întinsă ca orice comună 
de munte, nu-mi părea chiar atît 
de mare... Și, în afară de asta, 
știam că toate instituțiile raio
nale sînt în centrul comunei (așa 
mi se spusese).

Am purces deci la— depistarea 
C.C.F.S. (cum ar zice un doctor). 
Opresc primul cetățean și-l întreb: 

— Va rog. unde e C.C.FS.-ul ? 
— Na știu! mi-a răspuns omul, 

dini din umeri.
In centru mi-apare un tinăr. 

.Asta e sportiv. Trebuie să știe". 
ora aceasta, Alarirt Ion (\imi spun în gind, inatrajlndu-mă. 
de luptat cu unele lip- >> Si, ce e drept, mi-a răspuns 

cam lent In acțiune și a- diat:
rar la loviturile cu » _ c.CTS.-uI? La secția

turală
Ajuns acolo, șeful secției 

info'mat tă s-a mutat la Secția 
invățămint. încă din primăvară. 
„Bin~ că am dat de el", mă bucur 
eu. ,^i nici nu-i departe..." Acolo 
însă, altă surpriză

— Nu mal e la noi de prin iu
nie sau iulie. S-a mutat la 
A.V S A.P. mi-a răspuns amabil 
un tovarăș.

— Dar A.V.S.A.P.-ul unde e?
— Mergeți pe șosea și înainte

rînrf „tinerii dunamoviști" 
lone seu (muscă), Gh. 
(cocoș), Constantin Sto-

îne

cul-

m-a

Toate
au fost zădărnicite de temperatura 
care a continuat să fie ridicată, 
astfel îneît s-a hotărit întrerupe
rea jocurilor din cadrul campiona
tului republican de hochei pe 
gheață, categoria B. La întreru
pere, clasamentul arată astfel;

5 3 0 0 45:11 10 
5410 50:14 9 
5401 46:15 3 
5401 16:12 3 
3 1 2 3 18:22 4 
6114 12:48 3 
6105 15:43 2 
6006 12:49 0

1. FI. r. Tg. Mureș
2. Voința M. Ciuc
3. Progresul Rădăuți
4. Știința Galați
5. Recolta Sebeș
5. Energia Tirnăveni
7. Locomotiva Cluj
8. LOC. TAROM BUC.

BELGRAD, 8 (prin telefon). — 
Astăzi după amiază pe stadionul 
de iarnă „Tașmaidan" din capitala 
Iugoslaviei, începe competiția de 
hochei pe gheață „Cupa Orașelor". 
Amatorii de sport discută cu a- 
prindere pe marginea acestui eve
niment sportiv anaiizînd șansele 
echipelor participante. In ultimul 
moment conducătorii echipei ora
șului Tokio au anunțat că nu mai 
participă la întreceri, astfel că nu
mărul echipelor participante a scă
zut Ia cinci. Organizatorii au ho- 
tărit să nu modifice programul 
stabilit inițial acordind zi liberă 
echipei care trebira să intîtnească 
formația i '

Primii | 
grad au I 
au venit j 
la hotelul 
echipa romînă a făcut primul an
trenament. Am proritat de ocazie 
și am stat de vorbă cu antrenorul 
echipei romîne A. Kovaci. El ml-a 
declarat: „Țin să remarc starea 
bună a gheții. Acest lucru va iace 
ca jocurile să se desfășoare la un 
nivel tehnic superior". Întrebat ce 
crede despre șansele participanților, 
antrenorul Kovaci a spus că este

niponă, 
participant! sosiți ia Bel- 
fost hocheiștii român*.  Ei 
joi scara și sint găzduiți 

I „Balkan". Azi dimineață

foarte greu de precizat echipa fa*  
vorită, considerind că toate jocu- 
ri'e sînt echilibrate și desch’se ori
cărui rezullat.

întrebat ce crede despre jocuri 
arbitrul iugoslav Predrag Kneze- 
vici a spus: „Dună părerea mea 
principalele favorite sînt echipele 
orașelor București. Belgrad și Bru
xelles". Antrenorul echipei iugosla
ve Lușe Zikmik consideră că în
trecerile vor fi foarte disputate fi
nind seama de valoarea echipelor 
participante care sînt de fapt re
prezentativele țărilor respective.

Astăzi vor sosi la Belgrad echi
pele orașelor Sofia și Budapesta, 
iar miine dimineață (n.r. astăzi) 
urmează să sosească echipa ora
șului Bruxelles.

Primul joc va începe la ora 15 
iar al doilea la ora 18. Fiecare 
delegație are dreptul să prezinte 
un arbitru. Pentru completarea nu
mărului de arbitri neutri la fiecare 
joc vor fi folosiți arbitri iugoslavi. 
Programul primei zile este urmă
torul: ora 15: Sofia-Bruxelles; ora 
18 : Belgrad-Buclapesta. Echipa o- 
rașului București are zi liberă.

MILOȘ VEL1CIKOV1CI

Vești de la corespondenți
• La Miercurea Cîuc s-a orga

nizat recent un campionat de ho
chei pe gheață rezervat cooiilor. 
La această întrecere deosebit de 
pasionantă participă 3 echipe din 
localitate: Progresul, Recolta și 
Voința. De remarcat faptul că în 
orașul Miercurea Ciuc există o 
permanentă atenție față de dez
voltarea acestui 
rile tineretului.

nespălat și nereparat în maga
zia colectivului iar o bună parte 
din ei se găsește și astăzi în pro
prietatea „particulară” a diferiți- 
lor sportivi. i

Iile fefeanu ’

sport în rindu-

D. Nicoară

colectivelor spor.• Conducerile
tive Recolta Lf.I.L. Brezoi, G.A.S. 
Vîlcea, G.A.S. Dregăneștî și S.M.T. 
Costești manifestă o condamnabilă 
neglijență față de întreținerea ma
terialului sportiv. întregul mate
rial sportiv zace de luni de zile

• La Dimboviciora, raionul 
Cîmpulung a fost organizat un 
centru pentru învățarea schiului 
la care participă peste 125 tineri 
din comunele Rucăr, Podul Dîmbo
viței și Dimbovicioara. Sub directă 
îndrumare a instructorului sportiv 
voluntar Ion Bulugea, au fost or
ganizate pînă în prezent 4 con
cursuri de schi.

I >,
r

face Ia 
el e o

f

am gă- 
Ina-

de a ajunge la Miliție se 
stingă o uliță. In fundul 
clădire mare. Acolo e...

După vreo zece minute
sit Miliția ți nu prea mult 
poi ți ulița cu A.V.S.AP.-ul în 
fund. Am intrat In curte cu oare
care teamă. Jnchipui(i-vă o curte 
mare. înconjurată eu un gard 
înalt cu scindări dese. înăuntru 
— nimeni— Tot umblînd de colo 
pirul colo, am auzit un zgomot, 
după un paravan.

— Vi rog, aici e C.C.F.S-uI? 
am întrebat eu.

Mi-a răspuns o voce 
prană: C.C.FS.-ul nu 
S-a mutat de vreo 4

— Unde?
— Nu știu. 
Am ieșit din nou în 

am început să acostez trecătorii. 
Zadarnic. Nimeni nu știa unde e 
C.C.F S.-ul.

In cele din urmă, m-am dus la 
sfatul popular raional. Am 
în cabina portarului și am 
bat-o pe tovarășa de-acolo:

— Nu cumva știți unde e 
C.C F S.-ului?

— Uita(l-l! Șl mi-a arătat un 
bărbat tînăr. care în clipele ace
lea vorbea la telefon, sau mal 
bine zis se certa cu cineva, în-

de 
mai e 

luni.

so- 
uid.

șosea și Iar

intrat 
intre-

sediul

<<<<

£

• In stațiunea balneară Govora 
din regiunea Pitești se prescrie bol
navilor (Ia circa 70 la sută) de 
către medicii curanți. pe lîngă tra
tamentele cu băi de nămol o serie 
de exerciții fizice la aparate sau în 
săli special amenajate. De aceas-r 
tă muncă răspunde profesoara 
educație fizică Vo'.umnia Puiu. 
bună parte dintre cei veniți in 
ceastă stațiune participă zilnic
excursiile organizate în împrejur 
rimi la mînăstirile lui Mircea cel 
Bătrîn și Vlad Țepeș. ,

Berthold Sponder I 
’ I

de 
O 
a- 
la

trebindu-l supărat „de ce nu-i a- 
duce Sportu'?~.

După ce a terminat convorbirea 
șt ne-am 
spre 
mi-a fost mirarea cind pe ușa pe 
care 
Ț/A COMBUSTIBIL, 
trei birouri și două dulapuri.

— Unde lucrați?
— Aici! Și-mi arată unul din 

cele 3 birouri.
— Dar secția combustibil?
— La celelalte două birouri.
Pe urmă, fără să-i mai pun vreo 

întrebare, tov. Niculescu. preșe
dintele C.C.FS. al raionalul Cis- 
lău. rj-a povestit ..odisea" sediu
lui său. -confirmindu-mi, de-altfel, 
circuitul făcut cu cileva ore înain
te.

— Dar pe unde n-am stat? în
cepu el. La Secția culturală... la 
Invițămlnt^ La A.VS.A.P... In
tr-o clădire particulară— Mă rog 
în vreo 8 locuri in timp de un 
an—

Aseultindu-l, aveam impresia 
că-mi recită „Balada chiriașului 
grăbit" a lui Topirceanu-

prezentat, m-a condus 
„sediul C.C.F.S.". Nu mică

too. Niculescu are de ținut 
ședință cu comisiile pe ra
de sport? Ce să se întîmple? 
Niculescu începe mai intli„. 

vecinii, încefcînd

o deschidea am citit: SEC- 
tn cameră

Si-am stat la un unchi pe Romană.
Țiu minte... Dar unde ri-.im stat?

O sd întrebați, ce se tntimplă

cînd 
vreo 
muri 
Tov. 
tatonările cu 
să-i convingă să se mute pentru o 
oră-două In 
cum de cele mai multe ori n-are 
succes, îți ia dosarele la subsuoa
ră șt începe alergătura: La secția 
de tnvățămint, de aici la secția 
culturală, de acolo la A.V.S.A.P. 
și așa mai departe...

— Vara e mai ușori ne-a spas
too. Niculescu. Ne mai adunăm 
noi în aer liber. Mal greu e cind 
plouă ți mai ales acum iarna...

Tot e bine și așa, — dat fiind 
adevărata „declarație de ’război" 
pe care tov. Ion loniță, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular al raionului Cislăa, 
a adresat-o too. Niculescu și... ac
tivității sportive din raion. Ca o 
primă măsură, a interzis... comi
tetului raional C.F.S. să fie abo
nat la „Sportul popular". Pentru
top. loniță. ziarul nostra — drn 
moment ce se ocupă cu sportul — 
a devenit, probabil, un ziar... ori- 
meid'os1
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altă cameră...



Povestea cu...
Cunoașteți povestea cu... Lacul 

Roșu ? Dacă nu, atunci gîndiți-vă 
la basmul cu... cocoșul roșu și 
veți ți pe dată In subiect!

Au fost odată (cu cîteva luni în 
urmă) ca niciodată (nu s a mai 
Intimplat nicicînd așa ceva), căci 
dacă n-ar fi nu s-ar povesti (și 
probabil campionatele republicane 
de patinaj viteză ar fi fost în
cheiate), cîțiva specialiști ai pa
tinajului care nu petrecuseră încă 
tn pitoreasca noastră stațiune cli
materică, Lacul Roșu, situată — 
hăt departe — la poalele Suhar- 
dului. Și cum acești întreprinză
tori' tehnicieni auziseră că pe la în
ceputul secolului trecut o siîncă 
uriașă din Ucigaș (masiv situat în 
fața Suhardului), prăvălindu-se în 
căldarea Ghilcoșului, curmase 

cursul pîriiașelor de. munte de prin 
partea locului, dind naștere unui 
splendid lac de acumulare, unic 
ca aspect în toată lumea, și-au zis 
că acolo —- la 980 metri. înălțime — 
s-ar putea amenaja o pistă gro
zavă cu gheața ca luciul oglinzii 
fermecate, cu lungimea de 400 me
tri cum scrie la cartea regulamen
tului de patinaj. Uitaseră, pasă- 
ml-te, oamenii că din adîncul la
cului răsar la suprafața apei mște 
cioturi de brad aidoma ca intr-o 
pădure, care nu permit amenaja
rea unei piste regulamentare decît 
dacă le retezi, fapt nepermis de 
legea care ocrotește monumentele 
naturii. Mai uitaseră eroii noștri 
că Ghilcoșul îngheață — e drept 
— repede și tun, dar iot așa de
grabă se desgheață la primele raze 
de soare sau la primele adieri de 
vînt cald care abundă în acest ba
zin muntos. Dar ce să mai înșirăm 
toate cite le uitaseră întreprinză
torii noștri ? Pentru că de fapt 
scăpaseră totul din vedere. Șe
deau la Bucureșlt la gura sobei și 
In sala ședințelor Interminabile, 
așteptlnd ca minunea cu apariția 
peste noapte a lacului să se repete 
și de această dată, opărind ca din 
pămînt un patinoar gata pentru 
campionatele programate de ei.

Cîțiva tineri inimoși (Vasile 
Oprea, Sorin Pascu. etc.), intere
sați in problemă, înlrucit erau pa
tinatori, au trecut la muncă din 
proprie inițiativă Au făcut oame
nii tot ce au putut. Au curățat 
zăpada pe porțiunea piste, au 
pompat apă, au netezii ce se pu
tea netezi și, mai cu reamă, i-au 
avertizat pe cei care născociseră 
povestea Lacului Roșu că pregăti
rile sint foarte intirziate și cu pu
țini sorți de izbîndă. Gheața era 
groasă, dar crăpată, lucioasă, dar 
plină de ondulații, iar despre ves
tiare sau dușuri nici vorbă nu pu
tea fi.

Dar strigătele de alarmă au 
evul ecou numai in preajma La
cului Roșu. Atei toți ctți erau — 
tn frunte cu direcția Caselor de 
Odihnă C.C.S din stațiune -- au 
zărit să salveze ce se mai out ea 
valva, în timp ce principalii eroi 
continuau să stea la București, vi
șină cit de bine vor petrece în 
zilele campionatelor la 1000 metri 
înălțime!

A sosit însă și ziua ca întreorin-

încep'nd de miine in sala Dinamo

Întrecerea celor mai bune jucătoare de handbal...
Mai harnice decît tchipele mas

culine, formațiile feminine de 
handbal de sală vor lua parte, 
cu începere de mîine, la etapa 
cea mai importantă a concursului 
republican de sală de anul acesta : 
turneul final. înainte de a vă da 
amănunte în legătură cu desfășu
rarea acestei competiții să vă pre
zentăm însă echipele care au cîș
tigat dreptul de a lupta în tur
neul pentru cucerirea frumosului 
trofeu pus în joc : Progresuj Ora- 
yul Stalin și Flamura roșie Bucu- 
«*fti din seria I, Progresul Tg.

COMUNICATUL
Avînd în vedere că la programa

rea turneului final al concursului 
republican de handbal de sală pen
tru echipele feminine, subcomisia 
«le competiții nu a ținut cont de 
prevederile regulamentului, comisia 
centrală de handbal a hotărit re- 
programarea etapei finale.

Din tragerea la sorți, efectuată 
tn prezența delegațiilor asociațiilor, 
au rezultat următoarele scrii : SE- 
RIA I: Progresul Orașul Stalin, 
Progresul Ministerul Invățămîntu- 
lui, FI. roșie București, SERIA a 
ll-a : FI. roșie Sibiu, FI. roșie Si
ghișoara, Progresul Tg. Mureș.

Lacul Roșu!
zălorii noștri să amețească de 
înălțimea „visului" lori Cîțiva 
dintre ei au apărut la Lacul Roșu 
în preziua campionatelor, tocmai 
cînd soarele rîdea mai în hohote 
de inventivitatea lor, topind de zor 
gheața de pe lac. Salvarea au 
găsit-o în telefon. In toate col
țurile țării a răsunat scurt ordinul 
celor care-și văzuseră visul împli
nit (erau ia Lacul Roșu): „Opriți 
concurent» campionatelor de pa
tinaj ! Așteptați noi dispoziții!“. 
Dar a doua zi gheața era din nou 
bună .Alte ordine telefonice: „Ve- 
niți, putem desfășura campionate
le". Și au sosit concurența, chiar 
mai mulți decît scontaseră orga
nizatorii (cca 100 față de cei 60 
așteptați). Cum au ajuns de la 
Gheorghieni la Lacul Roșu și cum 
au fost primiți să nu mai vorbim. 
Cert este că au venit si campiona
tele trebuiau ținute... Dar gheața 
din nou se topea. Vorba romînalui: 
„Uite gheața, nu e gheața; uite 
pista, nu e pistă; uite campionate
le, nu-s camoionatele!“ Și tot așa 
și azi, și mîine, și pcimiine, pînă 
cînd înlr-un tirziti (după mai bine 
de o săptămină de vilegiatură la 
Lacul Roșu, în care timp au reușit 
să desfășoare probele celor mici) 
..eroii" au tras definitiv cortina.

Și așa s-a încheiat povestea 
cu... Lacul Roșu. Fără performanțe, 
dar cu o groază de bani cheltuiți 
în neștire și cu foarte mult iimo 
pierdut. Eroii sint ioluși întreprin
zători : au găsit cuiul lui Pepelea: 
TIMPUL NEPRIELNIC ! Oare ? 
Ce părere au activiștii din comi
sia centrală și din inspecția de 
specialitate? Pentru că de ei este 
vorba!

iar noi încălecarăm (citiți: 
urcarăm) pe mașină și am coborît 
să vă povestim basmul cu La
cul Roșu!

RENATO ILIESCU

Timp călduros Ia Lacul Roșu ! Noroc sau ghinion pentru concu- 
renții campionatelor republicane de patinaj viteză ? Dacă ne gin din 
la gheață, absența gerului a fost un inconvenient serios pentru pa
tinatori ! In schimb, dacă ținem seama de inexistența vesFarelor, 
timpul călduros a constituit o veritab'lă binefacere!

Priviți fotogra'ia : Așa au fost organizate în acest an campiona
tele republicane de patinaj viteză. Sus în creierul munților, 100 de 
concurenți (printre care mulți copii sub 11 ani!) au fost aduși să 
se echipeze și să se dezechipeze în mijlocul no’anelor de zăpadă ! 
Oare așa se organizează un campionat al țării desfășurat în aer 
liber și mai ales in timp de iarnă ?

Mureș și Progresul Min. Invăță- 
mîntului din seria a il-a, Flamura 
roșie Sibiu și Flamura roșie Si
ghișoara din seria a Ill-a.

Simpla enumerare a echipelor 
ne scutește de orice prezentare. 
Veți recunoaște ușor în cele șase 
formații de mai sus pe cele mai 
bune echipe feminine de handbal 
din țara noastră, în rîndul cărora 
activează tot ce are mai valoros 
handbalul nostru feminin.

Ca amănunte de organizare vă 
comunicăm în primul rînd siste
mul de disputare al turneului fi

COMISIEI CENTRALE DE HANDBAL
Programul după care se vor des

fășura întrecerile finale este urmă
torul : mîine: ora 18, FI. roșie Si
biu — FI. Roșie Sighișoara, ora 
19: Progresul Orașul Stalin • 
Progresul Mln. Invățămîntului; 
luni, ora 19,30 : FI. roșie Sibiu — 
Progresul Tg. Mureș, ora 20,30; 
Progresul Orașul Stalin — FI. ro
șie București; marți, ora 19,30: 
FI. roșie Sighișoara — Progresul 
Tg. Mureș, ora 20,30: Progresul 
Ministerul Invățămîntului — FI 
roșie București

Jocurile vor avea loc în sala 
Dinamo.

CAMPIONATELE DE SENIORI 1 
LA PATINAJ AU ÎNCEPUT, 
DAR NU S-AU TERMINAT

Lacul Roșu, 8 (prin .eiefon) : 
In localitate continuă „aventura” 
campionatelor republicane de pa
tinaj viteză. Marți în zori tempera
tura era de minus 3 grade, prin- 
zîndu-se o pojghiță de gheață cît 
de cît lucioasă peste pista de pe 
lac. La comanda starterului au 
pol nit la întrecere, dis de dimi
neață. seniorii, senioarele si junio
rii (cat. 17—18 ani). Campioana 
țarii Eva Farcaș (Progresul Tg. 
Mureș) a realizat Ia 500 metri tim
pul de 56, 0 sec., performanță su
perioară cu 8 zecimi de secundă 
față de vechiul record R.P.R. La 
500 metri, pe locul II s-a clasat Mia 
Stoenescu (Locomotiva București) 
60.5 sec., iar pe locul III Maria 
Greța (Știința Cluj) 60,6 sec.. In 
a doua probă a senioarelor — 1500 
metri — tot Eva Farcaș a cucerit 
titlul de campioană cu 3:48,6. ur
mată de losefa Peter (Știința Clui) 
3:56,6 și Maria Greța 3:58,4.

La seniori, Titus Sarea (Știința 
Cluj) a cîștigat proba de 500 me
tr:. iar Sorin Pascu (Știința Cluj) 
pe cea de 5000 metri. Campionul 
absolut de anul trecut. Vladimir 
Bulat (C.G.A.) s-a clasat pe locul 
II în ambele probe, menținîndu-și 
șansele la titlul absolut. In schimb, 
maestrul sportului Vasile Oprea 
(C.C.A.) a fost obligat să aban
doneze în proba de 5000 metri. 
Iată rezultatele celor două probe 
de seniori: 500 metri: I. T. Sarea 
48,8; 2. VI. Bulat 49,6; 3. S. Pascu 
50,6; 5000 metri: I. S. Pascu
10:05,4; 2. VI. Bulat 10:19.6; 3. Zoi- 
tan Szekelli (Din-amo București) 
10:28.2.

Miercuri patinatorii au rămas 
din nou fără gheață, așa că între
cerea a fost amînată pentru a pa
tra oară. De această dată se pare 
însă că definitiv.

nal. Cele șase ech.pe au tost îm
părțite în două serii, în cadrul 
cărora meciurile se vor juca sis
tem turneu, numai tur, după care 
primele clasate, din fiecare serie 
își vor disputa finala (locurile 
1—2), cele clasate pe locurije II 
în fiecare serie se vor întrece 
pentru locurile 3—4, iar cele de 
pe locurile III pentru locurile 
5—6.

Miercuri seara s-au disputat la 
Timișoara, în sala Știința, ulti- 
meje meciuri de handbal, înche
iate cu următoarele rezultate: 
Știința Timișoara — Energia Teh- 
nometal 18—14 (8-7) ; Energia
Reșița — Recolta Jimbolia 26—20 
(13—8) ; Progresul Timișoara — 
Energia I.C.M. Reșița 6—0 (ne- 
prezentare). Ca urinare a acestor 
rezultate primul loc în clasament 
a fost ocupat de Știința Timișoara 
care a totalizat 12 puncte,

★
Joi seara s-a disputat ultimul joc 

din cadrul turneului de calificare 
pentru etapa finală a concursului 
republican da handbal de sală. In- 
vingînd pe Dinamo Tg. Mureș cu 
24 20 (12-11). Știința Iași s-a ca
lificat pentru turneul final. De a- 
semenea, ca urmare a rezultatelor 
anterioare și echipa Știința Galațr 
este calificată în această întrecere.

ACTIVITATEA LA SCHI
Juniorii în progres

REZULTATELE CONCURSULUI 
ORGANIZAT DE FL. ROSIE*

Poiana Stalin 8 (prin telefon). 
Astăzi (n.r. ieri) au început în
trecerile de schi rezervate juniori
lor și organizate de Flamura roșie. 
Prima probă a fost cea de slalom 
special desfășurată pe un traseu 
modificat în funcție de starea ză
pezii. Față de anul trecut juniorii 
s-au prezentat în progres, în spe
cial Ghon (Energia), care s-a de
tașat și sub aspect tehnic ca și 
prin feiul în care a gîndit cursa. In 
proba feminină; cea mai bine pre
gătită ni s-a părut Henke Schuleri.

Iată rezultatele: juniori: I. Kurf 
Ghem (Energ.) 94,6 sec.; 2. Ion 
Zangor (FI. roșie) 95,9; 3. Gh. Bă
lan (Rec.) 98,3; 4. Radu Banu 
(Progr.) 99,0; 5. A. Bătușaru (V.) 
101,8; 6. A. Schmidt (Știința) 107,5. 
Junioare: 1. H. Schuleri (FI. ro
șie) 93,2; 2. R. Bucur (Progr.) 
94.5; 3. G. Ghjoarcă (Voința) 94,8;

La Bacău, Baia Mare și Cheile Turzii
In ultimele săptâmîiu am publi 

cat rezultatele celor mai impor
tante întreceri de schi desfășu
rate în țară și la care au parii- 
cipat specialiștii necontestați ai 
acestui sport. Cititorii noștri s-au 
familiarizat cu numele Iui Cristo- 
loveanu, Bîră, Pandrea sau Bîr- 
san ca și cu pîrtiile din Postă
var ori de pe Furnica.

Ei știu însă mai puțin despre 
activitatea din restul țării, din 
acele regiuni unde schiul este la 
fel de iubit și practicat de noi 
adepți. Vom face loc astăzi cftor- 
va vești primite de Ia corespon
denții noștri și care privesc acti
vitatea schiului în diferite orașe 
ale țării.

BACĂU. După cum ne infor
mează corespondent.11 nostru V 
Mîhăilă, în penultima duminică 
a lunii ianuarie, s-a desfășurat în 
localitate primul concurs de sch> 
al sezonului. Startul a fost luai 
de 57 de sportivi din colectivele 
locale Flamura roșie-Partizaniil, 
Energia-Uzina metalurgică, Voin
ța. Progresul și de elevi din șco
lile medii. S-au desfășurat probe 
de fond cîștigate de: 5 km. se
niori : D. Butnaru; f.500 m. se
nioare: Feficia Cîrlioanța; 1.500 
m. junioare : Viorica Nița. Proba 
de juniori 3 km. se va redisputa 
din cauza unei erori în marcare? 
pîrtiei.

Cei mai buni schiori din loca
litate se pregătesc în continuare 
pentru etapele campionatului 
R.P.R. de schi programate la 
Piatra Neamț.

★
BAIA MARE. Nu pentru prima 

oară ne scrie de aci despre activi
tatea schiorilor corespondentul V. 
Săsăran. Din relatările sale am 
reținut că în acest an regiunea 
Baia Mare va fi reprezentată de 
un lot puternic de schiori bine 
pregătiți. De altfel, faptul că schio- 
r'i L.îimă’eni au ciștigat toate 
cele 3 c< ncu’suri interregionale 
dotate cu tot atîțea trofee și des
fășurate pe pîrtiile din Mogoșa- 
Baia Mare, Suceava-Vatra Dornei 
și Stîna de Vale-Oradca, dove
dește că ei sînt bine puși la punct 
cu antrenamentul.

O intensă activitate au șt schio
rii din școala de tineret ca și cei 
din colectivele Energia și Voința 
care și-au petrecut 20 de zile în

Concursurile de la Ofcerhof (10. Germană) contramandate 
din cauza tysei de zăpadă

BERLIN 8 (prin telefon de la 
corespondentul GERHARD
LERCH). — Așa cum v-am trans
mis zilele trecute, din cauza tempe
raturii ridicate, (plus 15 grade Cel- 
sius) la Oberho' zăpada s-a topit 
brusc, astfel îneît cu excepția unei 
singure probe, cea de sărituri spe
ciale, celelalte probe nu au mai a- 
vut loc .Concursul de sărituri a 
avut loc la Schmierderfel'd (la 
50 km. de Oberhof), unde trambu
lina a fost special amenajată (cu 
zăpadă transportată și bătătorită) 
dovedindu-se excelentă pentru în
treceri. De altfel, rezultatele înre
gistrate. sînt mărturii în această 
direcție.

La start s-au prezentat peste 20

4. H. Lexen (Știința) 95,3; 5. M.
Ghioarcă (Voința) 101,3; 6. U. 
Speck (Știința) 101,8.

De remarcat serioasele eforturi 
pe care organizatorii le-au depus 
îa vederea amenajării pîrtiilor lip
site, alocuri de zăpadă. Miine (n.r. 
astăzi) vor avea loc pe Postăvar 
slalomul uriaș juniori și slalomul 
special dotat cu cupa „Valea Lu
pului" (organizat de Voința). Du
minică, pe Sulinar vom urmări două 
probe de coborîre, una rezervată 
juniorilor (organizatoare Flamura 
roșie) și alta pentru seniori (orga
nizată de Voința pe pîrtia Lupu
lui). De asemenea, programul du
minical vă fi completat cu probe 
de sărituri speciale ce se vor des
fășura pe trambulina mijlocie din 
Poiana Stalin, în joc fiind cupa o- 
ferită de C.C.A.

AL. DINCA

cabanele și pe pîrtiile de la Mo- 
goșa

CHEILE TURZII. Un marc nu
măr de concurenți și concurente 
din numeroase colective sportive 
cu secții de schi au luat parte 
la un reușit concurs dotat cu cu
pa „Cheile Turzii", organizat de 

colectivul sportiv Energia (Cîm- 
pia Turzii) în cinstea alegerilor 
de deputați. Au avut loc întreceri 
de fond și ștafetă, soldate cu ur
mătoarele rezultate: 5 km fete 
Doina Hornoiu (Energ. C. T.); 1( 
km. băieți: Gali Martin (Loc 
Cluj) ; ștafeta 3x3 km. fele. E- 
nergia Cîmpia Turzii (D. Hornoiu, 
E. Borteș, S. Ștefăneșcu); ștafets 
4x5 km. băieți: Energia Cîmpia 
Turzii.

Cupa a fost cîștigată de colec
tivul sportiv Energia Cîmpia Tur
zii, urmat de Locomotiva Cluj și 
Voința Aiud.

LIPSURI IN ORGANIZAREA 
UNEI ÎNTRECERI DE FOND

Cei care au asistat sîmuăta 
trecută la startul probei de mare 
fond (30 km.) la schi au fost mi
rați dacă nu consternați de felul 
în care CCFS Orașul Stalin, to
rul organizator al cursei, a înțeles 
să asigure desfășurarea competi
ției. Astfel, startul probei a fost 
marcat de două lopeți de lemn în
fipte în zăpadă, iar din cauza lip
sei de arbitri unii trecători au fost 
rugați să dea și ei o mînă de a- 
jutor...

Fără să vorbim de nivelul scăzut 
al cursei și de multe alte defecte 
de organizare care au făcut ca 
întrecerea să piardă foarte mult 
din importanță — ți pe alocuri 
să devină chiar neserioasă — 
vom menționa că ea totuși s-a ter
minat. Cealaltă cursă - - de 50 km. 
— nu s-a mai desfășurat pentru 
că la startul ei nu s-a prezentat 
decît un singur concurent: FI. Le- 
pădatu (CCA).

Vorbind seara cu Lepădatu, a- 
cesta ne-a declarat nu fără amără
ciune: „Astfel de concursuri n-au 
decît darul să demoralizeze pe spor, 
tivi și să-i depărteze pe cei tineri".

Credem că CCFS Orașul Stalin 
va trebui să cerceteze cauza aces
tor stări de lucruri și să sancțio
neze pe acei care n-au știut să se 
achite de îndatoririle lor, aducînd 
serioase prejudicii schiului nostru.

N. L.

de săritori din 4 țări: RDG, Fin
landa, Suedia și Norvegia. Victo
ria i-a revenit lui Helmut Reckna
gel (RDG) cu 229,0 p care a să
rit 81,5 m, și 84 m (nou record 
al trambulinei). Pe locurile urmă
toare s-au clasat: Werner Lesser 
(RDG) 224,5 p. (81 m 78 m.) 3- 
Harrv Glass (RDG) 223,5 p. (80,5 
m. 78,5 m.) 4. Laaksonen (FirFan- 
da) 218,5 p. (76,5 m. 79 m.) 5. 
Uoiinen (Finlanda) 208,0 p. (74 m. 
71 m.) 6. Brunner (RDG) 198,5 p. 
(70 m. 72,5 m).

Din cauză că zăpada s-a topit 
pretutindeni pe teritoriul R.D. Ger
mane, concursul internațional a 
fost contramandat, schiorii romini 
urmînd să se întoarcă în tara
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ECHIPELE DEVIN TOT MAI HARNICE

Pe marginea consfătuiri antrenorilor de tir

0 CONTRIBUȚIE LA PREGĂTIREA TINERETULUI
PRIMUL JOI.

LA ORAȘUL STALIN
Zilele trecute — ne înștiințează 

corespondentul nostru Tr.
— Energia Steagul 
Stalin a susținut un 

Brener 
Orașul 
de an-

roșu 
meci

Jucătorii Progresului /.A.S. Sibiu (din categ. B) petrec ore de 
plăcută odihnă la cabana Păltiniș. Ei nu uită însă să facă și ușoare 

_____ ’ -. De 
Popa Staișor, antrenorul Suciu și Muniea- 

nu.

antrenamente cu balonul, cum se vede in fotografia noastră, 
la stingă la dreapta:

formației 
Metalur- 
în cîmp,

trenament în compania 
locale Progresul I.A.S. 
gișt'i s-au mișcat bine 
în ciuda terenului acoperit cu ză
padă înghețată, dar au vădit ine
ficacitate la poartă. Ei au cîștigat 
jocul cu 2—1, în trei reprize (0—0, 
1—1, 1—0) prin punctele înscrise 
de loanovîci. Pentru Progresul a 
marcat lacob. Energia a folosit 
următorul lot: Constantinescu — 
Raicu (Bîrsan), Marinescu, Per- 
cea (Ionescu) — Aron, 
(Zaharia) — Fusulan, 
Proca, Szigeti, 
continuă.

VEȘTI
Echipele din 

Popescu 
loanovîci, 

Ciripoi. Pregătirile

DIN ARAD
Arad nu prea sînt

Ce-i nou și interesant în Cupa R.P.R
Dacă pentru campionat, trecerea 

de la formula „primăvara-toamna*  
la „toamna-primăvara" înseamnă 
o pauză forțată în primăvara aces
tui an, în schimb pentru cealaltă 
competiție de mare popularitate a 
fotbalului nostru, Cupa R.P.R., nu 
există o asemenea perioadă de 
tranziție. Cupa își va urma cursul 
normal, ca și anul trecut, cu sin
gura deosebire că la un moment 
dat ediția 1956/57 se va desfășura

va fi interesant de văzut dacă mila
nezii (Inter.) vor putea obține prima 
victorie în deplasare, cunoscînd că 
gazdele au suferit trei înfrîngeri 
consecutive.

Ultimul meci din campionatul ita
lian, Palermo — Roma, se anunță 
foarte disputat. Palermo joacă acasă 
după două înfrîngeri în deplasare.

Intimirile din campionatul francez 
sînt de asemenea foarte echilibrate, 
mai puțin meciul XU Mimes — 
Strasbourg în care gazdele (care nu 
au Dierdut pe teren propriu decît 
în fața lui Toulouse, la începutul 
campionatului) au prima șansă.

In concluzie un concurs tare In care 
șansele cele mal mart de premiere 
le au buletinele cu scheme mari.

• Se reamintește parttdpanților
că la concursul Pronosport nr. * 
(etapa din 1# februarie) sînt acor
date în continuare pentru variantele 
cu „0” rezultate următoarele premii: 
o motocicletă I.J. de 35» cmc. pentru 
participantul cu cele mal multe va
riante cu rezultate; o motoci
cletă Jawa de 125 cmc. pentru par
ticipantul următor cu cele mal mul
te variante cu „•** rezultate; prin 
tragere din urnă vor fi acordate: 
o motocicletă Jawa de 125 cmc., trei 
aparate de radio și două aragazuri 
cu trei ochiuri și butelie.

• Astăzi după amiază Inccpînd 
de ia ora 18 va avea loc la Agenția

■ Faza întîia a început în toamnă 
cînd regiunile vor trebui să-și desemneze echipele calificate pentru 
faza a doua. Aceasta se va desfășura într-o singură etapă cu 96 de 
echipe, la 2 iunie.

■ Celelalte faze se vor desfășura astfel: faza a IlI-a la 30 iunie cu 
104 echipe (48 calificate din etapa precedentă și 56 din categoria C); 
faza a IV-a la 21 iulie și 18 august cu 80 de echipe (52 din etapa pre
cedentă și 28 din categoria B) și faza a V-a — turul final — cu 32 
echipe (20 din etapa precedentă și 12 din categoria A).

■ Țurul final se va desfășura ia : 13 octombrie (16-imile), 20 oc
tombrie (8-imile), 21 noiembrie (sferturile de finală), I decembrie 
(semifinalele) și 8 decembrie (finala).

■ Pînă la ultima fază (cînd intră în ioc echipele de la A), jocurile 
se vor disputa pe terenul echipelor 
toate partidele — cu excepția fina
lei, care va avea loc la București 
— se vor disputa pe terenuri neu
tre, fixate de comun acord cu 7 
zile înainte

■ Calificarea echipelor pentru e- 
tapele următoare se va iace astfel ■ 
pînă la faza a V-a, în caz de ega
litate și după prelungiri se vor ca
lifica echipele în deplasare, în faza 
a V-a, în caz de egalitate după 
prelungiri, jocul sau jocurile se vor 
rejuca. Dacă și de data aceasta va 
fi egalitate după prelungiri, atunci 
se va califica echipa de categorie 
inferioară sau echipa mai tînără, 
în cazul cînd se întîlnesc formații 
de aceeași categorie. Aceste dispo
ziții se aplică și atunci cînd joacă 
echipe din aceeași localitate. Fi
nala se va rejuca pînă la desemna
rea unei echipe cîștigătoare.

■ Și — cum spuneam la începu
tul acestor rînduri —pentru ca și 
Cupa să intre în normal, adică să 
se desfășoare toamna primăvara, 
ediția 1957/58 va începe din vară. 
Ia date care urmează să se stabi
lească. înscrierile au început și 
pînă la 1 iunie, comisiile regionale 
de fotbal vor înainta Comisiei Cen
trale lista înscrierilor.

grăb.te, cu excepția Energiei Me
talul „Gh. Dimitrov* * care are la 
activ pînă acum 8 antrenamente 
— cele mai multe în aer liber — 
sub conducerea antrenorului Fr. 
Dvorzsak. Locomotiva îți va în

cepe activitatea asia la 12 februa
rie, noul său antrenor fiind I. 
Reinhardt (I. Slivăț a trecut la 
Energia Constructorul). Iar Fla
mura roșie UTA a făcut primele 
antrenamente la începutul acestei 
săptămîni. „Am intirz;at pujin cu 
antrenamentele — a declarat an
trenorul AI. Schwartz coresponden
tului nostru St. .Weinberger — 
deoarece în ianuarie, jucătorii au 
avut concedii, după care a urmat 
vizita medicală. Sperăm însă să 
recuperăm și, mai ales, să facem o 
figură frumoasă in viitorul cam
pionat. „Cupa Primăverii*  ne va 
folosi la desăvîrșirea pregătirii".

Pînă la 24 februarie, textiliștii 

în ediția

paralel cu ediția 1957/58. Cu alte 
cuvinte, cînd unele echipe — cele 
calificate pentru ultimele etape—își 
vor spori forțele pentru a se apro
pia mai mult de trofeu, cele mai 
multe vor lua startul 
1957/58.

Aceasta este prima 
legătură cu Cupa. Mai 
tășim cititorilor noștri 
cruri interesante din actuala ediție 
a acestei competiții.
și va continua pînă la 12 mai 

noutate în 
jos împăr
ți alte lu-

participante. In turul final însă,

• Premiile speciale acordate va
riantelor cu „0” rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 3 (etapa din 
26 ianuarie 1957) au revenit următo
rilor participanți:

Motocicleta I.J. de 35*  cmc.: acor
dată participantului cu cele mai 
multe variante cu .,0” rezultate a re
venit participantului Leootescu Ha*  
raiambie din București str. Călușei 
47, care a avut 20 de variante cu 
.,0”’ rezultate.

Motocicleta Jawa de 125 cmc. a- 
cordatâ participantului următor cu 
cele mai multe variante cu „0” re
zultate a revenit participantului 
Bunghez Stei ian din București str. 
Brațului nr. 7 bis care a avut 16 
variante cu „0” rezultate.

1 Premiile acordate prin tragere din 
urnă au revenit următorilor partici
pant:

Motocicleta Jawa de 125 cmc.: Popa 
Gheorghe din Ploești str. I. C.. Fri
mu nr. 29.

Cite un aparat de radio:
Dr. D. Defter din Bacău str. 1. V. 

Stalin nr. 90; Hristu Nlcuiae din 
Constanța str. Oborului nr. 33 și 
Solomon Bernat din com. Beclean 
str. Engels nr. 1 regiunea Cluj.

Cite un aragaz cu 3 ochiuri și bu
telie:

Mina Alistar din Focșani bd. 1848 
nr. 7 și Nitisi Gheorghe din Bucu
rești str. Paulina nr. 6.
• Concursul nr. 6 (etapa din 10 fe

bruarie) este unul din cele mai tari 
datorită echilibrului de forțe dintre 
echipele programate. Acest gen de 
concursuri, în care nu se conturează 
clar meciurile fixe, aduc aproape 
totdeauna premii din cele mai mari. 
De altfel toți pasionații concursuri
lor de pronosticuri sportive apre
ciază1 că ia acest concurs vor fi 
premii mart

vor face cîte patru-cinci antrena
mente săptăminaț. Primul joc 
verificare va avea loc la 24 
bruarie cu un adversar local 
categorie C. Apoi, FI. roșie 
susține următoarele partide:

de 
fe- 
de 
va 

3 
martie cu o echipă de categoria 
B, la 10, 17 și 24 martie cu echipe 
de categorie A. La pregătiri iau 
parte cu regularitate jucătorii : 
Coman, Demșoreanu (portari), 
Szucs, Dușan, Băcuț II, Farmati, 
Seres (fundași). Capaș, Serfozo 
(mijlocași), Jurcă. Mercea, Boitoș, 
Petschowski, Varga, Schmiedinger 
(înaintași).

Un turneu
care și-a atins scopul

Reveniți in Capitală, lotbalișlii 
care au întreprins recent turneul 
în Turcia au fost des solicitați să 
împărtășească din impresiile culese 
în timpul șederii lor la Izmir și 
Ankara. Cu unul din ei ne-am in- 
tîlnit joi la prînz : Octavian Brin- 
zei, stoperul echipei și unul din 
cei mai buni în acest turneu

— „După min« — ne a spus 
Brînzei — acest turneu s fost foar
te util și cred că și-a atins sco
pul. Cel puțin, mie personal mi-a 
fost de mare folos. M-a ajutat să 
mă mențin în activitate, sub o for
mă plăcută, ba chiar să ating un 
nivel de pregătire mai ridicat de
cit dacă aș fi făcut antrenamentele 
obișnuite in țară. Cit privește jo
curile susținute, echipa putea să 
le cîștige pe toate la diferenjă con
fortabilă. ineficacitatea atacului in 
special (s-au ratat ocazii cu duiu
mul) ne.a împiedicat să le obți
nem".

Antrenorul de stat Gică Popescu 
ne-a spus : „Turneul și-a atins sco
pul ca și în Grecia, atit din punct 
de vedere tehnic cit și propagan
distic. Jucătorii s-au menținut in 
activitate datorită acestui turneu, au 
făcut față — în general - efortu
lui la care au fost solicitați in 
jocuri disputate — pentru prima 
dată — în ianuarie, iar jocul desfă
șurat le-a atras aprecieri elogi
oase din partea specialiștilor și ale 
presei sportive"

înaintea jocului C.C.A.—Selecționat i Armatei turce căpitanii echi
pelor, Onisie (stingă) și Kadri (dreapta) schimbă buchete ae flori 

și fanioane. ' ~ .ț

pronosport

Și acum noi amănunte despre u- 
nele meciuri din concurs.

La Roma, echipa locală Lazio î.i- 
tîlnețte pe Fiorentina. Lazio nu a 
pierdut decît un meci (2-3 la Milano 
acasă) in ultimele 12 etape iar Fio
rentina vine după meciul disputat 
ieri în Cupa Campionilor Europeni. 
Milan, cu formația completă, întil- 
nește acasă pe Bologna, de aseme
nea cu formația completă. Gazdele 
care nu a pierdut decit un meci 
din ultimele 12 etape, au prima șan
să. In meciul Genoa — Atalanta 
prima formație va juca fără Cara- 
pellese (extrem stingă) care e acci
dentat.

Juventus' are o sarcină grea în 
meciul cu Spăl, deoarece joacă fără 
Hamrin (extrem stingă) și probabil 
cu portarul de rezervă în locul in
ternaționalului Viola. Suedezul Ham
rin a fost cel mal bun de pe teren 
î-1 meciul din tur.

In meciul Torino — Sampdoria va 
fi interesant de văzut în ce măsură 
se vor simți în echipa Torino măsu
rile luate în cadrul adunării gene
rale a clubului, adunare generală 
care a avut loc luni. Printre alte 
măsuri a fost și aceea a schimbării 
conducerii tehnice a echipei.

La Udinese domnește optimismul, 
deoarece echipa a avut o compor
tare frumoasă duminică, Ia Firenze, 
cînd a fost egală cu Florentina pînă 
în ultimul minut.

la partida Padova — Internazlonale

De cîteva zile se desiășoară în 
Capitală consfătuirea metod’că a 
antrenorilor de tir din întreaga 
țară. Una dintre problemele abor
date, — și care de altfel prezintă 
o importanță de prim ordin, — 
a fost aceea a modului cum sînt 
pregătite tinerele cadre. Referatele 
au fost susținute de antrenorii 
Cristea Marin, de la școala de 
tinerel din Orașul Stalin și V. 
Panțuru, de la Tînărul Dinamovist 
din București. Problemele m au 
interesat în mod deosebit și con
sider că este oportun să vin cu 
o serie de completări în ceea ce 
privește pregătirea juniorilor pen
tru campionatele europene de la 
Belgtad. din acest an, și cam
pionatele mondiale de la Moscova 
(1958).

Incc-putul trebuie făcut ca re
crutarea și selecționarea 
rilor finindu se seama, in 
deosebit, ca aceștia să fie 
juniori în anul 1958. Mă refer in 
special la aceasta, întrucît cam
pionatele europene de la Belgrad 
trebuie să însemne numai o etapă 
în pregătirea pentru campionatele 
mondiale.

După părerea mea aceasta are 
două aspecte distincte: Din exem
plele pe care le-am avut pînă acum 
și care au făcut de cîteva ori obiec
tul unor discuții in presă, ne-am 
data seama că o serie dintre re
zultatele mediocre ale tineretului 
se datoresc tocmai lipsei de preo
cupare a antrenorilor față de mun
ca educativă. Uneori la aceasta 
a contribuit și faptul că antrenorii 
înșiși n-au dat un bun exemplu 
elevilor lor. Primul simptom pe 
care-l manifestă juniorii ajunși la 
un nivel ridicat al performanfelor 
este lipsa de modestie. 
are repercusiuni imediate 
la plafonarea respectivului 
tor și la un progres mai 
însușirea elementelor 
Pentru a exemplifica aceasta voi 
aminti de tînărul Victor Anto-, 

Aceasta 
ducînd 
trăgă- 

lent în 
tehnice.

ncsvu care acum doi am pi omitea 
foarte mult, dar care, îngîmfat de 
primele rezultate, s-a plafonat a- 
poi la o valoare mediocră. îmi 
voi permite să sugerez antrenori
lor juniorilor o atenție deosebită 
față de comportarea tinerilor în 
școală, pentru ca aceștia să nu 
neglijeze învățătura din dorința 
de a progresa într-un ritm mai 
accelerat la tir. Fără îndoială 
este bine ca tineretul să se antre
neze cu conștiinciozitate, să fo
losească din plin orele de antre
nament. dar fără exagerări în 
detrimentul învățămîntului.

Pregătirea tehnică a juniorilor 
cere din partea -antrenorilor o a-

juruo-

Lj prima ediție a campionatelor 
europene de tir (București 1955) 

tlnăra noastră reprezentantă, 
Jacqueline Zvoneoschi a realizat 
o performanță excepțională cuce
rind' titlul de campioană eupn- 

peanii.

întocmirea 
este ne- 

de posibi- 
ale fiecă-

Ia 
Ml- 
un

tenție deosebită. La 
planurilor de pregătire 
cesar să se țină seama 
lităfile fizice și tehnice 
rui junior, iar gradarea efortului 
trebuie să fie făcută ținindu-se 
cont tocmai de aceste elemente. 
In aplicarea principiilor elemen
tare de trecere de la simplu 
compus, de Ia ușor Ia greu 
trenorii trebuie să realizeze 
progres firesc, neforțat.

„Rodarea" tinerilor se poate 
face prin introducerea lor In e- 
chipele de colectiv (chiar dacă a- 
ceasta înseamnă înlocuirea unor 
titulari cu rezultate mai bune) 
care participă la concursurile din 
calendarul intern. De această me
todă s-a folosit antrenorul Cris- 
tea Marin și rezultatele n-au în- 
tîrziat să se arate. Astăzi, la O- 
rașul Stalin, 
atins nivelul 
pentru faptul 
cu încrederea 
prima garnitură.

Socotesc că n-am epuizat toate 
mijloacele prin care antrenorii pot 
contribui la creșterea juniorilor 
din reprezentativele noastre și pe 
această temă este necesar să fie 
începută o discuție la care să 
participe toți tehnicienii tirului.

HENRI HERȘCOVICl 
maestru al sportului

sînt tineri care au 
titularilor tocmai 

că au fost creditați 
de a face parte din

Centrală Pronosport din Calea Vic
toriei nr. 9 tragerea din urnă a pre
miilor speciale acordate variantelor 
cu „0” rezultate de la concursul 
Pronosport nr. 4 (etapa din 27 ia
nuarie)

• lată acum programul concursu
lui Pronosport nr. 7 (etapa din 17 
februarie 1957):

I. steaua roșie Belgraa — T.D.N.A. 
Sofia (Cupa Camp. Europeni).

II. Palermo — Milan (camp. Ita
lian).

III. Bologna — Atalanta (cam. Ita
lian).

IV. Triestina — Padova (cam. Ita
lian).

V. Internazlonale — Napoli (camp. 
Italian).

VI. Sampdoria — Spal (camp. Ita
lian).

VII. Juventus — Genoa (camp. Ita
lian).

VIII. Lanerossi — Lazio (camp. 
Italian).

IX. Monaco — Saint Etienne 
(camp, francez).

X. Rennes — Marseille (camp, fran
cez).

XI. Lyon — Racing Paris (camp, 
francez).

XU. Strasbourg — Lens (camp, 
francez).

MECIURI DE REZERVA
<1

A. Valenciennes — Angers (eemgfc 
francez).

B. Metz — Nimes (camp, fran
cez).
^^^SPORTUL POPULAR
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Ordisul uf. 43 al Minis trultri Invățămintului, i 
sprijin prețios al dezvoltării educației fizice in scoli 
Iatervhi ea tor. Gh. Pleeșteana, IM utor ai Ministrului Inrățămintulci

fumtmare poțg. i.)

O nouă orientare în aprecierea rezultatelor 
mai buni înotătoricelor

heJIo acele pe care 
cfe educate fizică Ie

se pot

ținînd 
și ai

și co
dașele

cît și p^ntrrr asî'gararea bazei 
materiale necesare acestei ac
tivități.

Printre 
profesorii
pot folosi pentru a ridica nive
lul lecțiilor și a le face plă
cute șî dorite de elevi — așa 
cum prevede orfinaj — 
enumera :

— pregătirea lecției, 
seamă de vîrsta, sexul 
veM die paregătre al elevilor, 
de coradlițffite materiale și de 
a no t i mp;

— preocuparea de a se găsi 
cele mal bune și variate me
tode și mijloace de lucru, lo- 
losindu-se jocuri cn mingi, sau 
cu alte materiale portative, or
ganizarea clasei pe echipe și 
întrecerile care stimulează in
teresul elevilor;
ÎNTREBARE: Ordinul acordă o 

a elevilor în cadrai cercului sau al 
vor fi formele în care elevii vor | 
ti vă in tâmp ai ter liber?

RĂSPUNS : Activitatea spor
tivă în afara orelor de curs 
ar-e caracter facultativ pentru 
elevi și se practică pe ramuri 
de sport îffl cadrai cercului și 
colectivului sportiv școlar și în 
școlile sportive de elevi.

Forma principală de organi
zare a activității sportive în 
afară de clasă este cercul spor
tiv la clasele IIl-VU 
lec tivul sportiv la 
vin-xi

Ordinul Ministrului 
mîntului Nr. 43/1'957, trasează 
sarcini directorilor de școli, 
profesorilor de educație fizi
că șt ceJwîaJte cadre didactice 
de a sprijini organizarea, func
ționarea, precum și dezvoltarea 
colectivul» sporriv școlar și a 
școlilor sportive de elevi, a- 
cordîaf toată atenția secțiilor 
pe ramură <Je sport.

Printre fermele de participa
re a elevilor la activitatea 
sportivă, simt și Spa.rtaehi.ada 
pionierilor pentiu. clasele V-VII, 
competițiile sportive cu carac
ter local, cu caracter regional 
și campionate republicane șco
lare, toate acestea, desfăștarîn- 
du-se după regulamentul ela
borat anual de către Ministe
rul Invățămîntului în colabo
rare cu C.C.F.S./C.M.

Scopul urmărit de activita
tea sportivă a elevilor este 
consolidarea cmaoștlnțelor și 
deprinderilor căpătate în orele 
de educație fizică și îmbună
tățirea performanțelor sportive, 
reconfortfnd m același timp or
ganismul în urma orelor de 
curs.

Cît privește spec.allzirea
ÎNTREBARE : Cum priviți

timpurie, aceasta se realizează 
în prima etapă în cercul și co
lectivul sportiv școlar, apoi 
pentru elementele avansate, In 
școlile sportive de elevi.

In mod excepțional este per
misă activitatea elevilor în co
lectivele asociațSlor sportive, nu
mai cu aprobarea direcției «co
lii și cu respectarea următoa
relor condiții:

— elevul să fie bun la Învă
țătură ;

— să aibă o conduită foarte 
bună în școală și în afară de 
școală;

— dacă colectivul sportiv «eo- 
lar sau școala sportivă de elevi 
din localitate nu are secția pe 
ramură de sport Ia care elevul 
dorește să se pregătească;

— dacă colectivul asociației 
sportive are antrenor și con
diții de lucru care să asigure 
completarea educației elevilor;

— această activitate să nu-i 
abată pe elevi de la munca 
de învățătură.

In nici un caz asociațiile nu 
au voie să-i angreneze pe a- 
cești elevi în echipe care tre
buie să efectueze deplasări, 
ceea ce ar implica absenț i rea 
de la cursuri și periclitarea si
tuației școlare.

In aceste condiții asociațiile 
sportive, care dispun de antre
nori calificați și de baze spor
tive, pot conveni cu une’e 
școli pentru a le patrona pe 
linie sportivă, pri.a aceasta in- 
telegîndu-se obligația asofii- 
țtei de a sprijini în școala res
pectivă în primul rind sportul 
de masă și apoi pe cel de per
formanță.

importanța educației fizice pentru 
elevii școlilor profesionale de ucenici si școlilor tehn'ce și cum 
se aplică ordinul nr. 49 în aceste școli ?

RĂSPUNS: Ex’stă pe alo
curi convingerea greșită că e- 
terii școlilfc profesiouale 
au nevoie de o activitate 
educație fizică organizată în
tr-un proces pedagogic, ca șf 
în celelalte școli, pe motivul 
că aceștia fac o muncă practi
că, fizică, în ateliere.

Este necesar să se creeze
■ posibilități ca elevii din șco

lile profesionale, care se gă
sesc în perioada de creștere 
(14-18 ard) să practice în rnod 
organizat educația fizică și 
sportul pentru a compensa uni- 
lateraKtatea unora dintre tnîșcâ- 
rite cuprinse în procesul de 
producție și pentru a determi
na dezvoltarea armonioasă a 
organismului lor. In acest lei 
va crește rezistența S< puterea 
tor de muncă..

Ținînd seamă de aceste rea
lități, ordinul Ministrului In- 
vâțămțirthailuf mârește răspun
derea directorilor de școli pro- 
tcsicmale ca șt a eetorialte că
dite didactice, pentru organiza
rea și desfășurarea activității 
de educație fizica și sport în 
condiții, cît mai bune, pemtru 
asigurarea de baze sportive 
bine întreținute.

Peritru promovarea sport ilui

Învăță-

nu 
de

— determinarea part e pârii 
conștiente a elevilor la lecție, 
îăcîndu-i să se convingă de e- 
fecte’e acestei activități asupra 
sănătății și dezvoltării lor;

— efectuarea lecțiilor în con- 
dițiuni igienice și plăcute pen
tru elevi și pe cît posibil în aer 
liber;

— preocuparea permanentă 
pentru formarea unei ținute co
recte a elevilor, pentru dezvol
tarea sentimentului de încrede
re în forțele proprii, a curaju
lui, cinstei, atitudinii juste 
față de colectiv etc.

S-a luat de asemenea mă
sura ca, în mod experimental, 
să se predea educația fizică la 
clasele 1—IV de către cadre 
calificate. Metodele folosite și 
rezultatele obținute vor consti
tui un real sprijin pentru învă
țătorii care predau și educa
ția fizică la clasele I—IV.

> mare atenție activității sportive 
colectivului sportiv școlar. Care 

putea participa la activitatea spor-

de masă în școltle profesionale, 
un sprijin real îl poate con
stitui patronarea colectivelor 
sportive ale acestor șpli de^ 
către asociațiile sportiv* IfiK- f 
cale. Asociațiile pot pune la *
dispoziția colectivelor sportive 
școlare bazele lor sportive și 
pot întări secțiile cu antrenori 
cu calificare superioară.

Asociațiile sportive au obli
gația să respecte dispozițiile 
Ministerului Invățămîntutoi și 
ale C.C.F.S./C.M. ca și pen
tru patronarea celorlalte școli.

?

Miine la Cluj

Intiinirile ds tenis de masă «intre reprezentativete
R. P. Chineze și selecției able arașutai Chj

CLUJ. 8 (prbi tetetou de La sub- 
redacția noastră). Intîlniriie jucă
torilor de tenis de masă chinezi cu 
cei mai buni jucători din localitate 
au trezit un interes toarte mare 
în orașul nostru. Meciurile vor 
avea loc duminică dimineața pe 
scena Teatrului Național. Se vor 
desfășura trei întîlniri feminine și 
cinci masculine. Iată ordinea par
tidelor dintre reprezentativele R.P. 
Chineze și selecționatele orașului

Singura disciplină sportivă in 
care diferitele palmarese sau tabele 
de recorduri conțin — pentru ma
rele public — un adevărat mister 
este natația. Numai un specialist 
in acest domeniu își poate explica 
de ce adeseori un recordman 
mondial, „uns” la capătul unei 
probe de 25 m. sau 25 y. este 
pur și simplu ridiculizat in con- 
dițiuni olimpice (bazin de 50 m.).

De o asemenea anomalie s-a 
convins in sfirșit și Federația In
ternațională de Natafie care a ho- 
tărît la ultimul Congres, omolo
garea recordurilor mondiale numai 
în bazine de 50 ni. sau 55 y. Vom 
aplauda deci de la 1 mai 1957 
(dată stabilită Ia Congres), pe 
cel mai bun înotător din lume în 
specialitatea sa și nu pe un acro
bat în întoarcerile efectuate pe 
parcurs, care aduc avantajul su
biectiv. Dar în ceea ce privește re
cordurile europene sau naționale 
F.I.N.A. nu s-a pronunțat- ce*a « 
înseamnă că haosul nu s-a risipit 
încă—

De cite ori nn am surprins în
tipărit pe chipurile spectatorilor 
— veniți să asiste la finalele cam
pionatelor republicane sau la in- 
tilnirile internaționale programate 
în bazine lungi de 50 m. — un 
sentiment de decepție de nedume
rire. Aceștia nu-și puteau explica 
de ce unii recordmani ai tării sînt 
incapabili să-și repete performan
ta. deși însăși perioada competrțio- 
nală, cînd in mol normal 
sportivul atinge forma sa ma
ximă, o recomandă ca msisten-

RELUAREA VOLEIULUI IN DOI

După o scurtă întrerupere, sur
venită din motive tehnice, compe
tiția de volei în doi organizată de 
colegiul central de antrenori pen
tru componenții lotului republican, 
va fi reluată mîine dimineață în 
sala Floreasca. Jocurile se vor 
disputa în cadrul celei de a doua 
etape și se vor desfășura în urmă
toarea ordine, de la ora 9: Derzst, 
Păunoiu—Mihăiîescu, Mjculescu ; 
Rusescu, Palade—Roman, Nicolau; 
Ponova, Crivăț—Mușat, Corbeanu.

O IMPORTANTA ȘEDINȚA A 
ARBITRILOR DE BOX

Luni II februarie, fa ora 17,30, 
va avea Ioc la CCFS/CM, etajul 
8, o ședință convocată de colegiul 
central de arbitri—judecători de 
box. în vederea discutării unor 
probleme importante. La această 
ședință vor participa toți arbitrii- 
judecători. cronomeîrocii și craini
cii din Capitali.

PREGATIRILE VOLEIBALIȘTI. 
LOR DIN ORAȘUL STALIN

Neîntrerupt nd de ioc antrena
mentele. voleibaliștii echipei Ener
gia Uzinele Tractoare din Orașul 
Sfaftrr și-au continuat pregăfrrfîe 
în vederea campionatului pe anul 
1957. După perioada pregătitoare, 
jucătorii, sub conducerea antreno
rului Tănase Tănase, au susținut 
mai multe meciuri de volei în doi. 

țste tisă" dar s-a sudat de-a 
meciuri or anterioare. Prin 

retragerea clin activitate a iui Nicu 
Nicolae și 
dispune în 
jucători : 
Dodu. Gh.
Gh. Leoveanu, Viorel Iordache, 
Valentin Macovei, Florin Iliescu, 
Ernest Schmidt și Constantin 
Bărbuță.

Ovidiu Iluțu, echipi 
prezent de următorii 
Gh. Fieraru, Mircea 

Rusii, Valentin Stânei,

Cluj : feminin: E Pei tiun-Maria 
Gavrilescu, Tziu Tjttn hui-Marta 
Tompa, Sun Mei în-Nciu Tjun hui — 
Maria Gavrilescu-Marta 'lampa; 
masculin: Tjtran Tta fu-V. Gavri
lescu, Hu Binciuan-Deaieter. Van Si 
tian Cobirzan. Hu bin ciuan-Gavri- 
lescti, Tjuan Tîa fu-Cobirzan. După 
terminarea acestor întî’niri est po
sibil să aibă loc cîteva meciuri 
demonstrative între jucătoarele și 
jucătorii chinezi, EMIL BOCOS

proba

Cu timpul de 1:15j8 țOuztn ae 
50 m.) Mana Hoth a realizat un 
valoros record al țării in 
de 100 m. spate.

losif 
repu-

ță. Sub ochii lor, de pildă. 
Novac, posesorul recordului 
blicaa — pe 100 m. liber — cu 
an timp valoros (58,3) in bazin 
de 25 m. n-a înotat de foarte 
mult timp sub 1 minut într-un 
bazin de 50 m. Și exemple de a- 
semenea natură le-am putea conti
nua citind pe fiecare înotător 
fruntaș în parte.

★
Nu numai pentru spectatorii în

trecerilor de natajie, după cum am

O NOUA tura alpina de 
IARNA

De curînd, un grup de alpiniști 
format din studenți și membrii ai 
corpului didactic afiați in tabăra 
studențească a asociației Știința 
de la cabana Leaota, a întreprins 
o tură pentru a atinge vîrful Leao
ta (2134 m.). Deși condițiile at
mosferice au fost toarte grele, vi
zibilitatea foarte scăzută (între 0 
și 10 m.), vînt puternic, viscol, 
temperatură scăzută (minus 25 
grade), cei unsprezece alpiniștiau 
ajuns la punctul fixat după ce au 
trecut peste vîrfurile Romînescu, 
Țibra, Rătunriul, Tîncava. Grupul, 
alcătuit din Gh. Dumitru, student 
I.C.F., V. Atanasiu, student arhi
tectură, Ing. D. Lungulescu, asis
tent la Institutul de Mine, Maria 
Miele, studentă la I.C.F., C. Bucur, 
asistent la I.C.F., N. Băiașu, lec 
tor la I.C.F., Dr. P. Radulescu, 
lector la I.M.F. Timișoara, Corina 
Jiva, studentă la Facultatea de 
limbi străine, și C. Gheorghiu, 
tehnician la asociația sportivă 
Știința, a fost condus de G. Tco- 
dorescu, cahanier ia Leaota și Dr. 
D. D. Bătăturescu, activist Ia a- 
sociația Știința.

Programul campionatului republican masculin 
de volei 1957

ETAPA I, 17 MARTIE •
Știința Arad — Știința Cluj.
Energia Or. Stalin — Energia 

I.O.R. București.
Știința Iași — Locomotiva Bucu- 

rețti.
Progresul I.T.B. București *— 

C.C.A.
Dinamo București — Știința Timi

șoara.

ETAPA H-a, 24 MARTIE

Știința Cluj — Știința Timișoara.
C.C.A. — Dinamo București.
Locomotiva București — Progresul 

I.T.B. București.
Energia București — Știința Iași.
Știința Arad — Energia Orașul 

Stalin.

ETAPA A ni-a, 31 MARTIE

Energia Orașul Stalin — Știința 
Cluj.

Știința Timișoara — C.C.A.
Știința Iași — Știința Arad
Progresul I.T.B. București — Ener

gia București.
Dinamo București — Locomotiva 

București.

ETAPA A IV-a, 7 APRILIE

Știința Cluj — C.C.A.
Locomotiva București — Știința 

Timișoara.
Energia București — Dinamo Bucu

rești.
Energia Orașul Stalin — Știința 

Iași.
Știința Arac — Progresul I.T.B. 

București.

ETAPA A V-a, 14 APRILIE

Știința Iași — Știința Cluj. 

văzut, dezorientafi în „labirintul" 
palmareselor și tabelelor, dar și 
pentru binele natației noastre am 
considerat util să alcătuim cele 
mai bune zece performanțe din 
tară la sfîrșitul anului 1956 nu
mai pe baza rezultatelor obținute 
în bazin de 50 m. Procedind ast
fel, eliminăm clasificarea înotăto
rilor și înotătoarelor în diferite ca
tegorii și subcategorii și ne vom 
forma o imagine mai reală asupra 
valorii natației noastre în ansam
blul ei. Publicarea rezultatelor ce
lor mai buni zece înotători, reali
zate în bazin de 50 m.. va trebui 
să însemne totodată și o nouă o- 
rientare in munca de Instruire 
sportivă. Antrenorii vor fixa o- 
biectivele planului anual de pregă
tire pentru a aduce pe înotători 
în forma lor cea mai bună, în pe
rioada competițională de vară (ba
zine lungi), adică atunci cînd se 
desfășoară activitatea cea mai in
tensă, atit pe plan intern cit și pe 
pian internațional. C.C.F.S.-ului îi 
revine deci obligația de a depune 
toate străduințele pentru realiza
rea proiectatei piscine acoperite de 
50 m. în Capitală. Pînă atunci, 
este necesar, ca toate bazinele 
lungi de 50 m. să fie dotate cu 
instalații de încălzire a apei, pen
tru a se mări astfel durata tor de 
folosire de Ia 1 aprilie—30 septem
brie. Bazinele mai mici, existente, 
vor servi însă și mai departe la 
pregătirea unor campioni verita
bili.

G. N1COLAESCU

3n Capitală
AZ1

ATLETISM — Sala Floreasca 
//, de la ora 16: întreceri în ca
drul „Cupei 16 Februarie"

MIINE
VOLEI — Sala Floreasca de la 

ora 9: partide în cadrul compe
tiției de volei în doi.

HANDBAL — Sala Dinamo de 
la ora 18: jocuri în cadrul turneu
lui final al concursului republican 
de handbal în sală.

ATLETISM — Sala Floreasca II 
de ta ora 10: întreceri pentru „Cu
pa 16 Februarie".

BASCHET — Sala Gitileșli de 
la ora 9,30 și de la ora T7: 
partide în cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie".

A apărut:
Revista iluslrată de sport

feti...... l'l)
Mr. 3

cu interesante foto reportaje 
de pe toate terenurile de sport 
ABONAȚI-VA LA REVISTA 

„STADION"

Progresul I.T.B. București — Ener
gia Orașul Stalin.

Dinamo București — Știința Arad. 
Știința Timișoara — Energia Bucu

rești.
C.C.A. — Locomotiva București.

ETAPA A Vl-a, 21 APRILIE

Știința Cluj — Locomotiva Bucu
rești.

Energia București — C.C.A.
Știința Arad — Știința Timișoara.
Energia Orașul Stalin — Dinamo 

București.
Știința Iași — Progresul I.T.B. 

București.

ETAPA A VII-*, 23 APRILIE

Progresul I.T.B. București — Ști
ința Cluj.

Dinamo București — Știința lași.
Știința Timișoara — Energia Ora

șul Stalin.
C.C.A. — Știința Arad.
Locomotiva București — Energia 

București.

ETAPA A VIII-*, 5 MAI

ștâința Cluj — Energia Bucu
rești.

Știința Arad — Locomotiva Bucu
rești.

Energia Orașul Stalin — C.C.A.
Știința Iași — Știința Timișoara.
Progresul I.T.B. București — Di

namo București.
ETAPA A IX-a, 12 MAI

Dinamo București — Știința Cluj.
Știinta Timișoara — Progresul 

I.T.B. București.
C.C.A. — Știinta Iași.

Locomotiva București — Energia 
Orașui Stalin.

Energia București — Știința Arad.



„Calul cu minere 
a „sperietoare’ ’

țara noastră o 
scăzută a gim- 
mînere. In a- 
avut o convor- 
de stat Gustav 
împărtășit cîte------

Și 
ri-
a-

cu

la acest aparat

pregătitoare, ta 
calităților specî-

Una din problemele importante 
ale gimnasticii din 
constituie valoarea 
naștilor la cal cu 
ceasta privință am 
bire cu antrenorul 
Fischer care ne-a 
va impresii și sugestii, menite 
vină în ajutorul antrenorilor 
gimnaștilor și să contribuie la 
dicarea valorii concurenților în 
ceasta probă.

In gimnastica sportivă, calul 
minere este socotit drept cel mai 
dificil aparat, la care gimnaștii 
noștri se prezintă cel mai slab. Ob
servațiile făcute în ultima vreme 

precum și noteile slabe obținute 
în concurs de gimnaștii noștri an 
subliniat categorica rămînere în 
urmă la acest aparat. Cauzele a- 
cestei stări de fapt sînt multiple. 
In rîndurile de mai jos ne vom 
ocupa de cele mai importante din
tre ele, arătînd totodată mijloa

cele prin care se poate progresa 
în acest domeniu.

Cauzele principale care au deter
minat stagnarea 
sînt următoarele :

— lipsa părții 
scopul dezvoltării 
fice necesare exercițiilor la cal cu 
minere;

— concepția învechită asupra 
tehnicii efectuării mișcărilor ;

— insuficienta preocupare din 
partea antrenorilor și gimnaștilor 
pentru acest aparat.

Studierea mișcărilor din punct 
de vedere biomecanic, ca și urmări
rea atentă a evoluției gimnaștilor 
fruntași romîni și străini, au dus 
la anumite modificări în tehnica 
efectuării exercițiilor la cal cu mi
nere. O contribuție prețioasă a 
adus tu această privință și antre
norul sovietic V.G. Andreev care 
cu prilejui unui curs de perfecțio
nare pentru cadrele tehnice, a vor
bit despre concepția școlii sovietice 
asupra tehnicii mișcării la cal cu 
minere și a ajutat mult la elucida
rea unor probleme mai puțin cuno
scuse în tehnica modernă a execu
țiilor la acest aparat.

Prima precizare în privința a- 
ceasta se referă la poziția de spri
jin la acest aparat. înainte, con
cepția privind poziția de sprijin 
era : păstrarea atitudinii drepte în 
sprijin. Prin aceasta, centrul de 
greutate era situat mult prea jos. 
astfel că și stabilitatea era mai re
dusă, ceea ce îngreuna în mod sim-

Să ne cunoaștem viitorii adversari 
din „Cupa Davis

După p.întrerupere de nouă ani. 
reprezentativa de tenis a R.P. Ro- 
mîne participă din nou la una 
din cele mai populare competiții 
internaționale „Cupa Davis'* *.  Tra
gerile la sorți ale zonei europene 
au avut loc Ia Melbourne, cu pri
lejul campionatelor internaționale 
de tenis ale Australiei. Ținînd sea
ma că în zona europeană sînt ad
mise 24 de țări, iar anul acesta 
s-au înscris 32, un număr de 8 țări 
au fost invitate să se înscrie în 
zona americană. Aceste țări sînt: 
R. P. Chineză, Venezuela, Pakistan, 
Monaco, Egipt, Finlanda, Israelul 
și Turcia !

caricaturistul 
cadrul Cupei 
în cotnuania 

Saiko, 
meciul

cut în turul III Belgia cu 
semifinale pe Anglia cu 4-1 și a 
pierdut în finală cu 5-0 în fața Ita
liei.

★
Primul tur ai „Cupei Davis* — 

zona europeană — se va disputa 
pînă la 30 anrilie. Turul doi ur
mează să se dispute pînă la 21 mai.

In primu] tur al „Cupei Davis" 
jucătorii romîni vor întîlni repre
zentativa Austriei. Pentru ama
torii tenisului din țara noastră, 
credem că este interesant să pre
zentăm pe scurt pe viitorii noștri 
adversari. In ediția de anul tre
cut a acestei competiții. Austria 
a întîlnit în primul tur echipa Po
loniei, pierzînd la limită : 3—2. 
In această întîlnire Austria a 
fost reprezentată de jucătorii: Hu
ber, Saiko, și Redl.

Ce] maj bun jucător la proba 
de dublu este Huber. Aceasta nu 
înseamnă că el nu joacă la fel 
de bine și Ia proba de simplu la 
care a și obținut succese remar
cabile. Tenismanul austriac posedă 
foarte multă fantezie și în același 
timp siguranță fiind foar'e greu de 

trecut. La simplu, are totuși 
„puncte slabe" ; acel adversar care 
reușește să-l țină la fundul terenu
lui, îl poate învinge maj ușor. In 
schimb, la fileu Huber este foarte 
pei iculos.

Un jucător foarte bun la proba 
de .umplu este tînărul Saiko. Este 
sobru, nu riscă nimic și este re
cunoscut prin rezistența de care dă 
dovadă în timpul jocului In 
afară de ’ aceasta. — după 
cum afirmă specialiștii pe-

nu trebuie sa mai fie 
pentru ginwaști”

determină o acoperire 
a calului cu partea su- 
corpului, ceea ce ușu- 
lucrul.

țitor progresul la acest aparat. 
Noua concepție, opusă celei vechi, 
preconizează ridicarea mai pronun
țată a umerilor și rotunjirea ușoară 
a spatelui, fixând astfel centrul de 
greutate mai sus. Ducerea îaainte 
a umerilor 
echilibrată 
perioară a 
rează mult

Un alt punct dc vedere nou. im
portant, este legat tot de poziția 
stabilă a corpului în sprijin și 
constă în reducerea oscilării sau 

deplasării laterale a umerilor în 
timpul balansărilor. Înainte se con
sidera că în timpul balansului, 
sprijinul fiind pe o mină, trebuie 
să existe o poziție echilibrată. A- 
ceasta Fisă a determinat o depla
sare laterală prea accentuată a u- 
merilor. îrtgreunînd foarte mult e- 
xecuțiile și pierzînd astfel foarte 
ușor sprijinul stabil.

Practica a dovedit însă că lucru
rile stau altfel. Poziția de sprijin 
pe o mină în timpul balansării ne- 
fiind o poziție statică, ci interme
diară, nu face necesar un echilibru 
în acest caz. Atenția trebuie să fie 
îndreptată spre menținerea unei 
poziții stabile pe ambele mîini. Atît 
sprijinul stabil pe ambele mîini cit 
și deplasările laterale mai reduse 
ale umerilor, permit balansarea 
mai amplă a picioarelor (numai 
din șolduri). Deci, în timpul lucru
lui la cal. gimnaștii trebuie să a- 
ducă umerii în față și, în același 
timp, brațele să fie întinse complet 
și încordate, formind astfel o bază 
solidă pentru o execuție cit mat 
bună

In viitor, antrenorii au sarcina 
să predea in cadrul pregătirii gîm- 
naștilor de toate categoriile noua 
concepție în tehnica efectuării e- 
xercițiilor la cal cu minere, contri
buind astfel la ridicarea nivelului 
tehnic al gimnaștilor noștri Ia acest 
aparat. In plus, simpla aplicare a 
acestei concepții nu este suficien
tă, ci în cadrul antrenamentelor 
trebuie pus accentul pe acest apa
rat și trebuie să i se acorde ace
eași atenție ca și celorlalte probe, 
chiar dacă la început aceasta cere 
o muncă asiduă și mai puțin plă
cută. Calul cu minere nu trebuie să 
fie un fel de „sperietoare".

Credem că prin eforturile unite ale 
antrenorilor și gimnaștilor se va 
ieși din impasul actual și într-un 
viitor cît mai apropiat exercițiile la 
calul cu minere 
nivelul celorlalte 

se vor ridica la 
aparate.

de 
-ca 
un 
re- 
re-

întîlnirea

înregistrat

Skonecky
Saiko țA) 

5 7. 6 2 6-3
(P)-Huber 

2-6, 6 0, 6-4,

topezi —c îa jncul 
său se poate con
stata o precizie de 
ceasornic.

Tn ciuda cețor 
43 de ani ai săi, 
Redl se numără 
printre cei mai va
loroși jucători au- 
striaci. In lunga 
sa carieră el a a- 
cumulat o mare 
rutină datorită mai 
ales numeroaselor 
turnee internațio
nale la care a par
ticipat și în cadrul 
cărora a învins 
mu]ți jucători 
valoare. Și el 
și Saiko este 
jucător sobru, 
cunoscut prin 
guiaritate în con
curs.

Anul trecut, în 
cadrul Cupei Da
vis, în întîlnirea 
Polonia - Austria, 
s-au 
următoare’.e rezul
tate : 
<P) 
6-3, 
Licis 
(A) 

6-4, Saiko (A)-Lrcis 
(P) 2-6, 6 4, 6-4,
6-4. Skonecky (P)- 
Huber (A) 6-2, 6-3, 
Saiko (A) -Skonecky, 
6-3, 6-3 6-1.

Câștigătoarea întâlnirii R. P. Ro- 
mînă-Austria se va întîlni in turul 
11 cu echipa Suediei, finalista zonei 
europene din ediția de anul trecut 
Echipa Suediei este formată din 
jucătorii : Johansson, Davidsson și 
Schmidt. Suedia a învins anul ire-

6 1 H’jber. 
Piatek (P)

Schrul este practicat i>e o seară largă în L’.RSS. In fotografie: 
un aspect din proba feminină

,CUPA R.S.F.S.R." LA HOCHEI

în între- 
din toate 

care iuptă

Au devenit tradiționale între
cerile de hochei din cadrul 
„Cupei R.S.F.S.R “ Această 

competiție angrenează 
ceri numeroase echipe 
regiunile R.S.F.S.R. 
pentru cucerirea trofeului. Anul a- 
cesta în semifinale au participat 
echipele Dinamo și Hinrik din 
Gorki, echipa orașului Novosibirsk 
și Metalurg Celeabinsk. In finală 
s-au întîlnit echipele orașului No
vosibirsk și Dinamo Gorki. Victo
ria a revenit cu scoru! de 4—3 e- 
chipei Dinamo.

SE ÎNTREC 100 ECHIPE DE
FOTBAL

In numeroase orașe și centre 
raionale ale Ucrainei a început 
de curind campionatul de iarnă 

la fotbal la care participă echipe 
ale asociațiilor sportive, institute
lor de invățămint superior și șco
lilor medii. In întreceri s-au în
scris aproape 100 de echipe din 
Kiev, Harkov, Odessa și alte o- 
rașe.

Această întrecere a fost organi
zată de Comitetul republican pen
tru cultură fizică și sport cu 
scopul de a da posibilitate echi
pelor să se pregătească in vede- 

Echipa de tenis a Austriei văzută de 
E. Ălasewski, cu ocazia meciului din 
Davis pe care aceasta l-a susținui 
reprezentativei Poloniei. De la st la dr.: 
Redl și Huber, plus conducătorul echipei in 
amintit mai sus.

4-1, în

de :> km. Pe traseu concurenta A. 
Kol ci na.

rea sezonului compeîtțional din 
acest an.

BAZE SPORTIVE NOI

n orașul Rostov pe Don sînt 
în curs de executare numeroa
se construcții sportive noi. 

Astfel in incinta stadionului „Re
zervele de Muncă" se construiește 
Pavilionul de iarnă care va con
stitui una dintre cele mai modeme 
baze sportive din oraș. La primul 
etaj al clădirii vor Ii amenajate săli 
pentru antrenamentul luptătorilor, 
halterofililor, boxerilor și o pistă 
de alergări în lungime de 25 m. 
Sala de la etajul doi va avea di
mensiunile de 38x19 m. cu bal
coane pentru spectatori și va li 
destinată antrenamentelor echipe
lor de gimnastică, volei, baschet 
tenis.
cepe

In primăvară tot aci, va în- 
construcția primu'ui velo-

UN „MAESTRU 
fi noul campion 
șah un punct avans este 

de

va
fa, . 

mult!... Adesea, în turneele 
maeștri, handicapul de un singur 
punct nu poate fi remontat chiar cu 
prețul unor eforturi sau riscuri 
considerabile. Puncte și jumătăți 
de punct contează enorm în de
terminarea unui învingător de 
turneu.

Alexandr Toluș avea după runda 
10-a un punct .bun” față de plu
tonul urmăritorilor celor mai apro- 
p'ați, condus de Spasski și Tal. La 
l’/s punct îl urma și puternicul 
trio Petrosian-Bronstein-Holmov. 
Șansa de concurs îi mai dădea 
lui To'uș o puternică „armă” în 
mină, fiindcă în runda următoare 
ei era programat să joace chiar 
cu Petrosian și avea albele 1 Lu- 
înd în considerare forța combinativă 
recunoscută a lui Toluș era mai 
mult decît plauzibil ca acesta să 
dezlănțuie pe tabla de șah un a- 
tac formidabil împotriva rivalului 
său și — cîștigînd partida — să-l 
distanțeze pe acesta la 2 puncte...

Prima parte a acestui pronostic 
s-a adeverit în întregime. Toluș 
a atacat cu energie poziția piese
lor negre conduse de Petrosian, 
n-a făcut economie de... sacrificii 
și părea foarte aproape de victo
rie. Interesant de remarcat că — 
după cum transmite coresponden
tul agenției TASS — pentru con
struirea adevăratului asediu asu
pra rocadei negre, lui Toluș i-a 

trebuit mai puțin timp de gîndire 
decât i-a fost necesar Iui Petrosian 
pentru a găsi mutările de apărare. 
Acesta a intrat într-o teribilă criză 
de timp. Totul părea să decurgă 
în favoarea lui Toluș... Dar, cu o 
tehnftă admirabilă, Petrosian a 
știut să găsească mereu continuă
rile corecte și, pe măsură ce mută
rile se adunau în șir pe fișă, șan
sele lui Toluș de a recupera prin 

i atac handicapul 
micșorau văzînd 
tarea 38, poziția 
Petrosian avea 
pentru victorie 
noscut învins.

A fost o zi 
această rundă

de material se 
cu ochii. La nxi- 
devenise limpede: 
suficient materia! 

și Toluș s-a recu-

grea pentru Toluș. 
a 11-a. fiindcă și 

Bronstein, forțînd cștigul la Ha- 
sin. s-a apropiat și el jumătate 
de punct, iar Spasski, 

. în poziție cîștigată la 
jisnge și el în frunte, 
cu fostul lider.

Jumătatea tumcu’ui
Iul de campion unional găsește 
deci în fruntea clasamentului un

întreruoind 
Bannik, a- 

la egalitate 

pentru tit-

drom a căra pistă de beton mă
soară 500 m. Sub una din turnante 
vor fi amenajate ateliere și un ga
raj pentru 2G0 de motociclete și 
biciclete- Se va mat camstai un 
bazin de natațig de 25 m. In afară 
de aceste construcții. diferite aso
ciații sportive ale orașului își a- 
menajează baze noi.
OASPEȚJI SPORTIVILOR UNEI 

FABRICI

In curind se vor împlini 100 
de ani de ia înființarea uneia 
dintre cefe mai oecki fabrici 

de strunguri — Uzinele „Prole
tarul roșu — A. I. Efremov". Co
lectivul întreprinderii serbează' a- 
ceastă dată memorabilă m succese 
deosebite în producție. Sînt bine 
cunoscute numele fruntașilor în 
producție ca deputatul în Sovie
tul Suprem al RSJ-S.R., laureat 
al Premiului Stalin. N. M. Kuz
min, laureatul Premiului Stalin 
I. T. Belov și alții.

Din rindurile muncitorilor fa
bricii s-au ridicat numeroși spor-, 
tivi de valoare. Printre aceștia se 
numără campionii olimpiei Â. Isa
ev, M. Ogonikov, A. Masleonkin. 
Colectivul sportiv al întreprinderii 
este socotit drept unul (Unire cele 
mai bune ale asociației „Tarpeda*,-  
Colectivul are 1450 membri care 
practică 17 discipline sportive.

In cinstea aniversării unui veac 
de existență a întreprinderii, con
siliul colectivului sportiv a orga
nizat o seară sportivi la care au 
fost invitați numeroși campioni 
olimpici. Printre invilați au fost: 
Vladimir Kuț, A. Parfenov. V. 
Ivanov șl alții. Oaspeții au fost 
primiți cu o căldură deosebită. Im. 
presii de la locurile Olimpice au 
povestit sportivii V. Kstț, V. Iva
nov și E. Cerkasop. In numele 
muncitorilor a mOttunli sportivi
lor fruntași, V. Poplnvskii' unul 
dintre cei mm vechi muncitori al 
întreprinderii.

AL ATACULUI” 
Mimai de șah?

pluton foarte compact, în care 
șansele comp^nenților stat greu 
de apreciat Se da aci o luptă 
acerbă între reprezentaniții sfii ului 
combinativ (cu o singură excepție 
și... foarte importanta-: Petrosian) 
așa cum sînt Toluș. Bronstein, 
Xeres și tinerii Spasski și Tal. Fi
rește către aceștia din urmă merg 
simpatiile spectatorilor și o victo
rie în concurs a unuia dintre ei ar 
stirnî desigur valuri de entuziasm. 
Dar mai poate Tal .sâ urce în 
frunte? Este greu de crezut După 
startul său formidabil (4 puncte 
din 4 posibile!) el a slăbit sensibil 
alura, realizînd între runda a 5-a 
și a 10-a numai 2% puncte.. Indi
ferent însă de finișul pe cate îl 
rezervă maestrul din Riga, debutul 
său senzațional i-a făcut deja un 
„nume**  în șahul sovietic. Ca un 
modest omagiu, socotim necesar sa 
redăm aci fiică «tn exempta al 
talentului său «deosebit

TAL

BANNIK

Poziția aceasta a summit după 
mutarea 25-a a albului, in partida 
disputată în runda a 4-a. Tal ac
ceptă bucuros complicațiile tactice 
la care îl invitase adversarul său 
jucînd 25„.e3 f A urmat 26 f :e3 
D:e3-}~ 27. Df2? (Riscat) 27...C: 
e2+l 28. T:e2 D:cl4- 29. Tel. Aci 
s-ar părea că albul are avantaj, 
pe baza variantei: 2S„. Tdl 30. 
D:K Tel 4- 31. Rh2 șî .alb are mat 
sau (după 3L. Rf8 32.Dd6-j-) câș
tig de turn. Tal a găsit însă o in
genioasă cale de rezolvare a com
plicațiilor. El jucă 29-14 :c3I și 
după 30. Txi Nd4! 31. Tc2 N:f2+ 
32.R :f2, albul, rămas fără cali
tate și pion a cedat.



întrecerile celei de a VII-a ediții a „Cupei 16 Februarie . 
apropie de sfîrșit. Inițiată în amintirea luptei muncitorilor ceferiști 
de la Grivita, competiția a reușit să angreneze cîteva mu de sportivi 
din București si din provincie. In ultimele zile am primit la redac
ție telefoane de' la Ploești și din alte orașe ale țării care ne comit 
nicau dragostea cu care sportivii din București și din țară participa 
Ia manifestațiile sportive închinate zilei de 16 februarie.

PROGRESUL INVĂȚĂMÎNT, VIR
TUALA CIȘTIGATOARE A COM 
PETIȚIEI FEMININE DE BAS

CHET

1 111
Mțî sporthn unguri î^au întors In patete

Penultima etapă a competiției 
feminine de baschet a pro 
gramat joi în sala Giulești 

3 partide. In primul meci s-au în- 
tîlnit Voința Orașul Stalin și 
Flamura roșie, adică ultimele cla
sate. De la început, jocul a fost 
viu și se părea că Flamura roșie 
va cîștiga primul său meci în 
această competiție^ mai ales că Ia 
un moment dai; spre sfîrșitul pri
mei reprize, ea conducea cu 16— 
10. Echipa din Orașul Stalin, mai 
decisă în acțiuni și avînd în Oc
tavia Cucuruz o bună realizatoare, a 
reușit să cîștige și prima repriză 
(scor 20—16) și meciul (în care 
pînă la urmă s-a arătat mai bună) 
cu 44—35.

In a doua partidă, Energia Con
structorul București, campioană pe 
1956, a intîlnit Știința I.C.F., una 
dintre echipele bucureștene de va
loare. Studentele nu au reușit să

tină pasul cu baschetbalistele de la 
Energia, deși nici campioanele nu 
s-au prezentat în cea mai bună 
formă. La realizarea scorului fi
nal de 51—31 (18—9) pentru E- 
nergia, au contribuit prin jocul lor 
bun Victoria Antonescu și Lidii 
Stroescu 
studente 
fost cea mai bună realizatoare.

Ultimul meci al serii opunea cele 
două echipe neînvinse: Locomotiva 
și Progresul Invătămtnt. După o 
partidă de toată frumusețea care 
a scos în evidență buna pregătire 
a ambelor echipe și a mulțumit 
— prin spectacolul oferit — pe 
numeroșii spectatori din sala Giu- 
lești, Progresul Invățămînt a cîș- 
tigat la o diferență foarte mică : 
38—35 (16—17). S-au remarcat 
Adriana Florescu. Violeta Zăvăde- 
scu și Elena Dragomirescu 
greșul), Doina Vasilescu, 
nia Tomescu și Antoneta 
(Locomotiva).

Mîine se dispută ultima 
atît în întrecerile masculine 
în cele feminine, după următorul 
program: ora 9 30: Progresul In-

vățămînt — FI. Roșie (feni.) ; 
ora //.- Progresul Invățămînt — 
Energia M.E.E. (mase.) ; ora
12,30: C.C.A. — Progresul Arta 
(mase.) ; ora 17: Știința I.C.F. — 
Voința (fem.);
motiva — Energia Constructorul 
(fem.) ;
P.T.T. — Dinamo București.

ora 18,30: Loco-

ora 20: Locomotiva

(E), în timp ce de la 
Teodora Simioneseu a

întrecerile de schi încep
AZI

(Pro- 
Ștefa- 
Sid«sa

etapă 
cit și

Pe pîrtia de schi de la Cioplea 
(Predeal) vor începe azi concursu
rile de schi din cadrul „Cupei 16 
Februarie". La aceste întreceri vor 
participa schiori din toate asocia
țiile sportive, inclusiv Dinamo și 
C.C.A. Probele sînt: slalom spe
cial, slalom uriaș fond și cobo
rî re.
• ATLETISM. — Sala Floreasca 

II, din Capitală, găzduiește astăzi 
după amiază și mîine dimineață 
întrecerile de atletism, din cadrul 
Cupei „16 Februarie". La întreceri 
vor lua parte cei mai buni atleți 
ai colectivelor sportive din Capi
tală. Concursul acesta poate fi 
privit și ca o repetiție generală 
pentru concursul republican de 
sală, care va avea loc la sfîrșitul 
săptămînii viitoare.

Sînt așteptați să sosească 
și fotbaliștii aflați în Brazilia

VIENA (Agerpres). — La o fe
bruarie, la sediul misiunii ungare 
de la Viena a avut loc o conferință 
de presă pentru ziariștii austrieci 
și străini, la care au luat cuvîntul 
doi cunoscuți jucători de polo pe 
apă din Ungaria — Laszlo Jeney 
și Gyorgy Karpati, care se afiă în 
drum spre patrie venind din S.U.A.

După cum a declarat Karpati, 
în timpul șederii lor în S. U. A. 
sportivii unguri s-au simțit străini 

și singuri. Karpati și Jeney au ho- 
tărît să se înapoieze în patrie. In 
acest scop ei au luat legătură te
lefonică cu ambasada ungară.

In declarațiile lor cei doi sportivi 
au subliniat că autoritățile ameri
cane, 
mane 
toate 
cerea

iar mai tîrziu cele vest-ger- 
și austriece au căutat pe 
căile să le împiedice întoar- 
în patrie.

★
In emisiunea sa sportivă de joi 

seara, postul de radio Budapesta 
a anun(at că cei doi sportivi — 
Jeney și Karpati — s-au reîntors în 
patrie. In declarația făcută la ra
dio de cei doi sportivi, aceștia au 
arătat că sînt bucuroși și fericiți 
că se află din nou în mijlocul celor

dragi. „Imediat ce am ajuns in 
S. U. A. ne-am manifestat do
rința de a ne reîntoarce acasă 
dar, abia la Washington am reușit 
acest lucru. Sperăm să jucăm din 
nou în echipele noastre dragi și să 
obținem noi succese" — a declarat 
în încheiere, Laszlo Jeney.

★
Tot în emisiunea sportivă de 

joi a postului de radio Budapesta 
a fost transmisă declarația soției 
fotbalistului Bozsik. Cunoscutul 
sportiv maghiar (care se află — 
după cum am mai anunțat — la Rio 
de Janeiro — cu un lot de fotba
liști maghiari), a avut recent o 
convorbire telefonică eu soția sa 
care se află la Budapesta. Potrivit 
declarației soției lui Bozșik, fotba
liștii maghiari ăflați la Rio de Ja
neiro vor pleca din Brazilia în ju

rul datei de 15 februarie, urmînd 
să sosească în decurs de cîteva 
zile la Budapesta.

Dublul Angelica Rozeanu- 
Ella Zeller primul favorit 

la Stockholm

Dn fonduri Pronosport 
peste 24.000.000 tei pentru noi X 

construcții sportive
(urmare din pag. 1) a

telor europene feminine de patinaj 
viteză care vor avea loc în zilei* 
de 9 și 1» februarie în Finlanda, va 
participa șl un lot de sportive polo
neze. Delegația sportivă din R.P. 
Polonă este alcătuită din patinatoa-losite în scopul lărgirii bazei ma- \ 

teriale a mișcării sportive, în 
scopul înzestrării unor colective 
cu echipament și materiale sportive z 
și, mai ales, pentru construirea } 
de moi baze sportive.

★
Dar să vedem, concret, cum se 

folosesc fondurile Pronosport alo- ( 
cate dezvoltării bazei materiale a q 
mișcării sportive. Vom apela doar Z 
la cîteva cifre: în cursul anului J 
1956, Comitetul pentru Cultură.Fi- d 
zică și Sport de pe lîngă Consiliul J 
de Miniștri a repartizat din fondul Q 
Pronosport o sumă totală de (5 
peste 26 milioane lei. In afară 0 
de Înzestrarea colectivelor asocia- $ 
ției sportive Recolta cu materiale d 
și echipament în valoare de peste CJ 
600.000 lei și de suma nete- y 
sară executării de studii și pro- y 
iectări, au fost finanțate din fondu- 0 
rife Pronosport în anul trecut 114 < 
lucrări in valoare de peste 24 mi- y 
lioane lei. Printre aceste lucrări, y 
in plină construcție sau date m fo- y 
losință, se numără cele patru ba- y 
zine de înot din Tg. Mureș, Arad, y 
Reșița și Oradea, (ultimele două, y 
acoperite), opt săli de sport in ora
șele Constanta, Roman, Iași, Ră
dăuți, Baia Mare și București (3). 
șapte terenuri de sport la Bacău, 
Dorohoi, Reșița, Tr. Severin. Beiuș 
și București (2), etc., ca și nume
roase lucrări de mai mică amploa
re constînd în amenajări de tere
nuri, săli, bazine de înot, piste de \ 
atletism, pîrtii de schi etc.

In anul 1956, fondurile realizate Q 
din concursurile Pronosport au r> 
contribuit ia crearea a tot mai (i 
multe posibilități de practicare b 
a sportului numărului mereu eres- A 
cind de tineri sportivi. Acea- zi 
stă contribuție trebuie să constituie 0 
însă un puternic stimulent către o 0 
și mai largă desfășurare a iniția- 6 
tivei locale, către creșterea spriji- y 
nului acordat de sfaturile populare, y 
conducerile întreprinderilor, orga- <? 
nizațiile de masă etc. Să nu ui- () 
tăm că în unele raioane și locali- y 
tăț'i bazele sportive sînt cu totul y 
inexistente, iar în alte părți nu- y 
mărul lor e insuficient, ca urmare y 
a deceniilor de lipsă de preocupare y 
a guvernelor burghezo-moșierești y 
fată de activitatea sportivă. Numai ' 
îmbinînd armonios fondurile pri
mite cu acțiuni întreprinse pe sca
ră locală vom reuși să dezvoltăm 
baza materială a sportului nostru 
în același ritm în care se dezvoltă 
însăși mișcarea sportivă.

Pentru fiecare iubitor al sportu- \ 
lui, participarea ia concursurile S 
Pronosport constituie nu un sim- j 
piu divertisment, ci o contribuție 
efectivă ‘ ‘ ..... ..
a bazei materiale a mișcării spor
tive.

o qc

la continua îmbunătățire

i
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• Intr-un meci internațional de 
hochei pe gheață desfășurat la 6 
februarie la Belgrad, echipa selec
ționată a orașului Leningrad a în
trecut cu scorul de lfr—0 echipa iu
goslavă Partizan-Belgrad.
• La actuala ediție a campiona-

Pregătiri pentru Festivalul 
mondial al tineretului

Montevideo (Agerpres).
Tineretul din Chile se pregătește 

fntr-o atmosferă de 
pentru cel de al VI-lea 
Mondial al Tineretului și 
ților

După cum a declarat 
Orlando Rodrigues, 
Comitetului de pregătire pentru 
cel de al VI-lea Festival Mondial 
al Tineretului și Studenților. în 
diferite orașe ale țării au fost 
create comitete de pregătire lo
cale, din care fac parte învățători 
ziariști, artiști și tineri muncitori.

Comitetul de pregătire pentru 
festival crede că la festival 
pleca 200 de tineri și tinere 
Chile — muncitori, elevi și 
denți — un grup de balet, un 
samblu de dansuri și cîntece popu
lare și probabil echipa de baschet 
a tineretului.

mare avînt 
Festival 
Studen

ziaristul 
președintele

vor 
din 

stu-
an-

Echipa de popice Energia Ploești 
a plecat in Iugoslavia

Tratativele au fost încununate 
de succes și echipa de popice E- 
nergia Flacăra Ploești, campioană 
națională în ultimii 3 ani, a plecat 
în Iugoslavia. Popicarii ploeșteni 
Ion Dinescu, maestru al sportului, 
Ion Dragomirescu, Nicolae loanid, 
Teodor Mihăilescu, Enache Albu, 
Gheorghe Răducanu, Gheorghe 
Săndulescu și Victor Ivan, înso
țiți de Ferdinand Popescu, antre
norul echipei, vor susține două 
meciuri în compania celor mai va- 
loroase formații masculine de po
pice din R.P.F. Iugoslavia.

Jucătorii «c tenis de masă
cehostovaci in turneu 

in R. F. Germană
Echipa cehoslovacă de tenis 

de rrasă Spartak Praga Sokolovo 
și-a început turneul pe care-1 în
treprinde în R. F. Germană ju- 
cînd în localitatea Erlanger, cu o 
selecționată a orașului. Sportivii 
cehoslovaci au obținut victoria cu 
scorul de 8—1

rele Pilewczykowa, Seroczynska 
Boudn.
• Pe noul stadion construit în 

calitatea Tițihar se desfășoară 
\prezent campionatele sporturilor
iarnă ale R.P. Chineze la care par
ticipă 388 de sportivi din 21 de ora
șe. Acesta este primul campionat 
național organizat în acest an în 
țară.

In concursul de patinaj viteză 
Li Fu-Iien a stabilit un nou record 
în proba de 34M m eu timpul de 
l’12”5/l« (vechiul record F2f”5/lt). 
De asemenea pe patinoar au evoluat 
patinatorii de viteză din R.P.D. Co
reeană care se pregătesc alături de 
sportivii chinezi
• înotătorul 

Theile, campion 
pic al probei de 
bilit «a bou record mondial pe dis
tanța de IM y. ea timpul de 55 sec. 
I (vechi record: Oyakawa — S.U.A„ 
55**7).

lo
in 
de

australian David 
ți recordman ollm- 
1*6  m. spate, a ste

Comitetul de organizare a cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, care vor începe la 7 martie 
la Stockholm, a procedat joi seara 
la alcătuirea tablourilor și la ale
gerea favoriților în probele de dublu 
Reprezentantele R. P R„ Angelica 
Rozeanu și Ella Zeller sînt primele 
favorite la dublu femei, iar pere
chea Rozeanu (R.P.R.)-Stipek (R. 
Cehoslovacă) este a doua favorită 
în proba de dublu mixt.

Iată ordinea favoriților la pro
bele de dublu : FEMEI : Angelica 
Rozeanu, Ella Zeller (R. P. R.); 
Eguchi. Watanabe (Japonia); Hay
don. Diana Rowe (Anglia); Oka- 
wa, Natnbah (Japonia); BARBAȚI: 
Ogimura, Tanaka (Japonia); An
dreadis, Stipek (R. Cehoslovacă); 
Dolinar, Harangozo (R.P.F, Iugo
slavia): Sido, Gyetvai (R.P. Unga
ră); DUBLU MiXf: Andreadis 
(R. Cehoslovacă), Haydon (An
glia); Stipek (R. Cehoslovacă); An
gelica Rozeanu (R.P.R l; Reisman, 
Neuberger (S.U.A.)p Sido, Eva 
Koczian (R. P. Ungară). La pro
bele de simplu favoriții vor fi sta
biliți săptămîna viitoare. (Ager
pres).

Programul campionatului mondial 
de hochei pe gheată

La 7 iebruarie, Comitetul exe
cutiv al Federației internaționale’ 
de hochei pe gheată întrunit ja Co- ' 
penhaga a efectuat tragerea la 
sorti a meciurilor din cadrul cam
pionatelor mondiale și europene 
de hochei programate la Moscova 
între 24 februarie și 5 martie.

Intîlnirile se vor desfășura după 
următorul program: 24 februarie: 
Suedia—R. D. Germană; Finlan
da—R. P. Polonă; U.R.S.S.—Ja
ponia ; R. Cehoslovacă-—Austria ; 
25 februarie: Suedia—R.P. Polonă; 
Finlanda—U.R.S.S.; R. Ceho
slovacă—R. D. Germană ; 26 fe
bruarie : Japonia—Austria ; 27
februarie: Suedia—R. Cehoslova
că ; Finlanda—R. D. Germană; 
U.R.S.S.—Austria ; Japonia—R. P. 
Polonă ; 28 februarie Finlanda — 
R. Cehoslovacă; U.R.S.S.—R. P. 
Polonă ; / martie Suedia—Aus
tria ; Japonia—R. D. Germană ; 2 
martie : Suedia—Japonia ; Finlan
da—Austria ; U.R.S.S.-—R. Ce
hoslovacă ; R. P. Polonă—R. D. 
Germană; 3 martie: R. P. Po
lonă—Austria ; 4 martie : Suedia— 
Finlanda; U.R.S.S.—R. D. Germa
nă ; Japonia—R. Cehoslovacă ; 5 
martie : Suedia—U.R.S.S.; Fin
landa—Japonia ; R. P. Polonă— 
R. Cehoslovacă; Austria—R. D. 
Germană.

(Agerpres)

»^MMST€ HOTARE
In

„TURNEUL ECHIPEI R.P.U. IN 
AMERICA DE SUD CONSTITUIE 
PRIMA FAZĂ A PREGĂTIRILOR 
PENTRU CAMPIONATELE MON

DIALE”

MANCHESTER UNITED S-A CALI
FICAT IN SEMI-FINALELE „CUPEI 

CAMPIONILOR EUROPENI”

Miercuri seara s-a aesfățurat
nocturnă la Manchester, meciul re
vanșă dintre echipele Manchester 
United ți Atletico Bilbao din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni”. După cum se 
știe, în primul meci disputat la Bil
bao, victoria a revenit spaniolilor 
cu 5-3. In meciul revanșă, fotbaliștii 
englezi au jucat excelent, obți.iind 
victoria cu 3-6. Scorul final al celor 
două întîlniri fiind de 6-5 în favoa
rea echipei Manchester United, a- 
ceasta s-a calificat pentru semi-fi- 
nalele competiției

După cum am anunțat, eehipa re
prezentativă- a R.P. Ungare va sus
ține între 21 iulie și 25 august nu
meroase meciuri în America de sud. 
Federația maghiară de fotbal a a- 
nunțat că reprezentativa R.P. Un
gare va juca cu Argentina. Brazilia, 
Uruguai, Chile și Peru. Vor avea loc 
de asemenea și meciuri în compa
nia unor reprezentative de orașe 
(Sao Paolo, Buenos Aires, Montevi
deo etc.).

Surprize în campionatul
Moscova (Agerpres). -
Runda a 12-a a campionatului 

unional de șah a adus mari com
plicații în clasament. Marele ma
estru Toluș, după infrîngerea la 
Petrosian, a jucat din nou nein
spirat. întrenipînd cu calitatea în 
minus la Stolear. Spasski a remi
zat cu Korcinoi la capătul unei 
partide agitatz în care s-a ajuns 
la un final de turnuri cu perfectă 
egalitate de ambele părți

Bi onștein, cu negrele, nu a pu
tut să treacă de Furman și parti
da sa dat remiză.

La întrerupere. Petrosian are un 
pion în plus la Aronson, la fel ca 
și Keres la Tarasov. In poziție 
complicată s-a întrerupt partida 
Boleslawski—Tal.

Alte rezultate din runda a I2-a: 
Hazin—Bannik 14—14, Antoșin— 
Taimanov 0—1. Mikenas- Nejmet- 
Jinov 1—0

de șah al U.R.S.S
Musioou ^serviciul nostru de 

radio). In runda a 13-a desfășu
rată vineri după amiază s-au în
registrat o serie de surprize. Tal 
l-a învins pe Petrosian, iar Spasski 
a suferit o înfrîngere neașteptată 
din partea Iui Nejmetdinov. Cele
lalte rezultate sînt: Toluș—Kla- 
man 1—0, Holmov—Keres —’,4,
Tarasov—Aronln 1—0. Taimanov- - 
Ghurghenidze 1—0, Bannik—Fur
man 0—1. Korcinoi—Hazin 1—0, 
Antoșin—Mikenas 
Stolear O
s-a întrerupt, cea 
și Boleslawski.

In clasament continuă să con
ducă Toluș cu 8’/2 
mat de Tal 7(4 
714 (1), Petrosian, 
7 (1).

1—0, Aronson- - 
singură partidă 
dintre Bronstein

(1) puncte, ur-
(2) , Bronstein 
Keres, Spasski

In privința acestui lung ți dificil 
turneu, antrenorul federal Bukovi 
Marton a declarat următoarele:

„Turneul nostru In America d*  
*ud va fi foarte greu. Nu trebui*  
să ne așteptăm numai la victorii — 
ca în toamna anului trecut — dar 
tn orice caz. indiferent ce echtpt 
vom alinia, ea va II bine pregătita 
ți va face cinste fotbalului ungar. 
Scopul acestui turneu este In pri
mul rlnd acela ca jucătorii noștri 
să se acomodeze cu stilul de joc al 
sud americanilor. Cu acest prilej 
vom intra în prima fază a pregăti
rilor pentru campionatul mondial 
din 1953. In al doilea rînd, vom rea
liza dorința milioanelor de iubitori 
al fotbalului din lumea întreagă care 
așteaptă verificarea echipei R.P.U. 
in compania celor sud-amerioame, pe 
terenul acestora”

DE CE NU S-A JUCAT MECIUL. 
VASAS — ANDERLECHT ?

I»Echipa Vasas din Budapesta se 
află în prezent în Belgia. Miercuri, 
fotbaliștii maghiari urmau să întîl- 
nească campioana Belgiei. echipa 
Anderlecht. Meciul nu a mal avut 
loc, deoarece conducerea clubului 
gazdă a anunțat că mai mulțl jucă
tori sînt indisponibili... Ziarul 
„Sport” din Budapesta scrie în le
gătură cu aceasta că în spatele »- 
cestor argumente puțin convingă
toare se ascund alte motive reale, 
de ordin politic !

*
La stadionul „Mașinostroitel" 

din .Moscova, pe terenul acoperit 
de zăpadă, se desfășoară în pre
zent o tradițională competiție de 
fotbal organizată în fiecare iarnă.

La întrecerile primei grupe par
ticipă 8 echipe și anume: Spartak, 
TDSA, Burevestnik, Metrostroi, 
Dinamo, Torpedo (urinele de au
tomobile Lihaciov), echipa Căii fe
rate din Nord și selecționata Șco
lii sportive de tineret.

Ultimele meciuri m'sputate s-au 
încheiat cu următoarele rezultate: 
Torpedo — TDSA 4—1; TDSA — 
Spartak 3—0; Dinamo — Metro
stroi 2—2.
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