
Adunarea activului de partid 
in orașul și regiunea București

PROLETARI DTW TOATE ȚĂRILE, UWIȚI-V>!

sala Floreasca, 
activului de

a avut 
partid

loc 
din
Pe

I Ieri, in 
adunarea 
(orașul și regiunea București, 
(baza hotăririi ședinței plenare a 
t.C. ai P.M.R. din 14 decembrie. 
Ldunarea a dezbătut Declarația Con
sfătuirii reprezentanților partidelor 
romuniste si muncitorești din țările 
socialiste și „Manifestul Păcii" ela
borat de Consfătuirea reprezentanți- 
or partidelor 
pești.

Tovarășul 
prim secretar

comuniste și muncito-

Gh. Gheorghiu-Dej, 
al C.C. al P.M.R., a 

tăcut expunerea cu privire la con- 
ktâtuirile reprezentanților partidelor 
■comuniste și muncitorești. In dezba- 
kerile ce au avut loc. vorbitorii au 
(arătat că membrii partidului nostru 
Li masele largi ale oamenilor mun- 
Icii din țara noastră au primit cu 
(însuflețire și cu o deplină aprobare 
(documentele adoptate de cele două 
(consfătuiri, care reprezintă o nouă 
(etapă in întărirea coeziunii mișcării 
(comuniste și muncitorești internațio
nale, in întărirea unității țărilor la
gărului socialist in frunte cu Uniu
nea Sovietică. Ei au subliniat jus
tețea liniei politice interne și exter
ne a partidului nostru, bazată pe 
aplicarea creatoare a invincibilei în
vățături marxist-leniniste la condi
țiile țării noastre. Totodată s-a a- 
rătat însemnătatea însușirii de către 
toți membrii de partid a bogatele 
învățăminte 
documente.

Adunarea a constituit o puternică 
manifestare a hotăririi organizațiilor 
de partid din orașul și regiunea 
București de a munci neobosit, sub 
conducerea Comitetului Central, 
**tru aplicarea politicii partidului 
^Ftoatc domeniile construcției socia
liste și îmbunătățirea continuă 
a activității organelor și organizații
lor de partid, pentru ridicarea nive
lului muncii ideologice și apărarea 
purității învățăturii marxist-leninis
te împotriva oricăror influențe ale 
ideologiei burgheze, pentru mobili
zarea maselor largi de oameni ai

muncii in opera ______
cialismului și in lupta pentru apăra
rea păcii.

La adunare au luat parte tovarășii 
Chivu Stoica, Gh. Apostol, P. 
Borllă, N. Ceaușescu, Al. Drăghici, 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., F. Dănălache, prim secre
tar al Comitetului orășenesc Bucu
rești, V. Cristache, prim secretar al 
Comitetului Regional București, și 
al ți membri și membri supleanți ai 
C.C. al PJH.R.

de construire a so-

Organ al Uniunii de cultura fizica și sport din R. P. Romînd
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Succes deplin Spartachiadei de iarnă a tineretului

ce rezultă din aceste

FOTBAL
• Borussia a consimțtt să 

joace la Bologna

■ieri. în cursul unei convorbiri tele
fonice ou Dortmund, clubul Borussia a 
comunicat că este de acord cu disputa
rea celei de a treia întîlniri cu C.C.A. 
Ia 29 decembrie la Bologna. Acest lu
cru a fost confirmat și federației ita
liene. Deci, în mod definitiv, partida 
C.C.A.-Borussia va avea loc la Bologna, 
duminică 29 decembrie. Urmează ca 
U.E.F.A. să desemneze țara oin care vor 
fi delegați arbitrii.

B4SCHET
• Mîine în sala Floreasca 

două interesante meciuri 
internaționale

Echipele cehoslovace Lokomotiv Kar
lovi Vary îșl continuă turneul în tara 
noastră. Mîine baschetbalistele ceho
slovace vor întîlni echipa de categoria 
A Progresul F.B. iar echipa masculină 
Lokomotiv Karlovi Vary formația din 
campionatul orășenesc Progresul F. B. 
Bată programul de mîine din sata Flo
reasca ce este completat cu două în- 
ISlniri de categoria A: ora 1S.N: C.C.A.- 
Energla Cluj (mase.); ora M: Progresul 
F.B.-LokomotBv Karlovi Vary tfam.l; 
ara 1S.S»: Progresul F.B.-Lokomotiv 
Karlovi Vary (mase.); ora î»: Progresul 
MIC-Energia Buc. (mase.).

Duminică echipele Lokomotiv Karlo
vi Vary au învins la băieți pe Recolta 
Galați cu 6S—M (37—22), Iar la fete pe 
Dinamo Galați cu 59—21 (25—12). De re
marcat că ambele echipe gălățene fac 
parte din campionatul regional.

O FRUMOASA COMPETIȚIE 
ORGANIZATA IN CAPITALA

Aspecî de la 
jabrica de confecții 

tatea de deschidere

I

deschiderea Spartachiadei de iarnă a tineretului la 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din Capitală. După festivi- 
au avui loc concursuri de tenii de masă și șah.

(Foto: I. MIHAICA)
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pe ramură de sport Sînt fapte 
caracterizează desfășurarea 
ediții a SPARTACHIADEI. 
an insă. SPARTACHIADA

va

fie-
In

DE
cu

ATA-NE, dar, în
unei noi competiții sportive. Fi
rește, nu intenționăm să prezen

tăm cititorilor o cronică obișnuită
în asemenea împrejurări. Sînt 
numeroși... protagoniștii, prea 
sînt „teatrele" de desfășurare 
concursurilor. In locul unor 
comparative și al comentării 
performanțe mai mult sau mai 
valoroase vom aminti doar că
decembrie s-a dat startul in cea de 
a lll-a ediție a SPARTACHIADEI 
DE IARNA A TINERETULUI, com-

petiție devenită tradițională. Că nu 
este vorba despre un eveniment oare
care o dovedește interesul manifestat 
pretutindeni de sute de mii de tineri 
care au așteptat cu nerăbdare și... 
emoție primele întreceri. Cei mai 
mulți și-au încheiat de-acum pregăti
rile și au și inceput să-și măsoare 
forțele cu tovarășii lor de muncă. La 
mesele de șah, ia cele 
masă, in sălile de sport 
tiile — care totuși vor fi 
zăpadă — au prins să
se vor auzi curind primele chemări la

de tenis de 
sau pe pir- 
acoperite de 
răsune sau

Franța — Romînia 39-0 (16-0)

0 6REA Șl DUREROASĂ INFRIH6ERE
A RUGBIULUI NOSTRU

BORDEAUX, 16 (prin telefon). — 
Duminică pe stadionul Municipal din 
Bordeaux, echipa de rugbi a Romîniei 
nu a fost capabilă să apere frumosul 
ptestigiu cîștigat de rugbiștii romîni. 
cu atîta trudă, în ultimii 5—6 ani. 
tntîlnind puternica echipă a Franței 
(într-o formă — ce-i drept — excep
țională! rugbiștii romîni nu au con
stituit nici un moment un pericol 
pentru adversarii lor și jucînd sub 
valoarea normală, au fost surclasați: 
39_0 (16—0).

Acest rezultat cu totul surprinzător 
mai ales prin proporțiile scorului, se 
poate explica, la prima vedere, prin 
forma 
pe de 
faptul 
critică.
Dacă treisferturile echipei noastre ne 
obișnuiseră cu partide în general sla
be, dacă jucătorii acestui comparti

admirabilă a echipei franceze, 
o parte, iar pe de alta, prin 
cî romînii au jucat sub orice 
fără combativitate, fără elan.
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au terminat la egalitate: 5—5

PAG. 5: Locomotiva București a întrecut pe C.C.A. cu 3—I (2—1) la 
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— "Luptă strinsă în finala campionatului de șah

ment s-au arătat a fi lipsiți în gene
ral de o tehnică superioară și aveau 
mai mult un rol defensiv, în schimb, 
înaintarea noastră ne dăduse în tre
cut satisfacții. Ea reușise să lupte de 
la egal cu cele mai bune pachete de 
înaintași din Europa. Ei bine, de data 
aceasta înaintarea a fost comparti 
mentitl care s-a prăbușit primul. Ea 
a cedat pasul încă din primele minute 
și, nefiind capabilă să dubleze linia 
de treisferturi, a creat francezilor un 
vast cîmp de acțiune, pe care aceștia 
au jonglat, dueîndu-se de multe ori 
nestingheriți în terenul nostru de 
țintă. Și nici nu putea fi altfel, dacă 
avem în vedere că în componența li
niei a treia, de pildă, au jucat un 
pilier (Pîrcălăbescu) și un jucător 
din linia a doua (Doruțiu), necores
punzători nici ca pregătire, și nici mă
car ca formă. Dacă adăugăm la a- 
ceasta că Mladin nu era încă corn 
plet refăcut, că Pîrcălăbescu a de
pășit cu mult vîrsta medie a jucă
torilor, că ceilalți înaintași, inclusiv 
Moraru — care a alergat fără rost 
pe tot terenul — Teofilovici etc. au 
fost ca și inexistenți, ne vom putea 
explica, într-o oarecare măsură, dife 
rența existentă duminică pe stadionul 
din Bordeaux. Și nu ar fi lipsit de 
semnificație să adăugăm faptul că. 
în schimb, înaintarea francezilor a 
fost alcătuită tocmai invers, adică 
din oameni rapizi, din jucători de 
linia a treia. Astfel, talonerul Vigier, 
joacă în clubul său A. S. Montfer-

(Coruinutue in. pag. a 5-a)

luptă sportivă. Și, din nou, oficialii 
nu mai prididesc cu înregistrarea nu
mărului de participanți. din nou ne 
sosesc din întreaga țară vești despre 
entuziasmul cu care tineri și tinere 
din fiecare oraș, din fiecare sat se 
avintă în întrecerile cuprinse in pro
gramul SPARTACHIADEI.

Este, desigur, semnificativ faptul 
că. anual, peste 2.000.000 de tineri 
și tinere participă la marile compe
tiții de masă. Tot atit de semnificative 
ni se par și frumoasele succese ob
ținute in acțiunile premergătoare în
trecerilor: construcții și amenajări de 
săli, pirtîi. patinoare etc., confecțio
narea a numeroase materiale și echi
pamente sportive. înființarea de 
secții 
care 
cărei 
acest
IARNA A TINERETULUI
noaște un succes și mai mare. Facem 
această afirmație gindindu-ne că ac
tuala ediție de iarnă a SPARTA
CHIADEI se desfășoară in plină ac
țiune de reorganizare a mișcării spor
tive, într-o perioadă cind fiecare co
lectiv sportiv este animat de dorința 
de a contribui la realizarea sarcinilor 
cuprinse în HOTÂRÎREA Partidului 
și Guvernului din 2 iulie a.c. Din 
vizitele făcute în colectivele sportive, 
din relatările corespondenților noștri, 
din nenumărate discuții purtate cu 
activiștii sportivi sau cu membri ai 
U.C.F.S. izvorăște aceeași caldă do
rință de a face ca SPARTACHIADA 
DE IARNA A TINERETULUI să 
cunoască in acest an un succes de
plin. Este ceea ce dorim și noi acum 
în primele zhe ale întrecerilor des. 
pre care vom fi bucuroși să 
nâm cit mai multe lucruri 
cît mai multe succese.

..A
or-

consem- 
pozitive,

/n cinstea celei ae a X-a aniver
sări a proclamării Republicii Populare 
Romine. Comitelui de organizare al 
U.C.F.S. din orașul București a ini
țiat o frumoasă întrecere sportivă, cu 
participarea unor formații fruntașe din 
Capitală.

Comoetiția, dotată cu CUPA 
X-A ANIVERSARE A R.P R.‘ se
gamzează la polei feminin, handbal 
redus băieți și notație.

In ziua de 27 decembrie se vor des
fășura întrecerile preliminare la po
lei feminin. Iu care sînt înscrise echi
pele Locomotiva. Energia, Dinam o și 
Progresul A doua zi, deci în 28 de
cembrie. sala Floreasca va găzdui to
curile de handbal redus ale echipelor 
Energia 23 August. Locomotiva G.N., 
Voința și selecționata de juniori a Ca
pitalei. Pentru ziua următoare unt 
prevăzute întrecerile de notație care 
vor avea loc la bazinul acoperit Flo
reasca

Chiar în ziua de 30 decembrie in 
sala Floreasca și la bazinul acoperit 
vor avea loc întrecerile finale după 
următorul program: ora 17,30 meciul 
!inal la handbal redus; ora 18,40 jo
cul final la volei feminin Tot la ora

(Continuare in pag. a 4-a)
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Frumoasa comportare
a înotătorilor romîni la Budapesta

BUDAPESTA 16 (prin telefon de la 
corespondentul nostru). — înotătorii 
romîni prezenți Ia concursul interna
țional ce s-a desfășurat sîmbătă și 
iuminică în bazinul de pe insula Mar
gareta (33.33 m.) au avut o compor
tare foarte frumoasă. Astfel, Adrian 
Oanță a ocupat primul loc în proba 
de 200 m. bras cu timpul de 2:42,0. O 
victorie romînească a adus-o si Ga
briela Mangezius, care a parcurs dis
tanța de 100 m. bras în 1:26.0. In 
probele stilului spate (100 și 200 m.) 
Dumitru Caminxhi a fost adversar 
redutabil pentru „consacratul" Ma
gyar. Rezultatul cel mai bun l-a reu
șit pe distanța de 200 m., unde s-a 
clasat pe locul doi cu timpul de 
2:28,4 — nou record romînesc în ba
zin de 33,33 m. (nota noastră: recor
dul țării în bazin de 50 m. D. Camins- 
chi, 2:32,2). Cea mai tînără dintre 
concurentele prezente la Budapesta, 
înotătoarea romîncă Henriette Tinco- 
ca, s a comportat onorabil în probi

tie 100 m. spate, ocupind locui iii, cu 
un timp promițător: 1:17,4. Iată re
zultatele tehnice: 100 m. liber — 
Karpati (R.P.U.), 58,8 : 200 m bras
— A. O.ANȚA (R.P.R.) 2:42,0; 100
m. spate — Magyar (R.P.U) 1:05.0; 
...3. CAMINSCHI (R.P.R) 1:08,4;
100 m. bras fete — GABRIELA MAN- 
GEZIUS (R.P.R.) 1:26,0; 200 m. flu
ture băieți — Tumpek (R.P.U.ț 
2:32,8; 400 m. liber — Bastek
(R.P.P.) 4:48.9; 100 m. fluture fete 
-Kleminska (R.P.P.) 1:19,2; 200 ~m. 
liber băieți — Bastek (R.P.P.) 2:13,9; 
100 m. bras băieți — Klopotowskî 
(R.P.P.) 1:13,7; 200 m. spate — Magyar 
(R.P.U.) — 2:26,7, CAMINSCHI
(R.P.R.) 2:28,4; 100 m. fluiure băieți
— Tumpek (R.P.U.) 1:04,6; 100 n. 
spate fete — Boroș (R.P.U.) 1:14,0... 
3. HENRIETTE TINCOCA (R.P.R-Î 
1:17,4; 400 m. liber fete — Schultz 
(R.P.P4 5:38,4;

SUBERT ZOLTAN



In „Cupa Comisiei Centrale de Volei”

ELEVII DIN TIMIȘOARA Și BUCUREȘTI ȘI-AU IMPARTIT VICTORIILE
Timp de patru zile, sălile Floreasca 

și Dinamo din Capitală au fost... re
ședința celor mai tineri jucători de 
volei din țara noastră: a avut loc 
turneul final al „Cupei Comisiei Cen
trale de Volei" rezervată' școlilor și 
organizată anul acesta pentru prima 
dală.

Rezultatele sînt în bună parte cu
noscute: elevii din Timișoara și dm 
București și-au împărțit victoriile fi
nale: bucureștenii — la fete, timișo
renii — la băieți. Și nu se poate spu
ne că victoriile acestor echipe nu sinț 
meritate. Sâ mai notăm și faptul ca 
în riadul .echipelor cîștigaloare ale 
celor Tona trofee puse'in joc se află 
și numeroși fruntași la învățătură. De 
pildă, jucatoarea Mariana Andreescu 
din echipa - Bucitreștiului este frun
tașă la învățătură în clasa a X-a 
la liceul „Gh. Șincai". De asemenea, 
din echipa masculină a Timișoarei cei 
mai buni jucători sînt totodată și 
buni elevi: lunian Răceanu de la șțoa 
la profesională metalurgică Nr. 1, 
Victor Pop din clasa a X-a a școlii 
medii Nr. 1 și Ion Cohn din clasa 
a X-a a școlii medii Nr. 7.

Deși obținută cu 3—2, victoria ti
mișorenilor nu a fost nici un moment 
pusă la îndoială. In timp ce bucu 
reșienii au prezentat o formație al
cătuită din jucători de Ia mai multe 
școli, bune individualități, dar care 
n-au alcătuit nici un moment o echi
pă în adevăratul sens al cuvîntului, 
reprezentanții Banatului s-att prezen 
tat ca un fot închegat: la fel de 
btmi în atac (unde au beneficiat de 
jucătorii Pop și Cohn, ambii de 
peste 1,80 m. înălțime), ca și în apă
rare. In general, o echipă bine pre
gătită și care bine îndrumată poate 
readuce Timișoara pe un loc fruntaș 
în ierarhia voleiului romînesc. De 
la bucureșteni cei mai buni jucători 
au fost N. Papugiti, Marius lorga 
și Dan Coe.

. In echipa învingătoare, antrenată de 
prof. Vladimir Popescu, au jucat: V. 
Pop, 1. Costăchescu, D. Jitaru. A. 
Petrișor, M. Rusii, I. Cohn, H. Cer
chez, Gh. Susan, Gr. Vana, I. Ră
cea nu.

Cîteva cuvinte și despre finala fe
minină: echipa orașului București a 
cî.știgat mai ușor decît se aștepta 
toată lumea, cu’ 3—0, în fața echipei 
din Ploești. Nu este mai puțin ade 
vărat că, la fel ca și băieții, au bene
ficiat de aportul susținătorilor care 
au purtat-o spre această victorie me 
ritată.

In turneul final, echipa Bucureștiu- 
lui, condusă de prob Eugen Scarlat, 
a folosit pe: Daniela lancu, Mihaela 
Diimilrescu, Sanda Dumitrescu, Mag
da Constantinescu, Mariana Andre
escu, Helga Barner, Georgeta Ozon. 
Ștefania Pană, Nicoleta Aldea. Mi
haela Manolachc. M. TUDORAN

REZULTATE FINALE

MASCULIN, loc 1—2: Trmișoara- 
Bucnrești 3—2 (15—8, 16—18, 
8—15, 15—12); loc 3—4: Tg. 
Craiova . 3—1 (3—15, 15—6, 
15—10); loc 5—6: Ploești — 
Stalin 3-1 (15—13, 15—11, 
15—12); loc 7—8: Cluj—Galați 3—1 
(14—16, 15—10, 15—13, 16—14).
Clasament final: 1. TIMIȘOARA; 2. 
București; 3. Tg. Mureș; 4. Craiova;

15—8, 
Mures- 
15—12, 
Orașul 
11—15,

5.
8.

Orașul Stalin; 7. Cluj,Ploești; 6.
Galați.
FEMININ,

Ploești 3—0 (8, 3, 5,); loc 3—4: 
Craiova—Orașul Stalin 3—2 (16—14, 
4—15, 15—4,’13—15, 15—7); loc 5—6: 
Cluj—Galați 3—0 (6, 7, 12);,loc 7-8: 
Tg. Mureș — Timisoara 3—2 (14—16, 
15—13, 15—9, 7—15, 17—15). Cla
sament final: I. BUCUREȘTI; 2. 
Ploești, 3. Craiova; 4. Orașul Stalin; 
5. Chrjr 6. Galați; 7. Tg. Mureș; 8. 
Timișoara

loc 1—2: București

1 t r ..i

Echipa feminină a orașului Bu cureți., cișugătoarea competijiei șco
lare dotată cu „Cupa comisiei cen :raie de volei".

UN MECI DE VOLEI
Simbătă și duminică s au consuma: 

în Capitală ultimele partide restante 
ale campionatelor republicane de vo
lei. In sala Dinamo s-au :rt Hit șira, 
bâtă seara echipele masculine Pro
gresul I.T.B. București și ..Trac cor..." 
(fost Energia) Orașul Stalin. D.fă o 
partidă spectaculoasă disputată cn dir- 
zenie pînă la fluierul final, victoria a 
revenit oaspeților cu 3—2 (15—9, 
3—15, 15—11, 10—15, 1;—In)- Echipa 
din Orașul Stalin se prezintă actual
mente ca o formație închegată. în 
care toți jucătorii sint de aceeași va
loare. In meciul de siiutată, voleiba
liștii de la Tractorul au lost mai bun: 
și meritau victoria, care le-a revenit 
însă numai după"o gravă greșeală ic 
arbitraj. In setul 5, la situația 15—14 
pentru Progresul, antrenorul T. Tino- 
(Tractorul) cere schimbare de ?..c: tcr. 
care, conform regulamentului, trebuie 
efectuată în 30 sec. Cum însă schim
barea nu a avut Joc în termenul sta-

ru rever
Iilor cu

noi — 3
Tn

Dezvoltarea activității sportive de masă - 
obiectivul sportivilor de la Uzinele 1 Mai-Pioeșl

In ultima vreme ziarul nostru a publicat numeroase reportaje în 1; 
gătură cu felul cum se desfășoară, în întreaga țară, acțiurea de reorga 
nizare a colectivelor sportive. De data aceasta, unul din reporterii noștri s- 
deplasat la Ploești, culegînd o serie de aspecte de la adunarea general 
de alegeri din cadrul colectivului sportiv „Energia 1 Mai“...
CALIFICATIVUL „INSUFICIENT" 
PREGĂTIRII ADE'NARII GENERALE

Acest calificativ este justificat de 
faptul că adunarea generală fusese 
amînată, deoarece se suprapusese cu 
alte ședințe; că ora de începere a 
adunării a fost modificată de mai 
multe ori, fără a se comunica acest 
lucru și maselor de sportivi ; că în
săși începerea ședinței s-a făcut cu o 

apreciabilă; că acțiunea a 
popularizată, ceea ce a de- 

o mobilizare redusă. Mai 
la adunare, ceea ce ni s-a 
de-a dreptul de neconceput, 
mulți dintre cei care avu- 

rol în activitatea sporii- 
oameni aleși în noul con

întârziere 
fost slab 
terminat, 
mult, de 
părut pe 
au lipsit 
seseră un 
vă. ca și 
siliu.
O DARE
PRECUMPĂNESC

DE SEAMA IN CARE 
CONSTATĂRII E 

NFGATIVE

Cit de mult se făcea simțită reoi 
ganizarea colectivului sportiv al uzi
nei ne-am convins chiar de la înce 
puîuî expunerii dării de seamă. Deși 
uzina numără mai multe mii de 
muncitcri, deși elementul tînăr este 
preponderent, deși sportul este o no 
țiune bine împămintenită în concep 
tia despre viață a celor de aici, to
tuși activitatea sportivă a colectivului 
a fost nesatisfăcătoare. Cu o echipă 
de fotbal pe locul XI, cu o secție

CU CINTEC
cociorm regulamentului a 
iț automat „timp de o- 
maut). Dar echipa din O- 
in benefaciase de ambele 
in acest set. astfel incit ar- 
n Stănescu a dictat punct 
itru Progresul, victoria în 
și în meci) revenind astfel 
lor. După discuțiile pur- 
asa Ijuriului, arbitrul Stă- 

•3 asupra primei de- 
t>iî acordat echipei 

t vrcTO"
:înâ la urmă oaspe
ți deci 3—2. , O 

Taj care — socotim 
t rezirtaful.
tidă restantă' disputa- 
rieafa în sala Recolta

intre eefuteje feminine Energia T.E.M. 
București și Voința Otelul Stalin, bucu- 
reștencele au câștigat cu 3—1 (8—15, 
;o—□. Ia—12, Io—10). In afara pri
mului set, jucăutarcle Voinței n-au

luptat cu ardoarea cuvenită, neputînd 
face față atacului dezlănțuit al E- 
nergiei.

In urina acestor rezultate, clasamen
tele finale ale campionatelor categoriei 
A la vc.lei, se prezintă astfel:

‘nr 
e Jrvi 
ndn-le 
17—15

IțM’'

n<: p.

MASCVZ.IN

1. Locom. C.T.F.T. Buc.
2. Dinamo București
3. C.C.A.
4. știința I M F. Cluj
5. Energia București
r. Progresul I.T.B. Buc.
7. Tractoml Or. Stalin
8. FI. Roșie M.I.B-C. Buc.
9. Energia Arad
1*. I-cccmot:va Cra iova 

FEMININ
1. Locomotiva G.N. Buc.
2. Dinamo București
3. FI. roșie Cluj
4- Energia București
5— 6. Voința " Sibiu
5—S. Voința Or. Stalin
7. Știința Timișoara
8. Progresul C.P.C.S. Buc.
9. Știința I.C.F. Buc. 
1*. Progresii! Tîfgoviște"

981 24:10 17
9 8 1 25:11 17
963 23:14 15
954 22:14 14
9 5 4 11:16 14
945 19:19 13
945 20:21 13
9 3 6 10:22 12
9 18 13:25 10
9 1 S 4:26 10

9 9 a TI: 4
S 8 1 jj: 3 
963 19:16 
963 29:17 
9 4 5 13:17 
945 13:17
945 14:18
927 11:21
927 8:23 
5 0 S 3:27

is
17
15
15
13
13
13
11
11

9

de atletism formată din cîțiva atleț 
cu alte secții avînd echipe deseori 
pietate, (volei, handbal), firește 
iubitorii de sport de Ia uzinele 
Alai" nu se pot mîndri. Așa 
remarcau mulți dintre cei care 
luat cuvîntul, conducerea colectivul! 
sportiv a pus accentul pe cîteva dis 
cipline în care știu urmărit perfor 
manțele (fără a se ajunge la acestea' 
neglijîndti-se în schimb activitate; 
sportivă de masă. Ne întrebăm: est; 
posibil ca într-un an de zile să nt 
existe nici tin purtător al insigne 
G.M.A., iar la fazele pe colectiv ah 
crosurilor de masă să participe nu 
mai... doi concurenți ? Nu este tns; 
în intenția noastră de a face o ana 
liză a dării de seamă. Exemple care 
să oglindească lipsa de orientare în 
muncă a vechiului consiliu se pot cita 
în proporții
DORIM O

considerabile.
ACTIVITATE SPORTIVA 
DE MASAI
cite ori, ca un adevărat 

cei prezenți nu și-au
Oare de 

leit-motiv, cei prezenți nu și-au ex
primat această dorință vie 1 Necesita
tea imperioasă de a fi transpuse în 
viață măsurile Hotărîrii partidului și 
guvernului a fost subliniată cu ac
cente de entuziasm. Constantin Ciu- 
fu, Gh. 
Stănilă, 
aii luat 
infestat 
spiritul 
bunătățirea activității sportive din'^fe 
zină. „Să ne îndreptăm atenția căi™ 
activitatea sportivă de masă — au] 
cerut ei. Să scoatem cit mai mulți' 
purtători ai insignei G.M.A., să fiml 
printre colectivele fruntașe pe oraș! 
în ce privește Spartachiada și crosu
rile, să organizăm cit mai multe com
petiții de masă I" Iată deziderate ex
primate cu toată sinceritatea, din 
foată inima. In ce privește sportul de 
performanță, nu goana după nume 
sonore trebuie să fie „secretul" suc
ceselor, ci în primul rînd. o temei
nică muncă de educație cu sportivii 
care să le canalizeze dragostea de.

, doriiîța de a răsplăti cum 
ce le-o poartă 

de muncitori din uzină...
★

ne-a mai rămas decît să trans- 
felicitări noului consiliu si

Petrescu, Al. lordănescu, P. 
Th. Crăciun și toți cci care 

cuvîntul în adunare și-au nia- 
cu iermitate dorința ca în 

Hotărîrii să contribuie la

colectiv,
se cuvine încrederea 
masele

'■
au 

nilti ' 
fiml 
was

..Nu
mTfcm
promisiunea de a poposi cît de curînd 
din nou în uzină. Nu pentru a fi 
puși iarăși în situația de a critica, 
ci do a releva de această dată succese 
cu adevărat demne de laudă. '

T.

Sportul—un buu al maselor 
de oameni ai muncii

Mișcarea de cultură fizică și sport 
din țara noastră își are istoria sa, 
pe cît de tînără — primele Iile au 
fost „scrise" doar cu puțină vreme 
înaintea hotarului de început al a- 
cestni deceniu — pe ații -de bogată. 
Sînt nenumărate și cuprind multe 
mărturii paginile care înmănunchea
ză marile succese obținute de mișca
rea de cultură fizică și sport în anii 
Republicii. Sub grija părintească a 
partidului, cu ajutorul guvernului, 
sportul romînesc a străbătut in a. 
cest răstimp o importantă etapă. Ea 
a 'marcat, de fapt, în mod evident 
trecerea de la sportul considerat 
drept un PRIVILEGIU AL UNUI 
GRUP .RESTRIMS DE OAMENI, la 
sportul din anii Repub’tcii devenit un 
BUN AL MASELOR DE OAMENI 
Al MUNCH.

N-a fost un drum ușor și poate 
tocmai de aceea — pentru a retrăi 
crîcnpeie din marea luptă care s-a 
dat pentru crearea unei baze de mase 
a sportului, pentru conținutul său 
nou, socialist, — acum în pragul ce
lei de a zecea aniversări de la pro
clamarea Republicii simțim nevoia 
de a ne purta pentru cîteva clipe gîn- 
durilc spre vremea cînd sportul nu 
era decît o dorință de midie decenii 
neîmplinită. Firește, cei cu tâmplele 
încărunțite de ani pot povesti multe, 
dar putinele imagini destul de să
răcăcioase ale sportului dm acea 
vreme stăruie și în amintirea celor 

mai tineri. Cum, oare, âr putea fi 
uitate zilele cînd, agățați de gardu
rile „Venusulni" sau cocoțați pe por
țile terenului din Giulești priveam 
jinduind stadionul pe care se an
trenau fotbaliștii?

15.000 de sportivii lată.„ „impresio
nanta" cifră, a celor care .practicau 
sportul in anii regimului burghezo- 
moșieresc. Să mai adăugăm cele c te- 
va zeci de baze sportive și un nu
măr mic de sportivi de valoare și a- 
vem o imagine clară a sportului bur. 
ghez. Clară dar incompletă. Nu în
tâmplător oamenii erau ținuți atât de 
departe de sport In aerul curat al 
stadionului muncitorul trăiește cea
suri de plăcută destindere își oțeleș- 
te trupul, devine mai sănătos și pu
ternic, iubește viața și o privește cu 
optimism. Or. acest lucru nu era pe 
pbcul burgheziei. Ea avea nevoie de 
robi, de oameni care să nu cunoască 
frumusețea vieții, oameni pe care 
să-i poată exploata după bunul plac. 
Pe stadion se încheagă prietenia oa
menii învață unul de la celălalt. în
vață să.și alăture forțele, să lupte. 
Nu. Nu avea nevoie burghezia de ast
fel de muncitori, sănătoși, puternici, 
luminați! Și, sportul a rămas tot tim
pul un privilegiu al cîtorva feciori 
de bani gata, un mijloc de corupție 
și afaceri murdare.

Reciteam, deunăzi, cîteva amintiri 
ale unor sportivi care, altădată, au 
adus faimă țării, lată ce povestește 

la un moment dat cunoscutul antre. 
re.-r de fotbal Petre Steinbach: „Îmi 
amintesc că pe „picioarele" lui Bog
dan s-a„ luat 2C0.GC0 lei... Pentru 
lordariie, extrema stingă, s.au hiat 
400.000 de ia Venus București, Soni 
Niculescu a fost cedat lui Juventus 
pe.uru 350J10U lei“_ Banii intrau insă 
în buzunarele patronilor nu ale spor
tivilor care trăiau cu un salariu mi
zer. Și. Petre Steinbach încheie acest 
capitol cu o reflecție in care citești 
toată amărăciunea și tristețea acelor 
vremuri; „€ani toți au avut aceeași 
soartă!" Dar. nu m:rrai fotbaliștii de 
la Unirea Tricolor erau vînduți ast. 
fel, ci toți ceilalți sportivi.

In pofida lipsei de sprijin din par
tea guvernelor, în ciuda nenumărate, 
lor greutăți și măsuri represive ale 
acestora, ici, colo lisau ființă echipe 
sau grupări și mici organizații 
sportive muncitorești care își duceau 
activitatea cu imense sacrificii bă
nești. Oamenii simțeau nevoia să 
practice sportul. Și luptau pentru un 
sport care să devină un bun al ma
selor, un sport care să alătuie pe 
stadion pe muncitorul din fabrică și 
elevul de pe băncile școlii, pe func
ționar sau student.

Decenii intresri, totul a rămas insă 
doar o nĂzuin*ă!.„

★

După 23 August 1944 și în special 
după apa'H-a Hotărîrii Comitetului 
Central ai PMR din lf!49, în anii 
Republicii sportul romtncsc a în

ceput să-și scrie o nouă istorie. Ca și 
roate celelalte domenii de activitate, 
sportul a cunoscut, an de an, o e- 
ridentă înflorire. Pentru prima oară 
se putea vorbi despre o mișcare de 
cultura fizică și sport. Cultura fizi
că și sportul în regimul de democra
ție populară reprezintă un important 
factor in educa'ea comunistă și în
tărirea sănătății maselor largi de oa
meni ai muncii. Iată de ce sportul 
trebuia să devină un bun al maselor 
de oameni ai muncii să fie practi
cat deopotrivă de tineri și vîrstnicî, 
de copii, bărbați sau femei, de mun
citori, de la orașe sau de oameni ai 
muncii de la sate. Acesta a fost dru. 
mul pe care a mers — sub înțeleaptă 
îndrumare a partidului — tânăra 
noartră mișcare sportivă.

Ne amintim și astăzi entuziasmul 
cu care a fost primită organizarea — 
de către mișcarea sportivă sindicală 
— a primelor întreceri populare de 
cros din primăvara anului 1945. Pe 
șosele, pe stadioane, pe aleile parcu
rilor sau pe potecile pădurilor, zeci 
de mii de tineri și tinere au luat 
startul în primele întreceri sportive 
de masă închinate zilei de 1 Mai. 
Succesul acestei competiții a dove
dit popularitatea de care se pot bu
cura concursurile sportive de masă, 
interesul pe care-l pot stârni în rîn- 
durile maselor de oameni ai muncii. 
De.atunci, fiecare competiție sporti
vă de masă a imemnaf 6' adevărată 
sărbătoare a sportului nosțpu. .

Oamenii citea» in ziare cu.bucBrie 
si mândrie cit primele coheurjuri 
de cras particinareră peste 50.000 de 
oameni ai muncii, că numărul celor 
care se întrecuseră în campionatele 
oopulare de șah și schi depășea ci
fra de 100.000. că în numeroase cen. 
tre ale țării răsăriseră baze sportive 
frumoase, stadioane si terenuri ale 
căror porți erau acum larg deschise 
oamenilor muncii. Și, anii au tre
cut consemnînd numeroase succese 
obținute pe drumul făuririi unui spori 
d“ masă. Cu un bilanț bogat s-aa 
încheiat toate marile competiții spor

tive de masă: Cupa Unității Tinere
tului, Cupa Tineretului Muncitor, 
Crosurile 1 Mai și 7 Noiembrie — 
devenite tradiționale —, campionatele 
populare, Spartachiadele sindicale, 
Cupa Satelor, Spartachiada șalelor, 
Campionatele școlare, Spartachiadele 
tineretului.

Se împlineau astfel dorințele celor 
care ani de-a rîndul bătuseră zadar
nic la porțile sportului burghez, în
chise pentru totdeauna pentru munci
tori.

Astăzi a devenit obișnuită imagi
nea pe care ne-o oferă stadioanele 
fremătînd de iureșul întrecerilor spor
tive. marile construcții sportive mo
derne pe care le întâlnești in Capita
la țării, dar și la Cluj, Ploești, lași, 
Baia Mare, Constanța, etc.; numeroa
sele grupuri de tineri care pășesc 
mîndri prin fața sutelor de mii de 
spectatori; intensa activitate care 
pulsează in miile de colective spor
tive de pe întreg cuprinsul țării.

Sportul a devenit un bun al ma
selor. A devenit un bun si pentru 
harnicul miner din Petroșani care — 
după lerminarea lucrului — schimbă 
salopeta cu treningul și-și poartă 
pașii spre frumosul stadion, și pen
tru vrednicul petrolist din „Valea 
aurului negru", pentru colectivistul 
din Recas sau Orțișoara, pentru ele
vul din lași sau Cluj, pentru omul 
de știință sau artistul din București 
sau Tg. Mureș...

Cit de grăitoare sînt* uneori cifre
le! Astăzi, în țara noastră practică 
efectiv sportul peste 990.000 de oa
meni ai muncii. In rindurile celor 
care se întrec pe stadioane și în 
sălile de sport se numără mai bine 
de 250.000 de femei, peste 2.000.000 
de oameni ai muncii practică turis
mul și tot atîția participă anual la 
marile competiții sportive de masă, 
numărul insignelor G.M.A. cucerite 
pînă acnm a trecut de 900.000.

Aceste succese au fost realizate in 
colectivele sportive ■— unități de
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G EÎÂPĂ AGITATĂ IN CAMPIONATELE DE BASCHET
e C.C.A. a trecut prinjmrfte emoții în partida cu Locomotiva P.T.T. •
Tg. Mureș, j*erfomeb»‘*Map ei • Echipele clin provincie în asalt spre fruntea cla

samentului masculin
Asea.a ne a parvenit din Con

stanța știrea că în acest oraș au 
luat sfîrșit alegerile organelor 
sportive în cele 37 colective spor
tive din oraș. Cu sprijinul orga
nizațiilor l IM și sindicale și al 
comitetului regional de organizare 
al L'CFS — sub conducerea di
rectă a comitetului orășenesc 
P.MR, activiștii sportivi din ora
șul Constanța au desfășurat piuă 
acum cu succes acțiunea de orga
nizare, reușind ca pînă ia 15 de
cembrie să înscrie în UCFS 61(13 
de membri și să organizeze adu
nările de alegeri sn TOATE colec
tivele sportive.

Harnicii activiști și-au propus ca 
în cinstea zilei de 30 Decembrie să 
mai înscrie în noile colective spor
tive încă 2000 membri.

FJamura roșie Arad 
și Flamura roșie Cluj 
învingătoare m barajul 

ia lupte
Deci duel ; divizie" — 
s-a rezolvat in favoarea 
de lupte din campionatul 
așa cum era, de altfel, de aj.eplat. 
Astfel, Fi. roșie Arad și FI. roșie Cluj 
și-au recâștigat dreptul de a-și pre
lungi „conviețuirea” cu cele mai bune 
echipe ale țării și pentru anul 1958. 
Atenție, insa. La anul nu va -nai e- 
xista această șansă pentru codașei^ 
campionatului pe echipe. Retrograda
rea — ca și promovarea — va ii di- 
Bctă.
- In îiTtîlniriltr de sîmbătă după 
miază, FI. roșie Cluj a avi t o

„califica re" 
formațiilor 
repiiuiH’aii,

Așa cum anunțam și în 
avancronica noastră me
ciurile dominante ale e- 
tapei de duminică a cam
pionatului de baschet au 
fost C.C.A.—Locomotiva 
P.T.T. și Dinamo Tg. 
Mureș — Dinamo Bucu
rești. Și într-adevăr, am
bele partide au dat loc 
la dispute interesante, cu 
pasionante evoluții de 
scor și cu multe momen
te de joc bun. Dar etapa 
a ținut să ne rezerve și 
alte surprize. Echipa fe
minină Știința I.C.F. a 
obținut a doua victorie 
consecutivi — la capă
tul unui meci extrem de 
echilibrat — la Progre
sul Oradea pe terenul a- 
cesteia. Iar baschetbalis
tele din Orașul Stalin au 
reușit îrttr-o singură re
priză din înttnîrea cu 
Flamura roșie Tg. Mureș 
să refacă diferența de 
șnpte puncte înregistrată 
Ia pauză și să se dis
tanțeze în învingătoare 
la trei coșuri. O mică 
performanță care consti
tuie în același timp și o 
surpriză.

• Rezerva-m „locul de
tilnirii nr. 1, aceea dintre C.C.A. și 
Locomotiva P.T.T. Păcat că sala Di
namo n-a oferit suficiente locuri ce
lor care ar fi dorit să asiste la acest 
joc. Cei prezenți au aplaudat din 
plm numeroase fast reușite dam<ie 
cu verva și ingeniozitatea caracteris
tică ale C.C.A. - (ca de obicei ia pri-

.„Lriașii* intre ei: Cucoș in lupta peiitru ba.a.1 cu 
.Xedeiea se pare că pa cișiga. In întrecerea celor 
doi pivoți a intervenit — prompt ca to.deauna — 
Mihai Redeț. Faeă din jocul CX-4 — irxomctit a 
P.TJ.

onoare* ln-

• IaU

a- 
____ , ... ...... , . , . . sar
cină mai tișoară decit FL roșie A- 
»rad, de; arc.-ț Voința- Lugoj s a- bizuit 
pe doi oameni, desigur lucru insuficient 
pentru a obține o -victorie. De altfel, 
ni se pare că lugojenii nici nu s-an 
prea „omorî'** cu ferea...

Revelația concursului a constituit-o 
echipa Energiei „Mao Tze d:in“. (an
trenor II ie Gheorgbe). Luptătorii 
crescuți dintre 'salariații uzinei, s-au 
„băh:4“ cu o dîrzenie remarcabilă. 
DoaV lipsa lor de rutină i.a împie
dicat să obțină victoria Foarte bine 
s-au comportat: A. Torbk, Alex. 
Geantă, Stanciif Ștefănică și C. Ea- 
dea.

Reuniunea — destul de reușită — 
a avut un punct slab în a bitraj-.l lui 
I. Staicu ’(Sinaia), care însă nu a 
influențat reztiTaJele.

Rezult: te fi îsie-t. Fi. roșie Arad — 
Energii ..Mao Tre dun“ 12—4. FI - 
roșie CLuj — Voința Lugoj 11—5.
- —

tentată; min. 32: 51—51. Apoi sco
rul are o evoluție pasionantă. Loco
motiva conducind de mai multe ori 
dar la maximum două puncte dife
rență. Pină la urmă clarviziunea lui 
Nedef, prezența de spirit a lui Foi- 
beri țcare a marca: un coș ce mare 
importanță psihologică) și inepuiza
bila verva a iui Niculîscu înclină ba-

me’.e minute ale jocwluiȚ și de ambele' *ant^ viețortei — p vîrtorie muncita 
echipe în final. Militarii au cîștigat " J"' *" “
însă cu foarte multe «noții. Mai ales 
că după mai mult de jumătate din 
prima repriză se întrevedea o victo
rie la scor a actualei fruntașe a cla
samentului; min. 15 29—18 pen
tru C.C.A. Dar Locomotiva, care a în
ceput cu mult trac (și fără Cucoș... 
întîrziat nemotivat) s a p-i6 pe p’cioa- 
re ți a refăcut din distanță terminînd 
ia numai cinci puncte. Minutele de 
adavărat „studiu" ale începutului re
prizei a doua sînt curînd urmate de 
momente de mare luptă. Petetîștii a- 
tacă în trombă, jucătorii de la C.C.A. 
dau semne, de. nervozitate (cînd vor 
înțelege că baschetbaL.^i cu rutina și 
posihăitățilț. lpr rut ân voie să dea 
dGvevi de aesfgurâați tipice unor de- 
butanți?) și uynarea nu.se lasă aș-

pază ale mișcării noastre sportive. 
Aici, în colectivele sportive iii dai 
seama mai bine ca oriunde că spor
tul a Revenit un bun al 
Astfel, in coectivul Finanțe 
din Capitală și la combinatul meta
lurgic Reșița au devenit tradiționale 
întrecerile sportive dintre diferitele u- 
nități de muncă, întreceri care in. 
seamnă urai mait decât o simplă com
petiție și stirnesc un interes major 
de fiecare dată cînd sînt anunțate. 
La campionatele de casă și la alte 
concursuri asemănătoare participă 
sute și sute de muncitori din fiecare 
întreprindere. Desigur, exemplele pot 
continua amintind multe alte colec
tive ; sportive: lanoș Herbac Cluj, 
Uzinele Textile Arad sau Combinatul 
siderurgic 
numeroase 
In care se 
vilate •— 
București 
Flamura
cu frumoase realizări în mobilizarea 
muncitorilor la marile competiții de 
masă — etc.

Cu totul nou — și de importantă 
deosebită — este faptul că succese 
asemănătoare au fost înregistrate și 
în mișcarea sportivă din satele pa
triei noastre. Nu odată am primit 
din Ghimbav, Curcani, Măicănești 
sau Hălchiu, vestea că aproape toți 
locuitorii au participat la Soartachia- 
da tinere'u'ui. că In comună majo
ritatea membrilor colectivului sportiv 
au devenit purtători ai insignei 
GMA. etc.

De asemenea, poposind în oricare 
școală medie sau elementară iti dai 
seama imediat de draoos*ea pentru 
sport a eDvilor. Sînt mim—ea^e șco
lile din regiunile Clui P’oerti, Bu
curești, ' '
membri 
fășoară 
sportul

Toate 
nate, pos^bTe 
care omul a devenit 
soarta sa, stăpîn în

maselor.
Bănci

Hunedoara — unde există 
secții pe ramură de sport 
desfășoară o intensă acti- 
Locomotiva Grivița Roșie 
Energia Baia Mare sau 

roșie Cisn“die — colective

slnletc. în care toți el-vii 
ai colectivului sportiv si dos- 
o permanentă activitate 
preferat.
acestea sînt

numai

în

realizări însam- 
într.o tară în 

liber. stM" re 
țara lui. Grija

și plină de emoții — în favoarea mi
litarilor. Locomotiva este însă o în
vinsă merituoasă. Ea a trecut pe lin
gă o răsunătoare victorie și important 
este că a realizat această performanță 
cu un lot fără- prea mari posibilități.

■ .Meciul de la'Tg. Mureș ne a fost 
relatat de unui dintre cei care ar fi • 
trebuit să apară „pe scena" sălii de 
sport I.M.F.: corespondentul nostru 
V. Radar. Dar el a fost reținut de un 
accident să participe la joc astfel că 
l-a putut urmări numai în calitate 
de... spectator. Frumoasa victorie a 
dinanoviștilor mureșeni este pe de
plin meritata. Ei s-au prezentat bine 
pregătiți și au făcut dovada unei per
fecte csnogenităii. Oaspeții au fost 
mai slabi în atac și au Tras deseori 
din poziții nefav^vbie. De notat că 
majoritatea duelurilor sub panouri au 
revenit localnicilor și că ambele echi- 

” ‘ „în 
față de om, respectul și dragostea» L00?!51 Oln ' a ma‘-
penlrp flecare fiu al patriei, sint as-f Borbely, . Ltt-lman, Berekmeri (Di- 
tăzi vizibile pentru orice om de bună» nano Tg. Mureș) și Raducanu și 
credință. In aceste condiții, era firesc? ■ 3P°'1CI (Dinamo București), 
ca și sportul să devină un bun :tl<_________________________________ _
maselor largi munci.oare. Și, despre/ 
realizarea acestui lucru nu 
numai cifre'e ci însăți 
viață sportivă pe

pe a u folosit pe rînd apărările 
artea- zonă“ și „om ia om-*. Cei mai l

1. C.C.A.
Dinamo Tg. Uureș
Di.iamo Oradea 
Locomotiva r.T.T. 
Dinamo București 
Energia București 

7- Știința LM F. Cluj 
«. Progresul MIC Buc. 
«. Știința Timișoara 

M. Energia am
il. Voința Iași 
12- Prog. Or. Stalin

FEMU4IN
1. Locomot. B M. Buc.
2. Pros. MIC Buc.
X Energia București 
4. Voința Orașul Staiin 
s Flamura roșie Oradea 7 3 6 4 342:șaz

Progresul FB Buc 7 2 6 5 315:342 
Flamura r. Tg. Mureș 7 2 0 5 309^65 
știința IC? 7 2 6 r 225:407
Progresul Oradea 7 10 6 323:411 
știința Cluj 7 10 6 271:401

ASTAZI SI M1INE ETAPA IN 
CAMPIONATUL MASCULIN

Pentru astăzi și mîir.e a iost pro
gramată etapa de campionat «aninată 
dm cauza meciului cu Turcia. Astăzi, 
in sala Dinamo îneepînd de ia ora 19. 
are loc meciul Dmamo București — 
Progresul Orașul Staiin iar miine in 
sala Floreasca alte două meciuri vor 
încadra un program international pe 
care îl anunțăm în prima 
C.C.A—Energia tiluj și
M.I.C.—Energia " 
au Ioc partidele:
— Dinamo Oradea. Știința Cluj—Lo
comotiva P.T.T. și Voința lași—Di
namo Tg. Mureș.

REZULTATELE ETAPEI
FEWi.MN; Locomotiva B.M. Bucu 

rrfti-Progresui F.B. 5€—49 Pro
gresul Oradea-Ș iiln ța I.C.F. â2—54 
(24—22); Știința Cluj-Flamura ro^ie 
Oradea 45—5S (19—32); Flamura roșie 
Tg. Wure?-Voința Orașul S'-alin 53-reîl 
(3«—M).

MASCULIN: C.C.A. ____
P.T.T. 65—iii (34—29); Energia 
București-Știința Timișoara 
(31—24); Energia Cluj-Voința 

54—45 (21—26;; Progresul Orașul
Dinamo Oradea 43—M (ft—2«j;
T.fc.F.' CRiJ-Prog resul MIC București 
67—59 (36—27); Dinamo Tg. Mureș-
Dinamo București 67—57 (27—29).

« 7 1 • «M:«1 
« « • 1 5M:4M 
«521 6*1:534 2t
«512 522:464 ÎS 
«422 B4:«B1 12
• 4 « 4 55*565 16
• 4(4 467:526 16

12
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I

21
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U
11
11

9
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pagină :
Progresul 

București. In țară 
Știința Timișoara

Locomotiva 
E.
75—5«

Iași 
stann-
Știința

[ULTURHIlltLSPORT
FOTBAL

J

DEMONSTRAȚIE 
I A SPORTIVILOR

DE LA C.C.A.
Casa Centra.ă a Armatei orga

nizează imine la ora 18 o demon
strație sportivă la centrul tehnic 
de energie electrică și electroteh
nică. din str. Gh. Șincai nr. 2

In cadrul acestei acțiuni, maes
trul emerit af sportului losif Sirbu 
va vorbi despre succesele inter
naționale ale trăgătorilor rornini. 

_ In continuare cei mai buni spor
tiv; militari ai secțiilor de box, 
lupte, haltere, scrimă și gimnas
tică (maeștri ai sportului și spor
tivi fruntași) vor demonstra în 

| fața muncitorilor acestei întreprin- 
, deri. Programul va fi urmat <be 

un film.

Micuții trăgători

de la Palatul Pionierilor

au cucerit stima specialiștilor..
Pala.uJ Pionerilor. Duminică soa.. 

rele a dat zimbiior bună dimineața 
copiilor. Pe alei e forfotă mare... La 
cercul de tir domnește atotputernică 
emoția. Membrii acestui cerc se vor 
ț rezenta astăzi la startul primului lor 
concurs, și, firește, emoția debutului ■ 
ii stăpinește ue toți. Mai adăugați însă 
la aceasta și faptul că întrecerea sa 
desfășoa-ă în cinstea zilei de 33 De-, 
cembrie și veți cunoaște în intrcgi.ue 

micuții 
„tracul**

motivele care-i determină pe 
concurenți să simtă puternic 
dinaintea concursului.

După obișnuitele pregătiri, profeso
rul Teodor Paladescu a dat _____ ,
iul de începere. Obișnuițij spectatori 
ai marilor întreceri de tir n-ar fi putut 
face nici o deosebire între concursurile 
oficiale și acesta al micuților pionieri. 
Elegantul poligon dotat cu întreg u-i 
tilajul necesar strălucește de curățenie, 
concurenții îmbrăcali in haine speciale 
stau aliniați pe standuri „muncind” 
fiecare foc cu conștiinciozitatea unui 
virtuos, asistenții lunetează atent focu
rile ffansmițînd concurenților valoa
rea și poziția lor, însfîrșit cei câțiva 
spectatori prezenți în poligon mențin 
o liniște desăvîrșită participînd astfel 

îâM

semna^

Ia efortul micuților trăgători.
.x.

Cit •pnțfnul materiiil de i-ăre 'dispun 
membrii cercului au realizat succese 
peste așteptări. Și cea mai grăitoare 
mărturie ’ sfrrt- rezultatele: armă sport 
3x10 (băieți): 1. Gh. Stoian 238 p. 
2. lan Olărescu 226 p., 3. Marcel
Roșea 219 p., 4. Cristea Maltopol 198 
p., 5. Ion 'Nicolae 193 p. (la această 
probă, Ia poziția culcat, 5 concurenți 
au obținut rezultate de cat. IlI-a și 2 
de cat. juniori, iar la total 3 cat. IIl-a 
și 2 est. juniori). La fete întrecerea 
a f"- t c : tigată de Venera Similea care 
a o' lin t, la 10 focuri culcat nereze-i . 
mat, 70 p.

-K

Alegerile consiliilor sportive in două mari colective bucureștene 
Energia - „23 August" și Locomotiva Grivița Roșie 
• Note bune organizatorii or • Succesele pot fi și m ai mari • Problema Nr. 1 : 
educația

vorbesc 
tumultoasa ( 

care o intîlnești 
la tot pasul în măr ie centre sportive' 
ca și în cătunele risipite pe coama 
unui deal sau la poalele munților. I

ir
Este de la sine înțeles că de-a lun

gul anilor, munca de îndreptare a 
sportului pe noul său făgaș, lupta 
neobosită pentru crearea unei baze de, 
masă, pentru întărirea sportului de 
performanță, pentru consolidarea or-i ________  _  ______ ____  __ _______ ___
ganizatorică a colectivelor sportive, n-a \ organelor sportive din cadrul colecti velor uzinei 
fost întotdeauna marcată de succese. _ . - . ..
Lipsuri inerente s-au ivit din cînd 
în cînd în această muncă, au îngreu
nat în unele cazuri realizarea impor
tantelor sarcini ce reveneau sportului, 
au frînaț *— în atte cazuri — dez
voltarea activității sportive dintr-o re
giune sau alta. Avîntul î...
de mișcarea de cultură fizică și sport j dească, privite printr-o prismă critică,- 
din țara noastră a făcut, de aseme
nea, ca și cadrul organizatoric să 
nu mai corespundă, să se simtă ne-1 
cesitatea unei reorganizări a sportului.

• De la 
determinat să

sportivilor • Competițiile de masă, în centrul atenției noilor consilii 
• Garanțiile viitoarelor suc cese.

început am vrea să facem o precizare: ceea ce 
urmărim, paralel, desfă șurarea conferințelor de alegere

ne-a 
ale 

u „23 August1* și Comple- 
| xului Grivița Roșie a fost similitu dinea aspectelor înregistrate.

• Dările de seamă — poate mai manță, au arătat totuși că în ambele 
) mult cea ] 
i sportiv Locomotivă Grivița Roșie — 
> au: reușit să freacă în revistă, în med

_____ Esudcinț, șuceesie 'obținute în acest 
înregistrat/an Ș* — în același timp — să oglin-

deficiențele care uneori s-au făcut 
simțite. Sportivii de la „23 August*4 
s-au bucurat mult de victoriile echipei 

___________ __ ________  ______ de fotbal (fruntașă în campionatul 
Mișcarea de cultură fizică și sport(categoriei C), de_ popularitatea pe 

a căpătat un ajutor prețios prin Ho-f care o au în uzină boxul, luptele și 
tărîrea Partidului și Guvernului din 
2 iulie, 
drumul pe care trebuie să-1 urmăm 
pentru realizarea unor noi și impor
tante succese. Bun al maselor de oa-

______  _ __ _____ motociclismul, de interesul ce se a- 
care a trasat cu claritate^ cordă activității turistice, după cum 

cei de la Grivița Roșie au cuvinte 
de laudă pentru rugbiști, de mai mul
te ori campioni republicani, pentru 

meni ai muncii, sportul va cunoaște ( alpiniști și boxeri. Nu în aceiași ter
ii necontenită____înflorire și chezășie J meni elogioși s-a vorbit și despre
pentru aceasta stă nu numai succesul > activitatea secțiilor de handbal, tir 
înregistrat p:nă acum ci și dragostea/Și sch< AugUsT\ volei,^hal
ca care astăzi sutele de mii de spor
tivi muncesc în fiecare colectiv pen
tru traducerea în fapt a sarcinilor cu
prinse în Hotârîre, pentru a contri
bui și mai mult la continua dezvol- ....
tare si întărire a mișcării de culturăj silfilor colectivelor sportive caro 
fizică și sport din Republica Popu-î le-au îndrumat și sprijinit în aceeași 
Iară Romîtiă. ( măsură. Mulți dintre vorbitori, re-

J cunoscînd succesele înregistrate, mai
DAN GÎRLEȘIEANU C ales în domeniul sportului da perfur-

prezentată __ de colectivul colective realizările puteau fi și mai 
edificatoare. Altfel spus, nu s-a 

■Tăcut )otul pentru ca succesele spof- 
tivilpr de la ț,23 August* și' Grivița 
Roșie să concorde cu posibilitățile de 
dezvoltare ale mișcării sportive care 
există în aceste două mari întreprin
deri. Apare deci firească dorința ex
primată de unii 
silii ce vor fi 
înființarea 
de sport, 
cum ar fi 
pe gheață 
atletismul 
Roșie.

tere sau șah de la Grivița Roșie, 
deși, așa cum au subliniat majoritatea 
celor care au ldat cuvtntul, activita
tea nesatisfăcătoare a acestor secții 
se datorește în mare măsură și con- 

nu

Cazurile de indisciplină de pe teren 
ca și lipsurile neniotivate din pro-: 
ducție vor putea fi lichidate numai 
printr-o . intensă muncă educativă.

delegați ca noile con- 
alese să treacă la 
noi secții pe ramură 

mare priză în mase.
unor

cu
rugbiul, ciclismul, hocheiul 
și oină — la „23 August", 
și gimnastica la Grivița

deficiență principală amin-• Ca o
tită a fost aceea privitoare la slaba 
muncă de educație. Nici nu putea fi 
altfel, dacă socotim că în ambele co
lective sportive, munca de educație 
a fast făcută de mîntuială t O parte 
din vină, așa cum s a subliniat, re
vine și organizațiilor U.T.M. care nu 
s-au îngrijit să atragă tineretul spor
tiv în formele de învățămînt și să-i 
asigure în acest fel o îndrumare po
litică și cetățenească corespunzătoare.

• Considerăm satisfăcătoare acti
vitatea sportivă de mase din colec
tivul Locomotiva Grivița Roșie. 2310 
participanți la crosurile de masă, 2647 
Ia Spartachiada de vară, campionate 
de casă bine organizate. (în special 
cel de fotbal), sînt realizări care 
vorbesc de la sine. Alai puțin valo-' 
roasă ni s-a părut activitatea sportivă 
de masă din cadrul colectivului E- 
nergia 23 August, în care principalele 
deficiențe sînt legate de neglijarea 
trecerii probelor G.M.A., de slabă aJ 
tragere a elementului feminin în 
sport. Mai multe competiții de casă, 
participare masivă la Spartachiada de 
iarnă, iată deziderate exprimate cuiarnă, iată deziderate exprimate 
tărie în ambele conferințe.

1
• Obținerea în viitor a unor suc

cese și mai evidente — au arătat 
majoritatea delegaților — va fi posi
bilă numai prin sprijinul permanent 
pe care organizațiile de partid, sin
dicale și U.T.M. sînt datoare să-1 
acorde mișcării sportive din ambele 
întreprinderi.
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REPREZENTATIVELE SECUNDE DE BOX ALE ROMINIEI
SI R. D. GERMANE AU TERMINAT LA EGALITATE: 5-5
Puțini dintre spectatorii reuniunii 

pugilistice internaționale de sîmbătă 
seara ar fi fost dispuși să creadă că 
reprezentanții noștri nu vor putea ter
mina învingători întîlnirea cu selec
ționata secundă a R. D. Germane. 
Dar cum socotelile de acasă nu se 
potrivesc cu cele din... sala Floreasca, 
a trebuit să consemnăm în cele din 
urmă, în carnetele noastre, un re
zultat de egalitate: 5—5. Motivele 
care ar putea explica acest rezultat 
sînt destul de multe. Principalul este 
insă generat de... fluctuațiile atmos
ferice din ultimele zile. Intr-adevăr, 
din pricina condițitinilor neprielnice 
pentru zbor, arbitrii-judecători, neu
tri, italienii Tinelli și Barovecchio au 
fost nevoiți să-și întrerupă la Praga 
ieălătoria spre București. In această si-

p.

REZULTATE TEHNICE : muscă : 
L. Ambruș (R.P.R.) învingător fără 
adversar ; cocoș : c. Gheorghiu 
(R.P.R.) b. p. W. Purwin (R.D.G.); 
pană : G. Heyse (R.D.G.) b. p. E. 
Cișmaș (R.P.R.); semi ușoară : W. 
Labahn b. nepr. Dănilă Done; 
ușoară: c. Gherasim (R.P.R.) b. p. 
E. Savistowski (R.D.G.) ; semimij- 
locie : I. Dragnea (R.P.R.) b. p. 
K. Gutschmidt (R.D.G.) ; mijlocie- 
ușoară : G. MUller (R.D.G.) b. dese. 
II St. Cojan (R.P.R.) ; mijlocie : 
D. Suetovius (R.D.G.) b. p. I. Pin
tea (R.P.R.); semigrea: Ghețu Ve- 
licu (R.P.R.) b. p. U. Manusch 
(R.D.G.); grea: H.
b. p. P. Zaharia (R.P.R.).

In meciuri amicale ; 
Kraatzsch (R.D.G.) b. 
(R.P.R.);
(R.P.R.) b. p.

p. u.
Preuss (R.D.G.)

mijlocie: H. .' 
P. P. Deca 

semiușoară : D. Done ,
W. Labahn (R.D.G.). ,

de a conduce întrece-
arbitrilor-judecători

tuație, misiunea 
rea a revenit 
romîni și germani. Și, cum se întîm- 
plă uneori în astfel de împrejurări, au 
existat decizii „trase" care au dena
turat rezultatul final. Este drept că 
„tonul" l-au dat arbitrii noștri, Ghi- 
nescu și Robert, care au pronunțat un 
verdict neconform cu realitatea în me
ciul amical Done — Labahn, dar ar
bitrii germani Dippner și Wehr ar fi 
putut să se mulțumească cu decizia 
voit eronată, în compensație, din cel de 
»1 doilea meci amical, Deca—Kra- 
•tzach. Dacă lucrurile s-»r fi petrecut

Numeroase norme de 
depășite, dar... numai

La ultimele ediții ale finalelor cam
pionatului individual de popice au 
participat, pe lingă campionii regio
nali sau maeștrii sportului, și o serie 
întreagă de sportivi care în faza pre
liminară depășiseră norma de maes
tru la una din probele obișnuite. Mă
sura — luată de comisia centrală 
de specialitate — era bine venită, 
prin ea urmărindu-se lărgirea numă
rului finaliștilor (deci posibilitatea 
pentru unii jucători mai neexperi- 
mentați să .concureze alături de frun
tași) și totodată stimularea elemen
telor tinere pentru ridicarea nivelu
lui performanțelor personale. Urma
rea acestei măsuri? O ploaie de nor. 
me de maestru depășite la etapa pre
liminară finalei și comunicate la 
caantru de către comisiile regionale de 
popice. IN 1956: 7 norme masculine 
la regionale. IN 1957 : 17 norme mas
culine și 18 feminine !! IN 1956 : 68 
partkipahți. 1957 : 88 particip»n|i
Te așteptai, notmal, ca la Timișoara 
să cadă chiar și numeroase recorduri 
republicane. Dar socoteala de acasă, 
mai ales cînd nu are baze prea 
solide, nu se potrivește cu cea din... 
tir gr»! de pe malul Begăi.

In cele patru zile dc întreceri ab
solut nicj unul dintre performerii di
fer ite'or orașe nu a reușit să depă
șească granițele, neexagerat de pre
tențioase, stabilite de comisia cen
trală. Este drept că în general ni
velul tehnic al finalei a fos*. scăzut 
și numai doi concurenți (campionii 
Ladislau Gallo la 100 lovituri izolate 
și Ana Felssegi la 150 mixt) au de
pășit normele de maestru. Aceasta 
însă nu poate constitui o scuză. Dacă 
reprezentantele regiunii Timișoara, 
care veneau cu cele mai valoroase și 
numeroase recomandări în acest sens, 
sau mai apropiat de cifrele impuse, 
în schimb jucătorii în frunte cu re
prezentanții Craiovei (mulți dintre 
ei echipieri ai formației campioane) 
s-an... abținut de a face dovada per
formanțelor anterioare plasîndu-se 
In coada clasamentului. Unii dintre 
ei au stabilit chiar recorduri dar... 
în materie de inconstanță. Este ca
zul Tincăi Caragață (Loc. PTT Buc.)

Croșeu! de dreapta al lui Gherasim

astfel, am fi putut spune că cele două 
cupluri au ținut să fie „chit" și n-am 
mai fi avut nimic altceva de adăogat. 
Ce s-a întîmplat însă? La scorul de 
4—3 în favoarea noastră, înaintea me
ciului de categoria mijlocie, arbitrii 
Dippner și Wehr s-au gîndit să „e- 
chilibreze" situația. Și astfel Pintea 
s-a văzut frustat de o decizie pe care 
o merita indiscutabil, ca și Zaharia, 
de altfel, care fusese superior 
Preuss. Ce păcat că Tinelli și 
rovecchio au rămas la Pragaț...

Revenind la întîlnirea în sine, 
buie să spunem că ea n-a atins 
velul așteptat. Au fost surprinzător de 
multe meciuri confuze, s-au ratat mul
te lovituri, n-au existat — cu rare 
excepții — situațiile dramatice, spe. 
rate. Au fost însă și cîteva partide 
spectaculoase (Gheorghiu — Purwîn, 
Gherasim — Savistowski) care au 
mai făcut., „notă discordantă", dar 
— repetăm — valoarea generală a 
întrecerilor nu ne-a satisfăcut. Dintre 
pugiliștii noștri, o bună impresie au 
lăsat C. Gheorghiu, care a boxat in
teligent și calculat, C. Gherasim, teh-

tre- 
ni-

La popice

maestru 
pe hîrtie

541 p.d. comunicat, 417

In 
că

la 150 mixt: 
realizat, A. Halmagiu (Voința Craio
va) 280—204 la izolate, N. Stoianov 
(Voința Craiova) 82—57 la singura
tice, ș.a.

Conaludent și suficient. Nici mă
car umbra performanțelor stabilite a- 
casă nu a putut fi recunoscută pe 
cele trei piste din Timișoara. Nivelul 
slab reflectă desigur lipsa unei pre
gătiri temeinice comp'ete a popica 
rilor și mai puțin neacomodareâ (in 
masă I?) cu condițiile de concurs, 
nici un caz n-am dori să credem 
numeroasele depășiri comunicate de 
comisiile regionale nu au fost con
forme cu realitatea așa cum logica 
cea mai simplă îți recomandă să con- 
cluzi. Ar fi mai grav atunci. Ori
cum, < 
și bineînțeles la finale, trebuie să dea 
de gîndît serios sportivilor și an
trenorilor din diferitele centre ale 
țării pentru obținerea în viitor a u- 
nor rezultate cît luai constante, cit 
mai... permanent și „universal" va
labile.

ce'e ilustrate în aceste rînduril tudsnțești Ia volei. (Al. Gross-cores-

N. MARDAN

IN COLECTIVELE SPORTIVE ȘCOLARE
Pe întreg cuprinsul țării acțiunea 

reorganizării mișcării de cultură fi
zică a creat o efervescență rar în- 
tîlnită. Activiști, sportivi și simpa- 
tizanți ai sportului lucrează ou in
teres deosebit la -crearea celor mai 
favorabile condiții pentru aplicarea 
Hotărîrii Partidului și Guvernului. 
In această atmosferă favorabilă dez
voltării sportului corespondenții noș
tri Romeo Pitulan, I. Bahmuțeanti 
și Dorel Doiberg au vizitat cîteva 
colective școlărești, unde au găsit o 
atmosferă de entuziasm, 
rință 
zare, 
largă răspîndire în rîndurile 
vilor

o vie do-
ca în viitor, prin reorgani- 
sportul să capete o și mai 

..................  > ele-
și elevelor.

Primul popas : școala medie nr. 
7 „I. L. Cazaglale". Aici se găsește 
unul dintre cele mai vechi colective 
sportive școlărești. Poți afla acest 
lucru citind gazeta de perete „Sport" 
alături de care șe găsește și o vitrină 
cu trofee, mărturie a rodnicei acti

l-a nimerit în plin pe Savistowski.
(Foto: I. MIHAICA)

nic și decis, I. Dragnea, foarte bun de 
la semi-distanță, precum și 1. Pintea, 
care l-a dominat cu destulă autoritate 
pe D. Suetovius. Germanii au avut 
cei mai buni oameni în: G. Heyse, 
variat și rapid, 07. Purwin, combativ 
și tenace și A. Gutschmidt. tehnic și 
inteligent, deși oarecum greoi.

Și acum, o. întrebare: cum este po
sibil ca, la o întîlnire internațională, 
un boxer ca Dărulă Done, care nu e 
un debutant în materie, să se pre
zinte peste greutatea categoriei, pier- 
zînd astfel fără luptă? Este un lucru 
deosebit de grav, pentru care nu e- 
xistă scuză, dar pentru care trebuie să 
existe sancțiune (în egală măsură 
pentru boxer și antrenori).

M. GODEANU

In cinstea celei de a 10-a aniversări a Republicii
17,31

(urmare din pag. 1)
vor începe ta bazinul acoperit 

și finalele probelor de naiafie.
NUMEROASE COMPETIȚII 

LA REȘIȚA—
Sportivii din Reșița participă 

aceste zile la numeroase competiții 
cinstea zilei de 30 Decembrie. De cu- 
rînd, în sala ckiematografului „23 
August", în prezența unui mare nu
măr de spectatori s-a desfășurat în
tîlnirea de box dintre echipele Ener
gia Reșița și Recolta Salonta. Vic
toria a revenit reșițenilor cu scorul 
de 16—4, în formația învingătoare re- 
mareîndu-se numeroși boxeri tineri 
și de talent. De asemenea, a mai 
avut loc o întrecere de șah în sala 
grupului școlar C.M.R., în care locul 
1 a fost ocupat de echipa grupului 
școlar profesional. La tsnis de masă, 
primul loc a revenit echipei Energia. 
La volei, după dispute de bun nivel 
tehnic echipa grupului școlar profe
sional a terminat întrecerea pe primul 
loc. (Gh. Dobrescu-coresp).

„.TIMIȘOARA
întrecerile pentru Cupa 30 Decem

brie atrag un mare număr de spor
tivi din Timișoara. Actualmente sitit 
In plină desfășurare concursurile de 
tir, popice, tenis de masă, volei 
(masculin și feminin) 
(masculin și feminin) și întrecerile

în 
în

volei 
și baschet

Dondent).
.„LA BUCUREȘTI

O frumoasă competiție sportivă în 
cinstea zilei de 30 Decembrie a or
ganizat și colectivul sportiv al sala
riaților de la O.C.L. Alimentara — 
raion Gh. Gheorghiu-Dej. Cu sprijinul 
directorului Vasale Modaș, co
lectivul sportiv a inițiat această com- 

vități desfășurate de membrii colec
tivului. Numai în anul 1957 echipele 
de volei, atletism și baschet (fete) 
au cucerit campionatele școlare res
pective pe Capitală, iar la tenis de 
masă, tir, handbal și rugbi reprezen
tativele școlii au obținut frumoase 
succese.

Cu toate acestea ședința de ale
gere a noului consiiiiu al colecti
vului sportiv a scos în evidență și 
o serie de lipsuri cum ar fi aceea 
a insuficientei dotări cu echipament, 
a datelor necorespunzătoare 
sînt programate întîMrale 
(mai totdeauna în perioada 
a examenelor) ș. a. Noul 
în rîndurile căruia se află

îa care 
sportive 
de vîrf 
consiliu 
o serie 

de profesori și elevi fruntași la în
vățătură a luat act de toate proble
mele ridicate propunîndu-și 
luționeze în timp util.

La școala medie nr. 1 
cescu", cei 220 de membri 
tivului sportiv se aflau tocmai în

să le so-

Din nou

Despre campionatele internaționale de tenis 
de masa ale R. P. R.

Arătam în numărul trecut că nu 
sîntem de acord cu desfășurarea cam
pionatelor internaționale de tenis de 
masă ale R.P.R, la data programată 
(17—21 ianuarie) fără prezența la 

.start — în afara jucătorilor romîni 
și a celorlalți fruntași ai tenisului 
de masă european — a reprezentan
ților Ungariei, Cehoslovaciei și An
gliei sau măcar a unora dinire ei. 
Fără îndoială că nu sîntem, însă, de 
acord nici cu anularea pur și simplu 
a acestei competiții.

Este necesar să învățăm ceva din 
această împrejurare și să luăm mă
surile indicate pentru că dacă în 
1958 — din lipsa vreunei date libere 
în calendarul Federației internaționale 
de tenis de masă — concursul nu 
s-ar mai putea organiza, cel puțin 
în 1959 să avem asigurate condițiile 
favorabile pentru o asemenea compe
tiție. Dar, pentru aceasta trebuie fă
cut totul pentru reușită. Ce înseamnă 
însă acest totul?

In primul rînd, să se înceapă din 
timp tatonările de rigoare (prin co
respondență, telefon) cu federațiile și 
chiar cu jucătorii care urmează să fie 
invitați. (Nu cura s-a procedat pen
tru ediția din ianuarie 1958, cînd 
invitațiile au fost trimise abia la 16 
octombrie). Va trebui consultată nea
părat și Federația internațională de 
tenis de masă în vederea găsirii în 
comun a unei date libere cînd nu mai 
au loc alte concursuri internaționale 
sau naționale importante. Și nu este 
fără importanță faptul că Federația 
de specialitate din R.F.G. ne-a anun
țat că nu poate trimite jucători deoa
rece la aceleași date au loc campio
natele naționale ale R.F.G. De ase

petiție care se desfășoară la două 
sporturi: tenis de masă și șah. Ves
tea organizării întrecerii a stîrnit un 
viu interes în rîndurile salariaților 
care s-au înscris în număr mare.

Primele meciuri de tenis de masă 
și de șah au avut loc sîmbătă după 
amiază în sala clubului O.C.L. Ali
mentara din cal. Victoriei. Cei 25 
de șahiști și-au disputat îrvtîietatea 
în prima fază a concursifiui, urmînd 
ca în cursul acestei săptămîni să se 
dispute finalele. La tenis de masă 
întîlnirile au fost dinamice, eviden- 
țiindu-se jucătorul Solo Lobi.

Citeva evidențieri 
la ultimul concurs de natație

Știința București ă parcurs 
spate în 1 : 19,1. Rezultatul

Astăzi, start in „Cupa
Cîteva rezultate au dominat con

cursul de natație găzduit sîmbătă și 
duminică de bazinul acoperit Flo
reasca

Vom remarca, în primul rînd, timpul 
realizat de înotătoarea Margareta Witt
genstein. Inotînd în primul schimb al 
ștafetei 4x100 m. mixt, junioara de la 

100 m. 
total 

obținut de ștafeta colectivului Știin
ța București: 6:00,3. O nouă

„ __ .. „ ______ 10C
m. liber; performer, de astă dată, tî- 
nărul Emil Voicu (Progresul) cu tim- 
pul de 59,9 sec. De la un-concurs la 
altul mereu mai bună, micuța Sanda 
Iordan (Dinamo) a înotat distanța de 
200 m. bras în timpul de 3:12.4. Iată, 
acum rezultatele tehnice înregistrate.

ța București: 6:00,3. O
cifră sub 60 de secunde pe

care urma să desemneze pe 
ai activității 

Elevii au luat 
cu competență

conducători 
din școală, 

relevîtvd

ședința 
viitorii 
sportive 
cuvîutul 
activitatea celor 8 secții pe ramură 
de sport, scoțînd în evidență succe
sele obținute și căutînd să găsească 
metodele de eliminare a greșelilor 
care au oprit realizarea altor victorii 
pe tărîm sportiv, în afara celor cu 
care colectivul se mîndrește. In în
cheierea ședinței tov. Petre Voican 
director adjunct a promis elevilor 
sprijinul nelimitat al direcțiunii în 
special în ceea ce privește dotarea 
secțiilor cu 
organizarea 
tor a unei 
la mar.e șj

Dacă a<r 
întreaga activitate care se desfășoară 
în prezent în școlile din Capitală 
și din provincie ne-ar trebuii un spa
țiu mult mai mare decît ne-a fost 
acordat tfar f’rește ar trebui să vor- 
Bim de realizări la feti de frumoase. 

echipament sportiv și in 
pentru vara an*uilui vîi- 

excursif și a unor tabere 
la munte.
fi să trecem în revistă

menea, forul englez ne-a comunicat 
că la datele cînd jucătorii englezi ar 
trebui să fie la București, se dispută 
campionatele internaționale ale Țării 
Galilor.

Imediat după stabilirea datei desfă
șurării competiției, aceasta să fie co
municată F.I.T.M. care s-o treacă 
în calendarul său, astfel ca și cam
pionatele noastre internaționale să 
devină tradiționale, cu un termen de 
desfășurare cunoscut din vreme de 
cei vizați. Bineînțeles că toate aceste 
contacte despre care am vorbit pot fi- 
și este chiar foarte indicat să fie — 
stabilite personal de către diferiți con
ducători care însoțesc delegațiile 
noastre sportive.

Scriind cele de mai sus nu avem 
pretenția de a fi descoperit... „oul lui 
Golumb", deoarece măsurile preconi
zate sînt uzuale, elementare, dar ele 
trebuie neapărat puse în aplicare, nu 
așa cum s-a intimplat pină in pre-, 
zent. Din lipsa unor asemenea preve* 
deri campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.P.R. din anii tre- 
cuți nu au avut cea mai aleasă par
ticipare, iar ediția de acum este 
compromisă. In orice caz, sîntem con
vinși că luînd din vreme toate mă
surile necesare, vom asigura viitoarei 
ediții a campionatelor noastre inter
naționale o participare valoroasă și 
numeroasă, la înălțimea prestigiului 
de care se bucură tenisul de masă 
romînesc pe plan mondial. Cit despre 
organizarea propriu-zisă, nu avem nici 
o grijă. Cu fiecare ocazie am dovedit 
că avem și putem asigura cele mai 
bune condiții de desfășurare unei ase
menea competiții de amploare.

CONSTANTIN COMARNISCHI

...Șl CLUJ

un mare succ^ș se bucură ]a 
întrecerile de natație pentru 

oferită de ziarul „Uj Sport".

De
Cluj 
cupa
Concursurile se desfășoară în bazinul 
acoperit Locomotiva. In prima săptă- 
mînă de întreceri au participat 623 
de concureniți, reprezeniînd 42 de 
școli (12 școli medii și 30 școli ele
mentare}. Pentru mobilizarea unui 
mare număr de concurenți merită a fi 
evidențiate școala profesională meta
lurgică Nr. 2, școala medie Nr. 3 
și școala medie Nr. 7.

de iarnă”, la polo
în cele două zile de concurs: mascu*.
lin: 400 m. liber: Șt. Ionescu (C.C.A.) 
4:56,8; 100 m. spate: M. Vasilju (Ști
ința) 1:12,9; Em. Voicu (Progresul) 
1:13,7; 66 in. fluture: N. Burduja 
(C.C.A.) 55,6; 33. ni. spate: A. Cristo- 
for (C.C.A.) 30,1; 66 m. spate: P
Ionescu (Progresul) 52,8; 100 m. liber: 
Em. Voicu (Progresul) 59,9; 200 m. 
bras F. Fleitz (C.C.A.) 2:47,7; P.
Chețan (S.S.T.) 3:00,2; T. Rînea (Pro
gresul) 3:03,2; 200 ni. fluture: Fr.
Goldberger (C.C.A ) 2:50,8; 66 m. li
ber: V. Percea (Energia) 46,2; N. 
Burduja (C.C.A.) 46,7; 33, m. liber: 
M. Zager (Recolta) 22,6; A. Nicolau 
(Energia) 23,0; Al. Bota (Știința) 
23,2 ; 66 m. bras : V. Percea (Energia) 
58,2, 33 ni. bras: A. Nicolau ( Energia) 
26,1. FEMININ: 100 ni. liber: Marga

reta Wittgenstein (Știința) 1:13,2; 106
m. spate: Ingrid Rothe 1:26,4, Elisa- 
beta Braiu (Progresul) 1:27,3, Nicu- 
lina Toncu (C.C.A.) 1:28,5. 200 m. 
bras: Sanda Iordan (Dinamo) 3:12,4;.
66 in. fluture: Ileana Popovjci
(C.C.A.) 1:11,3; 33 m. spatț: Priscila 
Eanu (Energia) 29,7; 66 ni. spate: In
grid Wâchter (Știința) 58,9; 400 m. 
liber: Margareta Wittgenstein (Știința) 
5:56,7, Ingrid Rotlie (Știința) '5:56,7;
60 m. liber: Mariuca Rotaru (Sc. S. T.) 
51,7; 33 ni. liber: Anca Trohan (Re
colta) 24,5; 66 m. bras: lklga BcF 
cehovschi (Știința) 1:01,2; 33 m. bras: 
Lucia ilileru (C.C.A.) 32,7.

• Astăzi la bazinul Floreasca se 
dispută primele partide de polo din 
cadrul Cupei de iarnă la care parti
cipă șase echipe dc categoria A și a- 
inime: Dinamo, C.C.A., Știința, Pro
gresul, toate din București, și Știința 
Cluj, Energia Oradea.

Meciurile încep la ora 18 după ur
mătorul program : Energia Oradea —i 
Progresul București, Dinamo — C.C.A. 
și Știința C|uj — Știința București.

Mîine de la aceiași oră, se dispută 
jocurile: Energia Oradea — Dinamo 
București, Știința București — C.C.A. 
și Știința Cluj — Progresul București-



După un Joc in care a fost imai mult luptă și mai puțin fotbal

COMOTIVA BUCUREȘTI A ÎNTRECUT PE C.C.A. CU 3-1 (2-1)
|Mii ciuda timpului primăvăratic și 
^■promisiunilor unui meci C.C.A.— 
^Romotiva București, duminică în țri- 
^Riele stadionului ,.23 August” n-au 

loc mai mult de 15.000 de spec- 
^Bori... Poate că amatorii de fotbal 
SH resimțit o oarecare oboseală la 
^■șitul acestui sezon prelungit, poate 
|H formațiile incomplete ale celor două 
^■ipe nu i-au atras. Cert este insă că 

meciul nu s-a situat la înălțimea 
^■ar și a modestelor așteptări. In- 
^giirea a prilejuit un joc anost, mai 
Ht de luptă, pentru rezultat — de 
^Be și duritățile presărate de-a lun- 

jocuiui. Meciul de duminică a lâ- 
Mi foarte mult de dorit. Ceea ce a 
^■i salvat ceva din spectacol a fost 
■<i de luptă imprimată jocului — și 
^Oasta numai atunci cind jucătorii au 
■strat o atitudine corectă în între-
■ e — și într-o măsură acțiunile din 
■*e s-au marcat golurile.
■M/A'. 5: Olaru, primind mingea de 
■iată de Vărzan în centrul terenu- 
■^ a condus-o cițiva metri și apoi a 
■nis o printre, la întilnire, lui Fi- 
He aflat în plină cursă pentru in- 
■ceptare. O preluare corectă, o pă-
■ ndere fulgerătoare pe centru și un
■ puternic: 1—0.
■M/A*. 25. Macri a acordat corne",
■ care l-a executat bins Cacoveanu. 
■us/'e a prelungit înainte lui Bukossy 
■e a urmărit și a preluat foarte pu- 
■nic sud bară : 1 — 1.

n fost desemnați ciștigătorii 
lupei Sfatului Popular al Capitalei” 
I la box
■Aseară a avut loc in sala Giulețti 
Rima reuniune de box din cadrul 
Rupei Sfatului Popular” al Capitalei. 
țȘBp rezuitaisle tetinice : muscă • 
■^ariciu (Progr. Gosp.) b.p. Gh. 
Rreș (Loc. I.C.C.F.); cocoș. Ștefan 
Rynitrache (Dinamo) b.p. Aurel Mo. 
Ru.ș (Loc. Gr. Roșie); pană: V. 

nescu (Energia T. Noi) b.ab. 1 
1. Brad (Loc. I.C.C.F.). La cate- 
iria semi-ușoară, Ion Bocianu (Loc 
’. Roșie) este declarat învingător în 
una lui Ion Militaru (Voința M.C.) 
re a fost oprit de medic să boxeze, 
oară: Gh. Tomescu (Loc. I.C.C.F.) 
vinge prin descalificare pe Dumitru 
unoiu (Dinamo); semi-mijlocie : 
îrigore Ion (Energia Mogoșoaia) 
p. Stoian Constantin (T. D.) ; mij- 
cie-ușoară: Ion Vasilov (Voința
C.) b.p. Niță Nicolae (FI. Roșie 

limentația Publică) ; mijlocie: C,. 
tănescu (Loc. Gr. Roșie) b.p. Ilie 
odintiru (Energ. Semănătoarea).

ȘTIRI DE FOTBAL

r
omotiva București 
săltat cu un loc
in clasament

. Petrolul Ploești 11 7 2 2 26:13 16
. Energia Petroșani 11 7 0 4 10:12 14
. Știința Timișoara 11 5 3 3 25:17 13
. Energia St. Roșu 11 5 3 3 21:17 13
. C.C.A. București 10 5 2 3 21:16 12
. Progresul București 11 6 0 5 28:22 12
'. Dinanio București 11 4 3 4 18:13 11
k Dinamo Cluj 11 5 15 14:17 11
. Fl. roșie Arad 11 4 2 5 17:21 10
. Loc. București (11) 11 4 1 6 14:17 9
. En. Tg. Mureș (18) 10 4 0 1 14:32 8

î. Progresul Oradea 11 • 1 10 7:34 1
Ultimul joc al turului. Energia Tg. 
iureș—C.C.A., se va disputa la primă- 
ară, înaintea începerii returului.
• Ln deschidere la jocul ’ dintre 

«cornoliva București—C.C.A. s-a 
ispiftat o interesantă partidă între 
eprezenlativa ziariștilor din Romî- 
ăa și confrații lor din Republica 
Opulară Bulgaria, încheiata cu unre- 
uMat de egalitate 1 — 1 (l—0). Go
lirile au fost înscrise, djn lovituri 
e 11 m., de C. Simionesou și Din. 
)ev. S-au remarcat Țanev, Spasov, 
îincev, Dimitrov, Șurtea paul ian, C. 
Mmionescu și Nicolaescu.
^Echipa ziariștilor romîni va în. 
oarce la primăvară vizita reprezen 
ativei oaspe.
• Meci amical duminică la Timi

șoara; C.F.R. (fost Locomotiva) — 
ianaiul (fost FI. roșie Fabrica de 
iahăr) 10—1(4—0).
• Duminică dimineață a avut loc 

se terenul II de Ia „23 August” un 
jrim trial la care an participat o se- 
îie de juniori din țară. Scopul tria- 
ului: selecționarea juniorilor în ve-

SPORTUL IN IMAGINI 
în revista ilustrată dc spori

STADION
Citiți cu regularitate, de două ori 

pe lună 
STADION

In numărul viitor, o surpriză pen- 
ru cititori

* fJN ORIGINAL CONCURS 
V dotai cu valoroase premii

V otnescu a sărit respingînd spe ctacutos și sigur balonul de deasupra 
copului lui Georgescu. Dar mingea a. părăsit intre timp obiectivul a. 
paratului fotografic. Staicu privește

MIN. 28: din nou Olaru a contro
lat balonul, s-a deplasai spre stingă și 
apoi a lansat în adîncime, în diagona
lă, pe Seredai care a țîșnit printre 
apărători’ militari, a pătruns în careu 
și, deși talon at de Staicu și Ivănescu, 
a tras tare pe lîngă Voinescu: 2—1.

•MAY. 80: o combinație pe dreapta 
Georgescu-Copil, un dribling în vite
ză reușit și o centrare ideală a lui 
Copil, peste Apolzisn care a sărit prea 
devreme la minge, un stop cu pieptul 
și c pătrundere a lui Olaru și șut 
de Ia 7 ni.; 3—1.

Atît am putut reține mai interesant 
din acest joc care a dât cîștig de cau
ză Locomotivei (prima dată in cam, 
picnat. din 1951, cînd a învins pe 
C.C.A. cu 1—0), A învins — pe merit 
— echipa mai puțin descompletată. 
(C.C.A. a jucat fără 5 titulari). Lo
comotiva a jucat și luptat ceva mai 
ordonat și mai eficace, creîndu-și 
mai multe ocazii, în perioade de do. 
minare mai lungi. In schimb, echipa 
C.C.A., pe lîngă o apărare penetra- 
biiă, a prezentat și un atac care a 
acționat prea puțin legat și calm. In 
general, n-a satisfăcut, practicînd un 
joc nervos, precipitat, ineficace.

Intîlnirea, din păcate, a prilejuit 
cîteva aspecte regretabile, provocate 
de unii jucători și tolerate la început 
de arbitrul V. Măicănescu (ales de 
comun acord de cele două echipe în 

derea Turneului Internațional de ju
niori 19.58 (fost FI FA). Au fost vă- 
zu(i la lucru următorii juniori: Straub 
(Bistrița) și Miiller (Tcr. Jiu) —por
tari; Noian (Mediaș), Nunu și Cris- 
tescu (București) — fundași; Toth 
(Mediaș) și \ ulpeanu (București) — 
stoperi; Drâgoi (Cluj), Koczka și Ig- 
na (Arad) — mijlocași; Dumitrescu. 
Ion Ion și Varga (București), Pop 
(Oravi(a). Pâtrașcu (Buzău), Marcu 
(Cluj). Pană (Alexandria), Galisz 
(Sigliet). Miuasian (Ploești), Scm- 
teie (Reșifa) — înaintași.

A$a arată un buletin. Pronosport cu 12 
rezultate exacte la concursul nr. 50 
(etapa din 15 decembrie 19b/):

I. Franța — R.P. Romînă (rugbi) 1
II. Fiorentina—Juventus (camp, italian) 1
III. Verona—Milan (camp, italian) 1 
TV. Sampdoria—Napoli (camp, italian) 1
V. Alessandria—Roma (camp, italian) 2
VI. Torino—Lanerossi (camp, italian) 1
VM. Angers—St. Etienne (camp. fran

cez) X
VIII. Nice—Lille (camp, franeez) X
IX. Metz—Monaco (camp, francez/ X
X. Toulouse—Valenciennes (camp, fran

cez) I
XI. Marseille—Reims (camp, francez) X
XII. Lens—Ales (camp, franeez) 1
• In urma trierii celor 680.159 variante 

depuse la concursul nr. 50 (etapa cin 15 
decembrie 1957) au fost găsite:

11 variante cu 12 rezultate
123 variante cu 11 rezultate și 

1461 variante cu 10 rezultate.
Operațiunile de omologare sînt în curs 

de desfășurare.
• Ca în fiecare marți, o succintă ana

liză a meciurilor cuprinse în programul 
concursului Pronosport (nr. 51 din 22 de
cembrie!:

I. R.F. Germană—R.P. Ungară (pronos
tic ia pauză)

II. R.F. Germană—R.P. Ungară (pro
nostic final).

Au trecut trei ani de cînd cele două 
reprezentative s-au întîlnit la Berna în 
cadrul finalei campionatului mondial 
terminată — după cum vă amintiți ue- 
sigur — cu surprinzătoarea înfringere a 
formației maghiare (învingătoare în eli
minatorii cu 8—3j. E normal deci inte
resul excepțional acordat acestui meci 
de toți iubitorii fotbalului. Pronosticuri? 
Pare-se că formația R.P. Ungară și-a 
revenit și victoria obținută în meciul 
cu Franța poate constitui un argument 
convingător în analiza șanselor. Deci 2 
ia pronostic final dublat de un eventual 
„X” la pauză care să concretizeze re
zistența gazdelor măcar de-a lungul pri
mei reprize.

III. Italia—Portugalia (camp, mondual)
O întîlnire din cadrul preliminariilor 

„campionatului mondial — zona eurc-

admirativ intervenția coechipierului 
său.

locul lui Al. Toth care s-a prezentat 
la meci dar bolnav]. Macri (în pri
mele 20 de minute), Tătaru și Costea 
au recurs la durități iar Bukossy, Văr
zan, Onisie, Stancu au avut gesturi 
nesportive față de adversari sau in
trări periculoase care au contribuit la 
aspectul urît al meciului. Surprinză
toare — și condamnabile — au fost 
nervozitatea și atitudinea recalcitrantă 
ale lui Tătaru care, de altfel, a și 
fost eliminat în min. 48 împreună cu 
Stancu, în urma unui schimb de lovi
turi, după un fault comis de primul. 
Arbitrului V. Măicănescu îi reproșăm 
faptul că n-a știut să stăpmească jo
cul în prima repriză, lăsîndu-1 liber 
atunci cînd trebuia să țină în frîu 
jucătorii.

LOCOMOTIVA: Dungu-Greavu,
Vărzan, Macri-Stancu (Seredai), Lan. 
ga-Copil, Seredai. Olaru, Georgescu. 
Filote.

C.C.A. : Voinescu-Dragomirescii, A- 
polzan, Ivănescu-Staicu, Jenei-Caco
veanu, Onisie, Bukossy, Costea, Tă
taru.

PETRE GAȚU

O grea și dureroasă înfringere a
(Urmare din pag. 1)

rând, în linia a treia, căpitanul echi
pei, Celaya (duminică, linia a doua) 
joacă la Biarritz tot în linia a treia, 
la fel pilierul Quaglio, uneori și 
Mias. In felul acesta ne vom da 
seama că francezii ne-au dominat nu 
numai prin forma jucătorilor din gră
madă, ci și printr-o viteză mult su
perioară. Datorită acestui lucru, ei au 
ini(iat numeroase atacuri în trombă, 
interealîndu-se în propria lor linie de 
trei sferturi și au sufocat astfel com
plet apărarea noastră, lipsită de
aportul și ajutorul înaintașilor.

O comportare nesatisfăcătoare a 
avut-o și compartimentul treisferturi- 
lor. Și dacă baloanele talonate cu

^^onosport
peana, grupa a VIH-a. In clasamentul 
respectiv primele două locuri sînt ocu
pate în ordine de Irlanda de Nord și 
Portugalia cu cite 3 puncte, urmate de 
Italia cu 2 puncte. In meciul de la Li
sabona portughezii au învins cu 3—0 
(1—0,\ Italienii care mai au de jucat un 
meci cu Irlanda de Nord la Belfast (me
ciul din 4 decembrie (2—2) fiind amical, 
în urma neprezentării arbitrului oficial 
desemnat) au neapărată nevoie d« o 
victorie pentru a-și menține șansele de 
calificare (le este suficient apoi un meci 
egal la Belfast). Noi credem că vor 
obține victoria, mai ales că joacă pe 
teren propriu așa că indicăm 1.

IV. Lyon—Reims
Lyon — care a cedat duminică pe te

ren propriu cu 0—3 în fața Iul Sedan — 
va înitîlni liderul, Reims care în ultima 
etapă a reușit să smulgă în deplasare 
— cu 4 minute înainte de sfîrșitul me
ciului — un punct lui Marseille. Părerea 
noastră e că Reims va reuși și de data 
aceasta cel puțin un scor egal. Adică 
„X” și „2”.

V. Toulouse—St. Etienne
încă neînvinsă, dar cu 13 meciuri egale 

din 17 disputate, St. Etienne are o sar
cină grea în fața lui Toulouse, echipă 
care știe să joace acasă. Situația apare 
deci destul de clară: „1” pentru gazde 
și ,,X” pentru St. Etienne.

VI. Angers—Nice
Angers e o formație constantă în re

zultate indiferent terenul pe care joacă 
(8 puncte acasă; 8 în deplasare). Nice 
în schimb a obținut 13 din cele 15 puncte 
pe teren propriu. Ca atare, în calitate 
de oaspe nu se arată deloc primejdi
oasă. Victoria gazdelor se concurează 
deci, cel puțin în pronosticul nos
tru: „1”.

VII. Sedan—Valenciennes
Echipa oas>pe se comportă m^ftocriu în

Probleme ale atletismului nostru 
in discuția antrenorilor

Cu prilejul recentei conferințe me
todice a antrenorilor de atletism din 
întreaga ța.ră s-au ținut și două 
ședințe care, dacă putem spune ast
fel, au avut loc în afara ordinei de 
zi.

Prima: un concurs cu întrebări inti
tulat „Știi atletism?”. Cînd printre 
spectatori și concurenți se aflau Moi
na, Soter, Zîmbreșteanu, soții Kiss, 
și mulți alții, întrebarea părea ne la 
locul ei. Și totuși, cîte peripeții, cîte 
răsturnări neprevăzute de situație (e 
destul, poate, să spunem că nici unul 
din cei amintiți n-a terminat învin
gător...).

Cea de a doua ședință de care 
vorbeam a avut tin alt caracter. Am 
putea socoti însă că și de data a- 
ceasta antrenorii au trebuit să răs
pundă la întrebarea: „Știi atletism”? 
Dar nu cu date generale, cerute de 
capriciul examinatorului, ci cu pro
bleme mari și mici, rupte din reali
tatea activității lor de zi cu zi.

REDRESAREA ATLETISMULUI 
PROVINCIAL

S-au arătat multe lucruri în acea 
ședință în care antrenorii au venit 
să-și spună părerea despre căile de 
îmbunătățire a activității atletice din 
țara noastră. Dar de cele mai multe 
ori s-au făcut auzite glasuri care 
cereau redresarea atletismului pro
vincial. In majoritatea centrelor din 
țară situația actuală a atletismului 
nu este mulțumitoare nici ca mod 
de organizare și nici ca folosire a 
posibilităților existente. Dintre propu
nerile făcute, am reținut:

— înființarea unor centre de atle
tism pe orașe, în cadrul cărora să 
activeze toți antrenorii din localitățile 
respective, cei mai buni alteți și cei 
mai talentați juniori. In felul acesta 
s-ar evita o inutilă risipire de forțe. 
Antrenorii ar avea posibilitatea să 
se specializeze pe grupe de probe. 
Stadioanele cu amplasamente de a- 
tletism ar fi folosite integral. La 
Sibiu, Oradea, Sighișoara, Arad și 
în multe alte orașe în care atletismul 
stă pe loc, înființarea acestor centre 
se va dovedi salutară.

— mai multă atenție la întocmi
rea calendarului competițional intern 

curaj de lordăchescu (singurul îna
intaș romîn, care alături de Blăgescu, 
a corespuns într-o oarecare măsură) 
au fost deschise și au ajuns pînă la Chi- 
riac, care a jucat mulțumitor, apoi 
de aci mai departe, căderea noastră 
a fost completă. Centrii (inexistenți): 
aripile (mai ales Tîbuleac, depășite în 
viteză) iar Penciu (în formă foarte 
slabă) au fost o „pradă” ușoară pen
tru francezi, lăsîndu-se „păcăliți” ca 
niște începători.

Și totuși scorul și comportarea pe 
teren nu reflectă adevărata valoare 
a echipei romîne. In această direcție 
comentatorul sportiv pentru rugbi al 
radiodifuziunii franceze, Loys Vanlee 
ne a spus după joc că pentru el corn 
portarea echipei noastre este de ne-

deplasare. Sedan joacă bine acasă și-n 
plus pare a fi ’în formă (a dispus du
minică în deplasare de Lyon cu 3—O). 
Sînt suficiente aceste argumente pentru 
a trece pe buletine • „1” solist? Noi cre
dem că da.

Vni. Nfmes—Racing Paris
Din nou o formație gazdă care știe 

să-și fructifice acest avantaj. Dar to
tuși, de data aceasta. ,,1” solist ni se 
pare un pronostic mult prea temerar. 
Racing Paris, indiferent de forma de 
moment pe care o arată, rămîne o 
echipă de valoare. Vom acorda deci și 
parizienilor cel puțin șansa uniri meci 
egal, fn concluzie: .,1” și „X”.

IX. Marseille—Metz
Turul campionatului s-a terminat... 

lăsînd cele două echipe de mai sus în 
situația de serioase candidate la retro
gradare. Care aintre ele va „inaugura” 
oare ret tirul cu o victorie? Noi credem 
eă Marseille care duminică a condus, 
tot pe teren propriu, pe Reims timp de 
85 minute de joc.

X. aocha<ux—Lens
Sochaux este o echipă 6»? temut pe 

teren propriu. Lens, fără a excela în 
deplasare, începe totuși returul clasată 
pe locul secund la care desigur nu vrea 
să renunțe. Vom acorda deci oaspeților 
șansa unui meci egal („X”) iar gazdelor 
un pronostic care pentru cei mai cura
joși ponte deveni solist: „1”.

XI. Ui! -Ales
Un meci la care putem trece din nou 

un singur pronostic: „1”. Aceasta deoa
rece Lille a arătat, în special în ulti
mele etape, o formă Lună (duminică 5—5 
în deplasare cu Nice), în timp ce Ales 
„schioapătă” serios, mai ales pe teren 
străin (0—5 în ultima etapă cu Lens). 
Sîniteți de acord si dumneavoastră?

XII. Monaco—Bcriers
Dintre proaspetele promovate Beziers 

pare cea mai... apropiată' de reîntoarce
rea în campionatul categoriei secunde. 
Monaco este o formație de valoare — 
dovadă și locul ocupat în clasament — 
(far... mare furnizoare de surprize. De 
data aceasta credem că nu va mai da 
ocazia să-i... admirăm această ultimă 
„calitate” și ,,1” trecut pe buletine va 
deveni pronostic exact. 

și internațional, pentru orașele din 
provincie.

„RIVALITATE" PROFESORI-AN'TRE- 
NORI?

Este simptomatic cit de mulți vor
bitori s-au referit la problema atletis
mului în rîndurile elevilor. Unanimi
tatea a fost absolută nu numai în a 
recunoaște aportul uriaș pe care îl 
poate aduce angrenarea elevilor la 
ridicarea nivelului atletismului nostru, 
ci și în discutarea unui alt aspect: 
relațiile dintre profesorii de educație 
fizică și antrenori. In multe locuri s-a 
creat între cele două categorii de 
educatori ai tinerei generații de atleți 
o „rivalitate” care nu poate duce la 
nimic bun. La Brăila, bunăoară, ne
înțelegerile dintre antrenorul Tomescu 
și profesori au dus la desființarea co
misiei de atletism a orașului și la 
quasi-totala lîncezire a activității a- 
t'etice. La Tg. Alureș, Ploești, situa
ția nu e cu mult mai bună. Și ce 
păcat! E loc destul în mișcarea 
atletică și pentru profesori și pentru 
antrenori. Se cuvine însă ca forurile 
de resort din M.l.G și U.C.F.S. să 
reglementeze starea actuală de fapt, 
în așa fel îneît cadrele existente să 
poată lucra cu toate forțele pentru 
promovarea elementelor tinere.

POSIBILITĂȚI NEFOLOSITE

La Arad exista o sală foarte bună 
dar care s-a deteriorat și se deterio
rează datorită indiferenței organelor 
locale. La Cîmpina există un sta
dion bun pentru atletism, sînt spe
cialiști, activează și o școală de tine
ret. Lipsește însă sprijinul regiunii 
(în 1957 nu s a primit nici un lei 
de material). Lista exemplelor poale 
continua. Ele arată că și în condițiile 
existente se poate face mai mult pen
tru atletism.

Antrenorii au mai relevat și alte 
aspecte ale activității noastre atle
tice. Și dacă au insistat mai mult a- 
supra greutăților și lipsurilor au fă
cut-o pentru că acum, cînd se pun 
bazele activității viitoarei federații de 
atletism, este bine ca aceste lucruri 
să fie în primul rînd cunoscute.

rugbiului nostru 
înțeles. Echipa care a jucat la Bor'- ' 
deaux a fost umbra celei care a fost 
la un pas de a învinge Franța la 
București.

In aceeași ordine de idei, arbitrul 
italian Silvio Pozzi ne-a declarat: 
„Nu recunosc echipa Romîniei pe care 
am arbitrat-o acum cîteva luni. .Mă 
așteptam la victoria francezilor, dar 
la un scor strins. Nu știu ce s-a 
întîmplat cu echipa dvs. pe care am 
apreciat-o și o apreciez ca una din 
cele mai bune din Europa. Echipa mi 
s-a părut surmenată, lipsită de poftă 
de joc”.

Ziarul „FRANCE SO1R” care a a- 
părut în ediție specială, a explicat 
înfringerea romînilor prin jocul slab 
al înaintării, care nu a plecat nicio
dată la atac și- nu a fost capabilă 
nici un moment să țină în frîu pe îna
intașii francezi în formă excelentă.

Cete 39 de puncte au fost obținute 
pentru echipa Franței în felul ur 
mător: Vannier (lovitură de;pedeapsă): 
Boniface (încercare). A urmat apoi 
o încercare a lui Crauste. o încer
care a aripei Dupuy care a înscris 
la centru și în ordine încercările lui 
Boniface, Dupuy, Vannier. Dupuv și 
Vigier. Iar fundașul Vannier a 
transformat șase din aceste încercări 
realizînd în total 18 pu.icte pentru e- 
chipa sa. întreeîndu-și recordul de la 
București cînd a marcat 15'

Au jucat formațiile: FRANȚA:
VANNIER - DUPUY. BONIFACE,
BOUQUET, Maitduv-Vignes, DANOS- 
CARRERE. BARTHE. CRAUSTF-
MIAS, CELAYA-DOMENECH, VI- • 
GIER, Quaglio.

ROMINIĂ- Penciu-Dobre, llie,. 
Nanu. Tîbuleac-CHIRIAC, lonescn- 
Moraru, Dornțin. Pîrcălăbescu-Mari 
nache, Mladin-Teofilovici, IORDA- 
CIIF.SCU. BLAGF.SCU.

D. 1ONESCU 
maestru al sportului

N.R. Avînd în vedere că nu sîntem 
în măsură să facem o analiză amă
nunțită asupra comportării echipei 
noastre, (materialul de față bazîndo-se _ 
pe telefonul primit de la Bordeaux), 
ne rezervăm dreptul de a ne preciza 
poziția în legătură cu această dure
roasă înfringere și a cauzelor ei, 
după întoarcerea sportivilor romîni î«i

. patrie.
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Zilele trecute 1. S. Pronosport a 
inaugurat o nouă metodă de lucru 
pentru a limita sfera hazardului în al
cătuirea buletinelor. Plecînd de la pre- 
miza că succesul la Pronosport nu 
este deloc accidental, de domeniul așa 
zisului noroc, ci depinde în mod obiș
nuit de un studiu, de un caicul^ minu
țios și de o combinare inspirată, teh
nicienii Pronosportului au organizat in 
sediul agenției Centrale din Oalea 
Victoriei nr. 9 un centru de inițiere, 
cu porțile larg deschise teată z'ua 
pentru masa jucătorilor Ia Pronosport. 
Acolo, funcționari priccpuți atît în tai
nele balonului rotund, cît și în ope
rațiunile de combinare și de comple
tate a bulei relor multiple, servesc 
cu toată amabilitatea pe cei mulți 
care le cer informații în acest sens.

Duminică d'wneața, la o oră destul 
de matinală, mu'te zeci de amatori 
pronosportiști se perindau în holul a- 
genției centrale Unii studiau meciu
rile etapei din aceeași zi, folosind bo
gatul material documentar oferit de 
revista „Pronosport" sau de graficele 
și clasamentele atîrnate pe pereți, 
iar alții — mai harnici — își_ sțrîn- 
gecu date despre ce va avea să fie la 
22 decembrie. Centrul de inițiere eră 
asaltat de către cei care se pregăteau 
pentru... viitor. întrebările curgeau 
în avalanșă, răspunsurile soseau 
prompt, clar și răspicat.

— Vă rog, în ce constă concursul 
special de duminică 22 decembrie?

— Este vorba de un concurs obiș
nuit cu cîștigurile sale binecunoscute 
și, în plus, numeroase premii specia
le acordate în obiecte de către între
prinderea noastră!

— Pe ce bază vor fi acordate aces
te premii speciale?

— Indiferent dacă un buletin sim
plu sau colectiv este cîștigător sau 
nu In concursul obișnuit, posesorul 
său participă la tragerea din urnă 
pentru premiile speciale. Dreptul de 
participare la tragerea din urnă este 
acordai de cupoanele numerotate e- 
liberate la depunerea buletinelor obiș
nuite. Nu uitați să cereți agenției unde
- ■ . . -----

depuneți buletinul un 
poarte egal cu numărul 
variantelor jucate la concursul nr. 51, 
etapa din 22 decembrie.

— Și premiile speciale în ce con
stau ?

— Premiul cel mare este un auto
mobil Skoda, există, e gaia cumpărat 
și are culoarea vernil, l’d invită nu
mai să jucați, urindu-vă succes la 
tragere. Urmează alte numeroase pre
mii (3 motociclete Panonia, 3 dormi
toare complete, 10 mașini Aragaz cu 
trei ochiuri și butelie, 2 televizoare, 10 
biciclete, 20 ceasuri de mină și toi 
atitea aparate de radio, 4 mașini de 
spălat rufe ș a.), toate distribuite prin 
tragerea din urnă din ziua de 26 de
cembrie ac. Întreprinderea noastră 
rezervă și o altă surpriză... pronos- 
portiștilor conștiincioși, invitindu-i la 
26 decembrie să asiste mai întii la 
tragerea din urnă și apoi la spectaco
lul „Revista 58" dedicat lor in acea 
seară la Savoi.

număr de cu- 
buletinelor sau întrerupte în 

propiatului turneu ’ pe care i 
Bucureștiului îl va întreprinde 
R. D. Germană și în R. F. Germană, 
jocurile de handbal de sală vor fi re
luate abia în lima ianuarie. Pînă a- 
tunci însă în calendarul competițional 
sînt prevăzute o serie de întreceri, care 
vor stîrni — desigur — interesul 
spectatorilor bucureșteni.

Astfel, joi 19 decembrie în sala Flo. 
reasca va începe un turneu inter-o- 
rașe, la care participă echipele mas
culine București /, București II, Re
șița și Orașul Stalin. Meciurile din 
cadrul acestui turneu vor continua vi
neri 20 și sîmbătă 21 decembrie tot 
în sala Floreasca. In prima zi a tur
neului se vor disputa partidele: Bucu
rești I — Reșița și București II — 
Orașul Stalin.

Capitală din cauza a- 
echipa 
: în

vreme în 
de hochei 
cînd — 

sporturi de 
iarnă — se vor organiza primele me
ciuri. Desigur că în antrenamentele 
lor formațiile noastre fruntașe au și 
disputat jocuri amicale, de verificare 
și poate chiar in clipa în care citiți 
aceste rînduri hocheiștii de la Mierctl. 
rea Ciuc, Gheorghieni, Rădăuți sau 
Orașul Stalin, centre unde tempera
tura a fost mai îngăduitoare cu ei, 
se și „războiesc" pe gheață într-tin 
meci... Ia două porii.

Nu
mult timp pînă cînd vom pufea a- 
sista și la prima competiție oficiaiă. 
Favorizați ca întotdeauna — de cli
mă, firește! — spectatorii din Miercu
rea Ciuc vor fi martorii primelor 
partide oficiale. Aceasta pentru că 
în acest orășel al hocheiului pe gheață

a mai rămas însă nici prea

se va disputa cupa „30 Decembrie*1, 
organizată de comisia raională de 
hochei pe gheață și de colectivul spor
tiv Recolta din Miercurea Ciuc.

La această întrecere pot participa 
echipele de categoria A și B care îsi 
vor da adeziunea pînă la data de 23 
decembrie. Sistemul de disputare 
întrecerii este cel eliminatoriu, 
în cazul cînd un meci se termină 
egalitate el va fi prelungit cu două 
reprize a cîte 5 minute. Dacă egalita
tea se menține și după prelungire se 
va califica echipa cea mai tînără. E- 
chipele participante vor fi împărțite 
în două serii, criteriul de alegere al 
capilor de serii find clasamentul fi
nal al campionatului din anul 1957. 
Mai răinîne să vă comunicăm un sin
gur amănunt: datele de disputare. Pri
ma competiție de hochei pe gheață va 
avea loc între 26 și 30 decembrie...

al 
iar
la

555 p., 
Rotaru
Almă-

542 p.,
Elena

525 p.;

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE HANDBAL DE SALA LA 

TIMIȘOARA

TIMIȘOARA 16 (prin telefon). — 

bai de sală, 
litate s-a disputatLa volei

LEIPZIG AWISSENSCHAFT
TRACTORUL ORAȘUL

ORAȘUL STALIN 16 (Prin 
fon). — Intîlnirea internațională 
volei dintre echipele Tractorul din lo
calitate și AVissenschaft din Ltepzig 
s-a încheiat cu victoria oaspeților cu 
3—2 (15—11, 6—15, 16—14, 9—15. 
15—7). Jocul n-a corespuns din punct 
de vedere tehnic, abundind greșelile 
de preluare, mai ales cele din ser-

Un nou sport? Nu, dimpotrivă. Un 
'sport foarte vechi, a cărui istorie 
se întinde peste veacuri. Este nou 
însă, chiar în fașă, în țara noastră, 
Cîte ceva am aflat citind ziare străi
ne, apoi un material în revista „Sta
dion" 
revista 
zică și 
int Unire 
reușite demonstrații) la Praga. Zi
lele trecute am auzit vorbindu-se 
din nou des are judo și despre faptul 

rcă a început să „prindă" în rîndu- 
rile tineretului nostru. Cum subiectul 
pare să intereseze un mare număr 
de oameni, am avui o convorbire cu 
profesorul Florian Franzzei, neobosit 
animator și inițiator al unor centre 
de învățare a judo-ului.

..Am auzit că s-a luat de către 
comisia centrală de lupte inițiativa 
răspîndirii, învățării și în scurt timp 
a practicării în concurs a judo-ului".

„Intr-adevăr, de aproape un an de 
zile am început un experiment cu 
elevii școlii medii mixte nr. 7 (I. L. 
Cw-apiale) și m școlii medii nr. 12 
(Spiru Haret). De curînd am 
tnceout și alte acțiuni de acest gen 
In tară. La Timișoara am inițiat un 
centru de antrenament pentru tine
ret. iar la București s-au făcut pri
mii pași în mediul universitar (la 
Institutul 
tatea de Științe Juridice), 
fium sint în curs.

„Credem că ar fi util să 
pe scurt ce înseamnă judo".

Judo — așa cum este el 
Ustăzt — derivă din vestul 
Ar fi greu

și nu de mult un articol în 
de specialitate „Cultură fi- 
sport". Am văzut chiar și o 

internațională (însoțită de

Agronomic și la Facul-
Al.te ac-

explicați

practicat 
jiu-jit.su 

_ de precizat pe scurt
conținutul acestei noțiuni. In gene
ral. este vorba de o luptă cu ori
gină japoneză, bazată pe elemnte 
t&tnice care au ca scop trîntirea 
diver surului și imobilizarea lui. Jiu- 
jitsu înseamnă „arta supleții". In 
evoluția sa istorică a luat caracterul 
unui adevărat sistem de cultură fi

tele-

ÎNTRECUT
STALIN
Puțin mai insistenți înviciul direct

ultimul set campionii RDG au reușit 
să cîștige setul și cu aceasta și victo
ria. S-au remarcat: Schreiber. Maesch. 
Burger (Wissenschaft), Bărbuță și 
Stânei (Tractorul). In continuarea 
turneului, echipa oaspe va juca 
miercuri 18 decembrie la Cfuj cu 
Știința.

Gh. Măzgăreanu 
corespondent

Spori vechi cit lumea

LA PRIMII PAȘI
IN ȚARA NOASTRĂ

Interviu cu prof. Florian Frazzei
zică, prin încadrarea în normele unui 
regulament tehnic, devenind astfel 
un adevărat sport. Ju-do (do = 
drum, cale, metodă).

„Ați putea să ne faceți un scurt 
istoric al acestui sport ?“

„El a apărut pentru prima dată 
bi vechea Japonie sub forma Jiu- 
jitsului. In epoca feudală, casta sa
murailor creează un sistem de apă
rare, prin care (în afară de forța 
armelor) își putea impune superiori
tatea fizică asupra oamenilor de 
„rînd". Acest sistem consta într-o 
luptă cu apucări, trintiri, torsionări 
ale membrelor etc., care provocau 
dureri intense, insuportabile.

Legenda spune că apariția jiti- 
jitsului s-ar datora unui medic ja
ponez care a cercetat un fenomen 
natural. El a observai în timpul unei 
furtuni că ramurile groase, rigide, 
ale unui copac se rupeau mai ușor 
decît cele subțiri. Acestea fiind mai 
elastice reveneau de cele mai multe 
ori la poziția inițială, fără a se rupe. 
De aci a apărui principiul: la baza 
luptei să nu stea forța brutală ci 
elasticitatea, suplețea, (jiu = moale, 
elastic, suplu, jitsu = artă). Jiu- 
jitsul s-a răspindit repede, creîndu-se 
diferite școli, deosebite între ele 
mai mult prin nume decît prin esență 
(takeuchi-ryu, 
ryti etc.).

Cel care a unificat sistemele răz
lețe, punlnd bazele noului sport judo 
a fost profesorul japonez J’goro Kano. 
Centrul de inițiere a fost realizat la 
institutul Rodokan din Tokio în anul 
1882. Formula tehnică a fost comple
tată în 1387 și perfectată în 1922 c'nd 
a luat ființă societatea culturală 
Kodokan.

Cu timpul judo-ul s-a răspindit în 
lumea întreagă. In vechiul continent 
s-a constituit Uniunea Europeană de 
Judo. La noi cel care a făcut cunos
cute unele elemente tehnice a fost 
japonezul Ishiguro în anul 1928. 
Școcda sa a fost continuată in cadrul 
ANEF-utui.

„Se pare că judo exercită o serloa-

kito-ryu, sekiguchi-

să atracție. Cum vă explicați aceas
ta?*.

Judo-ul are un caracter dinamic 
spectacular și utilitar. Un caracter 
esențial care-l apropie de lupta reală 
și care-l deosebește — în același 
timp — de celelalte genuri de luptă 
este însăși finalitatea sa; adversa
rul este pus în imposibilitate de a 
continua lupta, cerind el 
ce tarea ei.

„De fapt, cum se 
lupta?"

„In spațiul restrîns al
viu este cam greu de explicat, 
schița, totuși 
de sjUșL Lirici 
sarultn 
spre deosebire de lupta clasică sau 
liberă, victoria netă (tuș) nu poate 
fi obținută decît dacă adversarul 
este ținui cu umerii pe saltea 30 
secuăde. Uneori cel de desubi poate 
termina învingător.

Victoria categorică se produce 
atunci cînd un adversar este imobi
lizat prin pîrghie dureroasă: 
exemplu, 
cotului in 
că dureri 
să ceară 
găt sau < 
palma.

„Am vrea să ne 
tegorii, clasificare etc.“.

„Făcînd o analogie cu categoriile 
de clasificare la alte sporturi, cla
sificarea la judo începe cu „centura 
albă" (începători) și termină cu „cen
tura neagră" (maeștrii sportului). 
Sportivii sînt clasificați în categorii 
(hyn) 
lorică 
dinea 
tura 
și 4, _
3 (sankyu), 2 (nikyu) și 1 (ikkyu)

„Centura neagră are 10 grade, 
cel mai valoros fiind ultimul în or
dinea crescîndă a numerelor, adică 
gradul 110. (iată gradele ..centurii 
negre" de ia 1 la 10; shodan, widan,

_ In
cadrul concursului republican de hand- 
* * etapa regională, în loca-

_ duminică după-
amiază o interesantă etapă, în care a 
fost programată și partida derbi a a- 

Timișoara— 
au condus 

metalurgiștii

cestei întreceri : Știința 
Ene rgia Tehnometal. Deși 
în majoritatea timpului __
au părăsit terenul învinși. Eehipa ^stu
denților timișoreni a cîștigat întîlni- 
rea cu scorul de 24—22 (3—12).

In celelalte meciuri s-au înregistrat 
următoarele rezultate : masculin : Lo
comotiva Timișoara—Metalul Reșița 
11-9 (2-3), Recolta Ghiarmata—Recolta
Jimboiia 16-15 (5-9): feminin : Știința
Timișoara—Metalul Reșița 3-2 (2-1); FI. 
roșie U.T.T.—FI. roșie Industria Linei 
C-l (3-1).

Ca urmare a acestor rezultate în 
clasamentul echipelor masculine con
duce echipa Știința Timișoara.

„CUPA 50 DECEMBRIE*4 LA TIR

Colectivul sportiv Progresul Sănăta
tea a organizat vineri, sîmbătă și du
minică pe poligonul Progresul un in
teresant concurs de tir pe ținte re
duse -dotat cu „Cupa 36 Decembrie44. 
De remarcat că la proba rezervată ju
niorilor au luat parte 18 concurenți. 
Iată rezultatele tehnice : ARMĂ LI
BERA CALIBRU REDUS 3x20 — se
niori : 1. Iosif Sîrbu 561 p., 2. H. Herș-

covicl Antonescu
4. Enea Valentin 555 p., 5. N. 
546 p.; senioare : 1. Parasc.hiva 
jan 543 p„ 2. Sanda Ioanovici 
3. Anca Giurchescu 528 p., 4.
Seimeanu 525 p., 5. Maria Otz 
juniori : 1. Ion Giuglan 546 p., 2. Mir
cea Străoan-u 539 p., 3. Iosif Aron 530 
p., 4. M. Maicovici 529 p., 5. Septimiu 
Dănescu 521 p.

CAMPIONATUL DE LUPTE 
PE ECHIPE 

CLASAMENTUL DEFINITIV
1. Dinamo București

30 30 0 0 424- 54
2. Energia Sinaia

30 28 1 3 333-155
3. C.C.A. București

30 23 3 4 289-177
4. Progresul Lugoj

30 15 6 9 241-217
Energia Reșița

30 16 3 11 228-222 
Energia Or. Stalin

30 16 3 11 236-222 
Locomotiva Timișoara 

30 13 4 13 236-230
Voința Tg. Mureș

30 13 3 14 217-241
9. Progresul București

30 12 ---------------
10. Energia Baia

x 30 11
11. Dinamo Satu

39 10
12. Locomotiva Oradea

30 7 10 13 219-255 (140-
13. Energia Hunedoara

30 7 4 19 190-276 (104-
14. Energia Cluj

30 6 5 19
15. FI. Roșie Cluj

30 6 2 22
Roșie Arad

30 0 4 26
CUPA 30 DECEMBRIE" 

LA RUGBI
Disputate pe un timp foarte frumos, 

meciurăe de dpanTîică au arătat o 
dată mal mult ca se poate juca și „la 
rnînă" și că pentru victorie nu mai 
trebuie ’ întrebuințate loviturile 
picior. Așa se explică f?ptu! că tos® 
victoriile de ieți au fos.t rsajizațe_ prM 
încercări "toarte frumoase ale ariniloițl 
— ex. Gică Petrescu (Energia Mine) 
a marcat 6 îrtcercări edhipei Tîliărul 
Dinamovist — sau centrilor — ex. —■ 
Georgescu (C.S.A. Ploești) a marcat 
o frumoasă încercare în meciul cu 
Știința I.M.F. Rezultatele tehnice, în 
etapa de duminică sînt următoarele: 
ENERGIA MINE — T1NARUL DI
NAMOVIST 36—0 (18—0), ENERGIA 
PLOEȘTI — C.C.A. (tineret) 29-0 
(14-0) și C.S.A. PLOEȘTI - ȘTI
INȚA I.M.F. 3-0 (0-0).

Miercuri la ora 15 pe stadionul Ti
neretului are loc restanța dintre 
C.S.A. Ploești și Energia Ploești, care 
va decide echipa cîștigătoare a „Cu
pei 30 Decembrie".

5.

6.

7.

8.

(314-110-44)

(196-135 32)

(156-133-3#)

(136-103-36)

(112-116-26)

(120-116-16)

(142-

(124-

2 1« 210-256 
Mare

3 16 214-246 
Mare

5 15 196-266

90

83

79

65

65

94-34)

93-24)

84-34)

59

56

55

55

54

48

desfășoară

unui inter-

însuși in-

16. FI.

acțimie vaj® demonstrează cît de 
speciacSos este judo-ul

spre 
acțiune asupra articulației 

t extensie. Aceasta orovoa- 
care-l obligă pe cel atacat 
încetarea 

atingerea
luptei prin stri- 
adversarului cu

vorbiți despre ca-

și grade (dan). Ordinea va- 
a sportivilor nu respectă or- 
crescindă a numerelor. „Cen- 

albă" întrunește categoriile 5 
„centura cafenie" categoriile

sandan, yodan, godan, kohudan, 
chidan, hachidan, kudan, judan).

„Ca încheiere vă rugăm să ne spu
neți ce părere aveți despre perspec
tivele judo-ului în țara noastră.“

„Luînd ca punct de plecare entu
ziasmul cu care a fost primit in ria
dul tineretului, cred că judo-ul va 
căpăta o mi': dezvoltare, cu atît mai 
mult cu cit acesta are o asemănare 
cu sportul național, trînta. In ce pri
vește activitatea competițională. cred 
că se va putea vorbi despre așa 
ceva abia peste 2-3 ani. înainte de 
a termina aș vrea să fac citeva pro
puneri care au ca scop răspîndirea 
și practicarea acestui sport pe baze 
temeinice:

a) crearea 
tehnice bine 
de materiale 
înființarea de secții de judo ne Ungă 
colectivele sportive; d) introducerea 
judo-ului în programa de studii a 
I.C.F.; e) editarea unei cărți de 
judo; f) organizarea de demonstrații 
cu ocazia întrecerilor de lupte și a 
altor intUniri; g) dacă este posibil, 
aducerea unui antrenor străin.

Ca aceasta am încheiat interviul 
nostru, iar prof. Frazzei și-a expri
mat convingerea că în curî'J ziarul 
nostru va avea ocazia să se ocupe 
și de acest sport.

shi-

unui corp de cadre 
pregătite: b) procurarea 
tehnice documentare; c)

174-278

185-269

136-338

(

(

(

76-

86-

86-

47

44

34

V. Hosu — copesp.

A apărut

REVISTA DE ȘAH

1 Nr. 12
pe drumul fiâuririi♦ * ♦ Zece ani

unei vieți noi
♦ ♦ ♦ 'Reorganizarea mișcării de cul

tură fizică — un nou pas înainte
“ Unffurea.uu—Impresii de la cam

pionatul mondial feminin
R. Voia — Rodica Manolesc-u — 

campioană a țării pe 1^57.
Succesele maestrului internațional 

V. Ciocîltea în Iugoslavia
I SEMIFINALELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN

Din. toată lumea (rezultatele ulti
melor concursuri)

A. Negrea: Varianta închisă a a- 
părării siciliene

Din partidele vechilor maeștri
I Partide de la ultimele concursuri 

Activitatea șahistă în țară 
Studii șl probleme — concursurile 

[internaționale ale revistei
V. Korolkov — O partidă ^princi

pială.”
Combinații, partide scurte.

c.

jit.su
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6 SPORTIVE

Scholtmeyer (Olanda)

ÎNĂLȚIME

GREUTATE

ÂNA ȘERBA.h

800 METRI

190 METRI
SULIȚA

M. GARDURI80

200 METRI

400 METR!
LUNGIME

Recordurile pati natorilor chinezi

patinatorii

a sta- 
cy tkr»

( — ) Zibina (UJt.S.S.)
(52,24) Zatopkova (Cen.)

Tai-Ciuan 
la 5000 m

55.3 (56,6)
55.4 (5f,9) 
55,4 (56,1)
55.6 ( - )
55.7 (55,7) 
5C.7 (55.5)

chinezi 
progres

53.6 (f5,9) Itkina (U.R.S.S.)
54,4 (56,4) Somutova (U.R.S.S.)
54.7 (fl>,2) Donath (R.D.G.)
54,9 (56,4) Lazareva (U.R.S.S.)
55,3 (55,9) Parlink (U.R.S.S.)

6,20 (6,67) Kazmina (U.R.S.S.)
6,27 (6,35) Kreszinska (Foîoniaj
647 (6,60) Bîstrova (U.R.S.S )

Avramova (U.R.S.S.) 
Ermolaeva (U.R.S.S.) 
Aukne (U.R.S.S.) 
Palțeva (U.R.S.S.) 
Safronova (U.R.S.S.) 
Otkalenko (U.R.S.S.)

BALAȘ (ROMINIA) 
Cencik (UJLS.S.) 
MocUina (UR-S.Sj

Kuzmițfeva (U.R.S.S.) 
BUDA (ROMINIA)

Mathe (R.F.G.) 
Bignal (Anglia) 
Puzan (U.R.S.S.)
Ber.net (Anglia) 
Etherton (Anglia)
Simakova (U.R.S.SJ

16,56 (16,56)
16,26 (16,76)
16,17 (16,60)
16,13------
15.83
15,52
15,42
15,23
ir.ii
15,01
14.96
14,81
14,77
14.71

6,15 ( —) SeonBuchner OUF.GJ 
6,11 ( —) Maremăe (U.R-S.S.) 
6,10 (6,63) Roskosna (Ceh.)
6,03 ( — ) Krepkina (U.R.S.S.)
6,63 (6,12) Popova (UJi.Ș.S.)
6,63 ( — ) Stubnik (R.D.G.) 
16,17 (16,60) Doinikova (U.R.S.S0
6,00 ( —) Wieczorek (Polonia)
6.00 (5.86) “ * —-------'--------- *

acum listele performerelor

Krepkina (U.R.S.S.) 
Deconskaia (U.R.S.S.) 
Buianova (U.R.S.S.) 
Popova (U.R.S.S.) 
Itkina (U.R.S.S.) 
Bloemhoff (Olanda) 
Hendrix (R.F.G.) 
Kobrariova (U.R.S.S.) 
Rezcikova (U.R.S.S.) 
Kohler (R.D.G.) 
Weston (Anglia) 
Leone (Italia)

55,19
53,16
52.57
52.C4
0,51
51.36
56,77
58,59
56.57
4S.55
49,25

2:65.4 (2:16,8) Ermolaeva (U.R.S.S.)
2:05,8 (2:05,8) Otkalenko (U.R.S.S.) 

2:06,8 (2:67,7) Lesther (Anglia)
2:07,6 (2:07,5) Donath (R.D.G.)

2:07,6 (2:06,9) Levitska (U.R.S.S.)
2:07,9 (2:09,9) OȚEL (ROMINIA)
2:08,0 (2:11,7) Avramova (U.R.S.S.)
2:08,4 (2:12,5) Mukanova (U.R.S.S.)
2:06,6 (2:08,1) Kazi (Ungaria)
2:66,7
2:68,8
2:69,3
2:09,7
2:09,8

(2:09,0) Sasvari (Ungaria) 
( —) Bansagl (Ungaria) 
(2:11,6) Mullerova (Ceh.) 
(2:09,8)
(2:12,5)

Itkina (U.R.S.S.) 
Kohler (R.D.G.) 
Kcbranova (U.R.S.S.) 
Armitage (Anglia) 
Young (Anglia) 
Janiszewska (Polonia) 
Bloemhoff (Olanda) 
Popova (U.R.S.S.) 
Bulanova (U.R.S.S.)

S4.2 (24,2) Dekonskala (U.R.S.S.)

1,76 (1,73)
1.75 (1,66)
1,7» (1,61)________ ___________
1,7» (1,7») Pisareva (U.R.S.S.)
1,68 (1,74) Hopkins (Anglia)
1,68 (1.7»> Balloo (U.R.S.S.).. ----------

pe lista celor mai bune atlete europene ale anului 1957

o creștere sensibilă a rezultatelor în
registrate. Creșterea aceasta este mai 
evidentă în ceea ce privește perfor
manțele realizate de atletele care în 
1956 se aflau clasate pe locuri de mij
loc în statisticile celor mai bune per
formere europene.

In ceea ce privește recordurile eu
ropene întrecute în 1957, nu putem 
consemna decît: pe acela înregistrat 
la săritura în înălțime de către repre
zentanta țării noastre lolanda Balaș 
cu 1,76 m. In prealabil, Taisia Cen
cik reușise la București, în cadrul cam
pionatelor noastre internaționale, un 
rezultat de 1,75 in. cu care egalase ve
chiul record al continentului-, pe cel al 
cursei de 400 m. plat, în care conform 
hotărîrilor I.A.A.F. cu începere din 
acest an au fost luate în evidență și 
omologate recorduri în această probă 
și recordul de la pentatlon.

In clasamentele anului 1957 figurea
ză la loc de cinste numele a șase din 
reprezentantele atletismului nostru: lo
landa Balaș, Maria Diți, Florica Oțel, 
Ana Șerban, Ana Coman, Elisa beta 
Buda ale căror rezultate fac cinste 
mișcării de cultură fizică și sport din 
țara nostră.

rîșki evict (U.R S-S.) 
Zibina (UJR.S.S.) 
Doinikova (U.R.S.S.) 
Kuznețovi. tU.R.S.S.) 
Press (U.R.S.S.) 
Werner (R.F.G.)

(15,79)
(14,70)
(15,67) . _____
( — ) Sidanova (U.R.S.S.) 
(14,70) Vascenko (U.R.S.S.) 
(15,15) Luttge (R.D.G.) 
(14,76) Sivtsova (U.R.S.S.) 
( — ) Bognar (Ungaria)
( — ) Usenik (lug.)
(14,44) COMAN (ROPINIA) 
( — ) Klimaj (Polonia)

DISC

iată 
cestui an...

(54,76) 
(50,55) 
(50,90)
(52,71) _ ...________
( — ) Zolotukina (UJLS.S.) 
(47,97) MGller (R.D.G.)
(50^3) Elkina (U.R.S.S.) 
(49,33) Lafrenz (R.F.G.)
( — ) Nemcova (Ceh.)
(47,96) Tews (R.D.G.)
(46.10) Kuznețova (U.R.S.S.)

Ponomareva (U.R.S.S.) 
Press (U.R.S.S.) 
Mertova (Ceh.) 
Begle2kova (U.R.S.S.)

Echipele de tenis de masă ale R.P.R. 
din nou învingătoare in R.D.G.
BERLIN (prin telefon}. Sîmbătă și duminică jucătoarele și jucătorii 

de tenis de masă remini au susținut ultimele întilniri în cadrul turneului îi»; 
treprins timp de o săp:ămînă în R.D.G. In ambele meciuri, reprezentativele 
noastre au ieșit învingătoare, cîștigînd cu același scor; (9—1) partidele cu 
selecționatele R.D.G.

Fetele au jucat sîmbătă la Freitahl, o localitate situată la 10 km. da 
Dresda. Cu acest prilej, Ella Zeller și-a luat revanșa asupra lui Mitelstet, 
învingi nd-o cu 2—0 (9, 13).

A doua zi, duminică, Gantner, Harasztoși, Reiter și Cobîrzan au e-; 
voluat la Reichenbach unde au reușit citeva partide interesante. Mai alej. 
Gantr.er care l-a învins după un meci spectaculos pe Schneider, a lăsat 
o impresie deosebită.

Rezultate tehnice: echipe femei: R.P.R.—R.D.G. 9—1 : M. Golopența 
— Lantzsch 2—1, E. Zeiler—Mitelstet 2—0, M. Barasch—Kumtz 2—0, A. 
Rozeanu—Giesier 2—0, A. Rozeanu, E. Zeller—Mitelstet, Lantzsch 2—0, 
M. Golopența, M. Barasch—Giesier, Herber 2—1, E. Zeller—Lantzsch 2—0, 
M. Golopența—Mitelstet 1—2, A. Rozeanu—Kuntz 2—0, M. Barasch—Gies- 

sr 2—0. Echipe bărbați: R.P R. — R D.G. 9—1: Harasztosi—Schneider 
0—2, Gardner—Pieuse 2—0, Cobîrzan—Reiman 2—0, Reiter—Lemke 2—0, 
Gardner, Harasztosi—Schneider, Pieuse 2—0, Reiter, Cobîrzan—Reiman, 
Lemke 2—0, Harasztosi—Pieuse 2—0, Reiter—Reiman 2—0, Cobîrzan— 
Lemke 2—0, Gantner—Schneider 2—0.

ANGELICA ROZEANU

KUȚ, cel mai bun sportiv al anului 1907

După cum transmite Agenția China 
nouă, cu prilejul concursului de pati
naj viteză care a avut loc la Harbin 
patinatorii chinezi a'u stabilit trei noi 
recordul i naționale.

La 500 m femei Ian lun-Sian a 
realizat timpul de 53,7 sec., corecfînd 
cu aproape o secuadă recordul ante
rior. Dar , și mal substanțial a fost 
îmbunătățit recordul la 1500 m, pro-

O țară fără
în turneul

Sorții au decis ca Țara Galilor să 
fie adversara Israelului in confrun
tarea suplimentară care trebuie să 
desemneze o a 16-a finalistă în cam
pionatul mondial de fotbal. Un pro
nostic este greu de făcut, firește, dat 
fiind lipsa elementelor de comparație 
dintre cele dotiă tfiiioare adversare. 
Totuși, dacă ne gindim că galezii au 
reușit în mai o surprinzătoare victorie 

'■ asupra Cehoslovaciei cu 1—0, in pre
liminarii, ei par să fie favoriții vii
toarelor meciuri cu prea puțin cunos
cuta reprezentativă a Israelului.

Alături de Anglia și Scoția, iată că 
vom avea în turneul final o a treia 
reprezentantă a fotbalului britanic. 
Mai lipsește numai o victorie a Ir
landei de Nord asupra Italiei in me
ciul de la 15 ianuarie, pentru ca exact 
un sfert din numărul finalistelor să 
fie provenite de pe pămînt britanic...

Situația aceasta este de-a dreptul 
curioasă. Ea pune pe gînduri chiar oe 
..insulari", care fără să-ș< ascundă 
satisfacția acestui succes multiplu se 
întreabă (cum a făcut-o recent cp

1«,8 (16.9) Eliseeva (U.R.S.S.)
10.8 (ie,8) Kohler (R.D.G.)
1»,8 (1»,7) Bîstrova (U.R.S.S.)
1»,9 (1»,8) Fisch (R.F.G.)
1»,9 ( — ) Eiberle (R.F.G.)
}*.» (lfiiS) Kopp (R.F.G.)
18.9 (1«,7) Golubniceaia (U.R.S.S.)
71,0 ( —) Babovici (Iug.)
11,8 (11,1) Burenkova (U.R.S.S.) 
U,0 (11,1) Trofimova (U.R.S.S.)
11,1 (11,9) SERBAN (ROMINIA)
11,1 (10,9) Grinvald (U.R.S.S.)

11,1 (U,«) Gurevici (U.R.S.S.)
114 ( — ) Safronova (U.R.S.S.)
11,1 ( — ) Togatienko (U.R.S.S.)
114 (11,1) Seonbuchner (R.F.G.)

54,81
53,80

53.77 (52,83) Brommel (R.F.G.)
53,36 (53,86) Iaunzeme (U.R.S.S.)
53,28 (51,96) Figwer (Polonia)
52,69 (50,76) Bogun (U.R.S.S.)
52,38 (47,33) D1ȚI (ROMINIA)
51,56 (47,37) Zalogakite (U R.S.S.) 
51,06 (51,60} Almquist (Suedia) 
50.88 (4f,58) Makarova (U.R.S.S.)
50,86 (45,6&) Turah ano va (U.R.S.S.)
50,42 ( — ) Ozoiina (U.R.S.S.)
50,09 (51,11) Gorceakova (U.R.S.S.)

Ca în fiecare an agenția ame
ricană de presă- „United Press" a 
făcut o anchetă în rîndul ziariș
tilor europeni pent'u a desemna pe 
cei mai bun sportiv al anului 1957.

Cu mare majoritate de voturi titlul 
de cei mai bun sportiv al anulai a 
fost atribuit renumitului atlet sovietic 
Vladimir Kuț, deținătorul a două 
recorduri mondiale în probele de 
5000 și 10.000 m. Kuț a fost ple. 
bisestat cu preferință în toate ță
rile, întrecîndu-1 cu mare diferență
de puncte pe americanul Gutowski.

Iată clasamentul celor mai buni 
sportivi pe anul 1957: 1. Vladimir
Kuț (U.R.S.S.) — atlet 551 puncte; 
2. Gutowski (SU.A.) atlet 298 puncte;

De la Bad Gastein la Lahti

puncte; 4. I 
afet 143 — j
(Spania) —

6. Jungwirth
122 puncte ;

— automobi- 
Ibbotson (An- 
puncte: o Di- 

fotbalist 123 
(Cehoslovacia)

7. Anquetil 
puncte ; 8.

103 puncte ;
— atlet 99 
(S.U.A.) -

3. Fangio (Argentina) 
list 177 
glia) — 
Stefano 
puncte ;
— atlet
(Franța) — ciclist 108
Riviere (Franța) ciclist 
9. Stepanov (U.R.S.S.) 
puncte; 10, Patterson

boxer 92 puncte. Au mai primit vo
turi pentru a putea fi clasați în primii 
20 atletul Germar (RFG) boxerul 
francez Halim-, tenisnWKil austra
lian Hoad, echipa de haltere a 
U.R.S.S., atleta chineză Cen Fen-iun, 
schiorul austriac Sailer.

bă in care Lu Ctm-Iu a marcat timpul 
de 2:58,8 vechiul record fiind de 
3:00,4. lnsfîrșit Li 
bilit un nou record 
pu-1 de 8:59,3.

In ultimul timp
au demonstrat un remarcabil
și există mari perspective ca ei să 
obțină performanțe de valoare mon
dială.

Pregătiri in vederea cavnpl onatelor mondiale oe schi
In 1958 campionatele mondiale de 

schi se vor desfășura în două... rate. 
In primele zile ale lunii februarie la 
Bad Gastein (Austria) se vor întrece 
concurenții în proTiele alpine, iar o 
lună mai tîrziu la Lahti (Finlanda) 
cei în probele de fond și sărituri. In 
consecință, participanților Ia probele 
alpine le-a mai rămas foarte puțin 
tinip pentru a-și desăvîrși forma. A- 
celași lucru se întîmplă și cu orga 
nizatorii care se grăbesc să încheie 
toate pregătirile legate de desfășu
rarea întrecerilor. Presa austriacă de 
specialitate a făcut cunoscut faptul 
că toate lucrările esențiale au fost 
terminate rămînînd de făcut doar ul
timele retușuri. Traseele de pe Hutten- 
kogel (2231 m.) și Graukogel (2492 
m.) au fest amenajate încă din vara 
acestui an. De asemenea au fost pre
gătite și pîrtii de rezervă. La locul 
de sosire fn proba de slalom-au fost

construite tribune, camere pentru 
concurenți, ziariști și vizitatori.
27 TÂRÎ SI-AU ANI NTAT PARTI

CIPAREA
După cum reiese din ultimul buletin 

al comitetului de organizare, pînă 
în prezent s-au înscris schiori din 27 
de țări. La Bad Gastein și-au anrfnțat 
participarea concurenți din următoa
rele țări: Argentina, Belgia, Bolivia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. Ger
mană, Grecia, Finlanda, Franța, An
glia, Iran, Islanda, Italia, Iugoslavia, 
Japonia, Canada. Lichtenstein, Olan
da, Norvegia, Polonia, Elveția, Sue-

campionat de fotbal
final al campionatului mondial
mentatorui sportiv al postului de ra
dia Londra) dacă n-ar fi mai opor
tună formarea unei reprezentative 
un;ce a Marii Britanii pentru impor
tanta competiție fotbalistică din Sue
dia. „Am rezolva problema stoperu
lui — spunea comentatorul — posl 
în care Billy Wright dâ semne de o- 
boseală și ar putea fi cu succes În
locuit de irlandezul Jimmy Blancb- 
flower. Am putea avea în centrul

3!’= mjs 
li»> li!f=

a-

tacului pe John Charles, cel mai re
prezentativ fotbalist englez de după 
război...".

Tot englezii se întreabă de ce Ic 
unele sporturi (cum ar fi atletismul, 
de exemplu) Marea Britanie are e 
singură echipă iar la fotbal și rugbi 
se menține această separație dăună
toare. ...Și pujin ridicolă, am adăoga

)șci, gindmdu-ne că Țara Galilor ești 
capabilă să prezinte o națională dr- 
fotbal destul’ de puternică, deși nu 
posedă decît două mediocre echipe de 
tlub, din liga a ll-a engleză. (Car
diff City și Swansea Town). Țara 
Galilor nici nu are campionat de fot
bal propriu. Dar, după cum se știe, 
reprezentativa galeră se formează cu 
jucători nroveniți tot din liga profe
sionistă engleză și nit odată doi co
echipieri de club luptă înverșunat 
unul împotriva altuia în meciuri inter
naționale... Situație unică și cu trtul 
nefirească.

Un fotbalist s-a născut la Londra, 
trăiește la Londra 
din Londra, dar ,____  .——
sini din Cardiff el va îmbrăca Scoții 
naționalei gale2e...
antalgamul complicat al tradițiilor en
gleze poate izvorî o astfel de posibi
litate. Și ea continuă să existe, spre 
amuzamentul unora și dezonrobarea 
celor mai mulți.

dia, Spania, Turcia, Uniunea Sovie
tică, S.U.A. șj Austria. Alte țări și-au 
anunțat în principiu participarea ast
fel că numărul concurenților la aceste 
campionate va fi cu adevărat impre
sionant

AMERICANII AU SOSIT IN EUROPA

Evident numai din

joacă într-o echipă 
fiindcă bunicii lui

Concurenții americani au și sosit 
în Europa și se angrenează pe pîrtia 
de la Zugspitze de lîngă Garmisch. 
Partenkirchen unde cantitatea de 
zăpadă căzută permite acest lucru, 
l-.i și-au angajat antrenori austrieci. 
Pe Peni Gabl pentru femei și O. 
Schneider pentru bărbați. Concurenții 
vest-germani sînt antrenați de aus. 
țriacul Haider, italienii de Senger, 
iar norvegienii de Zauner. Peci, an
trenori austrieci pe toată linia. Spe
cialiștilor austrieci Ii s-au făcut de 
asemenea oferte de a pregăti pe con
curenții spanioli, suedezi și argen
tinieni.

GAZDELE Si NT FAVORITE

Majoritatea 
spre victoria 
considerați ca 
care ar ‘putea 
austriecilor ar 
poate cei americani care de' multe 
ori au reușit Să producă surprize. Hu- 

.ber, antrenorul lotului austriac femi
nin, este mulțurhit de forma pe care 
o dețin elevele sale.

Concurenții din R. F. Germană în 
frunte cu Bolkart și Brutsclier se 
antrenează la Btschofagruen, unde 
au la dispoziție o trambulină acope; 
rită cu plăci de ighelit. Tot aici se 
află și concurenții de 
în * frunte cu Schifner 
favoriții la concursurile

In plin antrenament 
săritorii din R. D. Germană. Aceștia 
sînt pregătiți de norvegianul Șchjel- 
derup care susține că ei trebuie sș 
joace în Finlanda un rol fruntaș. Dup? 
părerea acestuia, nu Glass ci’ Reck
nagel este acela care poate să-i de
pășească pe finlandezi șl să cucereas
că titlul de campion, al lumii. Pro
nosticul antrenorului norvegian se 
poate adeveri, mai ales că zilele tre
cute cel mai bun 
Antti llyvareinen 
trenament și s-a 
că el va trebui să 

JOHN CHARLES fotbalistul yindut 1 în spital și deci 
. — 25.223 -2—-% mai bună formă.

specialiștilor înclină 
sportivilor austrieci, 

mg^i favoriți. „Singurii 
să încurce socotelile 

fi schiorii francezi și

la combinată 
unul dintre, 

de la Lahti.
se află și

concurent finlandez 
a căzut la un 
accidentat. Se 
stea mai mult 
ru va define

an- 
nare

:nn 
ce?

RD. V.

de Leeds Unite-d cu 65.000 lire ster
line clubului italian Juventus, a 'că
pătat o șansă neașteptată de a par
ticipa la turneul lineal al campiona-Z SPORTUL POPUI AP
tului mondial... ' hli. 3132 Pag. 7-a
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Nici o surpriză sîmbătă la reluarea 
partidelor întrerupte. Analiza de a- 
casă și-a spus cuvîntul iar cei care 
au văzut că poziția lor se prezintă 
evident mai slab iar apărarea este 
lipsită de speranțe au preferat să ce
deze fără a mai relua jocul. Econo 
mie de timp și de forțe...

Troianescu, reputat pentru dîrzenia 
sa, n-a procedat la fel în întrerupta 
cu Soos, dîndu-i posibilitatea acestuia 
să cîștige într-un mod magistral la 
tablă și să realizeze un veritabil stu
diu de final. După cum se știe, Soos 
deținea la întrerupere un apreciabil 
avantaj material concretizat în doi 
pioni trecuți care mențineau perma
nent o puternică amenințare de trans
formare. La reluare, după cîteva mu
tări forțate, Troianescu a decis să 
sacrifice calul pe trei pioni albi pen
tru a se apăra apoi cu turnul împo
triva turnului și nebunului a'b. Și 
astfel, după mutarea 49...Re5: s-a a- 
junș la poziția din diagramă, în care 
albul poate cîștiga imediat calul prin 
50 dSD. Dar. Soos nevoind probabil 
să joace după aceea un final lung 
și greu găsește o admirabilă cale 
combinative.

A’exandrescu — * Postea 1—0, Ur
seanu — Pușcașu Vz». Drimer — 
Nacht r/2—'72,- 
>/2—*/2, Reicher
(R.VIII).

Bălanei — Stanciu
— Giinsberger O—1

★

TROIANESCU

Iată cele trei variante care 
această decizie: I. 53...Re4: 
II. 53...Rg3, 54.Te3+. III. 
54.Nc2 Td7: 55.Te7+.

5O.Tel-|- Rf4 I cea mai bună apă
rare. La 50... Rf6 urma distrugător 
5LTe6:+. Acum calul este apărat 
i ’.direct deoarece la 51 Te6: urmează 
rgl-ț- și negrul este cel care cîștigâ. 
SI.Ndl ! o foarte importantă mutare 
intermediară. 51...Tg3, 52.Te6:Td3 și se 
pare că negrul și-a atins scopul de 
oarece pionul din „d7“ nu mai poate 
fi apărat Dar aici își spune cuvîntul 
„etudistul", Bela Soos. Mutarea sa 
următoare face parte din domeniul 
șahului artistic. 53.Te4-ț-!! și negrul 
cedează.
justifică 
54.Nc2. 
53..' Rf5

Soos a reușit să cîștige și partida 
întreruptă cu Ciocîltea, acumulînd ast
fel într-o singură zi 2 pet care l-au 

•readus în partea superioară a cla
samentului.

Tînărul Bozdoghină a arătat sîmbă
tă că știe să conducă și ultimul sta
diu al partidei cîștigînd în stil de 
maestru un dificil final de turnuri 
și pioni împotriva lui Gică Alexan
drescu. In întrerupta cu Pușcașu, Ra 
dorici a dat în plic cea mai slabă 
mutare și a eedat fără joc. Iată și 

'celelalte rezultate tehnice: Radovici— 
Troianescu 0—I (R.1V), Gunsberger- 
Bălănel 0—I, Negrea—Crețulescu 1-0, 
Rădulescu — Seimeanu 1—0, Troia
nescu Urseanu */2—‘/2 (R.VII),

HNe7 G. Tel. b5, 7. Nb3 d6. 8.c3 0-0, 
9.h3 a5, 10.a4 b4. Il.d4 bc, 12.be ed, 13 
cd d5, 14.ed Cb4, 15.Cc3 Nb7, 16. 
De2 N:d5, 17.C:d5 Cf:d5, 18.Nd2 Nf6, 
19,Tacl Dd6, 2O.Dc4 Tad8, 2LCe5 h6, 
22.Te4 Ng5, 23.N:g5 hg, 24.Cc6 Dg6, 
25.Te5 C:c6, 2G.T:d5 Tb8, 27.Tb5 Ca7, 
28.T:a5 Db6, 29.Ta6 Db7, 3O.Nc2 c6, 
3I.Tao Dc7, 32.Dd3 g6, 33.T:g5 Tfd8, 
34.Tel Tb4, 35.Te6 Tb:d4, 36.Te:g6+ 
Rf8. 37. Tg8+ Re7, 38.De3-ț- Rf6, 
39.Tf5 mat.

• MiINE te pun tn vînzare biletele de intrare pentru întrecerea de la 
Bucurețti • Ce premii se vor acorda la Rm. Vîlcea ți Bistrița.

Mai mulți cititori, interesați in amănunțime de desfășurarea concursu
lui „CINE ȘTIE SPORT... RĂSPUNDE", ne-au solicitat, telefonic sau direct 
la sediul redacției, detalii asupra acestei originale întreceri. Dorind să sa
tisfacem curiozitatea tuturor celor în... cauză, vă vom prezenta pe scurt noi 
amănunte asupra concursului care va avea loc LUNI 23 DECEMBRIE, ora 
19. IN SALA CASEI PRIETENIEI ROMINO-SOVIETICE (str. Batistei 14).

După un „prolog"-surpriză ,vor urca pe scenă, în fața juriului de con
curs. cele două reprezentative participante la întrecerea inter-echipe: GRI- 
VIȚA ROȘIE și PROGRESUL FINANȚE BĂNCI. In cele două colective, 
pregătirile sint actualmente în toi. La PROGRESUL FINANȚE BĂNCI, com
ponența echipei este conturată „în mare", urmind ca vineri, la ultimul... an
trenament „selecționerul" Gabriel Zugrăvescu să stabilească formația defi
nitivă. Deocamdată, echipa probabilă cuprinde următoarele nume: antrenorul 
Ion Lupaș (fotbal), maestra sportului Mariana Bunescu 
Țicu Stânescu, pentatlonistul Radu lorgulescu (box), 
(atletism), și responsabilul organizatoric al colectivului, 
problemele privind regulamentul colectivului sportiv. In 
|a Grivița Roșie se păstrează o liniște deplină. Joi însă, 
și le vom divulga „secretele"...

La terminarea întrecerii inter-echipe, pe scena Casei Prieteniei Ro- 
inino-Sovietice vor urca, unul după altul, concurenții individuali. Pînă acum, 
s-au prezentat numeroase cereri de participare. înscrierile contiuă. Ele se 
mai pot depune în fiecare dimineață, PINĂ VINERI 20 DECEMBRIE, Ia 
redacția ziarului nostru, în str. Vasile Conta 16, etaj IV.

Reamintim cîteva amănunte din desfășurarea concursului individual :
Tema generală este „ZECE ANI DE SPORT IN R.P.R.". Deci, o 

trecere în revistă a realizărilor sportive în acești ani. Șapte discipline spor
tive (fotbal, box, atletism, tenis de masă, baschet, tir, sporturi nautice) sînt 
incluse in concursul individual. Concurentul are dreptul să-și aleagă PATRU 
din aceste șapte sporturi, răspunzind la cite două întrebări de grade diferite 
de dificultate din fiecare sport ales. Concursul nu este eliminatoriu, clasa
mentul stabilindu-se după numărul de puncte acumulat de fiecare concurent.

Și acum, o veste pentru toți cei ce doresc să urmărească acest concurs. 
Biletele se pun în vînzare miine dimineață, la sediul 
nosport 
va pune

desfășurată duminicăRunda a IX-a
săli arhipline a adus 
suporterilor celor mai 
Bozdoghină l-a învins 

categorică pe Urseanu, 
... ...... _______ a cincea victorie con
secutivă. Intr-un stil excelent a cîști- 
gat Stanciu la Reicher. După „dușul" 
rece suferit în rundele anterioare, Cio
cîltea și-a revenit și a reușit să-l în
vingă pe Drimer într-o frumoasă par
tidă de atac. Intîlnirile Nacht—Crețu
lescu. Pavlov — Ghițescu, Negrea— 
Bălănel, Pușcașu — Soos, Rădu
lescu — Alexandrescu, și Seimeanu— 
Mititelu, au fost remize iar cele din
tre Costea—Radovici și Troianescu — 
Szabo s-au întrerupt

Iată mai ios două frumoase partide 
desfășurate în runda a IX-a:

Ciocîltea—Drimer Le4 c5. 2.Cf3
Cc6. 3.d4 cd, 4.C:d4 Cf6. 5.03 45. 
6.Nc4 Nd7.7.f3 e6,8.Ne3 Ne7,9.Nb3 0-0 
10.0-0 C:d4. 
b5. I3.a4 a6,
ab,
D:e5, 19.NT4 Dh5, 
C:b5 Nh4 22.Ng3 
24.De3 C:b3. 25.cb 
27.Cd6 Na6. 28.Tf4 
3O.Ta4 Nc4. 3I.C:f7 T:a4, 
gh. 33.D:e6+ Rg7. 34.Țg4+ D^gL 
35.D:g4+ Rh8, 
Tb8. 38.a5 T:b2.
cedează.

în fața unei 
noi satisfacții 
tineri finaliști. 
de o manieră 
obținînd astfel

★
In runda a X-a Pușcașu a repurtat 

o nouă victorie învingînduJ cu al
bele pe Szabo. In schimb Soos a reu
șit să oprească extraordinara serie a 
Iui Bozdoghină învingîndu-l liniștit 
după ce acumulase din deschidere un 
consistent avantaj de poziție. In nu
mai 21 mutări Giinsberger a „dezgo
lit" poziția regelui lui Stanciu. pu- 
nîndu-1 în fața unor amenințări im- 
parabile după care negrul s-a recu
noscut învins. Partidele Reicher—Ne
grea, Radovid—Rădulescu și Crețu- 
iescu—CiocîMeia au fost regnize, iar 
cele dintre Ghițescu—Nacht, Drimer— 
Troianescu, Alexandrescu—Seimeanu, 
Urseanu—Costaa și Bălanei—Pavlov 
s-au întrerupt Fără a mai relua jocul 
Troianescu și Szabo au căzut de a- 
cord să consemneze 
tida tor întreruptă 
rioarâ.

După zece runde
meniului a trecut Pușcasu cu 7 
te. I! urmează Giinsberger și Ciocil- 
fea cu 6*A P-. Pavlov (I), Alexan
drescu (I), Rădulescu, Soos 51,-, 
Troianescu (1), Stanciu, Bozdoghină, 
Szabo. Negrea 5 p.

Astăzi de la orele 15,30 se reiau 
partidele întrerupte. Miine la 16,30 se 
joacă runda Xl-a.

(volei), ciclistul 
Nicclae Manolescu 
Gh. Tinică, pentru 
„tabăra" celor de 
nu-i mai „iertăm"

l2.Tadl 
I5.ab

I8.e5 1

Bozdoghină —
03 Cc6, 3.Nb5,

Nc6. 
DbS.

drept remiză par
iu rurvda ante-

II.D:d4
l4.Dd2

1602 do, l7.Cd4 Nb7,
2O.Tfel Cd7. 21.
N:g3. 23.hg 05.
Dg6. 26.Td4 Di6. 
Dg6. 29.Tal D:g3, 

32.06+

36.ba TaS, 37.Dd7
39.De8+

Lrseanu
a6, 4.N'a4

ți negnd

Le4 e5. 2.
06. 5.00

FOTBAL

FIORENTINA A IRVWIS PE JUVEN
TUS
• Cea de a XIV-a 

etapă a campionatului 
italian a programat 
jocul cel mai impor

tant al turului : Juventus—Florentina 
(fruntașele clasamentului). Beneficiind 
de avantajul terenului. Florentina a 
obținut o victorie ia limită : 2-1. Sco
rul a fost deschis de Montuori (Fio
rentina) apoi, John Charles a egalat, 
iar cu 7 minute înainte de sfîrșit 
Virgili a înscris golul victoriei pentru 
echipa gazdă. Inexplicabil de slab se 
prezintă Milan, care prin noua înfrin- 
gere suferită, de data asta din par
tea echipei Verona cu 4-3, se menți
ne... pe locul XVII ! Milan a condus 
cu 2-Ș, dar apoi a cedat pasul, perm - 
țînd echipei gazdă să înscrie de patru 
ori consecutiv. Roma a obținut în de
plasare la Alessandria o prețioasă vic
torie cu 3-1, mențlnîndu-se astfel in 
plutonul echipelor fruntașe. In rest, 
rezultatele au fost normale : Torino— 
Lanerossi !-•; Bologna—AtaUnta 3-1 ; 
In terna zi o nai e — Genova 1-Ș Laxio— 
Udinese 1-Ș ; Padova—Spăl 3-Ș; Simp- 
dor ia—Napolj 3-t.

Situația echipelor fruntașe 
sament este următoarea :
1. Juventus
2. Fiorentina
3. Padova
4. Roma
PATRU MECIURI 

FIO NATUL

in cla-

în fruntea clasa-
pune

(cal. Victoriei 9). Aveți toate motivele să vă 
în vînzare un număr limitat de bilete !

agenției centrale Pro- 
grăbiți, pentru că se

14 18
8
8
5

3
2
3
1

1
4
2
8 

ÎN

23:1» 
24:13
23:14 
19:12

CAM-

21
20
18
18

14
13
14

NULE
FRANCEZ

• Etapa a XVII-a a campionatului 
francez s-a caracterizat prin numeroa
sele 
obișnuite, 
>au Marseille—Reims 
putat a ------
în care 
lan, au 
ori, iar 
vantaj 
înainte

meciuri nule. Unele sint puțin 
ca de pildă Nice—tile 5-5 

— : 3-3. Foarte dis-
fost meciul Marseille—Reims, 

gazdele cu un joc plin de e- 
reușit să _ : ~:l ~ ' 2

tn ultimele minute aveau 
cu ;
de sfîrșit.

conducă de două
a-

3-2. Cu puține minute 
Bliard înscris

* * *

deDniUvate premiile pentruAu fost ___________ _______ ._____
concursurile din Rm. vîlcea și Bistrița. 
In ambele orașe, echipele ciștlgătoara 
vor primii premii oferite de ziarul nos
tru și I. S. Loteria, respec iv fanion și 
truse cu stilou și creion „Kaveco”. 
Pentru locul n. Casa de Economii și 
Consemnațiuni a oferit cite un libret 
C.E.C. fiecărui concurent al echipei.

In întrecerea Individuală, premiile da 
la Bistrița și Rm. Vîlcea nu diferă da
cii In nrivința primului loc: o călă
torie de 12 zile in R. Cehoslovacă pen-

de la Bistrița și o că- 
în U.R.S.S. pentru, cîșg

tru învingătorul 
lătorie de 12 zile _  _______  ._________ ,
tigătoru-1 de la Rm. Vîlcea. rn rest (penfl 
tru ambele orașe): locul II - UN APAW 
RAT DE RADIO, locul III = UN EC FU- ~ 
PAMENT COMPLET DE SCHI, locul IV 
- O TRUSA KAVECO, locul V - UN 
STILOU KAVEKO. Aparatele de radio, 
1 rusele Kaweco și stilourile Kaweco sînt 
oferite de I. S. Pronosport. Se vor mai 
acorda de asemenea premii, oferite pe 
scară' locală de diverse întreprinderi și 
instituții.

egalizator pentru actualii liderigolul __ _ __
ai campionatului. Cu un scor egal s-au 
terminat și partidele Angers—St E- 
tienne (2-2) și Metz—Monaco (0-0). 
Toulouse a întrecut la limită Valen. 
ciennes (3-2), de altfel ca și Racing 
Club care a învins Bezlers cu 1-0. In 
rest Lens a întrecut Alles cu 5-Ș, Se
dan pe Lyon cu 3-» iar Nimes pe 
S*thanx cu Î-».

In urma acestor rezultate primele

ÎNVINSA

cinci clasate 
campionatului 
rele :

la terminarea 
Franței, sînt

turului 
următoa-

1. Reims 17 12 2 3 44:19 26
2. Lens 17 9 4 4 34:26 22
3. Monaco 17 8 5 4 30:19 21
4. Nimes 17 9 3 5 34:23 21
5. St. Etienne 17 4 13 0 20:19 21

BORUSSIA

13 8 2 3> 36:17 18 
13 8 1 4 25:21 
13 6 4 3 23:19
începe la

17
16
16

LUXEMBURG?

DORTMUND
CU 3-1

_ . „vest“ a campionatului
Germane, Borussia Dortmund a 

unde a

• In grupa
R. F. C--------- .
jucat în deplasare, la Koln, 
fost întrecută cu 3-1 de echipa F. C. 
Koln. Fruntașa clasamentului, Aleman
nia Aachen, a învins cu 3-0 echipa 
Fortuna Dusseldorf. In clasament, con
duce Alemannia Aachen cu 27 p. ur
mată de Schalke 04 cu 27 p. Borussia- 
Dortmund se află pe locul VII, cu 19 
p. (golaveraj 20-16), dar are cu un joc 
mai puțin.
RADNICIKI BELGRAD CAMPIOANA 

TURULUI
• Radniciki. deși învinsă de Vardar 

Skoplie cu 3-2, termină pe primul loc 
în turul campionatului iugoslav. Bu- 
ducnost Titograd a întrecut pe Steaua 
roșie cu 2-0, Dinamo Zagreb a dispus 
de Spattak Subotița cu 3-1, iar Voj-

3

CA-

CUPON DE CONCURS
★

Nr. 2
lăsați să se a-

SPORTUL POPULAR nr. 3132

cicliste

CONCURSUL CU PREMII J|

COSTESCU

ÎNTREBAREA NR. I 
(5 puncte)

Din greșeală, paginatorii zia
rului nostru au încurcat tabelul 
de mai jos cu maeștri ai sportu
lui :

DUMITRU NICULAE 
NOTAJ

MARCEL RUSESCU — HAND. 
BAL

ALEXANDRU ANDREI — 
BASCHET

DUMITRU LUPESCU — VO
LEI

ANTON SINCEAC — POPICE 
GRIGORE

FOTBAL
Sperăm că 

îndrepta ușor
cititorii noștri vor 
greșeala, punînd în

dreptul fiecărui nume sportul în 
care activează.

ÎNTREBAREA NR. 2 
(10 puncte)

Care a fost clasamentul primi
lor trei „cățărători” în ultima edi-

Redacția șl administrația: București, str. Vasile Conta nr. 16. telefon
X X M 1 M Abonamentele se fac la oficiile

ție a cunoscutei curse 
„Turul Egiptului” ?

ÎNTREBAREA NR.
(15 puncte)

Cîte ediții ale turneului 
la juniori (fotbal) s-au 
pînă acum, unde au avut loc și 
ce performanțe a 
noastră în această

F.I.F.A. 
disputat

obținut echipa 
competiție ?

Comunicări: Nu 
glomereze prea multe probleme 
și încercați să le rezolvați din 
timp, pentru a putea expedia 
toat»răspunsurile odată intre 14— 
24 ianuarie, însoțite de cupoanele 
respective.

vodina Nov» Sad a realizat scorul e- 
tapei, învingincl pe Zagreb cu 6-1. Par
tizan a terminat la egalitate cu Ze- 
lezniciar : 1-1, iar Hajduk—Split a luat 
sfîrșit tot cu un scor egal : 2-2. Sîm
bătă, Beograd a pierdut pe teren pro
priu în fața echipei Velej Mostar cu 
2-1.

Iată cum arată clasamentul prime
lor trei echipe :
1. Radniciki Belgrad

2. Dinamo Zagreb
3. Partizan

Returul campionatului 
februarie 1958.
TURNEUL F.I.F.A. LA

Printre federațiile de specialitate 
care au cerut dreptul de organizare 
a turneului de juniori F.I.F.A. se află 
și cea a Luxemburgului. Această fe
derație. care numără 111 cluburi cu 
8097 de membri serbează anul viitor 
a 50-a aniversare. Cu acest prilej, ar 
urma să se organizeze aci turneul re
zervat echipelor de juniori.

LUTON—WEST BROMWICH 5-1 !
• Performera etapei de sîmbătă a

campionatului englez este Luton Town 
care a reușit să întreacă pe a doua 
clasată West Bromwich Albion la mare 
scor: 5—1! In același timp, Wolver
hampton Wanc.crers își continua seria 
victoriilor, învingînd cu 4-3 Sheffield 
Wednesday. Ceilalți principali urmări
tori ai liderilor au suferit și ei înfrîn
geri : Preston a pierdut la Arsenal 
(4-2), iar Manchester United la Chel
sea (1-0). Este a patra înfrîngere pe 
teren propriu a lui " *
o dovadă 
dă semne 
are acum 
meci nul, 
Bromwich 
City 25.

GORNIK ZABRZE CAMPIOANA 
POLONIEI

• Zilele trecute a luat sfîrșit cam
pionatul de fotbal al Poloniei. Titlul 
de campioană a revenit tinerei echipe 
a minerilor din Zabrze, care au reu-

această performanță întrecînd mul- 
echipe cu tradiție. In ultimul meci 
campionat Gornik Zabrze a învins 
scorul de 8-1 pe Budowlane Opole. 
notat că această echipă a luat 

ființă în anul 1946 și a promovat în 
prima categorie a țării în anul 1955. 
Anul acesta echipa a fost antrenată 
de eunoscutul antrenor maghiar Zol- 
tan Opata care a fost și în țara noa
stră în anul 1956. Dintre internațio
nalii clubului remarcăm pe : 
Flerenski, Pohl, Gawlik.

Iată ordinea primilor
1. Gornik Zabrze
2. Gwardia Varșovia
3. L.K.S. Lodz

Retrogradează echipa
TATABANYA CAMPIOANA DE 

TOAMNA A UNGARIEI
• Cu jocurile desfășurate duminică, 

a luat sfîrșit turul campionatului ma
ghiar. Pentru prima oară în ultimii 
10 ani, pe locul întîi la sfîrșitul tu
rului se află o echipă provincială Ta
tabanya, care a reușit să totalizeze 19 
puncte clasîndu-se înaintea echipei 
M.T.K. (18 p.) și Ferencvaros (16 p.). 
In ultima etapă s-au înregistrat re-

_ _ Manchester, încă 
că echipa lui Matt Busby 
de oboseală. Wolverhampton 

35 puncte (17 cîștigate, 1 
O înfrîngeri). Urmează West 

29, Preston, Manchester

Lentner,

trei :
22 15
22 15
22 12
Lech

4 58:24 33
5 53:26 32 

i 5 53:28 29 
Poznan.

zul țațele : Ujpesti 
1-1, Komlo—Honved 3-2 ;
5-1 ; Dorog—Szeged : , ..
Csepel fl-0 ; vasas—Szombathelyi 
Tatabanya—Diosgyor 0-0.

DUMINICA LA HANOVRA : 
UNGARIA—R.F. GERMANA

* Duminică la Hanovra se dispută 
întilnirea de fotbal dintre reprezenta
tivele R.F. Cermane și Ungariei, fina- 

............... a campionatului 
este așteptată cu 

interes. Gele două echipe 
pentru prima oară din 

Gramatica finală de la

Dozsa—Ferencvarod 
M.T.K.—Pecs 

1-0 ; Salgotarjan— 
- - * - J-! ;

listele ultimei ediții 
mon-dial. Intîlnirea 
un deosebit 
se întîlnesc 
1954, de la 
Berna.

Fotbaliștii 
Ia Hanovra, 
următoarea 
Sipos, Sarosi—Bozsik, 
Csordas, Machos,

Sepp Herberger 
al reprezentativei R.F.G. nu s-a pro^ 
nunțat încă asupra unei formații de
finitive. Din lot fac parte 18 jucători1 
printre care și 4 de la Borussia Dort
mund : Sandmann, Peters, A. Schmidt, 
Kelbassa, in afară de aceștia în lotul 
german se mai numără portarul Her- 
kenrath, mijlocașii Eckel, Symaniak, 
înaintașul Scliâfer etc.

• La 15 decembrie a avut loc în se
diul F.I.F.A. de la ZUrich tragerea la 
sorți a echipei pare va înibîlni Israelul 
în meciul de baraj pentru desemnarea 
a încă unei participante la turneul final 
al campionatului mondial de fotbal. Sor
ții au indicat echipa Țării Galilor cla
sată pe locul II în grupa a 4-a europea
nă. Cele două meciuri vor trebui să se 
dispute la Tel-Aviv și Cardiff pînă la 
2 februarie 1958. (Agerpres).

maghiari vor pleca miine 
unde vor utiliza probabil 
formație : Grosits—Matrai, 

Berendi—Sandor, 
GlUcz, Lenkei. a
— selecționerul uiȘ

• In cel de-al trei- 
UftTUFI lea meci al turneuluinwni-il pe care-1 întreprinde

în Suedia, selecționata 
hochei pe gheață a orașului Mosco- 
a întîlnif o reprezentativă a cluburi-.

de
va _ ------------- - - -
lor din provincia Estrikland. Meciul 
s-a terminat cu scorul de 6—3 ('2—0. 
1—2, 3—1} în favoarea hocheiștilor so
vietici care au prezentat garnitura se
cundă cu mulți jucători tineri.

• Turneul internațio
nal de șah de la Dallas 
(S.U.A.) a luat sfînștt 
cu victoria la egalitate 

a marilor maeștri Gligorlc (R.P.F. Iugo
slavia și Reshevsky (S.U.A.) Ei au to
talizat fiecare 8'/2 P- fiind urmați în cla
sament de Larsen (Danemarca) și Szabo 
(R.P. Ungară) cu 7‘/2 p. (Agerpres).

FINALA CUPEI DAVIS : 
AUSTRALIA—S.U.A.

• La Brisbane (Aus
tralia) s-a desfășurat 
semifinala Cupei Da
vis opunind echipele 

S.U.A. și Belgiei (campioana zonei eu
ropene). Americanii au cîștigat greu, 
cu 3-2, calificîndu-se astfel pentru a 
14-a oară consecutiv în finala compe
tiției pe care o vor disputa în com
pania deținătoarei Cupei Davis, Aus
tralia, la 26 decembrie, la Melbourne. 
S.U.A. conducea cu 2-0 după prima zi, 
prin victoriile lui Flamm și Seixaa 
obținute în fața lui Brichant și, res
pectiv, Washer. Belgienii au ciștigat 
însă surprinzător dțiblul (Brichant, 
Washer—Seixas, Mulloy 7-5, 6-3, 4-6,
6-3), iar apoi au egalat scorul prin 
Washer care l-a învins pe Flamm. In 
intîlnirea decisivă, Seixas a dispus de 
Brichant, aducînd victoria echipei 
S.U.A.

TENIS

2 76.30 Nr 1—2 STAS 3452 întreprinderea poligrafică Nr. 2. Str. Bre zoianu Nr. 23—25 
poștale prin factorii poștali și difu zorii voluntari din Întreprinderi.


