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In noaptea aceasta, in clin

chet de pahare, acorduri 
de muzică și urări priete- . 

nești, anul 1957 va preda — ca 
să folosim un termen de... spe
cialitate — ștafeta noului an 
1958. Pentru numeroși cetă
țeni ai patriei noastre, eveni
mentul acesta are un caracter 
pur simbolic, pentru că ei au 
trăit ultimele clipe ale anului 
1957 încă cu săptămini de zile 
înainte, cind unitățile lor de 
muncă raportaseră îndeplinirea 
cu succes, inainte de termen, 
a planului anual. In jurul po
mului de Anul nou se vor purta 
desigur multe discuții din care 
nu va lipsi și o notă de ușoa
ră nostalgie (in definitiv, a 
mai trecut un an!) dar a că
ror caracteristică va fi opti
mismul robust firesc ultimului 
deceniu de mari si importan
te înfăptuiri.

Sportivii vor rememora prin
cipalele succese ale anului care 
se pregătește să ne. părăseas
că. Prin fața ochilor, aidoma 
unui film, se vor perinda mi
nunatele imagini ale Intilniri- 
lor sportive internaționale prie
tenești de la Moscova, unde 
am cucerit 178 medalii, cam
pionatele europene de box și 
canotaj, unde reprezentanții 
noștri Gh. Negrea și cuplul 
campion olimpic Ismailciuc— 
Alexe și-au adjudecat medalii 
de aur, „Cupa Europei" la gim
nastică, unde fetele noastre 
au ocupat un prestigios loc 
secund prin Elena Leușteanu- 
Teodorescu și 
Sonia 
canice 
Ioana 
facția 
ediția
lor internaționale 
ale R.P.R., în care atleții noș
tri au obținut de asemenea re
zultate meritorii. Acestea — 
alături de numeroase alte per
formanțe și recorduri, reali
zări și victorii — se vor pe
rinda in firul plăcutelor amin
tiri cu care 1957 Iși 
bun

Iar 
ștință 
către
mocrat-popular, va avea un 
temei in plus intr-un eveni
ment petrecut in 1957 dar care 
face o adevărată punte de tre
cere către viitoarele victorii : 
apariția Hotăririi partidului și 
guvernului cu privire Ia reor
ganizarea mișcării de cultură 
fizica șt sport. Frămintarea 
fără precedent in istoria miș
cării noastre sportive, prile
juită de acest important do
cument, efervescența sănătoa
să, care a dezlănțuit un uriaș 
val de elan și inițiativă, în
treaga mare acțiune a creării 
noilor baze organizatorice ale 
mișcării sportive, nu pot șl nu 
trebuie sa rămină doar o a- 
mintire a anului 1957. Ele sint 
piatra de temelie a activității 
sportive din anul pe care cu 
toții il așteptăm și avem toa
te temeiurile să-l sperăm mai 
bun, mai luminos, mai rodnic.

An de consolidare a succe
selor obținute, de întărire or
ganizatorică a mișcării sporti-

locul III prin 
lovan, Campionatele hal
de atletism, la 

adus 
trei

Campionate- 
de atletism

Luță ne-a 
cuceririi a 
jubiliară a

care 
satis- 
titluri.

ia rămas

gindul plin de 
și dragoste 

partid, către statul de-

recuno- 
indreptat
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Fotomontaj de I. MIHAICA

La constituirea
primului club sportiv din țară: DINAMO

avut
măr

Vineri după-amiază a 
loc un eveniment care___
chează un nou pas înainte pe 
drumul înfăptuirii prevederilor 
Hotăririi partidului și guvernu
lui cu privire la reorganizarea 
mișcării de cultură fizică și 
sport: constituirea primului
club sportiv din țară, clubul 
sportiv Dinamo București.

In sala de ședințe a fostei 
asoaiații Dinamo s-au adunat 

zeci de delegați la conferință: 
sportivi fruntași. antrenori, 
conducători ai secțiilor, acti
viști sportivi. După alegerea 
unui prezidiu, tov. Anton Aman 
dă citire unui referat privind 
activitatea din u’.timul an a 
Consiliului regional 
București.

Vorbitorul a evocat 
drumul ascendent al 
ții sportive dinamoviste, urma
re directă a condițiilor favo
rabile de dezvoltare pe care le 
are azi sportul în patria noa
stră. De la gruparea Dinamo 
din 1948, care avea 2—3 secții 
pe ramură de sport și o bază 
materială slabă s-a ajuns în 
1957 la 20 de secții cu 103 e- 
chipe, care șl-au dus activita
tea jn minunatul parc sportiv 
Dinamo. Enwnțînd succesele 
deosebite ale unor secții ca a- 
celea de lupte, baschet, gimna
stică, rtigbi, atletism, tir, mo
to, canotaj, box, 'eteratul a 
evidențiat rolul pozitiv al cer 
cukii Tînărul Dinamovist în re
împrospătarea cadrelor de spor
tivi fruntași. Ga o 
ridicării măiestriei 
s-au citat cifre: față 
furi și 186 campioni 
3 titluri de juniori 
corduri obținute de 
dinamoviști în 1956, 
sta ei au cucerit 105

(391 campioni) la seniori, 106 
ia junio’i, și 53 de recortfrri. 
Răsplata străduințelor depuse 
a constat In obținerea a 4 Ut 
luni de maestru emerit ai sx>r 
tului, 110 titluri de maestru ai 
sportului: sportivi dinanwvișt 
au fost de asemenea distinși cu

(Continuare in pag. 4)
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mai întâi 
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de 75 tif
la seniori, 
și 38 re- 

sportivii 
anul ac:- 
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Un aspect de la tucrâme con/erinței de consimțire a pri
mului club sportiv 'din țara noastrd — Dinamo București.

Chezășia unor 
noi succese de viitor

T
pin ie 
stră 
(ia către 
doua 
iunări Naționale, interesul 
osebit al întregului popor 
de acest important eveniment 
politic intern a fost justificat 
pe de-o parte de încrederea ne
mărginită a maselor de cetățeni 
ai Republicii față de capacita
tea deputaților lor de a rezolva 
cu succes problemele înscrise pe 
ordinea de zi, iar pe de altă 
parte de însăși importanța aces
tor -probleme: Bugetul de stat 
pe anul 1958, răspunsul Marii 
Adunări Naționale, cu privire la 
chemarea Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. din 6 noiembrie 1957 
și la Manifestul păcii, răspunsul 
Marii Adunări Naționale cu 
privire la Declarația comună a 
Prezidiilor Reprezentanțelor
populare Supreme ale R.P. Po
lone, R.D. Germane și R. Ce-

de trei zile, de vi-
27 și pînă duminică

imp 
neri
29 decembrie întreaga o- 
publică din țara 
și-a îndreptat 

lucrările celei
sesiuni a Marii

noa- 
aten- 
de-a 

A- 
I de- 

fațâ

hoslovace. Legea pentru grație
rea unor pedepse și amnistierea 
unor infracțiuni. Legea pentru 
ratificarea decretelor emise de 
Prezidiul Marii Adunări Națio- 
nale in intervalul dintre sesiuni, 
alegerea Tribunalului Suprem al 

procurorului 
și alegerea 
al

R.P.R„ numirea | 
general al R.PJt. 
unui vicepreședinte 
Adunări Naționale

Numeroși deputat! 
cuvîntul la discuțiile pe 
nea prorechilui bugetului 
stat pe anul 1968, exprimîn- 
du-și deplinul acord și sublini
ind caracterul său de buget al 
păcii, al progresului economic 
și al bunăstării oamenilor mun
cii. Câteva cifre spicuite din bu
getul votat de Marea Adunare 
Naționala reflectă aceste caracte
ristici Din totalul de 47.967 mi
lioane lei, se alocă pentru fi
nanțarea economiei naționale 
26.505,3 milioane lei, dintre care 
9.880,5 milioane pentru finanța-

Marii

au luat 
margi- 

de
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Perspectivele de dezvoltare 
a!e sportului de masa în anul 1958

In ultimul timp, cititorii noș- 
nianifestă un interes deose- 

t pentru problemele sportului 
: masă. La riadul lor, masele 

sportivi și activiști sportivi 
i situat acest obiectiv in cen-

tri 
bit 
de 
de 
au 
trul preocupărilor lor. Frumoa
sele succese obținute pină acum 
ca și deficiențele constatate în 
acest domeniu de activitate sint, 
în general, cunoscute. Dar, după 
apariția Hotăririi partidului și 
guvernului din 2 iulie 1957 și în 
urma acțiunii de reorganizare 
care se desfășoară in intreaga 
țară, sportului de masă i s-au 
deschis noi și luminoase pers
pective de dezvoltare. Pentru a 
înfățișa cititorilor noștri citeva 
din aceste perspective ne-am a- 
dresat tovarășului ION SIMION, 
vice-președinte al Biroului Co
mitetului de organizare a UCFS. 

rugămintea de a ne răspun- 
ta unele întrebări.

Pentru început, vă rugăm 
să ne spuneți care sînt prin
cipalele acțiuni ce vor fi 
întreprinse anul viitor pe li
nia reorganizării?

- „Răspunzind acestei între
bări, răspund de fapt — intr-o 
măsură — și la întrebarea : 
Care sînt perspectivele sportu
lui de masă ? Este limpede că 
viitoarele acțiuni ale sportului 
de masă sînt strins legate de 
desfășurarea, în continuare, <_ 
acțiunii de reorganizare. In 
anul 1958 va trebui să înde
plinim următoarele obiective 
principale: consolidarea or
ganizatorică a colectivelor spor
tive în care s-au efectuat ale
geri, organizarea de noi colecti
ve sportive, continuarea înscrie
rilor de membri în UCFS, pre
gătirea și desfășurarea alegeri
lor in secțiile pe ramură de 
sport și a conferințelor raionale, 
orășenești și regionale, etc. Toa
te aceste acțiuni (și sînt doar 
cîteva enumerate aici) vor in
fluența in mod pozitiv activita
tea sportivă de masă. Cred că 
reorganizarea ne va ajuta să 
înregistrăm o mai evidentă tre
cere de la acțiunile de masă

CONVORBIRE cu tovarășul 
ION SIMION, vice-preșe- 
dinte al Biroului Comitetu
lui de organizare a U.C.F.S.

sportivă de

CU 
de

la o activitate 
masă".

Vă referiți 
întăririi activității 
drul colectivelor sportive?

— „Firește. Această trecere se 
poate realiza numai în colecti
vele sportive. Pînă acum, spor
tul de masă, activitatea de ma
să, a fost nu odată confundată 
cu acțiunile sportive de masă. 
Și in anul 1958 vor fi organiza
te Spartachiadele de vară și de 
iarnă ale tineretului, tradiționa
lele întreceri de cros, campiona
tele de casă ale colectivelor 
sportive, etc. Numeroase alte ac
țiuni pe plan local vor da posi
bilitate membrilor UCFS să se 
întreacă în diferite competiții 
sportive. Dar numai cu acea
sta nu poate fi realizat scopul 
principal al sportului de masă: 
angrenarea 
mai mare 
muncii în 
tului. Sint 
și vîrstnici, 
femei care n-au 
tenia stadionului. Pentru toți 
aceștia ca și pentru numeroșii 

a membri ai colectivelor sportive 
care pînă acum își rezumau în
treaga activitate ia participarea 
la una din competițiile de masă, 
trebuie făcut mai mult. Necesita
tea ca oamenii să vină pe te
renul de sport nu de 3—4 ori 
pe an, ci o dată, de două ori în 
fiecare săptămină, apare mai e- 
videntă ca oricind. Organizarea 
unor zile, intitulate eventual 
„Toată lumea pe stadion !“ ar 
constitui un stimulent puternic 
pentru ca alte zeci de mii de 
oameni ai muncii să facă — 
pentru început — pur si simplu 
mișcare pe terenul de sport. 
Aici, ei vor trebui să găsească 
însă materialele sportive necesa
re, cadre de antrenori și instruc
tori care să-i ajute și să-i în-

la necesitatea 
din ca-

unui număr 
de oameni 

practicarea 
încă mulți 

sint încă 
cunoscut prie- 

Pentru

cii 
ai 

spor- 
tlneri 
multe

drume. Se poate realiza astfel 
nu numai un simplu contact cu 
stadionul. Pentru fiecare om al 
muncii popasurile pe stadion 
sint tot atit de necesare ca și 
cele din sălile de teatru sau bi
blioteci, cinematografe sau ex
poziții".

Cum altfel mai poate fi 
realizata această activitate 
sportivă de masă?

— ,.ln mod intenționat n-am 
să amintesc competițiile care, fi
rește, iși au rolul lor deosebit 
de important in angrenarea oa
menilor muncii in practicarea 
sportului. Aș vrea, mai curind, 
să mă refer la un capitol in care 
pînă acum am fost deficitari: 
gimnastica de producție. In a- 
nul 1958 este necesară o serioa
să extindere a gimnasticii de 
producție și in primul rind a 
celei organizate înainte de în
ceperea lucrului. Faptul că în a- 
nul viitor vor trebui organizate 
cursuri în majoritatea raioane
lor pentru pregătirea instructori
lor necesari activității din me
diul sătesc și a cadrelor nece
sare introducerii gimnasticii de 
producție, este, da asemenea, 
destul de grăitor".

Ce creștere aproximativă 
a numărului de membri ai 
UCFS se va realiza pînă la 

sfîrșitul anului 1958 și care 
vor fi principalele forme de 
cuprindere a acestora în ac
tivitatea sportivă?

— „Succesele obținute în ulti
ma vreme — mă refer la peri
oada de timp care coincide 
acțiunea de reorganizare — 
arată că sînt posibilități ca

(Continuare in pag. 3)

cu 
ne 
să

BASCHET
• Echipa C.C.A. a plecat 

in Polonia

PiS2-jr.?î«;d Invitației citi- 
bultii Legia Varșovia, echi
pa mas.tilină de baschet 
C.C.A. a plecat ieri în Po
lonia unde va participa la 
un turneu internațional. în
trecerile se vor desfășura la 
Varșovia.

SCHI
• Fondiștii participă la 

concursul de la Bled
Miine părăsesc tara, plecînd 

la Bled (Iugoslavia) fondiștii 
Manole Aldescu, C. Enache, 
St. Drăguș. i. Supeală și Dina 

Petre care vor participa, ală
turi de cel mai buni schiori 
lin Austria, Italia, Polonia și 
Iugoslavia, ia un important 
concurs internațional. I>rrau 
Petre va participa la proba 
de lt km. juniori.

• Coboritorii de la Dinamo 
pleacă la Zakopane

Peste cîteva zile vor pleca la 
Zakopane in Polonia, concu
rența probelor alpine 
•lubui Dinamo Ei vor 
cipa la concursurile ce 
organizate în această 
ta’.e.

de ta 
parti- 
vor ft 
looati -

RĂMASA IN 10 OAMENI 
DIN MIN. 2 Șl INFRLIN- 
TfND UN -------------------------
Șl MAI 
ATLETIC

C.C.A. 8
Borussiei 

cu 3-1 (1-1)
BOLOGNA 30. (Prin tot 

leion de la trimisul nostruj.- 
— înainte de a trece la co- 
mentarea partidei C.C.A.- 
Borussia Dortmund, care a 
pasionat atit de mult pe iu. 
fjîtorii de fotbal din țară 
și pe care, desigur, rezul
tatul final — 3—1 (1—1|
pentru Borussia — i-a de
zamăgit, să vă transmit a- 
mănuntele obișnuite ale unei 
partide de fotbal. Jocul s-a 
disputat pe „11 stidio muni
cipale", în prezența a circa 
10.000 de spectatori. Timp 
cețos — la un moment dat 
ceața a fost atit de deasă 
incit la pauză s-au aprins 
reflectoarele pentru nocturnă 
și întreaga repriză secundă 
s-a desfășurat la lumina re. 
flectoarelor. Terenul umed 
și foarte alunecos, a intluen^ 
țât jocul și mișcarea rapidă 
în teren. Arbitru : Jonni 

(Italia). Formațiile:
BORUSSIA : K:»iatl:<m>-

ski—Burgsmilller. Micltaleh, 
Sandmann — Schlebrowski, 
Bracht — Dulz. Preissler, 
Ke’bassa, Nicpiekio. Schmidt.

C.C.A. : Voinescu-Zaooda 
II (din min. 2 — Onisie), 
Apo'zan, Dragomirescu-Oni. 
sie (din min. 2-Constantin), 
Jenei-Cacoveanu (din min. 
11— Zavoda II). Constantin 
(din min. 11 Cacoveanu).

ADVERSAR DUR 
BINE PREGĂTIT

cedat 
Dortmund

(continuare in pag. 5)

urează sportivilor, activiștilor sportivii 
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Muk strivi capătul de figure in 
scrumieră cu otita furie incit jarul 
U fripse la deget, fădrulu-l să scape 
printre dinți o înjurătură. De cînd 
ploaia nu mai contenea, îi venea 
să-și ia lumea-n cap.

Făcu cîțiva pași prin camera in 
care dezordinea trona de tot atîta 
timp, de cînd primii stropi de ploaie 
umeziseră amenințător caldarimul. Pe 
jos sticle goale de uiiski, cîteva si- 
foane pe jumătate goale și peste tot 
scrum și capete de țigări. Pe birou, 
o telegramă mototolită iar înir-un 
colț, un afiș multicolor cit toate 
zilele. „Concurs de automobile la 
care va lua startul automobilul se
colului PROIECTIL H 1200“... Se o. 
pri ca fascinat în fața afișului. Țî- 
rîitul ploii îl trezi la realitate

Da! Afurisita de ploaie îi jucase 
festa. Concursul nu putea să aibă 
lor și deci... Gîndul că va trebui să 
explice patronului său toate acestea 
tl furnică pe șira spinării Iși aprin
se o nouă figure și se tolăni pe dor
meza pe care erau aruncate la în- 
timplare cămăși, ziare, reviste și o 
bluză ou un ecuson cusut în fir: 
„Mercedes-Benz". Arunca rotocoale 
ide fum spre tavan din care parcă se 
contura chipul patronului, „șeful" 
cum îi spunea Miik.

„La naiba ! Așa încurcătură nu am 
pomenit de cînd mă știu’. Du-și ter
mină bine firul gfndurilor că ușa 
se deschise și în prag iși făcu apari
ția chiar el, „șeful".

— „Nu mă așteptam să veruți la 
mine aici, domnule director...

— „Cînd e vorba de afaceri — i-o 
tăie scurt „șeful" — mă duc și în 
gaură de șarpe. Am venit — con
tinuă el pe aceeași voce scăzută — 
ca să-ți amintesc că dreptatea este 
de partea mea. Privește pe fereastră. 
Cred că nu mm ai nimic de adăugat. 
Concursul nu poate să aibă loc. Da 
‘Miik, ar trebui să-fi intre-n cap că 
atunci cînd eu spun ceva, așa tre
buie să fie... M-ai pus pe foc să ter
min „Proiectilul H 1200" încă acitm, 
m-ni pus să-l aduc pe argentinianul 
ăsta. Sergio, care mă costă o a- 
vere și care este mai mofturos ca o 
fată mare, mi.ai cerut și 100.000 
mărci aconto pentru propaganda 
concursului care este ideea ta... 
Ti-am dat tot! Cred însă că știi de 
ce9 Nu de dragul tău! Dacă la a- 
ce:t concurs primul automobil care 
ve trece linia de sosire va fi „Pro
iectivii" atunci pot spera semnarea 
un’ • contract „avantajos" pentru 
armată. Nu am nevoie însă, fi-o re
pet decît ca timp de cîteva săpiă- 
niîni ziarele să scrie că „Mercedes-

are cele mai rapde. cele ma^ 
bvne mașini din lume'.. Penirti asta 
'Miik am dat și dau bani nu pen
tru aiurelile tale sportive! De asta, 
băiete, fac întreceri cu Maserati. Alfa 
Romeo, General Motors sau dracu 
știe care alta. Care este primiri, vin
de și vinde mult. Aici „șeful" se 
sculă și-și aranjă ținuta de plecare. 
Făcu cîțiva pași spre ușă, se răsuci 
și cu un zîmbet amar continuă:

,,Te sfătuiesc, băiete, să găsești so
luția pentru ca „Proiectilul" să aler
ge încă în luna aceasta. Mă-nțelegi. 
nu ? Dacă nu se întîmplă așa, te 
sfătuiesc ca din banii luați „aconto 
pentru propagandă" șă oprești su
mele necesare pentru coroanele de 
flori șl două sicrie. Unul pentru tine 
și unul pentru argentinianul tău". 

‘Deschise ușa și din prag se întoarse 
pentru a adăuga cu cinism: „Escro
cul ăsta de Binder de aici din colț 
cu „Pompe funebre" are niște modele 
de coșciuge foarte interesante. Ale- 
ge-ti unul mai comod"...

Dispăruse de mult „șeful" dar Miik 
încă nu-și revenise din emoția trăită 
în compania celui pentru care tre
buia să facă iotul pentru ca mași
nile lui de curse să cîștige. Indife
rent cum! Muk duse paharul la 
gură gustă puțin șl apoi aruncă pa
harul..

In gangul de la intrare șe auziră 
cîțiva pași. Un sctrțîit de ușă și în 

’prag își făcu apariția puțin amefit 
de băutură Sergio. Da, chiar argen
tinianul adus ou „atîtea sacrificii" 
'de firma „Mercedes-Benz". Se dez
brăcă de mantaua de piele și șter- 

‘glndu-se cu batista pe față de stropii 
de ploaie, se așeză în fotoliul fri 
care cu cîteva ore înainte „șeful" ti 
ținuse lecția lui Muk. Sergio Iși 
roti privirea prin cameră și aruncă 
c întrebare-n doi ggri asupra con
cursului. Știa prea bine că în ase
menea condiții, ou o asemenea ploaie, 
nu se poate alerga. Nu că organiza
torii s-ar gîndi la pielea lor, a con
cur enților, nn 1 Mai mult pentru că 
nu nor fi spectatori și că urnele fir
me nu-sl vor risca mașinile să le 
facă „a'iș" de vreun strip, o pagubă 
'mult mai constisitoare decît eventua
lele accidente ale pdoților.

Miik se ridică într-o rină și spriji- 
nindu-se într-im cot. vorbi încet mai 
mi't ca pentru sine

— „Știi, a venit pe aici „.șeful". 
Dacă nu alergi cu „Proiectilul," pu
tem să ne cumpărăm din belșug eo-
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roane și ne-a recomandat și cîteva 
modele de coșciug confortabile... 
Sergio rise cu poftă.

— „Ha! hal ha! hal... sigur, 
dacă Sergio nu aleargă să i se 
cumpere flori și coșciug: dacă alear
gă și atunci trebuie să fie mereu cu 
piciorul pe accelerator, că de aceea 
este plătit, tot o să i se cumpere 
coșciug"..

Iși aprinse o țigară și continuă 
firul unei povestiri începută parcă 
de mult.

— „Eram ucenic intr-un atelier 
de reparații auto dintr-un oraș al 
patriei mele. Despre cum am intrat, 
cu atîta greutate și ti.fi bani pri
meam pentru munca istovitoare de 
11—13 ore pe zi, este de prisos să-ți 
spun Noroc cu o mătușă a mea. 
Estera, Ia care am stat fără să plă
tesc un franc. Aveam și eu însă, ca 
orice tînăr, un vis care însă nu s-a rea
lizai nici pină astăzi Vroiam să 
devin inginer. Dar pină la urmă am 
îmbrăcat sa'opeta de ucenic. Mă a- 
trăgeau grozav motoarele, mașinile, 
îmi plăcea să conduc mașinile din ga
raj și curînd șoferia mă atrase pină 
la pasiune. Am reușit după îndelungi 
rugăminți, să obțin permisiunea de 
la maistru să fac eu probele la ma- 

sini. Acea zi a jost o adevărată săr
bătoare pentru mine. Patronul a vă
zut însă că am un deosebit simț al 
volanului, m-a înscris la un concurs 
de mașini Nu s-a înșelat. Am ieșit 
primul. De aci a început viața să fie 
mai bună cu mine, dar am devenit 
un obiect de „vînzare-cumpărare" la 
îndemina fabricilor de mașini și a 
escrocilor de organizatori... Da 1 a 
celor de teapa ta, Muk. Numai că 
tu ești un escroc puțin „Cam cumse
cade". Deodată fața-i căpătă o expre
sie serioasă, dirză. Dar lucrurile, 
Muk se vor schimba cred odată și 
odată și aici. Dal poa*e mat curînd 
decît își închipuie multi", Muk însă 
nu mai asculta. Se gindea departe...

Curînd oboseala ii înfășură pe a- 
mîndoi în mantia odihnitoare a som
nului, u<n somn adine dar binefăcă
tor,.

Orele s-au scurs molcom ca și 
ploaia care nu mai contenea. Pe 
stradă trecătorii grăbiți, cu gulerele 
ridicate și mi inii e vîrîte adine In 
buzunare, se strecurau pe lingă zi
duri și garduri pentru a se feri de 
stropii reci de ploaie. Singuri, micii 
vlnzători de ziare alergau prin ploaie 
cu același sirg ca și în zilele înso
rite, siriglnd cit îi țineau gura titlu
rile reportajelor demne de luat în 
seamă.

In cameră telefonul sună cu insis
tentă, Muk, buimac de somn, se ri
dică alene și după ce se convinge 
că nu visează, ridică receptorul. La 
capătul firului, vocea stridentă a ți
nui bărbat nervos îi luă parcă cu 
mina toropeala. Era „stăpânul"

— „Imbecilule, desigur că acum 
te-ai sculai. Ce-țl pasă ție de neca
zurile mele! Luate-ar dracu de do
bitoc" I

... Miik râmase cu receptorul în 
mină. Încercă să articuleze cîteva 
cuvinte dar i-a fost imposibil,

— „Ce ie bîlbîi bețlvule! Ai găsit 
ceva ? Desigur ai timp. Ei bine eu 
nu am timp și ca atare îți vei face 
catrafusele împreună ou faimosul 
tău „volan" și ne vedem la Buenos- 
Aires. Dacă între timp mori, să-mi 
spui să-ți fac funeralii corespunză
toare unui manager de Mia ta" 
Miik își întoarse fața-i pleoștită spre 
Sergio care se sculase.

Schifă de
AL. DINCA

Nu trecuse nici 12 ore de tind va
porul de cursă lungă „Virginia" de 
pe ruta Hamburg-Buenos Aires, ridi
case ancora plutind pe albastru! 
înspumai al apelor. Sergio ieșise 
primul din sala de mese căuiînd să 
ocupe un loc mai ferit de unde să 
privească și să gindească in voie. 
Zări in partea din spate a punții o 
măsuță de paie cu două scaune. Se 
așeză comod și aruncindu-și pri- 
rile în jur, zări o revistă a cărei 
copertă îi atrase atenția. Intr-ade
văr era fotografia cunoscutului au
tomobilist, bun prieten al său, Um
berto Maglioli iar cu Utere groase 
titlul : „Carrera Pan-Americana". In 
colț o notiță anunța cititorii că în 
pagina 42-a „veți putea găsi senza
ționalul reportaj: „Oameni în luptă 
cu moartea — articol sportiv pentru 
mari și mici". Răsfoi revista cu fe
brilitate și privirile i se pironiră pe 
pagina 42-a.

Faimoasa cursă de automobile

„Carrera Pan-Americana", care se 
desfășoară anual în sudul Mexicului 
și despre care auzise destule vorbin- 
dti-se, i se prezenta de data aceasta 
clar sub aspectul statistic. „Ediția 
1954 a costat viața a 8 concurenți. 
acum doi ani au murit 9, iar în anul 
1952, 6 concurență" Și mai departe 
„Pentru automobiliști această cursă 
este echivalentă cu un joc cu moar
tea. Stăpînii automobilelor cer vi
teză maximă". Concurența spun 
„Carrera ne va înmormînia pe toți. 
Este o adevărată sinucidere. In anul 
viitor, picioarele noastre nu vor mai 
călca pe aici.,," „Cursa Morții" cum 
este supranumită această competiție, 
își prezenta mai departe printr-un 
documentat reportaj fotografic vic
timele: mașini stîlcite, oameni des
figurați, pomi, garduri și case rase 
de pe suprafața pământului, Sergio 
simte un fior străbătindu-i trupul...

4t
Către ora primului, forfota pe 

străzile principale ale marilor orașe 
americane ia proporții cu toiul ne
bănuite. Pe străzi este un continuu 
du-te vino, amețitor, completai de 
strigătele turnătorilor ambulanți care 
mișună la fiecare pas, de comisio
nari, precum și de o sumedenie de 
oameni cu diverse treburi care te 
îmbrincesc fără pic de jenă, fiind toți 
animați de aceeași lozincă „timpul 
este bani"

Grosul acestor trecători pare de sus 
un colos ce șerpuiește alene pe calda- 
rîmul străzilor și care nesătul se în
groașă pe fiece clipă In fața luxo
sului bloc străjuit de o uriașă firmă 
a concernului Ford-Lincoln, un băr
bat robust, cu fața brăzdată de cîte
va cute adinei ce-i dădeau un aer 
de seriozitate, se pregăti să intre, 
dar după cîțiva pași ezită, se răsuci 
pe un picior și dădu să plece. Se 
opri însă din nou și dutpă cîteva 
clipe de gîndire se hotărî în cele 
din urmă și intră.

In holul blocului, portarul, un bă
trânel de treabă. întlmpină cu bucu
rie pe noul venit.

— Bine ați venit, mister Adams! 
De două zile vă caută domnul di
rector! Nu v-a găsit nici acasă și 
mei ‘a mătușa dumneavoastră.

— Mnițumesc. lessți. de informa
ție, Știam că mă va căuta directorul.

Ce se aude 2 Tot de un ralley e 
vorba ?

— Da mister Adams după âte am 
putut înțelege, dar știi noi nu avem 
voie să ne băgăm nasul in alte tre
buri decît ne este îngăduit.

Ajunse la ușa directorului unde 
secretara îl fulgeră din priviri.

— In s’îrșit, iată și pe marele nos
tru automobilist Adams Kenneth, 
pierdut și aflat cu mari sacrificii 
pentru că nu mai vrea să alerge. 
Deh! Probabil că mister Adams — 
continuă ea ironic — și-a găsit vre
un post de ministru sau de subse
cretar de stat..

Adams nu răspunse. Ii era leha
mite de această „domnișoară de în
credere" a directorului cu care se 
obișnuise să fie prudent.

Stătea acum abătut cu mlinile iner
te pe lingă trup, în fața biroului a- 
cestui om care-l domină, chiar și pe 
el .Adams Kenneth, cu toate că este 
unul dintre cei mai buni automobi
liști ai Statelor Unite. Ce folos? La 
un semn al acestui om ar putea să 
nu mai fie! Și atunci el, soția lui și 
micul Teddy vor putea să moară de 
foame.

— „Ei, Adams, te-ai decis ? Pen
tru sau contra 2"

— „Pentru ce și contra cui?" răs
punse Adams sec !

— „Nu mai face pe prostul Adams. 
Știi prea bine despre ce este vorba. 
Pentru a alerga săptămina viitoare 
la un ralley în Argentina. Trebuie 
să alergi dacă nu ești contra mea, 
contra noastră și cei care sini con
tra mea — aci făcu o pauză și ri
dicând pumnul în sus continuă mai 
strident — ii distrug. Ai înțeles, ii 
distrug După o altă pauză, conti
nuă pe o voce blinda: „Nu aș vrea 
să te distrug tocmai pe tine, Adams. 
Mi-e milă de tine, de Teddy și apoi 
tu ești un om de înțelegere,,,"

Adams își dădu seama că orice 
împotrivire ar fi fost zadarnică. Tre
buia însă să smulgă o făgăduință, o 
poziție de cîștigat și anume: că pe 
viitor va fi deslegai de meseria lui 
de pilot și va trece în fabrică,

— ..Aceasta să fie, domnule direc
tor, ultima cursă! îmi promiteți?"

— „Bine Adams — mormăi direc
torul — dacă asta îți este dorința, 
fie. Acum du-te și fă cele trebuin
cioase"

★
Mai erau două ceasuri pline pină 

la startul primului ralley din Buenos 
Aires .Așii volanului din Europa au 
venit după soarele mult dorit. Insă 
soarele s-a dovedit mult prea arză
tor .. Pe pista de beton a întrecerii, 
termometrul arăta nici mai mult 
nici mai puțin de 55 grade! Caseie 
de pariuri erau asaltate 'de suie de 
spectatori care-și încercau șansele.

„Marele premiu al Argentinei" era 
Intr-adevăr o întrecere care trecea 
drept cea mai importantă „manifes
tare" sportivă a însoritei țâri Favo- 
riți? Da, putem vorbi despre mulți 
favoriți ai cursei insă cel mai de 
seamă era tot Sergio. „Proiectilul" 
avea să dea examenul și odată cu 
el și cel car? era considerat cel mai 
bun automobi'ist din lume. Pe estra
da craitucilor-reporteri. peste zece 
microfoane cu tot atîțja crainici 
transmiteau aspecte de la cursa de 
automobile „unică" în istoria acestui 
neegalat sport. Mațorilatea spectato
rilor ascultau transmisia,,.

— „Minutele trec și curînd dacă 
vă revizuiii nervii, veți putea asista 
la cea mai palpitantă întrecere spor
tivă pe care dracu să mă ia dacă 
nu este egală cu o invitație la moar
te. Cine va fi primul ?. Să-mi crească 
urechi de măgar dacă primul nu va 
trece Sergio. Și acum cea mai sen
zațională știre : „bolizii" se îndreaptă 
către stări. Da! Au apărut Umberto. 
Mantii, Hill ... Aaaa! Iată-l și pe 
Sergio cu „Proiectilul" său.. Bravo 
băieți și acum să țineți minte tin 
lucru: cine fuge mai tare a cfștigai! 
Ha. ha. ha, ha! Fără rezerve băieți!

Dar iată că startorul le face acum 
„sfeștania" pentru început încă pu
țin și pornim băieți în cursă.,. Set
gio a plecat primul. Al dracului să 
fiu dacă acest cîine nu-i depășește pe 
toți pină Ia urmă. Din spate Um
berto îl urmărește, Hill este aproape- 
Hai băieți mai aproape... Mă, al dra
cului, Sergio își mărește continuu 
avaniaîul,.. Dar ce-i Hill, băiatule ? 
Aaa, ești, un concurent lipsit de voin
ță. Oopooo! ai luat foc 2 De aia-i 

oprit tu! Dar acum Hill salvea
ză-te. Uf, ce emoții și cu aceste 
curse! Dar iată că acum Sergio are 
un avans de peste 1 km. Ultimul tur 
și acum puteți să vă ștergeți sudoa
rea de pe frunte. Sergio se îndrep- ' 
tă spre linia de sosire. Este drept 
că „Proiectilul" nu mai arată oa la 
început ... este mai mult o cutie de 
Conserve zdrențuită dar,., bravo Ser
gio... acum că pericolul a trecut pot 
să vă destăinuiesc ceva. Dacă mai 
erau 400 de metri nu cred că Sep* 
gio mai rezista ca tinicheaua lui„. 
Totuși este bine..

★
Cîteva zile mat tirziu la disputa

rea unui ralley aseatăaător, crainicii 
anunțau cu același entuziasm: „cea 
mai importantă întrecere de automo
bile"

Fanionul starteruiui dădu semna
lul de plecare și pe pista încinsă de 
beton se avivdară cei peste 20 de 
bolizi Teddy alături de ma că-sa en
tuziasmați la culme de faptul că A- 
dams din primele ture se instalase 
în frunte aplaudau frenetic zbierînd 
cit îi ținea gura: bravo Kenneth 1 
înainte Adams

S-au scurs douăzeci de ture. A- 
dams in jrtmle domină cu autorita
te cursa. Teddy și au măicuța lui a- 
plaudară într-una. In tura 25-a en
glezul Barkley se apropie de Adams, 
li mai despart doar 300 de metri, 
Adams privește tn spate și întreaga 
figură se contractă. Dacă lucrurile 
vor merge așa, locul întîi va fi de
finitiv pierdut Dar asta nu se poate. 
Nu! Niciodată. Pedala de la accele
rator este împinsă pină la refuz. La 
viraje, mașina trece la limită pe 
lingă saltelele de protecție. Mai sini 
patru ture. Dacă ar rezista încă aceste 
patru ture! Gindtil Uli Adams zboară 
snre familia care așteaptă totuși 
premiul cel mare. Dar și directorul / 
.. Acum la virajul acesta dacă ia un 
avans... deci in fund cu accelerato-^^ 
rut ■

O scurtă zmudletră din rigolă și^u 
bolidul face un salt uriaș veste viraj 
în prăpastia ce se deschide lacomă, 
zdrobind mașina și pe automobilist 
de stîncile răvășite în fundul ei Un 
țipăt sugrumat de emoție izbucni din 
pieptul celor prezențl. La citwa suta 
de metri de catastrofă, destul de a- 
proape ca să privească în toate amă
nuntele groaznicul accident, mama 
iși strîngea la piept copilul cu un 
urlet sfîșietor de durere—

La megafon, vocea crainicului tă
cea cuvenita remarcă a unui fapt di
vers. „Phiil Ce curios. Cu cîteva 
săptămîni înainte. Kenneth anunțase 
patronul și chiar făcuse declarații 
ziariștilor că se lasă de automobi
lism, Aceasta să fi? ultima cursă/ 
Sinistru, dar a ghicit. S-a ținut de 
promisiune.“

★
Localul era aproape gol tn această 

dună amiază a cărei temperatură 
chiar și pentru luna lui cuptor riin țte 
rile europene, ar fi ca adevărat sufeț^^ 
cântă. La o masă lungă, aittomob^gt 
liști și mans,geri își omoară timpu^F 
citind ziarele de du?ă amiază și bind 
ca să se răcorească. Raite, un grăsun 
buhăit, cu un trabuc înfipt în colțul 
gurii, răsuflă greoi, ștergîndu-și și
roaiele de sudoare de pe ceafa-i vo
luminoasă, Fața obosită exprimă 
dispreț față de tot ce-l înconjoară. 
De trei zile de cînd s-a făcui zob 
Kenneth nu a mai dormit un ceas 
liniștit. Dă telegrame acasă ca să 
explice ce s-a întîmplai, expediază 
familia și acum — lucrul cei mal 
important — caută pilot centru vii
toarele curse...

Alături, Muk, amețit, ciulă gijiit 
o melodie.

— „Hei Patte! Lasă doliul. Acum 
să bem. Uite ca să vezi că nu-s 
băiat tău. vărs un paher pentru a- 
cda care și-a prezis viitorul cu pre
cizie.,. ha. ha, ha, ha!

Scrgio care pină atunci stătea 
trist înir-un colț privind fix spre fe
reastra larg deschisă, simți că-i nă- 
voiește slngele fn cap. Sări drept în > 
picioare, răsturnind paharul de pe 
masă. Făcu doi pași și proptindu-s» 
în jaf a celcr doi manageri îi stră
fulgera cu privirea,

— „ Ai dreptate, Muk. Sărmanul 4 
spus fatal că va fi ultima lui cursă. 
Dar aceasta fiindcă trebuia să dea 
de mîncare unei familii. Ce să-i faci, 
pentru unii business iar pentru alții 
mormîniul. Să fii sigur Muk și tu 
Patte că poate și pentru voi o să 
fee într-o zi ultima cursă!"

Se răsuci pe catcue și dispăru 
după draperia de la intrare urmat 
de grupul celor 6 automobiliști pre- 
zenți la masă. Cei doi rămaseră o 
clipă buimaci. Apoi Mufe șcărpinîn- 
du-se in cap îl întrebă pe Palie care 
pufăia nervos din trabuc.

— „Pe toți dracii l Ce-o fi vrut 
uSia să spună ?“



CHEZĂȘIA UNOR NOI SUCCESE DE VIITOR LA MULTI ANII
(urmare din pag, 1)

rea investițiilor capitale. In afara su
melor alocate din buget, fondurile re
zultate din resursele proprii ale în
treprinderilor și organizațiilor econo
mice, ce se vor utiliza pentru finan
țarea economiei naționale, se ridică 
la 8.724,0 milioane lei. Iată o dovadă 
clară a încrederii poporului nostru în 
viitor, a dorinței sale de a păși spre 
noi culmi ale înfloririi economice a 
scumpei noastre patrii. Sume la fel 
de importante au fost alocate pentru 
acțiunile social-ctiliurale: 11,291 mi
liarde Iei destinate acestor scopuri 
reprezintă o creștere de peste 700 mi
lioane lei față de bugetul anului 1957 
și o sporire cu 3.30 la sută față de 
sumele cheltuite la acest capitol în 
anul 19501 Masele de tineret sportiv 
au primit cu bucurie faptul că mai 
bine de două miliarde și jumătate de 
lei au fost acordați pentru sănătate, 
cultură fizică și sport. Însăși juxta
punerea acestor două obiective sociale 
reflectă preocuparea deosebită de 
care se bucură cultura fizică și spor
tul în regimul nostru democrat-popu
lar, recunoașterea marii importanțe a 
aceste' activități în întărirea sănătății 
poporului. Recunoscători statului de
mocrat popular pentru acest sprijin 
consistent .tinerii sportivi vor ști să 
răsplătească încrederea și ajutorul a- 
cordat prin noi succese în muncă și pe 
terenul de sport.

Caracterul pașnic »1 bugetului de 
stat pe anul 1958 este demonstrat și de 
faptul că neutru apărarea și securita
tea statului a fost alocată suma de 
3,7 milioane lei. Cit de d-osebită 
este situația din țara noastră, tinde 
suma de 5,1 miliarde lei prevăzută 
drept creștere a veniturilor populației 
pe anul 1958 întrece cu aproape un 
miliard și jumătate de lei bugetul a- 
locat apărării și situația din țările 
capitaliste unde cursa isterică a înar
mărilor grevează din greu asupra ni
velului de trai al oamenilor muncii 1

Deputății întruniți în a doua sesiune 
a ATarii Adunări Naționale an aprobat 
în unanimitate Declarația Marii A- 
dunări Naționale cu privire la Chema
rea pentru pace a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. Reconfirmînd politica de 
pace, coexistență și neamestec în tre
burile interne ale altor țări a Repu
blicii Populare-Romîne, Declarația .ex
primă acordul forului reprezentativ al 
poporului romîn cu Chemarea Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., adeziunea la 
Declarația comună a Prezidiilor Repre
zentanțelor Populare Supreme ale R.P. 
Polone, R. D. Germane, și R. Ce
hoslovace și angajamentul poporului 
romîn - de a continua cu eforturi spo
rite lupta sa pentru menținerea și întă
rirea păcii în lume.

Ca urmare a succeselor obținute pe 
tărîmul întăririi necontenite a legalității 
socialiste. Marea Adunare Națională 
a aprobat Legea pentru grațierea unor 
pedepse și încetarea procesului penal 
pentru unele infracțiuni, dînd astfel

posibilitate unor intractor. ce nu repre
zintă un pericol social deosebit să se 
reîntoarcă de îndată la o muncă cins
tită, socialmente utilă.

Ultima zi a sesiunii a fost dedicată 
sărbătoririi aniversării unui deceniu de 
la proclamarea Republicii Populare 
Romîne. In cadrul unei ample expu
neri, tovarășul Chivu Stoica, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R. a 
trecut în revistă considerabilele suc
cese obținute de poporul romîn în cei 
10 ani de regim democrat-popular. 
După ce a făcut un scurt istoric al 
evenimentelor care au precedat izgo
nirea pentru totdeauna a ultimului 
I lohenzollern din țara noastră, tova
rășul Chivu Stoica a vorbit despre 
esența cil adevărat democratică a 
Republicii Populare Romîne, unde pu
terea politică aparține oamenilor mun
cii de la orașe și de la sate, care 
exercită efectiv conducerea țării. Apoi, 
vorbitorul s-a oprit asupra victoriilor 
obținute de poporul nostru muncitor, 
sub înțeleaptă conducere a Partidului 
Muncitoresc Romîn, cu sprijinul per
manent, frățesc și dezinteresat al Ma
rii Uniuni Sovietice și în strînsă co
laborare cu celelalte țări socialiste. Vo
lumul producției industriale a ajuns in 
1957, de 4,2 ori mai mare față de 1948; 
puterea instalată a centralelor elec
trice la sfirșiiul anului 1957 eșle 
dublă față de cea din vechea Rcnâ- 
nie ; familii de țărani mun
citori au pornit cu încredere pe drumul 
indicat de partid, drumul cooperativi
zării agriculturii, ajungindu-s? azi ca 
48 la sută din suprafața agricolă a 
țării să fie ocupată de sectorul socia- j 
list. Dispariția șomajului, creșterea j 
considerabilă a consumului familiilor 
de muncitori la principatele nrodtrse 
de larg consum, uriașa revoluție cul
turală, constituie la rîndul lor vic
torii incontestabile, care au contribuit 
la atașamentul maselor larg populare 
față de politica economică și socială 
a statului nostru democrat-popular, 
la entuziasmul cu care întregul popor 
luptă pentru întărirea Republicii noas
tre populare. Politica leninistă de co
laborare tovărășească și într-ajutorare 
reciprocă pe baza egalității în drepturi 
față de țările frățești din marea fami
lie socialistă, politica de coexistență 
pașnică față de celelalte țări ale lu
mii, au dus la creșterea prestigiului 
internațional al Republicii Populare 
Romîne, la impunerea sa ca un fac
tor activ în lupta pentru pace, la spo
rirea numărului de țări cu care între
ținem relații diplomatice, economice, 
culturale și sportive.

Deputății Marii Adunări Naționale au 
subliniat cu îndelungi aplauze adeziu
nea lor Ia expunerea tovarășului Chivu 
Stoica ,1a măsurile preconizate pentru 
ca munca noastră, a tuturor, să de
vină mai rodnică în anii ce urmează 
primului deceniu de la proclamarea Re
publicii Populare Romîne, pentru ca 
viața noastră să devină mai bună, 
mai fericită.

(Urmare din pag. 1)

ve în special in unitățile sale de bază 
— colectivele sportive, 1958 ne va 
solicita nouă tuturor, sportivilor și 
iubitorilor sportului, tehnicienilor și 
instructorilor, profesorilor de edu
cație fizică și activiștilor obștești, 
eforturi maxime pentru realizarea 
obiectivelor principale ale mișcării 
sportive. Avînid ca far călăuzitor Ho
tărârea din 2 iulie 1957, sintem si
guri că nu ne vom abate din drum, 
că vom transforma noile organe 
sportive și în prunul rind marea or
ganizație a sportivilor — Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport — în or
ganisme vii, dinamice, capabile să 
cuprindă și să rezolve marile pro
bleme ale sportului rominesc.

Milioane de tineri și tinere așteap
tă un progres substanțial in acest 
an de adevărată cotitură. Dorinței 
lor unanime de a practica sporturi
le preferate trebuie să i se răspun
dă prin organizarea celor mai efi
ciente forme de atragere a maselor 
in sport, dindu-le caracterul atractiv 
și recreativ pe care-1 cere Hotărirea. 
Marile competiții de masă — Spar- 
tachiadele de iarnă și vară ale tine
retului, campionatele de colectiv 
sportiv, concursurile GALA., crosu
rile de masă, competițiile adresate 
copiilor și tineretului studios, vor 
trebui să fie mai numeroase, mai 
bine organizate, mai cuprinzătoare.

eforturilor 
fizice 
com-

Apropierea unor mari competiții 
internaționale Ia care vom participa 
și noi reclamă la rîndul ei o radi
cală Îmbunătățire a muncii de pre
gătire și instruire-antrennment la 
nivelul secțiilor pe ramură de sport. 
Noile federații vor trebui să depună 
toate eforturile pentru însușirea 
principiului asigurării pregătirii con
tinue și a principiului
mari, pe baza unei pregătiri 
multilaterale axată pe normele 
plexului G.M.A.

Așteptăm in anul 1958 noi 
grese in direcția îmbunătățirii 
portarii sportivilor pe t 
muncă, in viața de toate zaele. Pen
tru aceasta, întărirea muncii de pro
pagandă și agitație și
eu caracter educativ se
mele noi, originale și 
popularizare a sportului 
pletite cu acțiuni cultural-educative 
bine alese, in măsură să stirnească 
interesul sportivilor, să le înlesneas
că drumul spre comorile științei, 
culturii și artei, să le cultive gustul 
pentru frumos, să-i crească in spi
ritul moralei noastre sănătoase, a 
patriotismului socialist, a interna
ționalismului proletar.

Noul an va trebui să marcheze 
cotitura definitivă către o bună gos
podărire a zestrei colectivelor sporti
ve, către domnia spiritului de iniția
tivă în intârirea bazei materiale a 
mișcării sportive de la orașe și sate.

Așteptăm multe din partea anului

pro- 
com- 

•uri, în

a acțiunilor 
impun. For- 
atractive de 
trebuie im-

1958. Aceste așteptări sînt însă jllsJ 
tificate și pe deplin realizabile ; ga- 
ranție stau victoriile din anul tre
cut dar mai ales grija și sprijinul 
pe care partidul și guvernul le a- 
cordă permanent mișcării noastre 
sportive. Și, fie ca sportul, această 
minunată activitate tinerească, să 
contribuie în anul care bate la ușă 
la înlesnirea legăturilor prietenești 
dintre popoare, la destindere în re
lațiile internaționale, la instaurarea 
unei păci trainice pe întinsul globul 
lui nostru pămintesc. Este cea mai 
călduroasă urare pe care o facem 
sportivilor din țara noastră, 
rile socialiste și din toată 
alături
ANI !

de tradiționalul : LA

din ță-' 
lumea, 
MULȚI

aefflfuuztilde ftdtdpdd&zeă.
----------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------

Cunoscutul planorist Mircea Finescu primește înalta distincție

Un afiș 
sportiv

din anul 1850!

(Urmare din pag. 1) 
cuprindem piuă la sfirșitul anului 1958 
cea 2.900.000 membri în U.C.F.S. Este un 
obiectiv important care poate fi rea
lizat prin efortul comun al tuturor 
activiștilor sportivi și cu sprijinul 
efectiv al organizațiilor de masă. In 
ce privește formele de cuprindere 
a acestora într-o activitate sportivă^ 
în afară de răspunsurile anterioare 
aș vrea să adaug că pentru realiza
rea acestui scop un sprijin prețios va 
fi oferit de larga dezvoltare a turis
mului de masă în anul 1958. De a- 
semenea, întrecerile pentru cucerirea 
insignei GMA, a insignei de atlet 
sau înotător, competițiile dotate cu di
ferite cupe, vor asigura membrilor 
DCFS ttn vast teren de activitate. Dar. 
să nu uităm — în primul rind — 
necesitatea contactului cu stadionul 
sau terenul de sport. Acesta ar fi, 
după părerea mea, obiectivul „nr. 1". 
Oamenii vor face mișcare, vor simți 
binefacerile activității în aer liber, 
vor îndrăgi o disciplină sportivă sau 
alta și apoi vor dori s-o... practice."

O primă recapitulare a proble
melor discutate pînă acum duce 
la concluzia că, într-adevăr, 
perspectivele dezvoltării sportului 
de masa sînt evidente. Care sînt 
însă mijloacele principale de rea
lizare a acestor perspective?

■— „Cred că, în primul rînd, trebuie 
Sorbit despre necesitatea unui cadru 
Organizatoric corespunzi lor. Și, spu-

Viitorul Muzeu de Istorie al 
orașului București, care îș; 
va avea sediul in palatul Șuțu, 
a început să adune materialele 
și piesele ce vor figura în di
feritele sale secții. Bine înțe
les că nici sportul nu va lipsi. 
Intre altele, va figura un mare 
afiș cu conținut „sportiv" și 
care poartă data de 13 noiem
brie 1850. Vechimea lui este 
deci de 107 ani. Afișul, foarte 
savuros, merită 
în întregime :

a fi reprodus

Cu învoirea
Duminică 13 

după pofire are
VEOSIFETA KAROLINA 

in cea din urmă cinste a 
arăta iarăși intr-o

ocîrmuirei, 
Noiembrie,

MARE CU
strada Podului Mogo- 

pînă in strada Tirguiui

PRINSOARE

Primii maeștri ai sportului 
în aviația noastră sportivă

Acum cîteva zile, 11 dintre cei mai buni aviatori sportivi din țara 
noastră au fost distinși cu înaltul titlu de maestru al sportului. Eveni
mentul acesta are o semnificație deosebită avî.nd în vedere că sînt primii 
maeștri ai sportului in tinăra noastră aviație sportivă. Care sînt primii 
piloți deținători ai înaltei distincții ? lată-i: ZBOR CU MOTOR : Traian 
Rotaru-aviator cu vechi state în aviația noastră sportivă are peste 7000 ore de 
zbor și este campion absolut pe anul 1957. Ca instructor, el a format peste 
300 elevi, azi aviatori încercați. Constantin Manolache și Octavian Bă- 
canu. ZBOR FARA MOTOk : inginerul Mircea Finescu-singurul planorist 
sportiv romîn care deține insigna de aur cu diamant a Federației Aeronau
tice internaționale, deținător a 18 recorduri republicane și Gheorghe Gilcă. 
PARAȘUTISM : Teodor Tănâsescu (recordman_ mondial). Ion Negroiu și 
Gheorghe lancu (campion absolut pe anii 1956 și 1957). AEROMODE- 
LISM: Anania Moldoveanu (campion absolut pe anii 1956 și 1957), 
ștefan Purice și Ion Georgescu.

Perspectivele de dezvoltare 
ale sportului de masă in anul 1958

nînd acest lucru mă gindesc că noi
le și importantele sarcini care stau 
acum, în prag de nou an, în fața 
mișcării de cultură fizică și sport în 
general și în fața sportului de masă 
în special pot fi îndeplinite numai cu 
lin puternic activ de cadre speciali
zate. Oricîtă pasiune ar pune cineva 
în munca lui, fără o pregătire cores
punzătoare rezultatele vor fi sub po
sibilitățile sale. Sportivilor fruntași, 
echipelor care participă în diferita 
campionate li s-a asigurat, în gene
ral, o îndrumare corespunzătoare. 
Pentru activitatea sportivă de masă 
mai trebuie încă multe de făcut. In 
anul viitor va trebui să se acorde o 
importanță deosebită sarcinilor legate 
de această problemă, lată cîteva din 
obiectivele noastre principale: pregă
tirea întregului activ al UCFS pentru 
cunoașterea temeinică a problemelor 
fundamentale ale organizației, orga
nizarea instruirii cadrelor nou alese 
în colectivele sportive, secțiile pe ra
mură de sport etc., îmbunătățirea 
pregătirii profesionale a cadrelor

Acțiunile pe linie centrală vor tre
bui completate cu inițiative ale orga
nelor focale a căror sarcină este să 
găsească modalitatea de a organiza

cit mai multe cursuri pentru forma
rea de instructori voluntari care să 
sprijine activitatea sportivă de masă 
și îndeosebi activitatea care se desfă
șoară la sate. In aceeași ordine de 
idei trebuie spus că o mare impor
tanță va avea pentru dezvoltarea 
sportului de masă întărirea bazei ma
teriale."

Cu aceasta, ați ajuns la ultima 
întrebare pe care intenționăm să 

v-o adresăm: Care sînt pers
pectivele de dezvoltare a bazei 
materiale și cum va contribui a- 
cest lucru la lărgirea activității 
sportive de masă ?

— „Asupra acestei probleme mă 
voi opri mai mult pentru că ea pre
zintă cîteva aspecte noi și importan
te. O activitate sportivă de masă fără 
o bază materială corespunzătoare este 
greu de conceput. Succeselor obținute 
pînă acum va trebui neapărat să le 
adăugăm numeroase altele. Datorită 
reorganizării, datorită descentralizării, 
sprijinul material a devenit mai va
loros. Acesta este un fapt important. 
Dar nu singurul care poate contri
bui la întărirea bazei materiale. Este 
necesară o creștere a veniturilor co

lectivelor sportive care poate fi rea
lizată prin folosirea resurselor locale, 
prin păstrarea cu mai multă grijă a 
bunurilor existente, prin lărgirea ini
țiativei locale. De asemenea, un a- 
port considerabil la întărirea bazei 
materiale poate aduce l.S. Pronosport 
care continuind măsurile începute a- 
cum va reuși să dubleze chiar veni
turile. Aceasta va face să crească 
fondurile ce vor fi alocate pentru 
întărirea bazei materiale. Firește, ma
rea majoritate a fondurilor centrale 
și a celor din colectivele sportive vor 
trebui dirijate, în primul rind, spre 
materialele sportive și spre construi
rea și amenajarea de baze sportive. 
Și, pentru că am ajuns și la acest 
capitol, at bazelor sportive, să ne 
oprim pentru a face cîteva pre
cizări. In anul 1958 va trebui să se 
pună un accent deosebit pe amenaja
rea de cit mai multe terenuri simple 
care să contribuie la asigurarea ba
zei materiale corespunzătoare dezvol
tării sportului de masă. Pentru ca ac
țiunea de amenajare a bazelor sim
ple să fie încununată de1 succes, 
nu este însă suficientă numai spriji
nirea materială (de cele mai multe 
ori foarte ușor de realizat) sau mo

trei 
viitoa- 
in 35 

ajunge 
cite o

FUGĂ 
de la 
șoaiei 
de Afară, pă marginea orașu
lui ; adică de șase ori ;
în ducătoare și trei in 
re ; cursa se va sfirși 
minute. De cite ori va 
la semn, se va slobozi
pușcă, spre încredințare.

Forma imbrăcăminței : tirol. 
Dacă din privitori va pofti 

să se 
că cu

prinză ca să se întrea- 
Mădam, să poftească la 
lui Manuc 56. Privitorii 
plătească cite un șfanț.

Noblețea după voință. începu
tul va fi la 10 ceasuri turcești 
după prînz".

După cum se poate vedea, 
sport profesionist sadea cu 
107 ani in urmă, pe străzile 
urbei lui Bucur !

bilizarea maselor de sportivi la mun
că voluntară ci, în primul rînd, înțe
legerea și sprijinul organelor locale, 
al conducerilor administrative și al 
sfaturilor populare. Chiar anumite te-: 
renuri incluse în planurile de siste
matizare ar putea fi transformate în 
baze sportive simple (terenuri de vo
lei, baschet, tenis etc.) în mod pro
vizoriu, mai ales atunci cînd investi
țiile sînt mici.

Tot despre baza materială, în spe
cial despre bazele sportive, trebuie a- 
mintit că în anul 1958 trebuie re
zolvată într-o măsură cit mai mare 
și problema terenurilor de sport pen
tru copii. Colectivele sportive pot or
ganiza astfel de baze. De asemenea, 
cu sprijinul sfaturilor populare si al 
organizațiilor UTM se pot realiza nu
meroase astfel de baze rezervate ex
clusiv copiilor. Ar fi mult salutată o 
măsură care ar da posibilitate copii
lor să găsească astfel de baze și în 
numeroasele parcuri de cultură și o- 
dihnă.

Și, ca o sumară concluzie a celor 
discutate se poate spune că multele 
și frumoasele perspective ale activi
tății sportive de masă pe anul 1958 
pot fi realizate prin mijloacele amin
tite, prin munca activiștilor sportivi 
din fiecare colectiv sportiv, prin spri
jinul tuturor organelor și organiza
țiilor oare au sarcini în domeniul cul
turii fizice și sportului."
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de gimnastică
teleton). 
n-a mai 
28 și 29

— De multă vreme sala de sport „Ianos 
cunoscut o afluență atît de mare de spec- 
decembrie, cînd, în orașul nostru, a avut

CLUJ 30, (pr.n 
Herbak" din localitate 
tatori, ca în zilele de 
loc întîlnireâ intern țională de gimnastică dintre reprezentativele feminine 
și mascul ne ale orașelor Cluj și Chișinău. In cele două zile de concurs mai 
bine de 3000 de amatori de sport au urmărit întîlnireâbilaterală de gim- 

. nastică care a oferit un frumos spectacol sportiv.
h» In întîlnireâ feminină victoria a revenit reprezentativei orașului gazdă

— formată din Elena Mărgărit, Uta Schlandt, Anastasia lonescu, Marina 
Bibire și Viorica Palafkoș — cu 186,159—179,228 p. Foarte bine s-a com
portat reprezentanta noastră Anastasia fonescu, care S-a clasat prima atît 
la individual compus cît și la 3 dintre cele 4 aparate de concurs. Iată 
rezultatele din întrecerea feminină: clasament individual compus: 1. Anas
tasia lonescu (Cluj) 37,966 p.: 2. Elena Mărgărit (Cluj) 37,832 p.: 3. Albina 
Potcurskaia (Chișinău) 37,399 p.; pe aparate: sărituri: 1. Albina Pot
curskaia 9,866 p.: paralele, bîrnă si sol : Anastasia lonescu 9,633p., 9,600 p., 
9.600 p.

Sportivii din Chișinău au întrecut formația clujeană cu 279.30 p. — 
273.75 p. Echipa din Cluj — alcătuită din Nicolae Stanciu, Mihai Redl, 
losif Focht, Ștefan Harko, Costache Gheorghiu și Nicolae Varga — a luptat, 
la unele aparate de la egal Ia egal cu valoroșii gimnaști din Chișinău, dar 
pînă la urmă a fost întrecută. Trebuie reținut de altfel faptul că în echipa 
'Chișinăului au concurat patru maeștri ai sportului: Toporov, Kolcin, Titov 
■și Sakin. Rezultate tehnice: clasament individual compus: 1. Ghenadii Sa
tin 56,80 p.; 2. Viktor Kolcin 56,25 p.; 3. Nikolai Titov 56,20 p.: pe apa
rate : sărituri: 1. Nicolae Stanciu (Cluj) 9,60 p.: paralele: Evgheni Belov 
(Chișinău) 9.60 p.: inele : losif Focht (Cluj) 9,45 p.: cal cu minere : Ște
fan Harko (Cluj) 9,45 p.Z bară : Nikolai Titov (Chișinău) 9.55 p.; sol: 
Nikolai Titov 9,65 p.

□ ©

PRIMA COMPETIȚIE ȘCOLARA 
DE BASCHET A OBȚINUT 

UN BINEMERITAT SUCCES
După aproape o lună de întreceri, 

-prima competiție școlară de baschet 
începută în numeroase centre din 
țară și încheiată duminică seara în 
sala Dinamo cu prilejul finalei (la 
care au participat 14 echipe însu- 
mînd aproape 150 concurenți) și-a 
desemnat cîștigătorii: Școala medie 
nr. 7 „I. L. Caragiale” București 
la fete și Școala medie nr. 2 .,Bo
lyai” Tg. Mureș Ia băieți. Acest 
important concurs organizat de Co
misia centrală cu sprijinul direct al 
secție; Sport din Ministerul Invăță- 
mîntului și Culturii și dotată cu 

Și 
de

mintului și Culturii 
numeroase premii printre care 
cupele „30 Decembrie” oferite 
ziarul „Sportul popular”, s-a bucurat 
de un real succes. Ea a stîrnit In 
mediul școlăresc — pepinieră atît 
de valoroasă pentru cadrele basche
tului nostru. — o mare emulație și 
un viu interes.

Finalele din Capitală au scos în 
evidență o serie de nume. La fete 

■s-au remarcat Anca Dumitrescu, Mag
dalena Moscu, Maria Odobescu, 
Ioana Grigorescu, Iuliana Ferenczi, 
Rozalia Kari. Elena Verdeș, Camelia 
Lungu, Marta Szilagyi. Mihaela 
Enea, Iudifh Daly și altele. Dintre 
băieți, cei mai buni ni s-au părut S- 
Ba’int, K. S&verffi. S. Szabo, N. 
Viciu, Gh. Doca, Spătaru, V. Voineag, 
Emil Radu, M. lonescu, F. Dudescu, 
Fuscel, Hoan Zo Su, I. Bercovici. 
etc. încurajatoare este constatarea 
că nivelul tehnic observat atît la 
băieți cîf și la fete — capitol defici
tar la noi — este surprinzător de 
bun. că străduințele antrenorilor lo
cali pe care ne pare rău că nu-i 
pu‘em menționa aci în corpote, s-au 
văzut încununate de ^succes. Rămîne 
doar ca ei să-și consolideze realiză
rile obținute.

In finală, la băieți, Tg. Mureș a 
învins după o luptă pasionantă pe 
Cluj cu 38—32 ’
de fete Bucureștiul a întrecut — la 
o minimă diferență de puncte — re
prezentantele orașulu; Gheorghieni 
cu 42—40 (18—16). Cele două me
ciuri decisive. îmnreună cu 
tele prel minare din finală, 
ila următoarele clasamente : 
1. Șc. medie 2 Bolayi’’ Tg.
2- Șc. oref. cpnstr. Cluj: 3. Șc. m. 1 
~ StsFn ; 4. Șc. sp. T’mișoara ; 5- 

m. ,.Gh. Șincai” Buc.: 6. Șc. m. 
Vîlcea; 7. Sc. m. 4 Oradea ; 8.
m. Iași. FETE : Șc. m. 7

Buc: 2. Șc. m. Gheor- 
3. Sc. m. 2 Focșani ;

(16—19) iar în cea

rezu'.ta- 
au dus 
BAEȚI : 
Mureș ;

Or.
Șc.
R.
Șc

•Caragiale'
«ghieni;
'Șc. m. 3. Oradea ; 5 Șc. m. 5. Or. Sta
lin; 6. Șc. m. 3 C’uj.

I. L.

4.

TEONTIN POP Șl AURELIA DONA 
ÎNVINGĂTORI IN COMPETIȚIA 

DE POPICE

Dună aproape o. lună de zile de în
treceri coranefiția de popice din Ca
pitală dotată cu „Cupa 30 Decem-

LA TELEFON POIANA
• PREGĂTIRI PENTRU PRIMELE

Stalin că- 
să-i găsim

Am telefonat la Poiana 
tre ora prînzului; speran? 
pe schiori la cabane, la masă. Am con
statat însă că vrednicia lor este mai 
mare decît credeam, deoarece chiar și 
la acea oră erau pe pîrtîe, în plin an- 
t'enament. Am avut însă șansa de a 

Dragoș 
al lo-

„întîlni" la telefon pe prof. 
Hadîrcă, responsabilul tehnic 
tului de schiori ai Voinței.

— Aveți zăpadă suficientă ? 
lucrat pînă acum ? Cine s-a 
țiat la antrenamente?

„Zăpada a fost excelentă — ne-a 
întrerupt prof. Hadircă avalanșa de 
întrebări, — și a dat posibilitate 
schiorilor să pună bazele pregătirii 
tehnice. De acum am intrat insă in

Ce s-a 
eviden-

■ ■ a

ÎNTRECERI. • DESCHIDEREA OFICi ALA A SEZONULUI SE FACE LA 
PREDEAL

perioada de pregătire competițională 
și 'porțiunea pe care lucrăm — in 
Kantzer — este insuficientă pentru ne
cesitățile antrenamentelor. Se resimte 
lipsa pregătirilor pe distanțe mai lun
gi, dar sperăm că in aceste zile va 
ninge, din nou. Toți așteptăm cu ne
răbdare ninsoarea, anunțată de altfel 
de institutul meteorologic.

In general antrenamentele au de
curs in condițiuni bune, s-a lucrat 
„tare" și așteptăm. cu nerăbdare con
cursul de la Predeal care va deschide 
sezonul. Vreau să subliniez că noi, 
ca și cei de' la Casa Centrală a Ar
matei și Dinamo am pus accentul pe 
tineri, oare alcătuiesc baza loturilor. 
Lotul nostru, de altfel, este al căt uit

Emil Bocoș — corespondent Dumitru Enache (Dinamo) in plină cursă.

brie" a luat sfîrșit, fiind cîștigată la 
băieți de Leontin Pop (Laminorul) 
care a realizat în 6 manșe a cite 100 
bile mixte o medie valoroasă: 404.1 
p.d. Pe celelalte locuri s-au clasat în 
ordine maestrul sportului Andrei Ale
xandru 402,5 p.d., Traian Mihăileseu 
399,1 p.d., Alexandru Gomoiu 396,6 
p.d. și Nic. Șerbănescu 394,8 p.d.

La femei victoria a revenit maestrei 
sportului Aurelia Dona (Recolta M.A.S.) 
cu un procentaj de 372 p.d. urmată 
de Ținea Garacață 355,5 
Drăgoi 351 p.d.

TINERII DE LA C.C.A.
LOC ÎN CONCURSUL 
DOTAT CU „CUPA SO

p.d. și Maria

PRIMUL 
NATAȚIE

PE 
DE
DECEMBRIE"

In aceste zile de sfîrșit de an, la 
bazinul acoperit de la Floreasca a 
evoluat., „schimbul de miine" al na
tației noastre. Concursul organizat de 
secția sport a Consiliului Central al 
Sindicatelor în cinstea zilei de 30 
Decembrie, s-a bucurat de un deose
bit succes. Mărturie: marele număr 
de participant (peste 150) prezenți la 
startul probelor, precum și unele 
rezultate pline de perspective, înre
gistrate în cele trei zile de concurs. 
In ansamblu se remarcă victoria 
comodă a tinerilor de la C.C.A. — 
bine pregătiți de antrenorul Gh. Ma
rinei — care au cîștigat de altfel 
trofeul cu care a fost dotat concursul. 
Dintre rezultatele luate individual, 
merită a fi evidențiate acelea reușite 
de următorii înotători: N. Burduja, 
Ana Toma, Cristina Sever, (C.C.A.), 
Anca Trohani, Miki Zager (Recolta), 
P. lonescu, V. Medianu, M. Neamțu 
(Progresul), C. Mocanu, Măriuca Ro
taru (S.S.T.) V. Percea, A. Nicolau, 
Priscila Banu (Energia), Al. Bota 
(Știința), T. Rinea (FI. roșie) și St. 
Călin (Voința). Iată acum rezultatele 
tehnice: BĂIEȚI : 33 m. liber — M. 
Zager (Recolta) 21,9; A. Nicolau 
(Energ.) 22J1; G. Malarciuc (Recolta) 
23,5 ; 33 m. spate — Al. Bota (Știin
ța) 27,6_; 33 hi. bras — _A. Nicolau 

lonescu 
(Energ.)

26,2; 66 m. liber — P.
(Progresul) 46,0, V. Percea

46,1 ; ȘL Călin (Voința) 46,2 ; 33 m. 
spate — N. Burduja (C.C.A.) 54,5; 
66 rn. bras — V. Percea 56,4 ; 66 m. 
fluture — N. Burduja 51,5; 100 m. 
liber — AL Neamțu (Progresul) 
1:08,9; 100 m. fluture — L. Solomon 
(Progr.) 1:19,5; 100 m.

(C.F.R.) 1:19,2; 100 m. liber juniori: 
N. Toth (C.F.R.) 1:06.2. CLASAMENT 
GENERAL: 1. C.F.R. 106 p.; 2. Ra 
pid 36 p. ; 3. Voința 34 p. ; 4. Știința

P-21

„ . hras — V.
.Medianu (Progr.) 1:22,8: T. Rinea 
(FI. roșie) 1:24,3: 100 m. spate — 
C. Mocanu (S.S.T.) .1:19,0; 4 X 100 
rn.
ni.
m. liber — Anca Trohani (Rec.) 24,5; 
33 m. spate — Anca Trohani 28,5; 
Priscila Banu (Energ.) 39,5; Agneta 
Arvai (Știința) 31,2; 33 m. bras — 
Cristina Sever (C.C.A.) 29,9; 66 m. 
liber — Măriuca Rotam (S.S.T.) 51,5; 
66 m. spate — Ileana Popovici 
(C.C.A.) 63,5 : 66 m. bras — M. 
Rotaru 60,9; 66 m. fluture — Ioana 
Brăileanu (C.C.A.) 67,5; 100 m. liber
— Ana Toma (C.C.A.) 1:21,5; 100 m.
bras 
1:37,4 
1:30.7 
1:42,8 
4:35,0. . .....................
sportivă de Tineret 6:47,8 ; SĂRITURI
— băieți: P. Decuscară ‘
87,35; fete: Elena Gheorghe (S.S.T.) 
74,56.

CLASAMENTUL GENERAL al „Cu
pei 30 Decembrie* 
fel: 1. C.C.A. 181 p.;
P-: 3. “ - -

liber — Progresul 4:47,1 ; 4 X 66
liber — C.C.A. 3:18.5. FETE: 33

- Gabriela Vasiliu (S.S.T.) 
100 m. spate — Ana Toma 
100 rn. fluture — ~
4 X 66 m. mixt
4 X !00 m. mixt

Ana Toma
— C.C.A.
— Școala

(Recolta)

se prezintă ast- 
; 2. S.S.T. 135

Progresul 109 p. ; 4. Energia 
63 p.; 5. Recolta 52 p.: 6. FI. roșie 
36 p. ; 7—8. Voința și Știința 24 p. ; 
9. Școala sportivă de elevi 12 p.

★
Duminică dimineața bazinul aco

perit din Cluj a găzduit un concurs 
de natație desfășurat în cinstea zilei 
de 30 Decembrie. Au participat 108 
concurenți. Iată rezultatele tehnice; 
100 m. bras junioare: ludith Orosz 
(Știința) 1:30,0; 100 m. spate ju
niori: L. Daroczi (C.F.R.) 1:12,0;
400 m. liber juniori: N. Toții (C.F.R.) 
5:10,8; 50 m. liber copii: K. Csaba 
(Voința) 32,8; 100 m. liber seniori: 
Al. Kocsis (C.F.R.) 1:07,3 ; 200 m.
bras juniori: I. Gonczi (Rapid) 2:58,5; 
100 ni. spate junioare: Eva Banfi

fancu Tiberiu — coresp.

RECOLTA MIERCUREA CIUC 
CÎȘTIGAT CUPA „56 DECEMBRIE" 

LA HOCHEI

Joi dimineața, pe terenul Recolta 
din Miercurea Ciuc au început jocu
rile de hochei din cadrul Cupei „30 
DECEMBRIE". Timpul favorabil și 
gheața excelentă au făcut ca parti
dele să fie foarte disputate și să 
se ridice la un bun nivel tehnic. La 
competiție participă 8 echipe: C.C.A., 
Recolta Miercurea Ciuc, C.S.U. Cluj, 
Progresul Ghcorghieni, Dinamo Tg. 
Mureș, Flamura roșie Tg. Mureș, 
Progresul Miercurea Ciuc, Voința 
Miercurea Ciuc, care se întrec în 

cadrul unui turneu eliminatoriu, lată 
primele rezultate : joi; Dinamo Tg. 
Mureș — Voința Miercurea Ciuc 8—7 
(3—1, 3—1, 2—5): Flamura roșie
Tg. Mureș — Progresul Miercurea 
Ciuc 9—5 (4—1, 2—2, 3—2); vineri 
C.S.U. Cluj — Dinamo Tg. Mureș 
6—4 (2—0, 4—3, 0—1) ; Flamura 

roșie Tg Mures — Progresul Gheor- 
ghieni 4—6 (2—1, 2—1, 0—4).

Trofeul pus în joc a fost cîștigat de 
echipa RECOLTA’ MIERCUREA 
CIUC, care a întrecut în finală pe 
C.C.A. cu 5—2 (1—1, 3—1, 1—0). 
In semifinale, C.C.A. a întrecut Pro
gresul Gheorghieni cu 6—0, iar Re
colta a dispus de C.S.U. Cluj cu 
10—4

A

EVA FARKAȘ A STABILIT DOUA 
NOI RECORDURI LA PATINA]

La sfirșitul celor trei zile de concurs eforturile tinerilor înotători 
de la C.C.A. au fost încununate de succes: „Cupa 30 Decembrie" se află 
de acum in posesia fpr.^

aproape in exclusivitate din tineri, 
majoritatea sub 20 de ani. Zangor, 
Băiușaru, Mihaela Ghioarcă. 'Edith 
H6rvath, Dinu Petre. Dan Bădescu, 
Seidel, Leampă, Bogdan, Margareta 

Arvay, lolanda Balaș, I’D.. 
Prișcti. Burefea. Scheminger 
printre cei pe care contăm în 
rind și de care sintem convinși 
avea o comportare bună.

Situația este asemănătoare 
namo și C.C.A. unde, alături de ruii- . 
nații Cristoloveanu, Birsan. Biră, 
Pandrea apar tineri ca lovici, Ha
rdsell, Szeker, Rășină, Gh. Bădescu, Gh. 
Bălan și Petre Clinei. Vreau să ac
centuez că in Mul nostru se află 
cîțiva începători talentați, printre 
care Ana Scherer, Rlșnoveanu. C. Bă
lan. Ion Olteana, despre care dorim 

și sperăm să devină schiori de nă
dejde".

Am mai schimbat cîteva 
apoi i-am mulțumit 
tea sa.

CONCURSUL DE
...organizat la 5 

rația de schi în colaborare cu Casa 
Centrală a Armatei constituie prima 
întrecere oficială a sezonului oentru 
schiorii fruntași (maeștri ai spo tutaf, 

categoria I și a Il-aj. întrecerile de 
slalom special (băieți și fete) se vor 
desfășura pe Cioplea, ca și săriturile. 

Plecarea în probele de fond se va da din 
fața cabanei Cioplea, iar traseul va 
trece prin Poliștoacă. Clăbucet și Cio. 
plea. toate probele se vor disputa dlu- 
minică. după următorul program: ora 
10: deschiderea festivă a sezonului de 
schi; ora 10,15: 
ora 10,30: fond 
slalom special 
manșe): ora 12,30:

Și acum. în încheiere, sub’kiiem fru
moasa inițiativă a colectivelor sporti
ve și a schiorilor din Sinaia care ou 
cîteva zi’e în urmă au „bătut" pârtia 
de pe Valea lui Carp. Au participat 
peste 100 de tineri care prin acțiuneă 
lor au creat o bază solidă pentru ză
pada ce va cădea de acum jnainte. O 
inițiativă care trebuie să fie un exem
plu si t*n imbold.

D. STANCULESCU

Keim Roth,'
sini 

primul 
că vor

la Di

impresii
pentru amabilita-

LA PREDEAL...
ianuarie de Fede-

fond 10 km. băieți,
5 km. fete: ora 11: 

băieți și fete (două 
sărituri speciale.

Zilele trecute a avut loc la Miercu
rea Ciuc un concurs de patinaj-viteză 
dotat cu cupa „30 Decembrie". Cu 
acest prilej, cunoscuta patinatoare 
EVA FARKAȘ a stabilit două noi 
recorduri naționale la probele de 500 
m.’și 1500 m. Distanța de 500 m. a 
fost parcursă de Eva Farkas în 56,8 
sec. (vechiul record 57,5), iar pe 1.500 
m. ea a realizat 3:06.3 (vechiul re
cord 3:13,0).

A FOST INAUGURAT BAZINUL 
ACOPERIT DIN REȘIȚA

Sîmbătă după-am’ază a fost inau
gurat la Reșița bazinul acoperi:. 
(25/12 m ). Cuvîntul de deschidere a 
fost rostit de tov. A'cx. Asian, pre
ședintele colectivului sportiv „Ol m- 
pia”. care a mu'.tum t constructori'or. 
precum și forurilor care au contri
buit prin sprijinul acordat la reali
zarea acestei utile baze pentru spor
tul natației. A urmat un concurs de 
înot cu participarea î-otătorilor din 
București, Lugoj, Timiș rara. Arad și 
Reșița jocuri de polo pe apă și o de
monstrație de înot artistic.

Tov. Aslam a închinat realizarea 
aceste* baze, care a și primit numele 
de .,30 Decembrie”, in cinstea cele’ 
de a X-a aniversări a R PR.

uh. Dobrescu, corespondent

La constituirea 
primului club sportiv 
din țară: DINAMO

(Urmare din pag. 1) 
ordine și medalii ale Republicii 
Popvlare Romine.

In continuare, "eteratul a 
prezentat multe dintre lipsurile 
care au frînat obținerea unor 
rezultate mai importante. Unele 
dintre acestea au fost cauzate 
de înseși deficiențele activiști
lor, antrenorilor și sportivilor. 
Cele mai multe însă și-au avut 
originea în structura organiza
torică perimată. lată de ce 
crearea clubului Dinamo Bucu
rești răspunde unei necesități 
majore.

Cei mai mulți dint e parti- 
cipanții la discuții s-au oprit 
asupra problemelor legate de 
educarea sportivilor, de parti
ciparea lor ia activitatea profe
sională. Remarcăm însă cu 
gret că discuțiile n-u s-au 
dicat la nive'u! așteptat: 
lipsit elementele critice și mai 
ales sugestiile pentru activita
tea de viitor a clubului. Acest 
fapt a fost de altfel scos în 
evidență și de tov. Ion Simion. 
vicepreședinte al Comitetului 
de organizare a U.C.F.S

In continuarea conferinței 
s-a trecut la alegerea consiliu
lui de conducere a c'ubulu: 
sportiv Dinamo și a comisiei 
de revizie. Delegații p ezenți 
in sală au propus și ales in 
unanimitate un consiliu format 
din 37 tovarăși și o comisie de 
revizie formată din 3 tovarăși.

Consiliul clubului sportiv Di
namo a ținut prima sa ședință 
plenară alegrnd din nodurile V 
sale un birou format din 9 to- 
va ăși: Florea Tecov — preșe
dinte. Pamfil Tatu, Hari Bog
dan — vicepereședinți, Anton 
Aman — secretar, N. Dumitru, 
Constantin Geică, Ioan Ema- 
noii, Axente Muscă și Marin 
Constantinescu — membri.

Cluburi sportiv Dinamo — 
primul din țară — a pornit la 
muncă. Sintem convinși că ac
tivitatea de viitor a noii uni
tăți organizatorice va fi încu
nunată de succese care vor do
vedi eficacitatea măsurii luate 
de Hctărîre de a pune la baza 
activității sportive de perfor
manță munca din cluburile 
sportive.



la turneu ?

III. Spai — Milan

locu- 
două

de stat Nicolae 
avut următorul

terminat victorioase 
duminică pe teren

formației Progresul M.I.C. 
comportare slabă în meciul 
în fața unei adversare re- 
ca Voința Orașul Stalin.

comportare. Este 
Trustul 1 Con- 
C.C.A. la băieți, 

lingă meciuri de

credem că va ri-

m urma trierii și omologării celor 
766.000 variante depuse la concursul Pro
nosport nr. 52 din 29 decembrie 1957 au 
fost găsite :

2 variante cu 12 rezultate exacte ;
23 variante cu 11 rezultate exacte și 
27ft variante cu 10 rezultate exacte.
Lucrările de omologare sînt în curs 

de desfășurare.

I. Alessandria—Juventus

Deși Alessandria continuă să surprindă 
printr-o frumoasă comportare în rînd-ul 
formațiilor de prima categorie, totuși în 
întîlnirea cu liderul șansele îi sînt 
mult diminuate cu tot avantajul tere
nului propriu. Pronosticurile noastre vor 
înclina spre Juventus „2“ si ,,X“.

II. Internazionale-*-Napoli
învingătoare în deplasare, duminică 

formația gazdă privește cu multă încre
dere spre întîlnirea cu „echipa surpri
zelor” cum a fost... botezată 
Pronosticul cel mai

Ambele echipe au 
întîlnirile disputate 
propriu (Spăl cu Lazio, Milan cu Fioren
tina). Motiv pentru care indicăm „1“ și 
ca o surpriză pe care formația campioană 
o poate furniza „2“.

IV. Bologna — Padova

Padova a reușit în ultima etapă un 
rezultat egal cu Verona în deplasare, re
zultat puțin așteptat dar care dovedește

Napoli. 
indicat? „X”-ul!

Opoziția Ștefaniei Dinescu (Locomotiva) nu o va împiedica pe Lala 
iliu (Energia) să pătrundă spre coș. Doina Lupan și Hilde Eordogh 

cu interes diferit — această acțiune.
(Foto: I. MIHAICA)

C.C.A. a cedat Borussiei Dortmund
/ cu 3-1 (1-1)

(Urmare din pag. 1) 
Alexandrescu, Zavoda I, Tătara.

Meciul s-a disputat în condițiuni a- 
normale și rezultatul lui nu reflectă 
valoarea reală a celor două echipe. 
C.C.A. a jucat din min. 2 în 10 oa
meni contra unei echipe complete. In 
min. 2, Zavoda II vrînd să respingă 
mingea, a căzut și lovindu-se în cădere 
și-a produs o ruptură musculară 
foarte dureroasă. El a stat aproape
10 minute pe tușe, și după o injecție 
cu novocaină a reintrat, dar ca sim
plu figurant; nici să alerge nu mai 
putea. Indisponibilitatea lui Zavoda

11 a determinat o modificare serioasă 
a componenței echipei, dislocînd ju
cători de pe posturile lor: Onisie a 
fost nevoit să treacă fundaș. Constan-

tin half și Cacoveanu inter. In ase 
menea condițiuni, nu mai putea fi e- 
chilibru și omogenitate între com
partimente. La toate acestea trebuie 
să adaog și arbitrajul italianului 
Jonni, pe care îl condamnă aproape 
toate ziarele de luni dimineață. Cele 
mai grave greșeli comise de Jonni în 
defavoarea echipei romîne sînt:

La încheierea turului campionatelor de baschet

A. LA BĂIEȚI Șl ENERGIA LA FETE, PE PRIMUL LOC, NEÎNVINSE
rima parte a campionatelor re- 
licane de baschet s-a încheiat 
inică seară, cînd, atît in Capi- 
cît și în centrele din țară, pă
ții acestui sport au populat sâ- 

incurajîndu-și- pentru ultima 
in acest an echipele favorite. 

, indiferent de aceste încurajări
preferințe, în fruntea clasamente- 
turului se situează incontestabil 
mai bune două echipe care au 

edit pe lingă buna pregătire și 
ltă constanță în 
ba de Energia 
ucții la fete și

au reușit pe
e, uneori foarte spectaculoa- 
performanța de a rămine ne-

ergia a susținut ultimul exa- 
duminică și nu unul dintre cele 

i ușoare, deoarece a trebuit să 
unte o rivală cu multă experien- 

Locomotiva B. M. București, 
ă a străluci, campioanele țării au 
inut de la început un avans de 
4 coșuri pe care l-au menținut 
ă dificultate pe întreg parcursul 
ului. Poate numai spre sfirșitul 
ui de al doilea taim, cind acțiu- 

mai agresive ale feroviarelor 
rcau să echilibreze scorul, am

avut impresia că echipierele Ener
giei erau pe punctul de a rata vic
toria. Dar, citeva acțiuni clare și 
calm executate pe contraatac, care 
au speculat greșeala feroviarelor de 
a nu se replia In apărare, au resta
bilit superioritatea pină atunci evi
dentă. Cele mai bune jucătoare : 
Viorica Niculescu-Antonescu, Hilde 
Eordogh, Maria Voicu, de la Energia, 
Eva Ferencz, Ștefania Dinescu, de la 
Locomotiva.

Dintre celelalte rezultate, remar
căm victoria prețioasă obținută de 
Știința I.C.F. in fața Progresului F.B., 
victorie care
dica moralul echipei și, bineînțeles, 
că o va situa pe un loc mai bun in 
clasament. De asemenea, menționăm 
succesul 
(după o 
anterior) 
dutabile

In partidele masculine au fost în
registrate o surpriză și un rezultat 
extrem de strins. . Surpriza ne-au 
oferit-o dinamoviștu bucureșteni, 
care, pe linia ultimelor comportări, 
au „reușit** să piardă și In fața

Progresului M.I.C., care, trebuie, să 
recunoaștem, s-a prezentat mai mult 
decît satisfăcător. La Cluj C.C.A. a 
trecut prin suficiente emoții înainte 
de a cîștiga la un coș diferență în 
fața formației Știința, mai combati
vă ca 
n-am

și Dinamo Oradea,

Noutăți despre turneul fulger de handbal 
ia

niciodată. Și ca încheiere, 
vrea să trecem cu ușurință 

peste frumoasa partidă dintre Lo
comotiva P.T.T,
în care mai ales petetiștii ne-au o- 
ferit momente de mare spectacol.

Rezultatele ultimei etape : FEMI
NIN : Energia București - 
motiva București 48-38 
Progresul M.I.C. — Voința 
Stalin 53-43 (23-18) ; Știința 
Progresul F.B. București
(18-10) ; Flamura roșie Tg. Mureș — 
Știința Cluj 54-29 (29-20).

- Loco- 
(25-18) ;

Orașul
I.C.F. —

58-36

CLASAMENT :
1.
1.
3.
4.

9
9
9
9

1 
1
1
1 
o

•
1
1
3
5

9 8
7
7
5
4

9 3 0 6
8 3 0 5
9 2 0 7
8 2 0 6
9 10 8 

Cluj -

24
24
20
17
ÎS
14
13
12
11

Energia București 
Locomotiva Buc.
Progr. M.I.C. Buc.
Voința Or. Stalin

5 FI. roșie Tg. Mureș
6. știința I.C.F.
7. FI. roșie Oradea
8. Progresul F.B. Buc.
9. Progresul Oradea

18. Știința Cluj
MASCULIN : Știința

56-58 (26-33) ; Locomotiva P.T.T. — Di
namo Oradea 84-65 (41-31) ; Progresul
Orașul Stalin — Voința Iași 72-40 (32-21); 
Energia București — Energia Cluj 
78-55 (29-23); Dinamo Tg. Mureș — Ști. 
ința Timișoara 82-33 (21-47) ; Progresul 
M.I.C. — Dinamo București 67-56 (35-20).

1. La primul gol al echipei Bo
russia, Kelbassa — înainte de a 
efectua centrarea din care Dulz a 
înscris — și-a potrivit mingea cu 
mina.

2. La situația de 2—1 pentru 
Borussia, in min. 77, Tătara a bă
tut un corner, mingea s-a lovit 
de un fundaș vestgerman și a să
rit in poartă. Arbitrul a anular 
golul, acordind repunere in joc. pe 
motiv că mingea lovită de Tătara 
a ieșit prin aer in afara terenu
lui și apoi a reintrat in teren. Pe 
teren insă, Jonni a explicat jucă
torilor că mingea a intrat in poartă

. pe afară, prin plasa ruptă, iar 
după joc unele ziare au scris că 
golul a fost 
un romin a 
este inexact.
valabil.

Toate aceste r-~,____ -r____
fac ca rezultatul să nu exprime just 
valoarea echipelor.

Borussia a jucat mult mai activ și 
mai energic decît la București și în 
plus foarte dur. In atac s-a bazat pe 
deplasările lui Kelbassa pe tot fron
tul liniei de înaintare, acționînd mai 
ales pe partea dreaptă a C.C.A., 
care a fost slăbită prin accidentarea 
Iui Zavoda H. Și toate cele trei goluri 
au pornit de pe partea stingă, deci 

pe unde lipsea Zavoda II. In apărare. 
Schlebrowski a dublat stoperul, iar 
Bracht, scăpat de grija marcării lui 
Constantin, a fost permanent al 6-lea 
atacant. Borussia a avut o pregătire 
atletică foarte bună și în plus, spre 
deosebire de jocul de la București, 
a tras foarte mult și de la orice dis
tanță la poartă. Ceea ce C.C.A. n-a 
făcut, fn schimb, C.C.A. — după un 
început timid și dezorganizat din cau

za accidentului lui Zavoda 11 — a 
luptat cu multă ardoare, construind 
acțiuni de cîmp reușite. Ca execuții 
tehnice și ca joc de cîmp se poate 
spune că C.C.A. și-a întrecut adver
sarul, cîștigîndu-și simpatia publicului

anulat pe motiv că 
făcut fault. Ceea ce 
Golul a fost perfect

împrejurări speciale

bolognez, care a aplaudat-o la finele 
partidei, și atrăgîndu-șî aprecierile 
bune ale ziarelor italiene.

Despre joc nu înă voi ocupa prea 
mult. Probabil că cititorii acestor rîn- 
duri cunosc acum desfășurarea parti
dei din reportajul radiofonic de dumi
nică după-masă. Voi arăta însă că 
în primele 15 minute a dominat Bo. 
russia, apoi jocul s-a echilibrat de
venind egal. Dulz a deschis scorul 
în min. 16. Cacoveanu a egalat în 
min. 34 cu capul. Constantin (min. 
9), Kelbassa (min. 12). Alexandrescu 
(min. 20), Preissler (min. 28) au ra
tat ocazii bune.

In repriza a doua, Borussia a atacat 
tare de la început, mai ales că C.C.A. 
s-a resimțit de pe urma efortului de
pus înainte de pauză în tata unui ad
versar superior numericește și mai 
bine pregătit atletic.Kefftassa (min. 
62) și Preissler (min. 79) au pecetluit 
scorul final. Superioritatea teritorială 
a aparținut mai mult vestgermanilor 
în această repriză. Totuși. C.C.A. a 
ratat ocazii c’are. prin Alexanfrescu 
(min. 56). Cacoveanu (min. 64). In 
plus, arbitrul a anulat golul înscris 
în min. 77 la cornerul bătut de Tă
tarii și n-a acordat un hends în ca
reu comis de Burgsmuller (min. 89).

Dm echipa noastră. Constantin a 
lost cel mai bun. In prima repriză 
în special, a jucat excepțional, a fă
cut o partidă de înaltă clasă — deși 
ăra pe post de half. — atrăgindu-și 
aplauzele spectatorilor. După pauză, 
din cauza efortului depus, a dat un 
randament scăzut. In ordine s-au re
marcat : Voînescu. Onisie (prin voin
ță și risipă de efort, pe un post neo
bișnuit pentru el) și Cacoveanu (foar
te activ, prezent pe toate posturile de 
ftac și chiar de mijlocaș). Aproape 
întreaga echipă merită elogii pentru 
felul cum a luptat în această parti
dă desfășurată în condițiuni cu Ftnl 
nefericite, anormale. De la Borrssia 
am reținut mai ales pe Michalek. Kel
bassa, Preissler, Niepieklo și Bracht.

rile preliminare din al doilea 
neu-fulger internațional interorașe 

handbal de sală organizat la 
rlin s-au încheiat aseară la o oră 
ea tîrzie, pentru a mai putea aduce 

cunoștința cititori’or noștri pri- 
le rezultate. înainte de începe- 

tnrneului am sl.at de vorbă tele- 
ic cu antrenorul 

def. cu care am 
log :

Cine participă
Reprezentativele a opt orașe, 

e sînt împărțite în două serii, 
prima serie fac parte echipele 

șelor Beriin Budapesta Magde- 
g și București din a doua Praga 

ris Leipzig și Kristians’adt (Su- 
a). După cum se vede, o parti- 
are selectă care justifică rolul tur. 
lui de competiție pregătitoare 
mtea campionatelor mondiale.

Formula de disputare?
Originală. în tot cazul, față de 
obișnuite la noi. Astă-seară 

care formație va juca trei meciuri 
oartenerele de serie. Fiecare meci 
mpus d:n două reprize a 10 mi- 

fără pauză între ele. A doua 
aiă” va avea loc jn seara de I 
uarie 1958 din nou după un sis- 

interesant : primele două cla- 
din fiecare serie participă la un 
eu (susținînd fiecare cîte trei 

eîuri) pentru.primele patru locuri 
clasamentul final. In rest echi- 

le clasate pe locurile 3 joacă pen- 
locurile 5—6 iar cele de pe 
4 în serii pentru ultimele 

ri.
— Interesant. Probabil că și berli- 
ii sînt de aceeași părere ?...
- Fără îndoială. Trebuie să arăt 
turneul la care participă și re- 

ezentativa Buciireștiului se va juca 
vestita Seelenbinrerhale și el se 

cură de o popularitate ieșită din 
un a<ît datorită valorii echipelor 

rticipante cit si ca întrecere pre- 
tHoare în ved-rea camn!ona<u1”< 

dial. De altfel, țin să adaog că

pregătirile pentru campionatul mon
dial sînt de pe acum atît de b'ne 
puse la punct, incit se cunosc pină 
și— numele viitorilor translatori.

— Iar despre șansele echipei noa
stre în acest turneu ?

— Cam greu de apreciat, avînd 
in vedere echilibrul valoric, dar mai 
ales formula de disputare complet 
neobișnuită pentru noi. Tot ceea ce 
vă pot spune este că băieții noștri 
sînt optimiști și foarte hotărîți să 
facă o figură frumoasă.

CLASAMENT :

1. C. C. A. 11 10 1 0 853-G41 32
2. Dinamo Oradea 11 722 806-725 27
3. Dinamo Tg. Mureș 11 803 814-660 27
4. Locomotiva P.T.T. 11 713 707-625 26
5. Dinamo București 11 623 723-626 25
6. Energia București 11 506 765-716 21
7. Progr. M.I.C, Buc. 11 506 739-756 21
8. Știința Cluj 11 506 649-698 21
9. Energia Cluj 11 308 595-753 17

19. știința Timișoara 11 308 584-709 17
11. Voința Iași 11 308 575-766 17
12. Progr. Or. Stalin 11 1 9 10 617-725 13

p

de Cazani Tîâidă

onosport
că echipa e în formă bună. Vom lua 
ca pronostic de bază ,,X“ lăsînd inspi
rației dumneavoastră să aleagă pe cel de 
ai doilea

V. Sampdoria — Roma

Cu toate câ Roma a cedat pe teren 
propriu în fața echipei Internazionale 
(ce-1 drept la limită : o—1) nu putem 
să-i neglijăm totiuși șansele de victorie, 
indiscutabil mai- mari ale gazdelor. Deci 
„2“ plus „X‘‘.

VI. Udinese — Lanerossi

Lanerossi este o echipă bună dar... 
numai cînd joacă pe teren propriu. Tn 
deplasare este lipsită de eficacitate. Așa 
că vom prefera . pe Udinese.

VII. Lille — Reims

Reims, cu tot eșecul înregistrat la 29 
decembrie în fața lui Angers, rămîne cea 
mai bană echipă a actualului campionat. 
Deci șanse egale, adică „1”. și ,,2‘*.

VIII. Soctiaux — Racing paris

Racing ne-a dat și-n ultima etapă
dovadă de inconstanță cedînd la Paris

cu 2—4 Lyon-ului. Iși va ,,răscumpăra” 
această înfringere în meciul cu Soc- 
haux? Tot ce este posibil (deci „2") 
deși gazdele știu să fructifice avantajul 
terenului (adăogați și un „1“).

IX. Sedan — Nice

Un meci în care solistul se conturează 
cu ușurință „1”, atît datorită valorii su
perioare pe care o arată Sedan (în plus 
și gazdă) cit si slabei comportări 
plasare a echipei Nice (2 puncte 
posibile).

X. Toulouse — Lens

în de
clin 13

multeEchipa din Toulouse are mai 
șanse de a obține victoria (indicați „1”) 

puțin un meci egal (adSogayisau cel 
un ,,X”).

XI. An$ers — Lyon

In duelul direct al celor două echipe 
noi vom prefera gazdele si — fără a ne 
aiirma ca temerari — chiar ca solide.

XII. Beziers — Valenciennes

In încheiere, cîteva spicuiri — edi
ficatoare — din ziarele italiene.

CORRIERE DELLO SPORT; Echi
pa germană a învins ..după 90 minute 
de luptă incertă și încordată tehnica 
formației romînească. Romînii pot 
justifica infrîngerea prin, ieșirea fun
dașului Zavoda 1! care a reintrat ca. 
figurant. Echipa romînească s-a dove- 
dit totuși mai tehnică și mai organi
zată decît adversarii ei... Borussia, 
deși a cîștigat jocul, n-a convins. A 
fost ajutată printre altele de opera 
arbitrului care a anulat nejustiiicat 
un gol al romînilor la situația de 2—1. 
Borussia s-a dovedit mai agresivă 
și mai rapidă.

L’UNITA: La finele partidei, cînd 
echipele s-au aliniat pentru salut, spec
tatorii i-au aplaudat pe învinși, 
dezaprobînd de o manieră foarte sus
ținută pe Borussia, aceasta din cauza 
jocului dur a! acestei echipe, precnnr 
și ca o mărturisire de solidaritate cu 
romînii pentru gravele greșeli ale ar
bitrului Jonni.

STADIO: Un accident al funda
șului Zavoda II la 2 minute de la în
ceperea meciului a compromis în mod 
iremediabil echilibrul tehnic al în- 
tîlnirii și rezultatul final nu poate fi 
considerat ci interpretare autentică a 
valorii absolute a celor două echipe... 
Fără intervenția unor factori ocazio
nali nu se poate spune că Borussia 
ar fi cîștigat... C.C.A. este o echipă 
latină tipică (lucru mai mult decît 
natural), care are multe lucruri co
mune cu formațiile italiene (bineîn
țeles. fără jucători străini), dar care 
poate amintește mai mult de echipele 
stidamericanc. ...Valoarea spectacula
ră a jocului romînilor a fost o adevă
rată surpriză pentru noi care nu cu
noșteam decît aproximativ evoluțiile 
romînilor.

GAZETTA DBLLO SPORT: In a- 
cest meci romînii n.au avut norocul 
de partea lor... Trebuie să acordăm- 
romînilor circumstanțele atenuante ale 
inferiorității numerice.

TUTTO SPORT : ...C.C.A. poate
.de. asctțrenea acuza arbitrajul lui Jonni 
•care a socotit ca involuntar hendslil 
lui,.Kelbassa și care a dat naștere pri
mului ■gol al germanilor. De aseme- 
Iieă. Jonni a anulat în mod misterios 
un goi al romînilor cînd scorul era 
2—1 pentru Borussia.

ScâpaU de. lanterna roșie datorită unei 
victor i rbținute acasă cu 2—1 în fața 
echipei Cocliaux, Beziers va depune de
sigur țor’to* eforturile pentru a continua 
pe aceea.,; linie. Valenciennes nu ștrălu- 
eește în campionat decît datorită... sur
prizelor pe carp nu le vom trece cu ve
derea/, motiv pentru care alături* de ,,1‘ 
indicăm. $i „2”.

PRONOSPORT urează participanților LA MULȚI ANI 
și 12 rezultate exacte!

b

Numărul viitor 
al ziarului

RADU URZICEANU

va apare sîmbătă 4 ianuarie 1958 
la orele obișnuite.



Finala campionatului de șah

înaintea ultimelor cinci runde
După Congresul F

Equestre Internaționale
I

De la ultima noastră cronică, eve- 
hknentele s-au precipitat în finala 
campionatului de șah. Proîitind de 
„defecțiunile" principalilor săi urmă
ritori, Gunsberger și-a mărit avansul 
in fruntea clasamentului, aflîndu-se 
acum fcarte aproape de o mare și 
răsunătoare victorie Seria sa în
cepută în rund,a a IX-a este impre
sionantă. Timișoreanul a realizat 8 
pct. în zece partide, impunînd un 
ritm cu care n-au putut ține pasul 
nici unul din pretendenții la titlu. 
astfel, cu cinci runde înainte de sfîr- 
șit, victoria finală a lui Alexandru 
Giinsberger se întrevede don ce în 
ce mâi clar. De astfel, el mai are 
nevoie (practic) de 3 pct. pentru a 
intra în posesia titlului de campion. 
Și aceasta în eventualitatea (puțin 
probabilă) că adversarii soi direcți 
vor cîștiga toate partidele 
le mai au de susținut.

Este remarcabilă 
de Gunsberger în 
campionatului. El a știut cel 
bine să se adapteze jocului fiecărui 
adversar, alegînd în funcție de par
tenerul pe care-1 avea în față, fie 
stilul pozițional, fie cel combinativ. A 

forțat unele poziții (dar nu în mod 
exagerat), a trecut în defensivă cînd 
pericolul atîrna deasupra sa. Și, 
ceea ce alțij nu au știut s-o facă, a 

profitat cu 
inexactitate, 
posibilitate 
o ascundea.

THEODOR GHIȚESCU

șanse serioase de a ta
pe im ele locuri.

început foarte promițător, 
Bozdoghină au fost „su- 
dificultatea turneului, ie- 
lupta pentru locurile de 

schimb, Mitite'u și Rado- 
încearcă acum „în ceasul al 

“ să-și amelioreze poziția, 
bilitîndu-se pentru jocul slab 
prima parte a concursului.

mentnltii cu 
mâne între

După un 
Pușcașu și 
fccați" de 
șind din 
frunte. In i 
viei 
12-lea rea- 

din

Iată rezultatele tehnice :
PARTIDE ÎNTRERUPTE: Giins

berger — Pușcașu 1—0, Reicher — 
Bozdoghină 1—0, Bălănel — Costea 
1—0, Rădulescu — Crețulescu, Crețu
lescu — Seimeanu, Nacht — Negrea, 
Bozdoghină — Bălănel, Costea — 
Ghițescu, Seimeanu — Drimer și Ra
dovici — Urseanu — remize.

pe care

tactica 
aceasiă

folosită
parte a 

mai

deosebit ca

promptitudine de fiecare 
nelăsînd să-i scape vreo 
de cîștig cînd poziția 
Flerul său tactic este eu

ȘTIRI TURISTICE DIN R.A.M.

Ș Recent s-a desfășurat concursul de 
orientare turistică cl-ota-t cu -cupa trans
misibilă „FLAMURA ROȘIE“ care a 
fost cîștigată âe echi.pa fabricii de mă
nuși „Peteii Sandox“ condusă de Czel- 
lecz Eugen (această echipă a cîștigat 
și Cupa R.A.M.). Locul 2 i-a revenit 
echipei „Ludovic Minszki“ condusă de 
Markus Janos, iar pe locul 3 s_a clasat 
echipa fabricii de zahăr „Bernath An
drei" condusă de Peter Adam, La con
curs au participat S echipe.

Comisia obștească <e turism a or
ganizat două conferințe în limbile ro- 
mînă și maghiară în fața instructorilor 
ele pionieri din raionul Tg. Mureș des
pre importanța activității turistice în 
rîndul pionierilor și școlarilor. Confe
rințele au fost, urmșde de proiecții.

$ In curînd, la Casa de Cultură a 
Sindicatelor din Tg, Mureș, comisia 
obștească de turism va organiza un 
concurs de conducători de tură.
• La dealul Alba din munții Căli

mări, comisia obștească de turism din 
Tg. Mureș va organiza 
schi.

loan Păuș.

INSTRUCTOR! DE 
PENTRU COPII

In vederea formam unul activ puter
nic pentru pregătirea copiilor șl tinere
tului. comisia de patinaj a oralului Bu
curești organizează un cure de instruc
tori voluntari. La acest curs participă 
patinatorii: Gh. Sandulescu, Truoe Ko- 
nert, A. Lupea, I. Radek, T. Ror.cea, 
Irca Mlnculescu, M'. Sadoveanu, Vera 
Curceag. Mioara Morțun, Nana Alexiu, 
Dorina Kahane, Olga Boifnărescu, B. Ne. 
gulescv. I. Fasmaglu, V. NTainescu, V. 
Grad. B. Cașolțeaiw, I. Msrchievlci, W. 
Medilanschl, G. Malarciuc, P. Amărăscu, 
I. Subășeanu, V. Hanganu, S. Matei și 
Ben Fulvia. Prima ședință a cursului va 
avea Ioc în ziua de 2 ianuarie ora 15 la 
eediul comitetului orășenesc de organi
zare a U.C.F.S. din str. Vasile Alec- 
sandrî.

ii tabără de

corespondent

PATINAJ

UN NOU PATINOAR IN BUCUREȘTI
De duminică, amatori! ae patinaj din 

raionul N. Bălcescu au la dispoziție un 
patinoar situat pe terenul 
Constructorul” din soseaua 
La festivitatea cfe deschidere 
patinoar amenajat în numai 
tămînl, și-au dat concursul 
patinatori artistici Olga Bodnărescu, G. 
Sănduiescu. I. Farmagiu, I. 
Roxatra Gâb'unea.

„Energia 
Olteniței, 
a acestui 

două săp- 
cunoscuții 

C. 
Roneea și

m CONCURSUL CU PREMII-M 
I KUZJARULUi nostrie;

și talentul combina- 
două runde, Guns- 

forțat și deși întîl- 
a doua jumătate a 

acceptat egalitatea 
emoții și de efort

greu să urmărești 
distanțează. Darcare se

mai dificil cînd acest frtm- 
dispus nici un moment să 
alura, nu vrea să dea nici 
de oboseală. Atunci, urmă- 

nervos, vrea să rea-

totul 
tiv. In ultimele 
berger n-a mai 
nea oameni din 
clasamentului, a
care l-a scutit de 
suplimentar.

In general este 
un lider 
e cu atît 
taș nu e 
slăbească 
un semn
ritorul devine 
Uzeze imposibilul și de cele mai multe 
ori capotează. ” 
petrecut 
campion, 
berger a 
tige și...
ctitiv la 
lucru s-a 
xandrescti. Ghițescu și Bălănel sînt 
în continuare în revenire de formă, 
dar „ofensiva" lor a început prea 
tîrziu. In schimb Pavlov — acutnu- 
îînd 6 pct. din 12 remize și cîști- 
gînd patru partide — a apart»1, din- 

tr-odată în partea de sus a clasa-

Fenomenul acesta s-a 
cu Ciocli tea. Fostul nostru 
speriat de avansul lui Guns- 
ținut cu orice preț să cîș- 

a pierdut de două ori conse- 
Negrea și Pavlov. Același 

întîmplat cu Gică Ale-

RUNDA A XVII-a : Pavlov — Cio
cîltea 
1—0, 
nes cu 
Scos 
telu — Crețulescu, Seimeanu — Ghi
țescu, Bozdoghină — Gunsberger, Cos 
tea — Reicher, Alexandrcscn — Dri
mer — remize.

1—0, Bâîănel — Radulescu 
Stanciu — Pușcașu 1—0, Troia- 
— Negrea 1—0, L’rseanu — 

0—1, Radovici — Szabo, Miti-

RUNDA A XVlII-a: Stanciu — 
Bozdoghină 1—0, Negrea — Pușcaștt 
1—0, Szabo — Urseanu, Drimer — 
Radovici, Crețulescu — Alexandrescu, 
Ghițescu — Mititelu, Bălanei — Sei
meanu, Reicher — Radulescu, Guns- 
berger — Costea, Pavlov — Troia- 
nesett, Nacht — Ciocîltea — re
mize.

CLASAMENTUL înaintea ultimelor 
5 runde: 1. Gunsberger 12' '2,
Troianescu 11, 3—4 
xandrescu IO*/j, 5—7. 
Iov, Drimer 10, 8—9. 
9'/,, 10—11. Bălănel, 
Reicher 8'2, 13—15. 
lescu. Radovici 8 p. 
lescu, Nacht. Puscasu, 
20—21. Costea. Mititel» 7 p7 22. Sei- 
meann 6 p., 23. Urseanu 4 p.

2.
Ciocîltea. Ale- 
Ghițesc*, Pav- 
Stanciu. Szabo 

Soos 9l p. 12. 
Negrea, Rădu- 
16—19. Crefu- 

Bozdoghină 7'/->,

Astăzi, la ora 16,30 turneul conti
nuă cu desfășurarea rundei a XlX-a.‘ 
Mîine este zi liberă.

La începutul acestei luni a avut 
loc Ia Bruxelles Congresul Federa
ției Equestre Internaționale (F.E.I) 
la care au luat parte reprezentanți 
ai 25 federații naționale afiliate. Din 
partea Federației Equestre Romîne a 
participat antrenorul de stat tov. Gh. 
NICOLESCU pe care Lam rugat să 
ne vorbească despre recentele hotă- 
rîri luate de cel mai înalt for hipic.

Ce concursuri internaționale o- 
fîciale mai importante au fost 
prevăzute în calendarul interna
țional pe anul 1958 ?

— Calendarul competițional inter
național pe anul 1958 al F.E.I. este 
tot atît de bogat ca și în ceilalți ani 
atît hi concursuri hipice internațio
nale oficiale cît și în concursurile 
internaționale organizate de diferite 
țări în afara calendarului. Bineînțeles 
că cel mai mare interes îl suscită 
concursul internațional oficial care 
va avea loc între 25 aprilie și 4 mai 
1958 la Roma. Cum aici vor avea loc 
doi ani mai tîrziu întrecerile hipice 
din cadrul Jocurilor Olimpice, con
cursul de la Roma poate constitui o 
bună repetiție pentru participanți, din 
rîndul cărora nu vor l'psi nici călă
reții noștri de obstacole. Dintre ce
lelalte concursuri internaționale men
ționez pe cel tradițional de la Aachen 
a cărui amploare este totdeauna im
presionabilă și care se va desfășura 
la sfîrșitul lunii iunie 1958, pe cel 
de la Bruxelles, concursul internațio
nal oficiail de dresaj de la Wiesba
den (24-26 mai) reluat după o în
trerupere de doi ani și, bineînțeles, 
cel de al IV-lea concurs internațional 
oficial care va avea loc conform tra
diție' între 1 Ș‘ 8 septembrie la 
București. In afară de concursurile 
internaționale de la Roma, Varșovia. 
Leipzig și Moscova, la care ne.am 
propus să participăm în acest an, 
călăreții romîni au mai fost invitați 
să participe șl la concursurile de la 
Bruxelles, Aachen, Viena și Buda
pesta.

Ce modificări s-au adus regu
lamentului hipic internațional ?

— fn regulamentul internațional 
de dresaj care va apare curind a fost

introdusă cu începere din anal ÎS 
o nouă probă de dresaj intermedia 
între categoriile „Sf. Gheorghe” 
Olimpică. Pe viitor, punctajul la pi 
bele de dresaj se va nota cu nc 
începînd de la 0—10 și nu de 
0—6 ca pînă acum, ceea ce va pt 
mite o mai justă apreciere a mișc 
rilor executate de concurenți. 1 
asemenea, s-a hotărît ca începi: 
din acest an să se laeă baraj oblig 
toriu între primii zece concurenți cl 
sați în toate concursurile 
ter naționale.

Care sînt 
nou afiliate 
congres ?

— Doar trei, 
quador.

In această direcție ar fi însă mu 
de spus și îndeosebi despre lipsa 
obiectivitate a biroului F.E.I., ca 
și în acest an s-a opus ca Federa 
Equestră a R.D. Germane să devi 
membră a F.E.I. pe motiv că stal 
tul acesteia prevede că pentru o n 
țiune nu 
federație.
statutului 
în urmă 
nală actuală și pe care un număr 
28 de federații internaționale l-au 
bandonat, aiimițînd afilierea fedei 
fiilor naționale respective din R. 
Germană.

In timpul dezbaterilor în legăti 
cu această problemă am văzut că n 
chiar biroul Federației Eques 
Internaționale nu este convins 
justețea măsurii luate, aceasâa adr 
țînd și recunoscînd pînă la urmă 
derației equestre a R.D. Germane 4 
tul de a organiza și particip™ 
concursurile internaționale ofici 
precum și de a avea un observa 
la conferințele Federației 
Internaționale. Nu este de 
ceasta oare o recunoaștere 
R.D. Germane ? După cum 
biroul F.E.I. ține să rămînă cred 
cios chiar și numai pe hirtie ui 
principii care mi au nimic comun 
activitatea hipică internațională.

federațiile 
cu prilejul

hipice

Grecia, Liban și

se admite dec't o singu 
Este vorba de un punct 
F.E.I. care a rămas m: 

față de situația internaț

Eques 
fapt

a FE.
se vi

OCTAVIAN GINGl

CEL MAI TÎNAR ACTOR DE FILM
SAU COPILĂRIA LUI DORULEȚ CAPRARU

Ce făceați la virsta de zece ani? 
Cine nu.și mai aduce aminte l Copiii 
din generația mea își îmcărțeau 
timpul intre școală și maidanul din 
inima cartierului. La masa de seară 
ascultam cuvintele pline de temere — 
și unele chiar de neînțeles ale părin
ților — care vorbeau despre pogro
muri. despre nemți, despre începu
tul războiului... Dar ctți din copiii 
cartierului ne puteam duce la școa
lă?! Și cînd am prins a înțelege mai 
bine lumea, incendiara dezlănțuire 
de forțe a războiului ne-a trimis de 
pe maidanul acoperit de cerul lim
pede in horbotele „adăposturilor"...

La toate acestea mă glndeam cu 
luni in urmă cînd l-am cunoscut pe 
Doruleț Căpraru. Să nu-mi spuneți 
că nil l-ați cunoscut și voi, dragi ci
titori, căci.,. nu vă cred ! Poate că 
i.ați uitat numele: dar precis că v-a 
rămas întipărită în minte figura lui 
senină, cei doi ochi mici, vioi fi ro
tunzi ca niște mărgele, ca și vocea 
sa clară și plină de căldură. Ați su
ferit poate, după cum v-ați și bucu
rat alături de el la vizionarea fil
mului „Ora H“ în care a interpretat 
rolul principal, l-ați aplaudat pen
tru naturalețea jocului din comedia 
muzicală „Bujor al 12-lea", l-ați ad
mirat (cred!) in spectacolul „Insti
tutorii* de ța Teatrul Național „I. L. 
Caragtale" din București, l-ați ascul
tat la radio și l-ați urmărit la emi
siunile de la televiziune.

Și toate acestea făceau și fac parte 
din viata urmi copil în verstă 
numai zece °ni! Dar, kiîndu-ne 
vorba, am uitat să vă povestesc 
tima înălnire cu „eroul* nostru...

A DOUA MARE PASIUNE
.Numai filele calendarului susțineau 

că am intrat în iarnă. Bucureștiul 
era inundat de strălucirea, căldura 
și aerul proaspăt ale unei veritabile 
zile de primăvară .In sala Floreasca 
se disputau meciurile finale ale unei 
reușite competiții școlărești de volei. 
Marea majoritate a entuziaștilor (și 
gălăgioșilor) spectatori nu întreceau 
vîrsta concurenților. In dreapta mea 
un grup de copii se ciorovăiau.

— Ce vorbești Nicule? Timișoara 
cîștigă. Uite, întreabă-l și pe Do
ruleț 1

Cel luat ca arbitru se afla pe ban
ca din spate și căittîndu-i cu privi
rea l-am recunoscut ușor pe „eroul" 
din filmul lui Andrei Blaier și Sinișa 
luetici — „Ora H“.

— Nici nu știam că iți place 
sportul?!

— Mă pasionează mult voleiul 
atletismul.

— Dar fotbalul ?
— Numai să privesc meciurile 

campionat unde întâlnesc atmosfera 
marilor spectacole de teatru.

— Dar volei joci ?
— Tovarășa profesoară susține că 

joc chiar bine.

de 
cu 
ul-

fi

fi

de

Arbitrul 
coloanele 
bare : ce ______  . _____  __  _ ____
dacă, la un moment dat, un spec

întrebarea nr. 1
(5 puncte)

Cine a fost campion republican la 
triplu salt în anul 1955 ?

întrebarea nr. 2
(10 puncte)

T. Asztaios vă pune, prin 
noastre, următoarea între- 
măsură va lua un arbditru

r
tator turbulent, nemulțumit de o 
decizie, intră pe teren și-l lovește ? 
Arbitrul Asztaios știe ce are de fă
cut. Știți și Dv. ?

CUPON DE CONCURS 
Nr. 8

SPORTUL POPULA? if. 3138

întrebarea c» 3 
15 puncte

moment dramatic la baschet:Un _____
un jucător a tras la coș. dar în ace

eași clipa pivotul echipei adverse — 
peste 2 metri înălțime — sare și 
respinge mingea exact în clipa cînd 
ea era gata să intre în coș. O situa
ție puțin obișnuită, desigur, pe care 
însă arbitrul o va soluționa foarte 
ușor. Cum ?

Personajul nostru principal — Donileț C 
praru într-unul din locurile sale favorite 
sala Floreasca, alături de un alt personaj c 
noscut — 
actor.

— Și ai succes în sport 
ca și Ia învățătură ? în
cerc eu să lărgesc sjera 
discuției.

— Deh! Știu eu?! E 
mai greu de răspuns. La 
volei mai si rd încă mu Iți 
băieți în clasă, care joa
că bine: la învățătură a- 
nul trecut am fost pre
miant : iar anul acesta 
cper șl... învăț!

— Astăzi văd că ești 
spectator-.

— Dai Am venit cu 
cîțiva colegi să susținem 
echipele Bucureștiului. A- 
plauzele fac mult. Aici 
la volei poate cit un 
om în plus în echipă, iar 
la teatru-. Dar să nu mă
depărtez de sport. V-am spus că-mi 
place și atletismul și mai cu seamă 
alergările. De altfel ați văzut și în... 
„Ora H".

— Dar dintre obiectele de la școală 
eare îți place cel mai

— Istoria! Mă face 
ochii deschiși. E foarte

Deși colegii lui erau 
nați vă le răpisem un 
Ier ie* — totiiși am continuat discu
ția. Doruleț Căpraru mi-a vorbit 
despre lecturile sale, despre școală, 
despre celg 125 de spectacole în 
„Bujor al 12-lea" in care a jucat și 
el, despre prăjituri... televiziune... 
favoriții săi în sport.,.

mult ?
să visez au 

frumoasă.
puțin tmbuf- 
om din „ga-

DINCOLO DE CEI ZECE ANI

Și totuși în fața mea aveam un 
copil pe care manifestările talentului 
său îl făcuse mai cunoscut dectt pe 
alții care sînt adevăr ați virtuoși ai 
pianului, buni înotători, tenaci radio
amatori sau iscusiți desenatori și 
care i-am întîlnît în luminoasele 
veselele încăperi ale palatului lor 
la Cotroceni. Și el ca și toți copiii 
joacă, face cite o năzbîtie și ..
sează, așa cum spunea chiar Doru- 
leț, au ochii deschiși

— Și dacă vei ajunge actor ca 
cine ai dori să joci ?

— Ca maestrul FNtteșteanu.

pe 
și 
de 
se 
oi-

„nea Jean“ și de diriginta tînărul

— Iar dacă pînă atunci vei f 
un bun jucător de volei ?

— Ca Marcel Rusescu !
Mi-a împărtășit apoi planurile 

ruii viitor mai apropiat. Imprin 
la radio, emisiuni la televiziune, 
meci de volei 
intr-a cincia) 
chinui*.

-— E vorba 
acest nume și 
grup de copii — 
H~...

Am urmărit apoi 
pentru locurile I—II. Echipa B 
reștiului, mai bine pregătită, 
gat. Doruleț și oolegii 
entuziaști.

Cînd'
spune :

cu Clasa VI-a (el 
și un nou film: ,

de o 
care

barcă ce po 
duce in larg 
aceiași din ,

meciul de t

ieșim din sală

. a <■
lui apk

Doruleț

— Eu mă grăbesc! 1
cu „Institutorii*.spectacol

La trei

Un copil la zece ani. Curînd 
plinește unsprezece. A crescut a 
ou Republica In țara aceasta i 
muriți oameni și-au schimbat cc 
vieții Strungari — ingineri, zi 
— arhitecti. muncitori — dire 
de întreprinderi...

Și iată că s-a schimbai șl oo 
ria.

Ce făceați la virsta de zece
...La revedere Doruleț. Siirce 

spectacol I
SANDA COSMI



1958 PE STADIOANELE LUMII 1957: UN AN RODNIC

O avancronică pentru un an în
treg... Iată motiv de dilemă

pentru cel care are de ales
între atîtea campionate mondiale și
europene, atîtea mari compet ții in
ternaționale răsfirate pe filele calen
darului. Fiecare dintre ele merită, 

fără îndoială, un loc în rindtirile ce 
urmează, chiar dacă la unele dintre 
ele nu se cunoaște deocamdată decît 
data și locul de desfășurare. La al
tele. în schimb, se și cunosc „actorii” 
principali, sau — în orice caz — ei 
pot fi ghiciți fără prea mare difi
cultate.Două competiții se situează cu au
toritate în prim plan. 1958 va fi anul 
finalelor campionatului mondial de 
fotbal și al campionatelor europene 
de atletism. Două mari întreceri care 
la fiecare patru ani vin să umple 
răstimpul dintre Olimpiade. Comple
tare fericită a acestui interludiu din
tre edițiile J.O., stîrnind aproape tot 
at:ta interes.

Vom începe cit fotbalul, „sportul 
nr. 1“ în aproape toate țările lumii. 
Turneul fina! se deschide la 8 iunie 
și urmează să se sffrșească la 29 ale 
aceleiași luni. Gazdă este, după cum 
se ș'.ie. Suedia. Preciziunile nu lip
sesc nici în privința protagoniștilor. 
14 din cele 16 viitoare participante 
la turneu! fina! se cunosc de pe a. 
cum, pene autorizate de specialiști 
în fotbal au și fixat pe favoriți. Dar... 
Să nu anticipăm prea mult asupra re
zultatului marii competiții. Aceasta 
mai ales din pricină că din atîtea 
pronosticuri răsunătoare, puține sea
mănă între ele ! Iată, unii afirmă că

I fi campionatul... sud-americanilor, 
jică lupta principală urmează să 
■dea între Argentina și Brazilia. 

Alții adaugă acestora — și pe bună 
dreptate -— două echipe europene, 
Anglia și U.R.S.S., care s-au impus 
prin ultimele lor rezultate. Apoi. Su
edia face „echipă mare" prin reche
marea profesioniștilor plecați In alte 
țări (Gunnar Gren, căpitanul echipei 
campioană o'impică în 1948, a și re- 
vent în patria scandinavă), iar de
ținătorii ..Cupej Mondiale’’, fotba- 
liș'ii d n R.F. Germană, conduși de 
abilul Sepp Herberger, par a reveni 
surprinzător în formă. Luptă des
chisă deci, care este posibil că va fi 
decisă de anumite „imponderabile". 
Cum ar fi de pildă influența datei 
disputării campionatului, c.vre repre
zintă un handicap pentru mulți par- 
tic’panți obișnuiți să încheie sezonul 
în primăvară...

Tot la Stockholm, după apro
ximativ două luni (19—24 august), 
încep campionatele europene de »t- 
»5tn. Interesul iubitorilor de atle- 

n pentru actuala ediție este deo- 
de mare. Intr-adevăr, de la ul- 
Olimpiadă tabe'a celor mai 
performanțe mondiale a sufe- 

setft 
tima 
bune 
rit atîtea modificări îneît specialiștii 
abea așteaptă să facă o confruntare 
.,1a fața locului” în’.re noii zel ai sta
dionului. Ce surprize ne rezervă 
campionatele europene ? Desigur, nu 
puține, deși în atletism secundele și 
centimetrii par a ușura totdeauna 
pronosticul. In această privință, cre
dem că ar fi interesant să cităm

pe cunoscutul antrenor englez Jack 
Crump care a și desemnat pe' ,.favo- 
riții” săi. Printre ei se află Iurii 
S’epanov („.-.care va cîștiga înălți
mea ind ferent cu ce pantofi sare 1”), 
săritorul sovietic de triplu Konstantin 
Tigankov (16,04 m.), sprinterul ger
man Manfred Germar și colegul său 
de echipă Martin Lauer (13.7 pe 110 
Big.), apoi noile „descoperiri”, polo
nezul Stanislav Swatowski (400 m. 
sub 47 sec.) și englezul Mi
chael Ellis care la 21 ani a 
aruncat ciocanul la 64,56 m. In
teresant esle că Jack Crump nu a- 
cordă șanse lui Derek Ibbotson (noul 
.recordman mondial la milă) iar pe 
V. Ktiț nu-1 dă cîștigător decît pe 
10.000 m.. conslderînd la 5000 m. 
tapta deschisă, cu posibilități de vic
torie chiar și lui Gordon Pirie, dacă 
acesta rămîne... englez. Fiindcă Pirie 
are intenția să se stabilească în Noua 

Zeelandă, departe de Europa. In a- 
cest din urmă caz, fostul recordman 
la 5000 m. mai are o singwă șansă 
de a străluci la o mare competiție în 

acest an, anume la .tocurile Imperiu- 
hi: Britanic, de la Cardiff în iulie.

întrecerile de atletism din cadrul 
acestei din urmă competiții se anun
ță și ele deosebit de interesante. Vor 
putea ti văzuți în Europa asemenea 
atleți remarcabili ca australienii Herb 
BlFot (sub 4 mia. pe milă) și Char
les Porter (meda'ia de argint la 
înălțime. JO.), sprinterul Abdul 
KhaTn (Pakistan), mărșăhiiorul Nor
man Read (Noua Zeelandă).

Trroîițj ppe domenii sportive,
este dn semnalat o cnr'r--'1^r„ a ca
zonului 1958. Va Ii primul an cînd 

campionatele mondiale de tenis de 
masă vor fj înlocuite cu campiona
tele europene (Budapesta, 2—9 mar
tie), urmînd ca aceste două compe
tiții să al.erneze în viitor. O „miză” 
mai mică, dar nu și un motiv ca re
prezentanții Romîniei să nu lupte 
dîrz pentru conservarea renumelui 
bun pe care-1 au în această disci
plină.

Mai aproape de noi. în calendar, 
sînt bineînțeles competițiile sporturi
lor de iarnă. Să le enumerăm pe 
rînd: ianuarie—februarie, Garmisch 
Partenkirchen și Bad Gastein — 

campionatele mondiale de bob; 30 ia
nuarie—2 februarie. . Bratislava — 
campionatele europene de patinaj ar
tistic; 1—2 februarie, Eskilsund 
(Norvegia) — europenele de patinaj 

viteză: 13—15 februarie. Paris —
mondialele de patinaj artistic; fe
bruarie—martie. Bad Gastein și Lahti 
— mondialele de schi. Fiecare aș
teaptă cu interes rezolvarea dreptei 
rivalități sportive dintre hocheiștii 
sovietici și cei canadieni. La campio
natele mondiale (și europene) de la 
Oslo. 28 februarie—9 martie.

Alte competiții a'e căror date s au 
fixat pînă acum : 28 februarie—8
martie. Berlin — mondialele de 
handbal masculin în sală ; 23 februa
rie, Limoges (Franța) — mondialele de 
ciclocros ; 30 august — 6 septembrie. 
Budapesta — europenele de înot, să
rituri și polo.

Trăgătorii noștri fruntași vor lua 
drumul Moscovei pentru a se întrece 
în cadrul mondialelor de tir (12—26 
august), și tot acolo urmează să aibă 
loc campionate mondiale de gim
nastică (6—10 iulie). Mondialele de 
scrimă se dispută însă tocmai Ia ce
lălalt capăt al lumii, la Fi'adelfia 
(S.U A.) la începutul lui august.

In geografia sezonului sportiv un 
Ioc îl are firește și țara noastră. Bucu- 
reștiul va fi gazdă în aprilie a cam
pionatelor mondiale de scrimă pen
tru juniori. Tot la noi se va desfă
șura în septembrie. Balcaniada de 

lupte, cea de baschet urmînd să aibă 
loc la prietenii noștri bulgari. Să 
nu uităm că tradiționalele campio
nate internaționale de atletism ale 
R.P.R. își vor continua seria glo
rioasă cu cea de a Xl.a ediție, pro- 
grajnată la 13—15 septembrie. Două 
săptămîni mai tîrziu mulți dintre cei 
care se vor întrece la București, au 
prilejul să se întiinească din nou, 
de data aceasta la Sofia, la Balca
niada de atletism. Dar prima luare 
de contact a atleților din această 
parte a lumii va fi in aprilie la Is
tanbul, la Crosul balcanic.

Desigur, Bucureștiul nu va fi o- 
colit nici în acest an de mari cam

pioni de pretutindeni, care păstrează 
amintiri atît de frumoase de la tre- 
cirtele Întreceri în care au fost oas
peții țării noastre. Iar noi sîntem 
nerăbdători să ne așezăm din nou 
în tribună, cu bloc notesul și stiloul 
în mîini, devenind spectatori la ma
rile întreceri care ne așteaptă. Fiindcă 
anul 1958 se arată deosebit de dar
nic în mari întreceri internaționale !

ATLETISM
Astă seară se va a- 

lerga pe străzile orașu
lui Sao Paolo tradițio
nalul cros internațional 

,^San Silvestro”. După cum se știe la 
ediția din acest an participă și marele 
campion sovietic Vladimir Kuț. Numă
rul total al concurențilotr este de 302, 
dintre care 27 de concurenți străini din 
18 țări.

FIORENTINA A PIERDUT ȘANSA 
DE A DEVENI LIDER...

m etapa a 16-a aFfiTR&l campionatului italian,
IUI DHL Juventus n-a jucat cu

Sampdoria din cauza 
terenului lmpracticaLil de la Torino. 
Fiorentina — putea să profite de
acest lucru, dacă obținea măcar un 
meci nul cu liffilan... Dar campioana 
italiei în revenire de formă a obținut 
victoria cu 2—1, după ce la pauză flo
rentinii conduceau cu 1—0.

Roma a pierdut la Intemazionale cu 
1—o. Celelalte rezultate sînt normale: 
A La Lan ta—Alessandria 1—1, Genova—To
rino 1—1, Napoli—Udinese 3—2, Lan cross i 
—Bologna 3—2, Spăl—Lazio 3—0. Verona— 
Padova 1—1.

In urma acestor rezultate, în plutonul 
fruntaș al clasamentului s-au produs

REIMS IXITNSA PE TEREN PROPRIU !

foarte mid schimbări. Iată primele cla-
sate:
1. Juventus 14 10 1 3 28:18 21
2. Fiorentina 16 8 4 3 25:15 20
3. Padova 14 8 3 3 24:15 19
4. Roma 15 5 8 2 19:13 18
5. Napoli 14 8 2 4 33:19 18

Două caracteristici rețin atenția celor 
care urmăresc campionatul Franței: 1. 
Infrîngerea pe teren propriu a liderului 
(Reims) care a pierdut cu 3—2 în fața 
lui Angers. 2. St Etienne și-a continaiat 
seria meciurilor nule terminînd tlin nou 
la egalitate: 3—3 cu Sedan. Este cel de

pentru sportul
... Să dăm înapoi cu exact 12 luni 

filele calendarului, să închidem pentru 
o clipă ochii, și, ca purtați de bagheta 
magică a unui vrăjitor, să ne în
toarcem în ultima zi a anului 1956.

Mai răsună puternic ecoul compe
tiției sportive supreme, a celei de a 
XVI-a Olimpiade recent încheiată. Se 
mai află în drum spre patrie unii din 
sportivii participanți la întrecerile de 
la Melbourne. Iar Gruzia, vaporul care 
a dus și a adus lotul sportivilor sovie
tici, despică apele agitate ale mării 
nipone apropiindu-se de rada portului 
Vladivostok.

Presa de specialitate din toate țările 
lumii comenta cu lux de amănunte 
rezultatele de la Melbourne, scoțînd 
în evidență splendida realizare a spor
tivilor sovietici care au ocupat primul 
loc în clasamentul neoficial pe na
țiuni, lăsind cu multe puncte în urmă 
reprezentativa Statelor Unite ale Ame- 
ricii. 98 de medalii dintre care 37 de 
aur, 29 de argint și 32 de bronz au 
răsplătit splendidele victorii ale spor
tului sovietic.

Modul ' triumfal în care a fost în
cheiat anul 1956, vestea parcă biruin
țele ce aveau să completeze cununa 
<țe lauri a sportului sovietic și în anul.. 
1957, salutat la Moscova de bătăile 
rare și solemne ale istoricului orolo
giu al Kremlinului.

Și intr-adevăr, n-a trecut multă 
vreme și iată că din «ou au răsunat 
pe stadioanele lumii aclamații și aplau
ze adresate sportivilor sovietici. Pa
tinajul viteză a fost mulți ani un 
apanaj al nordicilor, Nimeni nu reu
șea să smulgă suedezilor sau norve
gienilor supremația in alergarea ra
pidă pe pista de gheață. Dar odată cu 
apariția in arena internațională a 
sportivilor sovietici, epicentrul acestei 
discipline s-a mutat spre răsărit, pe 
meleagurile patriei socialismului. Din 
1948, cînd inegalabila Maria Isakova 
a cîștigat pentru prima oară campio
natul lumii, titlul suprem n-a mai ieșit 
din posesia sportivelor sovietice. Dar 
parcă niciodată ca în acest an. victo
ria patinatoarelor n-a fost atît de 
concludentă, atît de strălucitoare. Pri
mele cinci locuri in clasamentul gene
ral au revenit reprezentantelor purtind 
pe piept inițialele „C.C.C.P.*. Cea mai 
bună patinatoare a lumii a fost pro
clamată tînăra Inga Artamonova, care 
(de necrezut) debuta cu acel prilej in
tr-o competiție internațională. In urma 
ei s-au clasat Tamara Rilova, fostele 
campioane ale lumii Lidia «Selihova, 
Sofia Kondakova, Rimma Jukova. Din 
cele 15 medalii conferite premiatelor 
competiției, 13 au revenit reprezentan
telor Uniunii Sovietice.

Patinatorii au susținut in cursul lunii 
februarie două confruntări de cea mai 
mare anvergură: campionatele euro
pene de la Oslo și cele mondiale de 
la Estersund. De fapt se poate spune 
că întrecerea pentru campionatul lu
mii s-a disputat în ..-. dubiu exemplar, 
deoarece aceiași conctirenți au dat 
lupta pentru supremație în ambele 
competiții. Protagoniști : sovieticii Gon- 
cearenko, Silkov, Grișin, norvegienii 
Johannesen, Aas, Seersten. După cum

14-lea m»ci n>ul al echipei St, Etienne 
în decurs de 19 etape. O ..performanță” 
pe drept cuvînt puțin obișnuită.

Nici etapa de duminică — a XlX-a — 
n-a fost lipsită de surprize. Racing a pier
dut la Paris în fața echipei Lyon cu 
4—2, după ce oaspeții conduceau cu... 
4—0! Metz a pierdut din nou pe teren 
propriu de aata aceasta în fața echipei 
Lille cu 3—2, — rămînînd deținătoarea 
lanternei. Iată celelalte rezultate: Ales— 
Toulouse 2—6, Valeociennes—Monaco 
€—©, Lens—Nîmes 1—L Nice—Marseille 
3—0, Beziers—Sochaux 2—1.

Pe primele locuri în clasament se afli:

1. Reims 19 13 2 4 49:23 26
2. Monaco 19 9 6 4 32:19 24
3. St. Etienne 19 5 14 0 34:24 24
4. Lens 19 9 5 5 35:25 23
5. Nîmes 19 9 4 6 35:25 22

O Echipele primei ligi engleze au avut 
de susținut cite trei jocuri la interval de 
patru zile. Dintre rezultatele înregistrate 
menționăm prima înfrîngere a liderilor, 
după 18 victorii consecutive. Wolver
hampton a fost învinsă cu 1—0 de Tot
tenham. Un derbi local încheiat la ega
litate: Manchester City—Manchester
UniteQ 2—2. De notat că Luton Town a 
întrecut pe Arsenal cu 4—1. In frunr.ea 
clasamentului, situația este următoarea: 
Wolverhampton 39, West Bromwich 33, 
Preston 32, Manchester United 31, Man- 
chester City 30.
• In continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în *R.F. Germană, echipa re
prezentativă a Bulgariei a jucat sub de
numirea de Sofia cu echipa vest-ger
mană Rottweiss. Victoria a revenit foU 
baliștilor bulgari cu 3—2.
• Alte rezultate: Csepel Budapesta— 

Frankfurt 4—1; Alemania—M.T.K. 3—1; 
Offenbach—Partizan Belgrad 2—1. F.C. 
Niirnberg—Gornik Zabfrze 1—0.
• Pentru calificarea celei de a 16-a 

echipe în campionatul mondial, F.T.F.A. 
a stabilit termenele de disputare a du-

au consemnat cronicarii „lupta a fost 
năpraznică". La Oslo Goncearenko a 
obținut titlul de campion absolut, în- 
trecîndu-1 de puțin pe Johannesen. La 
Estersund norvegianul s-a revanșat, 
obținînd un avantaj microscopic față 
de Silkov. Campionul olimpic și re
cordmanul mondial Evghenii Grișin 
și-a confirmat faima primului sprinter 
mondial, cîștigînd în ambele concursuri 
probele de viteză. La amîndouă în
trecerile locul 1 în clasamentul pe 
echipe a revenit sportivilor sovietici, 
distinși cu opt medalii la campionatul 
mondial și cu șapte la cel european.

Prestigiul obținut de boxeri la 
Jocurile Olimpice de la Melbourne a 
tost în acest an cu strălucire apărat 
la cea mai mare competiție amatoare 
a lumii, campionatele europene. Grigo-

.-Ircad/Z lorobrou, de ire. ori conse
cutiv campion al lumii la haltere.

Foto N. VOLKOV

riev, Enghibarian și Abramov și-au 
înscris numele pe lista de onoare a în
vingătorilor. Adăugind la acest răsu
nător succes și pe acelea repurtate în 
diferite întîlniri amicala, căpătăm ima
ginea exactă a locului fruntaș pe care 
pugifistii sovietici îl dețin în ierarhia 
mondială a „nobilei arte*.

Nu și-au cedat pozițiile nici gim- 
naștii. Fenomenala Larisa Latinina în 
fața căreia pălesc toate superlativele, 
a obținut în cadrul „Cupei Europei", 
găzduită aaul acesta de Capitala țării 
noastre, o performanță cu totul unică 
în istoria gimnasticii. Ea a ocupat pri
mul loc, atît în clasamentul general, 
cit și la toate aparatele care figurau 
în program. Latinina repetă perfor
manța la jocurile de la Moscova, unde 
este singura gimnastă a cărei evoluție 
a fost distinsă cu nota zece. Neînvinsă 
la toate competițiile internaționale la 
care a luat parte, ea a pierdut totuși 
primul loc la campionatul U.R.S.S. 
Concluzia se impune singură: nivelul, 
gimnaștilor sovietici este pe scară de 
masă excepțional.

Anul 1957 a rezervat un sezon com- 
petițional deosebit de bogat și fotba
liștilor. Ei au susținut pînă la 15 
octombrie (unde a făcut „popas" sta
tistica noastră) 192 întîlniri interna
ționale. De atunci însă, credem că

HOCHEI

Llei întâlniri Țara Galilor—Israel. Meciu
rile se vor desfășura la Tel Aviv la 15 
ianuarie și la Cardiff Ia 5 februarie 1958

• La 28 decembrie s-a 
disputat la Moscova al 
treilea joc de hochei pe 
gheață dintre echipa

orașului Moscova și formația londoneză 
Haringai Racers. Intîlnirea s-a termi
nat cu un rezultat oe egalitate 2—2. In 
primele două întîlniri disputate zilele 
trecute echipa orașului M’oscova a re
purtat victoria cu 8—3 și respectiv 5—1.
• In continuarea turneului pe care-1 

întreprinde în R. Cehoslovacă, echipa 
sovietică de hochei pe gheață Dinamo 
Moscova a jucat la 27 decembrie la 
Plzen cu formația locală Spartak. Ho
cheiștii cehoslovaci au repurtat victoria 
cu scorul de 4—2 (3—1; 1—0; 0—1).

• La 28 decemVrrie a 
părăsit Moscova plecînd 
în Anglia marele ma
estru internațional Paul

Keres, care va participa la tradiționalul 
concurs internațional de Ia Hastings.
• La 10 ianuarie va începe în orașul 

olandez Hoogovan un mare turneu in
ternațional de șah la care vor participa 
60 de jucăftori reprezentînd 
Prinrre șahiștii care vor fi 
acest concurs se numără O’ 
gia), Euwe (Olanda), Pi’nik 
Stahlberg (Suedia), Matanovic 
slavia), Barden (Anglia), Beni (Austria) 
și alții.

20 de țări, 
prezență la 
Kelly (Bel- 
(Argentina), 

(Iugo-

CUPA DAVIS A RAMAS IN AUSTRALIA 

e Pentru a șaptea 
oară în ultimii opt ani. 

Cupa D'avis revine re
prezentanților tenisului 

australian. Conducînd cu 3—0 după pri
mele două zile, ei șl-au permis texul 
să piardă ultimele două simpiUTl (Sei- 
xas-Anderson 6—3, 4- €, 6—3, 0—6, 13—11; 
Me Kay-Cooper 6—4, 1—6, 4—6, 6-4, 6—3). 
Rezultatul finalei Avstral a-S.U.A. este 
deci ue 3—2 în favoarea australienilor.

TENIS

sovietic 
numărul »r a trecut de hm). Un marii 
succes l-a repurtat echipa reprezentam 
tivă care -a calificat in turneul finsrt 
al Cupei nondiale. Campionii olinis 
pici au intînpînat o rezistență neaștepm 
tat de putenică din partea fotbaî'știlotj 
polonezi, în mare revenire de fermii 
Și cu toate a fost necesar un 
meci suplimentar' între aceste două 
echipe, golaverajul cu care a r.cheiat 
echipa U.R.SS. seria prelia-inară 
(18—3) este concludent. Frumoase 
succese au obținut echipele de clușl 
dintre care cauipioana țării Dinamd 
Moscova, aflată acum în turneu îri 
America de Sud, poartă cu cinste refl 
putația fotbalului so vi tic pe contifl 
nentul unde jocul cu balonul rotund 
este fără nici o concurență „sportul 
rege".

Am sta mult în cumpănă dacă ni 
s-ar cere să spunem care din diseti 
plinele practicate în U.R.S.S. a repur- 
tat în 1957 cele :uai auri succese.; 
Dar am indica fără e-; •'e_jntfg^pfjj 
mele trei, sportul cefiflr'niherniei, hal
terele. Intr-adevăr, șase titluri din 
șapte, la jocurile tine-etului de la 
Moscova, sase titluri dia șapte la 
campionatele europene și, în sfirșit, 
tot șase titluri din șapte la campio
natele lumii de la Teheran, au inclk- 
nat definitiv balanța supremației 
mondiale în favoarea halterofililor so
vietici. Aproape 20 de recorduri mon
diale au răsplătit in acest an efortu
rile lor. Recordul absolut al U.R.S.S. 
a atins 500 kgr. fiind inferior doar 
recordului mondial al fenomenalului 
Anderson.

Atletismul se poate iua anul acesta 
la întrecere cu fotbalul. Nu numai 
ca popularitate sau performanțe, ci și 
ca număr de competiții internaționale 
susținute în patri» sau dincolo de' 
granițele țării. Atletii sovietici au că
lătorit în acest sezon d?-a lungul și 
de-a latul Europei, aduttind o i npre- 
sionantă colecție de recorduri și- per
formanțe. In fruntea lor reținem sen
zaționalul rezultat la săritura în înăl
țime, cu care Iurii Stepanov pune 
capăt după șase decenii supremației 
americane în cea mai dificilă probă 
tehnică a atletismului. 19 săritori so
vietici au trecut în acest an doi 
metri sau mai mult, iar în fruntea 
lor se situează un „trio" formidabil; 
Stepan'"- — Sfl-ta_ •> 15
m.; Kaskarov — 2,14 m. Dublul cam
pion olimpic Vladtmfr Kiit a țmut să" 
se vorbească și în 1957 despre el. a- 
proniindu-și recordul mondial și pe 
5.000 m. și cîștigînd de o manieră 
strălucită majoritatea curselor la care 
a luat parte. Astă-seară in orașul bra
zilian Sao Paolo, Kuț va lua startul 
în tradiționalul cros San Silvestro^ 
cursă care începe în ultimele minute 
ale vechiului an și se încheie în pri- 
mele clipe ale anului nou.

Progresul atletismului sovietic a fost 
în 1957 vertiginos și pe toată linia. 
Primii zece alergători pe 1.500 m. au 
reușit rezultate sub .3:50,0, considerat 
cu cîțiva ani în urmă o graniță loara 
te dificilă. Intre 83.34 m. si 70.30 rri; 
se aliniază cei zece aruncători de su
liță. Nouă atleți au alergat 10.000 
sub 30 minute, iar 15 alergători au 
parcurs distanța de 3.000 111. obsta
cole, mai repede de 9 tnin.

Intr-o privire retrospectivă pe timp 
de un an asupra sportului sovietic 
nu se poate omite faptul că în I957j 
Moscova a găzduit, cea mai mar0 
competiție internațională a anului^ 
Jocurile internaționale prietenești al0 
tineretului. Despre amploarea întres 
cerii vorbesc cifrele. Peste 3.000 del 
sportivi din 41 țări au luat startul 
pe stadioanele Moscovei. In rîndul lor 
s-au numărat 139 premiali ai celei 
de a 16-a olimpiade, 17 campioni și 
recordmani ai lumii. Au fost stabilite 
cu acest prilej trei recorduri mondial 
le, 5! naționale și 46 recorduri ale 
jocurilor.

Fără îndoială că nu putem cuprin
de în această scurtă trecere în revis
tă toate succesele repurtate de spor
tivii sovietici. Ele au fost foarte mul* 
te în 1957. Baschetbaliștii au deve
nit campioni ai Europei. Recorduri 
valoroase au stabilit trăgătorii, para- 
șutiștii, aviatorii sportivi, ciclistele, 
înotătorii. Cinstirea deosebită de care 
se bucură sportivii în U.R.S.S. s-a 
văzut în faptul că guvernul sovietic 
a hotărît în acest an să distingă eu 
ordine și medalii 967 sportivi, antre
nori, activiști ai mișcării de cultură 
fizică. 27 de sportivi au primit Ordi
nul Lenin.

Pășind în anul 1958, sportivii so
vietici își îndreaptă gîndurile spre 
noile competiții și întreceri care M 
stau în față. Ei sînt dornici să aducă 
patriei noi victorii, noi performanțe 
răsunătoare, să poarte pe culmi și 
mai înalte gloria mișcării de cultură 
fizică și sport din Uniunea Sovietică.

VALFR’t) CH1OSE
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Citeva tipuri de... „sportivi”
După cum S3 știe, spcrtu! 
Are-n viață.un loc special, 
Insă unii î| aplică 
Intr-un mod original.
Dacă țineți să-i cunoașteți 
Pe . sportivii” de.acest gen, 
Haideți, oititori, să mergem 
împreună pe... teren.

Sâ intrăm într-o uzină.
Cei mai multi muncesc cu zel.
Dar acesta-i Marinică,
Ce >n atelier la el
Este fotbalist notoriu 
(Și-ncă unul pătimaș)
Căci în grafic de o vreme, 
II vedem mereu... fundaș.
Asta, nu e de mirare
Cind in muncă e domol...
De-aia cine-i vede planul
Strigă ca la meci : e... gol 1

Din tejghea Mitică fură 
Bani, mai toată săptămina.

Felicitări... polisportive
Luptătorului Francisc Horvath

Iți urăm ca. în noul an să nu. faci 
vreo... figură și să rămji im clașa- 
menti'î I '•'tătorilor la... parter

Echipei de fotbal Locomo- 
tiva-București

Iți urăm... expres, ca fără,.. întîr- 
ziere să., schimbi macazul și să treci 
iar pe... linia iutii. Deci, faceți... 
manewa. că a'tfel e... pericoloso spar
gers!

Too. Ion Popescu-Fix, jucă
tor la Pronosport

Urarea noastră sinceră este ca in 
munca d-tale să nu .ai niciodată... 0 
rezultate.

Lui Dinu Cristea, neobositul 
nostru atlet

Din toată inima îți urăm noi suc
cese la maraton și-ți recomandăm cel 
mai bun antrenament: să cauți mă
nuși îmblănite p in magazinele din 
®api tad ă.

Desene: MATTY

Pagina redactata de: JACK 
BERARIU, S. MASSLER, V. D. 
POPA, ALEX. LAPUSNEANU, 
VASILE RADULESCU și ECU 
LEI BOVICI-Galați.

Deci, la fel ca handbaiiști1.
Omul folosește— mina-
Dar există-o deosebire: 
Operind azi , manual", 
Dtnsul nu trage la poartă.
Ci, precis, la... tribunal.

Conducind o unitate,
Un director — X —susține:
— Critica |a noi se-admite, 
Cind... nu-i vorba despre mine! 
Și de-l critică vreunul.
El, cu toată-nverșunarea, 
Procedează ca șahiștii: 
După-atac vine... mutarea!

Cu mulți șefi dela Centrală 
S-a pus bine Lingușită: 
Tămîiere. mici servicii, 
Atitudine servilă... \ 
Toate astea.I avansară 
Intr-un post și mai înalt: 
Trei categorii pe schemă. 
Cum s-ar spune... triplu salt.

Iar acum, ca incheere, 
După ce v-am prezentat 
Pe cîțiva ..sportivi” de marcă. 
Ținem să vă dăm un sfat: 
De.ntîlniți astfel de oameni. 
Să nu stați cu mina.n coapsă 
Cereți să li se aplice 
Lovitura de pedeapsă!

Lui N. Georgescu de la Lo- 
comoti va-București

Urarea asta ți-o închin
Pe 58, fără ocol:
La slujbă, lovituri in plin,
La meciuri, lovituri in... gol

Jucătoare x de popice Mar
gareta Szemani deține și in 
acest an două titluri de cam
pioană

Au . văzut cu tot regretul
Celelalte adversare,
Că-n materie de titluri
Ea-i o fată., stringotoaref

In legătură cu ultimele suc
cese ale tînărului luptător 

Gheorghe Dumitru

Vă spun pe loc care.i secretul. 
Deși el face pe niznaiul,
Eu slin și cum se antrenează: 
Mergind. la slujbă cu,., tramvaiulI

î PLIOJ 
spee

*
-ă

AhoI Aho! capii și frați, 
Veri, mătușe și cumnați. 
Cuscri, fini și nepofei 
Mai mici sau mai măricei. 
Care-mi murdăriți covorul 
Și-mj uzați televizorul. 

Stall puțin și m-ascultați. 
Stați puțin și nu mincați. 
Nu dad iama prin sarmale 
Că n-ați dat nici 5 -sarale... 
Eu Goguță Spectatorul 
Am venit cu ptugușorul 
Astăzi a sfirșit de an. 
Cind la radio Cri son 
O să facă iar ca... oaia 
Ca sa rida tanii-Aglaia 
Am venit din depărtări 
Ca să iac niște urări 
După cum se-obișrwieșt' 
Pentru anul ce sosește 
Haideți, că încep flăcăi.

Hai, hăi băi...

Fotbalului nostru care
E debil la-inaintare,
Să-i dea anul care vine
Niște... poiivitamine.
Anule, să nu te lași

— ,4i inebunit ? De ce ai spart 
gheața ?

— Ce vroiai să fac ? Am fundașii 
complet ieșiți din formă 1

Culmi
Culmea unui boxer: să aibă pe 

ring o gardă... de onoare.

Culmea unui portar: să apere o 
lovitură... a soartei.

Culmea unui sprinter: să fugă sin- 
! gur într-o cursă și să iasă., al doilea.

Culmea unui ciclist: să aibă la bi
cicletă două camere... cu acces la 
baie și bucătărie.

Culmea unui jucător de tenis: să 
joace cu o rachetă... interplanetară.

Culmea unui alergător la ștafetă: 
să primească un schimb... de locuință.

Construirea stadionului pro
iectat Ia Timișoara se amina 
mereu, intrucit nu s-a căzut 
de acord asupra locului.

O soluție firească
Pentru gusturile toate, 
Este să se construiască 
Un stadion modern., oe roate

Fotbalistului Soare de la 
Progresul București.

— Vai ce... Soare curios.
Ne spunea Tătarii grav.
Chiar cind cerul e noros.
Pe teren .. arde grow /

<-

—- -—

Dă-ne ctțiva-înaintași 
Care s-aibă ia picioare 
Aparate de reglare. 
Ca să nu vedem din non. 
Pe teren, vechiul tablou : 
Nicușor driblfnd de zor, 
Trecind de apărător, 
Pe-urmă din poziție bună 
Să șuteze in... tribună! 
Sau mai bine, bunăoară. 
Să legăm mingea c-o sfoară 

Să nu zboare peste bară l 
Să marcați un gol flăcăi.

Hăi. hăi. hăi...

Și acum, in continuare.
Fac și boxului urare:
Anul nou vrem să ne dea
Cit mai mulți boxeri la .grea". 
Că boxerii noștri grei
Sint pe ring cam... ușurei.
(Nu ușori la greutate.
Mă refer la... calitate).
Dac-ar ți să fac discuție.
■Ar mai fi cred o soluție:

11 luăm pe Dobrescu. trate.
Și-l punem pe.,. îngrășate.

SIMPLE
Citeodată este bine ca și „vedetele" 

sportive să piardă cite ceva: spre 
exemplu, trufia !

Nu mai încape îndoială ci dacă 
un fachir ar practica atletismul, și-ar 
comanda o pereche de pantofi de at
letism cu cuiele în interior.

De vre-o zece ani sînt obsedat de 
următoarea chestiune: ce-ar face un 
concurent la săritura în înălțime, da
că in momentul cind execută săritura 
i-ar veni să caște? Ar duce sau n-ar 
duce mina la gură?

Sportivul care vorbește prea mult 
de o victorie de-a sa, denotă că nu
mai pe aceea o are. Dacă ar avea 
mai multe, timpul nu i-ar permite 
să vorbească decît puțin despre fie
care.

Unele sporturi se joacă numai cu 
mîinile, altele numai cu picioarele. 
Dar și pentru unele și pentru altele, 
pe lingă mîini și picioare, mai tre
buie și cap !

Nici un sportiv nu dorește să piar
dă. Acela însă care vrea să cîștige... 
o dovedește.

Adevăratul fotbalist se cunoaște du
pă felul cum lovește cu piciorul: in 
minge sau... în adversar.

In legătură cu în/rîngerea 
reprezentativei noastre de rug- 
bi la Bordeaux.

Mulți pot pune rămășag
Că Bordeaux-ul e dulceag.
Numai noi, lucru contrar, 
L-am găsit tare... amar!

Comisiei orășenești de hand
bal București, care a schim
bat uneori in ultimul moment 
locul de disputare al jocuri
lor, punind spectatorii pe dru
muri.

Cind „pașii", știm, sint sancționați, 
Permiteți să vă-nțreb și eu 
De ce pe spectatori lăsați
Să facă... pași tn plus mereu!

Compozitorul Ion Vasilescu, 
frecvent cîștigător la con
cursurile Pronosport, unde a 
obținut în 1957 și un premiu 
I de peste 300.000 lei.

Adeseori ne-a Uwintat
Cu-atitea melodii divine...
...Și totuși mult mai inspirat
E cind compune... bidetinel

Ii dăm lapte, îi dăm miere. 
Ii dăm... drojdie de bere 
Ca să crească, mă scundac.ul 
Precum crește ...cozonacul. 
Și-uite-așa, poate-om avea. 
Un boxer mai bun la „grea". 
Ce părere-aveți, flăcăi?

Hăi. hăi, hăi...

De urat am mai ura.
Dar mă tem că n-o-ncăpea 
Plugușorul în ziar, 
Căci la „Sportul popular" 
Fără nici un echivoc. 
Spațiu nu găsești deloc 
Și-orice cronici, bag de seamă. 
Au aspect de... telegramă. 
Și-ncă-i bine că-i așa... 
Intr-o zi nu m-ar mira. 
Deși pare cam bizar 
Să găsești lunea-n ziar 
Tocmai din această cauză 
Numai scorul de la... palizii 
Să nu dea întregul ioc 
Pe motiv că... nu e loc I 
De-aia. cred că-i necesar 
Pentru „Sportul popular". 
Să închei cum se cuvine, 
Ascultați-mă. deci, bine: 
li urez ca-n nou! an 
Să devină cotidian 
Deși mulți cred l-ar dori 
Chiar de... patru ori pe zi. 
Ce-ar fi să-ncercați. flăcăi?

Hăi, hăi, hăi...

PĂRERI
Dacă iubești sportul nu înseaml 

că trebuie să iubești și multe spor 
vet Una singură este de-ajunsl

Fapte diverse
ACCIDENT DE CIRCULAȚIE

Un impresionant accident de circi 
lație s-a produs ieri ta orele 15, I 
apropierea Podului Grand. I

Pe cînd încerca să travers^kșd 
șeaua Ciulești, cunoscutul f^Mțil 
Macri, temutul fundaș stînga 
pei Locomotiva București, a fost sul 
prins de un vagon de tramvl 
de pe linia 11. Ciocnirea a fost eJ 
trem de violentă. Tramvaiul a surer 
avarii grave și a intrat în depou pen 
tru reparații radicale.

STRANIA INTIMPLARE I 
DE LA POLIGONUL TUNARI

La poligonul Tunari s-a petrecut 
bizară întîmplare, care a prodtTs 
vie emoție printre participanții cod 
«ursului de tir.

In timpul desfășurării unei mansi 
s-a auzit un strigăt sfîșietor, din d 
recția patului de pe care trăgea cod 
Curenta Felicia Iovănescu. Firești 
toți cei prezenți și-au pus imediat ipd 
teza unui accident provocat de ta 
glonte rătăcit. Ei s-au îndreptat iuti 
diat spre locul de unde se auzii 
țipătul. Aici au găsit-o pe patul d 
concurs, lipsită de cunoștință, pe F] 
licia Iovănescu, care fusese grav rd 
nită în... amorul ei propriu din cad 
ză că adversarele sale obținiiser 
rezultate mai bune în concurs. .

„SLALOMUL FOTBALISTULUI"
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