
PREZIDIUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE 
A REPUBLICII POPULARE ROMINE 

DECRET
>ENTRU STABILIREA DATEI ALEGERII
PEPUTAȚILOR IN SFATURILE POPULARE
iiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romîne 

decretează:
Art. unic. Data alegerii deputaților în sfaturile populare se 

ziua de 2 martie 1958.
populare se va face după data de 11

pentru 
Constituirea sfaturilor

Președintele
_ diului Marii Adunări

Dr. PETRU GROZA
Naționale

J

stabilește

martie

Secretarul
Prezidiului Marii Adunări

GHEORGHE STOICA
București, la 2 ianuarie 1958

Naționale

emnitatea laminării de ordine aleR.P.Romine

neri seara a avut loc la Prezidiul 
i Adunări Naționale solemnitatea 
nării de ordine ale R.P. Romine

■ Irite de Prezidiul Marii Adunări 
ionale cu prilejul celei de-a 10-a 
Srsări a proclamării R.P. Romine, 

tovarăși pentru meritele lor den
| e în îndeplinirea sarcinilor date de 

idul Muncitoresc Romîn, pentru
- ritatea deosebită pe tărîmul con- 
Jjcției de stat, economice, sociale, 
șțurale și obștești.

i solemnitate au luat parte tovară- 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș, ge- 

al-colonel Alexandru Drăghici, An
| Moisescu, vicepreședinte al Prezi- 

B u’ Marii Adunări Naționale, gene- 
frotonei Leontin Sălăjan, Janoș Fa-

■ qd iu, Gh. Stoica, 
re’arul Prezidiului Marii Adunări 
i nale. și membri ai Prezidiului 
f.i Adunări Naționale.
\ fost conferit Ordinul „Steaua Re- 

nlicii Populare Romîne“ clasa I-a 
arășilor: general-colonel Alexandru 

Sighici, general-colonel Leontin Sălă- 
1. ing. Mihail Florescu și Alexandru 
tncovici.
A fast conferit Ordinul „Steaua Re- 
blicii Populate Romine" clasa Il-a 
/arășilor: Aurel Mălnășan, Manole 
îdnăraș, general-locotenent în rezer- 
i Dumitru Dămăceanu, Ion Vidrașcit, 
jnstantin Prisnea, Petre Belle și mi- 
>politului Ardealului, Nicolae Colan ;
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Ordinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa III-a: ing. Gherasim 
Popa, Mihai Suder, Ionel Diaconescu, 
Gh. D. Safer, episcopilor Antim Ange- 
lescu, Chezarie Păunescu, Iosif Gallon, 
Andrei Mager, Antim Nica și Arday 
Aladar; preot Alexandru lonescti și 
preot profesor Nicolae Mlădiu ; Ordinul 
„Steaua Republicii Populare Romîne" 
clasa IV-a : Ștefan Cruceru, Marca 
Wițzman, dr. Octavian Belea, Marin 
Stancu, Ion Velea, Bujor Almășan; 
Ordinul „Steaua Republicii Populare 
Romîne" clasa V-a : Ion Cozma, șef de 
secție la comitetul regional P.M.R. 
București, Constantin Popescu, Stoian 
Petrescu.

A fost conferit Ordinul „Apărarea 
Patriei" clasa Il-a tovarășilor: Janos 
Fazekaș, A. Moisescu, M. Gavriliuc, 
I. Gh. Maurer și general-locotenent C. 
Smirnov; Ordinul „Apărarea Patriei" 
clasa IIl-a : Mihai Ăîujic, gencral-ma- 
ior Stelian Staicu, general-maior Al. 
Mureșeanu, general-locotenent în rezer
vă Radu D. Rusescu, general-locote
nent Titus Lupescu, general-maior Pe
tre Dumitrescu.

A mai fost conferit „Ordinul Muncii" 
clasa I-a, a Il-a și a IlI-a, unui nu
măr de tovarăși.

După ce- a înmînat înaltele distincții 
tovarășul Anton Moisescu, în numele 
Prezidiului Marii Adunări Naționale, a 
felicitat călduros pe cei decorați.

ÎNCEPUTLA ÎNCEPUT
■ta vremii și-a făcut intrarea un nou an. Primit cu brațele 

speranțe și optimism, tînărul 1958, abia în vîrstă de... trei 
ciad scriem aceste rinduri), a ținut să ne dovedească din pri- 

• ci va avea o existență așa cum i-am urat-o : plină de îod- 
____ ___,_ ari! Cele dinții ziare ale noului an v-au și relatat primele suc- 
Scese ale celor care, înțelegînd că înflorirea economică a patriei înseamnă în 
prime' rind bunăstare in propriul 
.nanei.

Nouă ne revine plăcuta misiune 
nfe Im T958.

lor cămin, au pornit

dea vă vesti cele dinții

NU E TIMP DE VORBE!
I 

. there mare la comitetul de orga- ,
-« a LC-EkS-oraș București. Și j 

.xi nu e de mirare. Principalul obiec- , 
tiv in aceste zile este terminarea ale- ( 

Bfaerilor in cele circa 20 de colective . 
g sportive .restante" și începerea cons- , 
I Uluiri; de noi colective în fostele ( 

cercuri care îndeplinesc condițiile ne- 
cesare. Vă închipuiți deci că activiștii , 

f de la „oraș" nu prea au timp să stea ( 
de vorbă decît cu cei care... îi vizi- 

Hteazâ cu un scop precis: reorganiza
rea activității sportive. Beneficiind de 

'v acest privilegiu, i-am putut răpi cî-
1 va clipe tovarășului Tănăsescu, vice
președinte al comitetului, care și-a 

‘început „destăinuirile" cu o dorință:

cu nădejde la

acțiuni sportive

de membri ainumărul de 80.000
U.C.F.S. din București să sporească 
cu încă 40.000 pînă la mijlocul lui 
februarie 1 Este o dorință pentru care, 
de fapt activiștii comitetuiui munceșc 
cu spor. Dar, paralel cu preocuparea 
aceasta, mai sînt încă multe altele 
de făcut. De pildă, Spartachiada, care 
este în plină desfășurare, consolida
rea secțiilor pe ramură de sport ale 
colectivelor și 
competițiile ce 
ca și întărirea 
taților sportive

Primele zile „
sit pe activiștii sportivi ai Capitalei 
la „post", pregătind succesele 
itoare...

UN DUBLU INVENTAR

Pe tov. R. Simion, secretarul 
lectivului Textil Confecții l-am găsit

pentrupregătirea lor 
vor începe în curînd, 
organizatorică 

din Capitală.
ale anului i-au gă-

a uni-

vi-

Duminică 12 ianuarie se va da ple
carea din Luxor, în cea de a V-a 
ediție a tradiționalei competiții inter
naționale „Turul Egiptului". * 
stîrnit de această mare 
crește de la an la an. Astfel 
de la a 11-a ediție, pe lista 
lor au apărut, în fiecare an, o serie 
de reprezentative care debutau în 
această cursă.

Anul acesta, printre echipele care" 
debutează în „Turul Egiptului" se nu
mără cele ale Uniunii Sovietice, Gre
ciei și Ungariei.

Traseul 
împă-rțiți

Etapa 
bag 221

Etapa ;
Assiut, 115 km.

Etapa 
Almenia,

Etapa 
nia—El

16 ianuarie, zi de repaus la 
l’ayam

Etapa a V-a, 17 
Fayom—El Ghiuzeh, 95 km.

Etapa a Vl-a 18 
Ghiuzeh—Suez. 130 km.

Etapa a Vil-a, 19 ianuarie. Suez— 
Port Said, 174 km.

interesul 
întrecere 
începînd 
înscrieri-

1 cursei numără 1.909 km 
jn următoarele 13 etape: 
l-a. 12 ianuarie. Luxor—So- 
km.
a Il-a, 13 ianuarie. Soha.g—

a 111-a. 14 ianuarie, Assiut- 
135 km.
a IV-a, 15’ ianuarie, Alnie- 
Fayom, 168 km.

ianuarie.

ianuarie.

oară

are cel mai lung traseu
Cicliștii sovietici, maghiari și greci pentru prima 

la startul probei
Etapa a Vlll-a. 20 ianuarie. Port 

Said—Zagazig 159 km.
Etapa a lX-a, 21 ianu-arîe, Zaga

zig—Shebin Elkom 62 km.
Etapa a X-a, 22 ianuarie, Shebin 

Elkom—Damietia 153 km.
Etapa a Xl-a, 23 ianuarie, Da

mietta—Mehalla el Kobra, 91 km.
Etapa a Xll-a, 24 ianuarie, Mehalla 

el Kobra—Alexandria, 176 km.
25 ianuarie, zi de repaus la Ale

xandria,
Etapa a XIII-a, 26 ianuarie, Alexan

dria-Cairo, 230 km.
Traseul din acest an este cel mai 

lung din toate edițiile, după o'Jim

AN
ocupat cu o treabă foarte importantă : 
revizia de fond. Sau, pentru a tra
duce acest termen contabilicesc, se 
ocupa cu inventarierea bunurilor co
lectivului. La cererea noastră de a 
face un scurt „inventar" al... prime
lor acțiuni din 1958, tov. R. Simion 
ne-a vorbit despre succesul pe care 
îl înregistrează întrecerile Sparlachi- 
adei în deosebi la cooperativele „Spo
rul" și „Tehnica Confecției", despre 
acordul intervenit între colectivul său 
și colectivul P.T.T. în vederea folosirii 
stadionului din Mihai Bravu pen
tru antrenamentele de schi din cadrul 
Spartachiadei, despre apropiata fază

(Continuare in pag. a 2-a)

reiese din cifrele pe care le notăm mai 
jos: în 1954, în 13 ethpe, au fost 
parcurși 1.569 km (media orară: 
34,851'km.) : în 1955, pe cei 1.722 
km ai probei (13 etape) s-a realizat 
o medie orară de 36,700 km; în 1956 
au fost parcurși, în 14 etape, 1.850 
km (medie orară: 37,536 km.), iar 
anul trecut, traseul a avut 1.457 km. 
străbătuți în 12 etape cu 37,200 km 
pe oră.

Start bun in întrecerile Spartachiadei de

FOTBAL
• Progresul București—Voivodina» 

în martie la București
Intre echipele Progresul București șl 

Voivodina Novisad (Iugoslavia/ a inter
venit un acord de principiu pentru mv 
meci amical la București la data de 6i 
martie. Perfectarea acestei întîlniri art 
însemna prima confruntare internați»-'' 
nală' din acest an a unei echipe romî- 
neștt.

• Echipa C.C.A. sosește azi îrX 
Capitală

Fotbaliștii echipei C.C.A. 
sit ieri la amiază la Praga, 
cu avionul din Italia. Din 
timpului cețos, ei nu și-au putut 
continua drumul spre București și 
au îneptat în capitala Cehoslovaciei.’, 
Delegația campionilor pleacă din 
Praga în cursul dimineții de azi las 
bordul unui avion care va sosi în 
București spre prînz.

CICLISM
• Cicliștii romini au 

ieri spre Cairo

au so- 
venind 
cauza;

plecat

CapitalaEchipa romînă a părăsit 
ieri la ora 11, îndreptîndu-se pe calea 
aerului spre Atena, de unde își va 
urma drumul, tot cu avionul, pînă 
la Cairo. Reprezentativa noastră este 
alcătuită din următorii cicliști: 
Șelaru (căpitanul echipei)1, I. Braharit*  
G. Calcișcă, C. .Moiceanu și V. Do 4 
brescu. Antrenor : Prof. N. Oțeleana*

In principiu, programul echipei 
noastre este următorul: duminică 5 
ianuarie primul antrenament pe șose
lele egiptene: iar de marți — în drum 
spre Luxor, de unde se va da startul—- 
parcurgerea pe bicicletă și studierea- 
traseului primelor 
petiției.

RUGBI
trei etape ale com-

Locomotivei Tit• Rugbiștii 
Franța

La sfîrșitul lunii 
rugbî a Locomotivei Grivița' Roșie urma 
să întreprindă un turneu de 8 meciuri 
în Franța.

Turneul nu a putut avea loc la datei® 
inițial stabilite și este probabil ca Lo
comotiva Grivlta Roșie să-1 efectaiezer 
la finele lui februarie.

decembrie echipa da

iarnă a tineretului
primei etape — 15 februarie — cifră 
participanților la întrecerile Sparta
chiadei va fi cu siguranță mult mai 
mare !

O veste sosită de la Caracal, tratis-, 
misă de corespondentul nostru 1. Mi- 
hăilesou, ne aduce Ia cunoștință 6 
serie de realizări obținute în vederea 
bunei desfășurări â Spartachiadei 
lată, de pildă, la stadionul Progresul 
s-a înființat cu sprijinul colectivelor 
Progresul, Recolta și Voința un cen
tru de schi, iar pe lacul din parcul 
orașului s-a amenajat un frumos pa
tinoar. De altfel, s-.a și dat start’ll în 
primele concursuri: Ia schi 60 de par
ticipant, Ia patinaj 25,

Despre febrila activitate de înscriere' 
a tinerilor în concursuri, despre nu
meroasele amenajări de 
ca și despre desfășurarea întrecerilor,- 
am putea să scriem mult mai mult (și 
o vom face fără îndoială jn numerele 
viitoare). In Capitală, ca și la Cluj, 
Bistrița^ Bîrlad, Buzău, Iași și în 
alte localități, activiștii sportivi des 
pun eforturi deosebite pentru reușita 
acestei grandioasă bompetițiî spcțM 
tivel —"

noi 
mij- 
șah.

Întrecerile Spartachiadei de iarnă a 
tineretului au trezit deopotrivă inte
resul zecilor de mii de tineri, dornici 
să se avînte în viitoarea disputelor 
sportive, și al consiliilor colectivelor, 
care au pregătit cu multă conștiincio
zitate concursurile. Din dorința de a 
pune la dispoziția participanților

Iosif Sirbu
ggspund la ancheta 
ziarului nostru

co-
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Parry O’Brien 
Igor Netto 
Tsen Fen-Iun
Fausto Coppi 
Tommy Konno 
Alexandra Cîudina

cele

că- 
ten-

Zăpada proaspăt 
sută este cea mai 
tantă invitație pentru 
participarea la probele 
de schi din cadrat Spar
tachiadei de iarnă a ti
neretului.

mai bune condiții s-au născut 
oatinoare, s-au confecționat cu 
loace locale mese și piese de 
s-a reînnoit inventarul siportiv necesar 
practicării sporturilor de iarnă. Iată 
deci că în jur.il acestei mari și im
portanțe competiții sportive de masă 
gravitează acum întreaga atenție a 
forurilor sportive și bineînțeles a iu
bitorilor de sport.

In numeroasele vizite pe care le 
fac redactorii noștri ’n colectivele 
sportive din Capitală și din țară, ca 
și din nenumăratele corespondențe 
sosite zilnic la redacție, aflăm me
reu lucruri noi despre entuziasmul pe 
care l-a stîrnit actuala ediție a Spar
tachiadei de iarnă a tineretului.

La Reșița — așa cum ne comunică 
corespondentul nositru I, Plăvițu — 
4800 de tineri și tinere s-au înscris 
pînă acum la concursuri. Se pare că 
tinerii manifestă un interes deosebit 
pentru gimnastică. Acest lticru este 
oglindit în numărul mare de înscriși 
la această disciplină: 12821 Dar lu
crurile nu au luat sfîrșit aici. Cu 
sprijinul organelor locale, acțiunea 
de înscriere continuă paralel cu des
fășurarea întrecerilor Și I3 slîrșitul

patinoare,



GIMNASTICA IN PRODUCȚIE
' - 1 — 1 ■ ’ —1 ""

Bilanțul unui an de experiment (I)
Acțiunea de reorganizare a colectivelor sport> e 

continuă io întreaga țară
„Colectivele Sportive vor pune 

în centrul activității lor intro
ducerea gimnasticii de produc
ție"... (din Hoiărîrea C.C. al 
P.M.R. și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la reorganiza
rea mișcării de cultură fizică și 
sport).

Mai rămăseseră câteva lumi pînă la 
începutul anului 1957, când la Insti
tutul de Cultură Fizică, un colectiv 
format «Jim tov. conf. I. Siclovan, a- 
sistent Chertes Efrem și asistent Dr. 
Mihail Dorel, reușise să definitiveze 
măs-urile premergătoare primului ex
periment ce jși propunea introducerea 
gimnasticii în producție la noi în 
țară.

noiembrie 1966 și s-a continuat In 
1957. Pentru 6 mai bună verificare 
a primelor rezultate obținute în aJ 
ceasta întreprindere s-a hotărît ca 
etapa următoare să se desfășoare tot 
în sectarul confecției textile. In acest 
scop se începe în cursul lunii apri
lie 1957 experimentul la fabrica 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“.

La fiecare unitate faza experimen
tală n-a durat măi puțin d'e 3 luni. 
După acest interval, în timpul că
ruia s-a"u făcut observații metodice, 
organizatorice, medicale, activitatea 
a continuat tot sub titlul de experi
ment. Către sfîrșitiuft anului 1957 s-a 
început extinderea jn toate sectoarele 
întreprinderilor in care s-a experi-

-Jntr-una din pauze muncitoarele de la fabrica de confecții ,,Gh. Gheorghiu- 
Def" execută gimnastică de producție

Au fost necesare îndelungi pregă
tiri în ședințe, observarea mai mul- 
itor genuri de producție, determinări 
ide mediu, cronometrări. Bibliografia 
■sovietică privind gimnastica în pro- 
olucție a constituit baza documentării 
teoretice.

Etapa experimentalul care dădea 
griji tuturor o constituia începerea 
practică a activității în întreprinderi. 
Fiind o acțiune nouă și cu total ne
obișnuită necesita forme speciale de 
muncă.

Întrebările ce se puneau erau din 
<•< în, ce maj numeroase: cum ne va 
sprijini conducerea întreprinderilor ? 
Care va fi participarea muncitorilor? 
Vor reuși metodiștii să înfrîngă greu
tățile primelor zile de experiment ?

Conducerea întreprinderilor trebuia 
să înțeleagă că gimnastica în pro- 
■duejie’ nu este același lucru cu prac
ticarea spartului de către muncitori. 
Era necesară acondărea unei pauze 
de 5—7 minute din timpul de lucru, 
în afara pauzei pentru masă. Acea
sta nu reprezenta o pierdere de 
timp productiv, deogrece se compen
sa prin creșterea capacității de mun
că și respectiv sporirea ritmului de 
Jucru după programul de gimnastică 
efectuat de muncitori. De la muncitori 
trebuia să obținem pe lingă o execu
ție corectă a complexelor de exerciții, 
prezentarea la serviciu cu 10 minu
te mai dlevreme ca de obicei.

După un an de activitate, putem 
afirma că pe lângă aceste probleme 
de început s-au mai ivit și altele că
rora ’insă li s-a găsit rezolvare. Așa 
eum Se va vedea din scurta prezen
tare a materialului adunat, reușita 
«e datorește în primul rîtid înțelege
rii și seriozității pe care au arătat-o 
muncitorii din toate întreprinderile 
In care am lucrat, ca și sprijinului 
«le care ne-am bucurat din partea 
organelor superioare de conducere.

r
•ORME ȘI METODE

mentat: acțiunea este în curs de des
fășurare.

lot din industria bunurilor de larg 
consum a fost aleasă fabrica de pie
lărie și încălțăminte „Kirov*.  Ince- 
pmdu-se simultan în 2 secții cni carac
ter «ie muncă diferit, mecanică și 
manuală (ștepaxit și marochinărie), 
experimentul s-a desfășurat în de- 
curstul hanilor noiemtrie-d ’ecembrie 
1957.

Rezultatele pozitive obținute au în
dreptățit încercarea de a cuprinde 
în experiment și industria grea, In 
luna decembrie 1957 s-au definitivat 
lucrările premergătoa"e (cronometraj, 
control medical, studierea specificului 
de muncă), pentru introducerea gim
nasticii în producție la una din sec
țiile urinelor „Titdor Vladmirescu".

in afara acțiunii desfășurate în. o- 
rașul București, același colectiv a 
sprijinit prin îndrumările date, ini
țiativa introduceri; gimnasticii în pro
ducție în 2 unități productive din o- 
rașefe Arad și Timișoara.

Pentru a obține date cît mai obiec
tive și mai concludente s-a ales ca 
sistem de lucru metaila comparațiilor. 
Alegîndu-se în cadrul aceleiași între
prinderi două grupe de muncitori, 
s-a căutat ca aceste colective să fie 
cele mai apropiate posibil. Amîn- 
două au fost supuse observării meto
distului și controlului medical. Com
plexul de exerciții a fost executat 
însă numai de către o grupă, cealal
tă folosind de comparație. Pe tot 
parcursul perioadei de observare (me
dicală, pedagogică, productivă) s-au 
făcut aceleași investigații în ambele 
grape. In orașul București au fost 
cuprinși î,n exoertoent pe anul 1957 
aproximativ 360 de muncitori.

Ca forme de activitate s-au folosit:
1. — Gimnastica de angrenare se 

desfășoară înaintea intrării în pro
ducție. Aceasta a necesitat prezenta
rea muncitorilor cu 10 minute mai 
de vreme decât veneau de obicei la 
lucru. S-a folosit un complex de 6—7

exerciții cu o durată medie de 10 mi
nute, cu caracter de înviorare, pen
tru. influențarea favorabilă a activi
tății sistemului nervos central și pen
tru stimularea marilor funcțiuni ale 
organismului.

2. Pauza de producție constă în o- 
prirea lucrului pe o durată de 5—6 
minute. In acest interval se execută 
un complex de 5 exerciții cu caracter 
compensator. O importanță deosebită 
a are stabilirea momentului' de obo
seală maximg a muncitorilor, pentru 
a introduce în această perioadă pauza 
de producție. Datele furnizate de 
cronometrarea ritmului de muncă 
sînt cele mai prețioase pentru alege
rea momentului optim. Această opri-

din lucru nu trebuie confundată 
pauza pentru masă, care se acordă 
mod obișnuit în cadrul timpului 
producție.

3. Executarea individuală pe locul 
de muncă a unor mișcări compensa
torii, siecial indicate de metodist. 
Aceste mișcări se fac liber, fărg co
mandă, ori de cite ori muncitorul are 
senzații neplăcute care îl împiedică 
de la menținerea ritmului de muncă 
(senzații de amorțeli în membre în 
lombi, dureri la nivelul cefei, difi
cultate în fixarea privirii pe lucru).

4. Gimnastica corectivă recomanda
tă de medic, individual, pentru per
soanele ce prezintă deiiciențe fizice 
, datorită poziției greșite a corpului în
timpul lucrului. Acest program se e- 
xecută individual acasă.

Conținutul complexelor de exerciții 
era staMlit în funcție de foarte mulți 
factori și nu a rămas neschimbat pe 
o aeriaadă mai lungă de două săp- 
tăinîni, chiar în cadrul aceleiași grupe 
de experiment. De 
elaborat în comun 
și medic.

Executarea de 
programelor de gimnastică s-a făcut 
la locul dc muncă sau în imediata 
lui apropiere. Niciodată nu a fost 
necesar sg se părăsească încăperi te 
în care se lucra. Pe baza stabilirii 
anterioare a microclimatului sălii de 
lucru, s-a urmărit asigurarea unei 
ventilații corespunzătoare în timpul 
desfășurării programului.

In întreprinderile din orașul Bucu
rești la care s-a experimentat gim
nastica în producție, conducerea di-- 
rectă a programelor de exerciții a 
fost încredințată celor 4 instructori 
calificați (absolvenți I.C.F.) : Pepa 
L., Gherzum E., Cristea V., Sacerdo- 
țeanu P„ care au lucrat după indi
cațiile și sub directa supraveghere 
a colectivultii de experimentare.

Prof. CHERTES EFREM 
Dr. MIHAIL DOREL

fiecare dată a fost 
de către metodist

către muncitori a

Abia am pășit în noui an și harnicii noștri «crerx-sd 
început să ne „asalteze" cu numer oase scrisori ! PreMesa ' 
preocupă în continuare masele de sportivi rămîne toc -s 
organizare a colectivelor sportive. A cest fapt reiese da 
scrisorilor primite și dintre care

S-AU ÎNCHEIAT ALEGERILE 
ÎN RAIONUL GIURGIU I...

vom

sa,... așa își începe scrisoarea 
corespondentul nostru Spirea Budu- 
ru. El remarcă interesul care a 
existat peste tot pentru acțiunea 
de reorganizare a colectivelor spor
tive, ca și pentru înscrierea în 
U.C.F.S. La ora actuală, în întreg 
raionul s-au înscris 1384 de mem
bri. Ședințele de alegeri — preci
zează totodată corespondentul nos
tru — au arătat că tineretul iubește 
sportul, că este dornic să obțină 
succese tot mai mari, care să con
tribuie la ridicarea prestigiului miș
cării noastre sportive. In majorita
tea ședințelor de alegeri (numărul 
total al acestora a fost de 23), vor
bitorii au propus organizarea cit 
mai multor competiții de masă — 
campionate de casă, concursuri 
G.M„A. și concursuri de populariza
re a unor discipline sportive mai 
puțin Răspândite în raion — ca și 
creșterea numărului de baze spor
tive simple, realizate prin mijloa
ce locale.

4060 MEMBRI
ÎN RAIONUL

IN U.C.F.S. 
TÎRNĂVENI—

in... aceasta este 
scrisoarea 
Ion Hasașiu. El relevă 
timp, că ședințele de alegeri ale 
noilor consilii sportive in colecti
vele din raion s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de sărbătoare, iar în 
cadrul lor s-au dezbătut probleme 
de mare importanță pentru dezvol
tarea pe temeiuri noi a activității 
sportive din întreg raionul.

cifra amintită 
corespondentului nostru, 

in același

O ȘEDINȚA DE ALEGERI MODEL...

... astfel caracterizează corespon
dentul nostru din Bacău, Năstase 
Buciu, ședința de alegeri a noului 
consiliu al colectivului sportiv de pe 
lingă fabrica „Partizanul" din loca
litate. Organizată din timp, ședința 
a relevat cunoaștere^ de către ma
joritatea celor prezenți, a obiective
lor trasate de Hotărârea partidului 
și guvernului din 2 iulie 1957. De 
asemenea, întâmpinând acest eveni
ment deosebit în viața colectivului 
sportiv, sportivii fabricii au partici
pat la numeroase întreceri (șah și 
tenis de masă) obținînd frumoasa 
diplome și trofee prin tinerii Beni 
Solomon, Dumitru Pârloaga, Marcel 
Memolis și Hie Deca, sportivi frun
tași și în muncă. In discuțiile pur
tate în cadrul ședinței de alegeri, 
cei prezenți au făcut numeroase 
propuneri privind lărgirea activității 
sportive de masă, atragerea unui nu
măr cit mai mare de membri in 
colectivul sportiv, buna întreținere 
a bazelor sportive aparținând colec
tivelor etc. Ședința — își încheie 
scrisoarea sa tov. Buciu — a ară-

a
*

totodatătat
cerea admir, 
cordă dezvo!

DORINȚELE ELEVILOR DE LA ȘCOALA 
MEDIE N. BALCESCU-CALARASL-

... iată titlul materia- x r. 
de corespondentul nostru din 
stă localitate. Dan Pana it. Se 
rul materialului tratează o j 
problemă: aceea a alegerii 
consiliu sportiv din cadrul 
Subliniind buna organizare a 
țel, tov. Dan Panait, după ce 
în revistă multiplele succese 
gistrate de elevii aceste: școa, 
teste în continuare dorin 
mate de 
(Vladimir Drăgoi, 
Aurora Fischer, 
etc.). Ei sînt dispuși nu 
sporească succesele sportive aie 
școlii, în aceeași măsură cu cele ob
ținute la învățătură, dar să și aju
te prin exemplul lor personal, pe 
elevii mai slabi, sau pe cei care se 
dovedesc înfumurați și nedisciplmațL 
De asemenea, elevii au solicitat con
ducerii școlii să depună mai mu’t in
teres pentru reamenajarea săi: de 
sport și înzestrarea ei cu aparatura 
corespunzătoare.

numeroși elevi fi
Laurențiu
Teodor Pop

AM

VIU INTERES PENTRU ALEGERI 
ÎN COLECTIVELE SPORTIVE 

DIN ARAD™

... reiese din materialul trimis, d- 
corespondentul nostru St, 
ger. Intr-adevăr, în 
lective sportive din 
tre care Progresul 
etc., la ședințele de 
lor consilii sportive s-a putut vede» 
interesul pa care marea major.-. = - 
te a sportivilor îl acordă acțiunii 
reorganizare. Ei au cerut no. - 
consilii să pună un accent mai - 
pe activitatea sportivă de masa 
cru neglijat in trecut) și mai a'es 
să realizeze o mai strinsă leg.-. 
cu. masele de sportivi. Coresponden
tul nostru arată 
rașul și raionul 
pînă acum peste 
în U.C.F.S., cifră 
tinuă creștere !

numeroase ’ 
localitate, pria- 
I.C.O.A., Voința 
alegeri ale nci-

totodată, că ia ■: 
Arad s-au inscr 

6.000 de memb 
care este in co-

A
mai amintit și cu 
la 15 ianuarie vor 
ședințele de alegere 

în toate co’.ecL- 
firește

Așa cum am 
alt prilej, pînă 
trebui încheiate 
a noilor consilii în toate 
vele sportive. Timpul este 
foarte scurt, dar suficient pentru ca 
pregătirile in vederea acestui ej ■ 
niment — acolo unde el nu a Ț 
loc — să se poată face în concr*  
țiuni cît 
țelor de 
tive, 
dovedind 
stră de a munci și mai sirguincics 
pentru dezvoltarea activității snort.- 
ve din țara noastră.

un

mai bune. Să creăm ședir.- 
a leg ori în colectivele spor- 
Ca-dru cit mai sărbătoresc, 
prin aceasta dorința noc-

LA ÎNCEPUT DE AN
(Urmare din pag. 1)

finală pe colectiv a marii competiții, 
ca și despre cursul de orientare turis
tică ce va fi inaugurat la 13 ia
nuarie.

Sbiidtirl introducerii gimnasticii 
producție s-,a desfășurat treptat 
unități din diferite ramuri de produc
ție. Această eșalonare a fost impusă 
de necesitatea' cunoașterii îndeaproa
pe a fiecămii gen id!e muncă, evitîn- 
du-se metoda generalizării. Pe baza 
experienței s-a reușit să se stabi
lească probletneile organizatorice și 
metodice ale aplicării exercițiilor fi
zice cjt mai adecvate specificului de 
muncă, diferit de la o ramură de pro
ducție la alta. Colectivul de experi
mentare fiind restrîns ca n-umăr n'J 
ne a permis sg încercăm introducerea 
simultană în diferite întreprinderi cu 
specific de muncă deosebit, ci a ne
cesitat deplasarea specialiștilor de la 
• întreprindere la alta, mima: după 
terminarea experime n tuto i.

întreprinderile 
Jn cursul anuitoi 
«loarcte :

La cooperativa
ției“, al cărei specific de producție 
este confecția- textilă, s-a început în

în 
tn

în cane s-au lucrat 
1957 au fost unnă-

„Tehnica Cor^ec-

ÎN CĂUTAREA UNUI™ NUME!

Spartachiada este pe primul plan 
și în colectivul sportiv al unei uni-

Chiar din primele zile ale noului an muncitorii au obținut importante succese 
în producție. Printre cei care s.au evidențiat se află și electricianul Nic.

Teodorescu, membru al secției de tir din colectivul sportiv 
Grivița Roșie.

tăți cu care fiecare dintre 
avut de-a face: Gara de Nord, 
vrednici, activiștii colectivului 
nut la 2 ianuarie o importantă cons
fătuire, în cadrul căreia s-a stabilit 
un vast plan organizatoric și propa
gandistic pentru angrenarea unui nu
măr cît mai mare de salaria.ți în 
Spartachiadă. In cursul zilei de ieri, 
au început întrecerile de șah și tenis 
de masă. Pentru întrecerile de schi 
și săniuțe, tov. Iordan, membru în 
consiliul nou ales, ne-a anunțat un 
proiect interesant: ele vor fi orga
nizate la Sinaia, cu prilejul unei ex
cursii speciale. Cît despre proba de 
patinaj, ea va avea loc pe patinoarul 
colectivului, la o dată pe care o 
va hotărî... gerul 1 Și, în timp ce 
Spartachiada a început iar pregătirile 
numeroasele»- secții ale colectivului 
sînt în toi, consiliul colectivului este 
frămîntat de o grea dilemă: ce nume 
să poarte colectivul ? Dacă aveți vreo 
sugestie, cei în cauză sînt gata 
primească de îndată I

noi a 
Foarte 
au ți-

s-o

nu

SPORTUL POPULAP
E!a£. 2-a Nr. 3139

PREGĂTIRI, CONCURSURI...

Firește, în scurtul nostru raid 
se putea să trecem cu vederea 
mul club sportiv din Capitală:
namo. Sportivii celor 20 de secții își 
continuă pregătirile <h' ă programe 
de antrenament alcătr ■ din vreme. 
Mai cu deosebire sc desfășoară acti
vitatea în secțiile de nHo, gimnas
tică și lupte, ai căror sportivi se

afiă în pragul unor importante în
treceri internaționale peste hotare. 
Secțiile care au perspective mai în
depărtate profită de ocazie pentru 
a-și petrece în. comun concediul. Dc 
pildă, cicliștii și canotorii sînt la 
Sinaia, fotbaliștii la Sovata, iar rug- 
biștii, voleibaliștii, tenismenii, moto- 
cicliștii, halterofilii și trăgătorii la 
Peștera. Vă închipuiți însă că ei nu 
se mulțumesc să se odihnească, fi 
fac antrenamente regulate, dovedind 
o ambiție care le va aduce desigur 
succesele așteptate.

Sportivii de la C.C.A. se pregătesc 
și ei activ pentru primele concursuri 
ale anului. „Deschizători de pîrtie" 
vor fi, fără îndoială, chiar... schiorii, 
care-și inaugurează mîine sezonul 
c-ompetițional. Peste hotare însă, le-au 
luat-o alții înainte: liandbuliștii de 
la C.C.A. care fac parte din repre
zentativa Bucureștiului au susținut 
primele lor meciuri pe 
de... 1 ianuarie!

★
...Cea de a treia zi

fost suficient de lungă 
permite să aducem în fața cititorilor 
noștri și primele succese ale sporti
vilor din restul țării. In zilele care 
urmează, coloanele „Sportului popu
lar" vor sta la dispoziția 
denților noștri, care, vă 
lesne, doar atîta așteaptă I

1 au susținut
1958 în seara

a anului n-a 
pentru a ne

corespon- 
închinniți

A. G.



CINCI JUBILEE PUGILISTICE

vederea un

Gîrbovit de cele 365 de zile pe 
care le-a purtat în spinare, dar 
si satisfăcut de izbînzile care 

Lau încununat existența, moșnea
gul 1957 a dispărut de acum în 
neantul vremii, iar în locul lui s-a 
instalat, mîndru, încrezător și plin de 
năzuinți, noul an, 1958. Pregătind 
„bagajele" anului vechi și momentul 
sărbătoresc al primirii noului an, 
mai că era să trecem cu
eveniment pugilistic cu totul deo
sebit : faptul că în 1957 s-au împlinit 
30 de ani de cfnd au urcat 
pentru prima oară treptele rin
gului LUCIAN POPESCU, GHEOR
GHE AXIOTI, MIHAIL FULEA 
și CONSTANTIN CIONOIU, pre
cum și 20 de an, de la primul 
meci susținut de ION CHIRIAC. 
Cinci jubilee emoționante, invitînd 
la retrospectivă, Ia reconsiderarea 
trecutului eroic al boxului romînesc. 
Si cum fiecare dintre cei cinci pugi- 
liști. astăzi pricepuți și prețuiti an
trenori, au fost adevărate glorii ale 
boxului nostru, se cuvine să le în- 
chi năm. la acest început de an, cîteva 
cuvinte de caldă recunoștință pentru 
tot ceea ce au făcut cu decenii, 
urmi pentru pugilismul romînesc.

Pentru tot ceea ce au făcut-.
Cei mai vârstnici dintre amatorii 

de box își amintesc poate și acum de 
aceea de septembrie a anului 
ciad un băiat parcă firav, ne

grie::-. ca ochi - pătrunzători și cu 
• voință de fier, purtînd încă unifor
ma școlii superioare de comerț, al 
căre; eiev‘ era, l-a doborit ia podea

în

1931.

MIHAIL FULEA
(dar cu... două decenii și mai bine în urmă)

Handbaliștii bucureșteni pe locul 6 
în turneul internațional de la Berlin

BERLIN 2 (Prin telefon) După 
două zile de întreceri, t'-irneul-fulger 
inte'r.apcv.al de handbal de sală de 
la Berlin a luat sfîrșit. Rezultatele 
au fost mult influențate de felul în 
care s-au desfășurat întrecerile din 
prima z, a concursului. Intr-adevăr, 
cu toate că organizarea a fost foarte 
bună, s-a scăpat din vedere un amă
nunt : podeaua sălii, nouă, era alune
coasă ca un veritabil ,.. patinoar. 
In aceste condiții n-a mai putut fi 
vorba de jocuri normale. Echipele 
care aveau ca principală caracteristi
că și armă de atac viteza, au trebuit 
să cedeze în fața altera (asemenea 
Budapestei, de pildă), care aveau ju
cători masivj și au uzat de un joc 
poziționat

Nici echipa noastră n-a dat satis
facție 'n prima zi de întreceri. Ea 
a învins Magdeburg cu 3—2, dar a 
fost depășită de Budapesta cu 12—5 
și de Berlin cu 9—8. Este drept că 
și podeaua lunecoasă și formula de 
disputare neobișnuită ne-au handica
pat, dar principalii»! motiv al clasării 
reprezentativei Bucureștiului pe pen
ultimul loc în serie, este comporta
rea necorespumzătoare a jucătorilor. 
Ei au jucat cu emoție, timorați parcă 
de faima adversarilor lor și n-au reu 
șit nici un moment să se ridice la 
nivelul lor real.

In seara zilei de 1 ianuarie .au avut 
loc finalele competiției. Podeaua 
sălii, unsă de astă dată cu colofo- 
niu, a permis desfășurarea normală 
a jocurilor. Rezultatele n-au fost nici de 
astă dată cele scontate. Nn ne refe
rim atit la înfrjngerea formației bucu- 
reștene de către echipa Kristianstadt- 
Suedia (9—6), cît la configurația 
clasamentului în fruntea căruia s-a 
situat Praga, urmată ,îrt ordine de: 
2. Leipzig, 3. Berlin, 4. Budapesta, 

a 7-a, cu 
bărbie, pe
Oliva.
în roundul al 10-lea, ne-
(pentru străinătate) bu

un formidabil 
campionul eu- 

Din repriza a

la înființa-

amintirile 
proaspete.

în repriza 
upercut Ia 
ropean Kid 
7-a și pînă 
cunoscutul
cian Popescu l-a martelat pe faime" 
sul pugilist marsiliez, iar acesta a 
abandonat lupta la capătul puterilor. 
Spectatorii l-au purtat în triumf 
(pe micul pugilist romîn, devenit 
deodată popularul „Lucică", admirat 
de spectatori și adversari, prețuit pen
tru seriozitatea și modestia lui. In 
seara aceea memorabilă din septem
brie 1931, în Lucian Popescu, cel 
care avea să cucerească mai tîrziu 
de încă două ori titlul de cam
pion al Europei, mișcarea pugilistică 
mondială a avut pentru prima oară 
revelația boxului romînesc. Lucian 
Popescu avea pe vremea aceea 18 
ani, iar federația romînă de box săr
bătoarea de.abia 5 ani de 
rea sa...

Despre Gheorghe Axioti 
sînt parcă la fel de vii, de 
Parcă n-au trecut decît cîțiva ani de 
cind, într-o seară poate la fel de me
morabilă, la Arenele Romane, tînărul 
(pe atunci) Gheorghe Axiot; La în
fruntat pe boxerul a cărui faimă se 
întindea de-a lungul și de-a latul lu
mii : Marcel Thil, campionul mon
dial și european al categoriei. Vic
toria n.a aparținut în seara aceea lui 
Axioti, fiindcă în box, atunci cînd 
judecătorii nu dau dovadă de onesti
tate. victoria nu revine întotdeauna 
celui maț bun. Dar miile de specta
tori care populaseră tribunele Are

nelor Romane au fost de 
acord că Axioti fusese cel 
puțin egalul prestigiosu
lui său adversar. Challen
ger oficial al lui Gustave 
Roth, în fața căruia a pier
dut de justețe, Gheorghe A- 
xioti a onorat boxul nos
tru, i-a purtat faima pes
te fruntarii, în marile „ci
tadele" ale pugilismului.

Dar despre Mihail Fu- 
lea vă mai amintiți? Des
pre meciurile lui cu Ro- 
merio. Geo Walker, Mi
chel Riond, Martin Fran
kie sau cu „autohtonii" 
Spakov, Căiinescu, Axioti 
și Nour? Poate că Mihai! 
Fulea, unul din marile

5. Kristianstadt, 6. BUCUREȘTI, 7. 
Paris, 8, Magdeburg.

Echipa Buourești’Uiluj a plecat că
tre Neumunster (R.F. Germană) unde 
va participa la un alt turneu interna
țional în compania formațiilor din 
Paris, Budapesta, Kiel, Neumunster, 
și Fresburg, în zîleie de 4 , și 5 ia
nuarie.

Natația noastră la sfîrșitnl anului 1957
încă un an a mai intrat în amin

tire. Un altul a pornit să străbată —- 
scuzați deformația profesională — un 
nou schimb de ștafetă pe aceeași dis
tanță... Și cum, ori de cite ori, trăind 
un asemenea eveniment, obișnuim să 
aruncăm o privire în trecut, vom face 
acest lucru și cu sportul natației. 
Este util de observat ce a adus NOU 
anul 1957 față de trecut, pentru ca 
pe baza experienței acumulate dez
voltarea ulterioară să fie mai 
de îndeplinit.

Bilanțul anului 1957, căruia 
încheiat și noi de curînd socotelile, 
indică un progres față de anul prece. 
dent, un nou pas înainte pe drumul 
afirmării. De fapt, avînd în vedere că date „cifrice" 
întocmirea listelor celor mai buni 10 
performeri s-a efectuat, ca și anul 
trecut, numai pe baza rezultatelor ob. 
ținute în bazine lungi de 50 m., apre
cierile de față și-ar fi găsit loc ime
diat după ultimul concurs desfășurat 
în bazin de 50 m, mai precis, după 
întîlnirea dintre reprezentativele de 
tineret ale R. P. Romîne șl R. D. 
Germane (5—6 octombrie)'. Ar fi fost 
însă prematur,, deoarece lipsa unei 
piscine acoperite (de 50 m.j; în țara 
noastră, ar fi privat pe înotătorii noș
tri de o perioadă înșiruită de-a lun
gul unui trimestru întreg de activi
tate. Or, tocmai în acest timp’ concur
surile iau fost mai numeroase decît

lesne

i-am

în sezonul de vară (din cauza modului 
defectuos în care și-au dus munca 
subcomisiile de competiții de pe lin
gă comisia centrală și comisia orășe
nească) oferind înotătorilor prilejul 
să-și confirme rezultatele obținute în 
sezonul de vară sau cum a fost cazul 
lui Blajec — adevărată lovitură de 
teatru cu al său 58,1 pe 100 m. liber 
în bazin de 33,33 m. — să înregistre
ze surpriza întregii ,.stagiuni 1957".

In ansaneblu, progresul înregistrat 
de natația noastră este reflectat, bine
înțeles, de media primilor 5 și 10 per
formeri, superioară anilor trecuți Ia 
toate stilurile și Ia toatfjprobele. Pen
tru a ilustra saltul calitativ, cîteva 

ni se par edificatoare: 
la 100 m. liber bărbați, 9 înotători au 
coborît sub 62 sec (la sfîrșitnl lui 1956, 
numai 6): în proba feminină, cea de 
a 7-â performeră este creditată cu un 
timp (1:13,2) superior înotătoarei cla. 
sate pe locul 3 în 1956: la 400 m. li
ber bărbați, 5 înotători au coborît sub 
granița celor 5 minute (la sfîrșitul lui 
1956. doar 2): pe 1500 m., numărul 
celor care au înotat mai repede de 21 
min. s-a ridicat la 9 (în 1956 această 
cifră n.au cțepășit-o decît trei înotă
tori) etc... dî *

Din păcaW, perspectivele sînt de
parte de a fi ■ din cele mai roze, de
oarece natațiă’’noastră de performan
ță nu se sprijină încă pe o puternică

ION CHIRIAC 
(fotografiat la Paris, înaintea meciu

rilor cu Jouas și Mousse)

rominesc, 
mai mari o_ 
nu ar fi fost 
de managerul

ar

Iui „Costică” Cionoiu 
în sine nimic răsunător, 

meciurile nule cu

talente ale boxului 
fi putut aspira la cele 
noruri pugilistice, dacă 
exploatat cu sînge rece 
său, cupidul Lancia, dacă n.ar fi fost 
pus să boxeze în meciuri inegale, 
nepotrivite la momenlul acela, cu 
Candel și — mai ales — cu campio
nul britanic de faimă mondială. Jack 
Mc Avoy.

Palmaresul
nu cuprinde
Poate doar 
italianul Mortale și iugoslavul Po- 
povici și victoriile asupra germanului 
Anders și iugoslavului Popovici (în 
revanșă). Dar Cionoiu își are locul 
rezervat în istoria boxului nostru : 
în 1930, împreună cu Marin Plăeșu, 
I. Lungu și N. Carata a reprezentat 
pentru prima oară Rominia la cam
pionatele europene de box amator!

„Mezinul” acestui cvintet de sărbă
toriți este Ion Chiriac, cel care, din 
pricina războiului șl a urmărilor lui 
imediate, nu l-a putut întîlni pe Theo 
Medina, campionul european al ca
tegoriei muscă, al cărui challenger 
fusese oficial desemnat. Dar victo
riile asupra lui Jouas și Șerpi sau 
meciul egal cu Morabito vorbesc în
deajuns despre ceea ce a reprezen
tat Ion Chiriac în boxul nostru.

La o vîrstă de deplină maturitate, 
cînd tîmplele pudrate de trecerea a- 
nilor amintesc cu greu de voinicii 
de odinioară, Lucian Popescu, Gheor
ghe Axioti, Mihail Fulea și C. Cio
noiu, ca și mai tînărul Ion Chiriac, 
n-au renunțat la ringul pe care l-au 
îndrăgit, conducîndu-și astăzi la vic
torie numeroșii lor elevi. Privită în 
perspectiva timpului, apropierea din
tre cele două generați; ni se pare 
semnificativă. Și fie-ne permis ca 
la acest sărbătoresc popas să le urăm 
celor cinci 
mai multe 
creștere a

antrenori ani multi și tot 
succese în munca lor de 
tinerilor boxeri!

î
MARIUS GODEANU J

Mîîne Ia Poiana Sialîft

Schiorii fruntași se întrec 
în primul concurs al sezonului

de schi este,

la 
ciuda tem- 
se menține

oficiale a 
ora 9,30, la 
se vor des-Stalin, după care

probele concursului, în urmă- 
ordine: fond 10 km. băieți, 
km. fete, slalom băieți și fete, 
speciale. întrecerile de fond

Nerăbdarea amatorilor 
în sfîrșit, satisfăcută, Mîine dimineața 
schiorii fruntași din țara noastră iau 
startul în primul concurs al anului 
care deschide astfel activitatea ofi
cială a sezonului. Să facem însă o 
precizare: întrecerile nu vor avea loc 
la Predeal, cum se stabilise inițial, 
deoarece zăpada veclie s-a topit de 
mult, iar alta proaspătă a întîrziat 
să cadă. Concursul va avea loc 
Poiana Stalin, unde, în 
peraturii ridicate, zăpada 
în stare bună.

Festivitatea deschiderii 
sezonului va avea loc la 
Poiana 
fășura 
toarea 
fond 5 
sărituri 
și săriturile se vor disputa în Poiana, 
iar slalomul în Kantzer.

Succesul înregistrat în edițiile pre
cedente ale concursului de deschidere 
a creat acestor întreceri o atmosferă 
de mare interes, justificat de altfel, 
în primul rînd, prin valoroasa parti
cipare. Deși unele probe Vor fi lipsite 
de prezența unor specialiști, disputele 
se anunță pasionante. La probele al
pine vor lipsi dinamoviștii, plecați la 
Zakopane, iar la fond componenții 
lotului republican, care ne vor repre
zenta tot mîine într-un important 
concurs la Bled (Iugoslavia). Nu ne 
îndoim însă că lupta pentru întîietate 
va fi aprigă, mai ales că o serie de 
tineri sint în pragul deplinei afir
mări. Să nu uităm că Petre Clinei și 
Gh. Bălan au realizat anul trecut 
victorii asupra unor schiori consacrați 
ca Bîră, Cristoloveanu, Pandrea, etc., 
și au dovedit deci că au de acum o 
valoare ridicată, dar care mai trebuie 
confirmată. Firește, numărul tinerilor 
care trebuie să pășească, în sfîrșit, în 
primele rînduri este mult mai mare, 
dar sperăm să continuăm enumerarea 
lor în cronica concursului, la care vor 
participa cei mai buni schiori de la 
Casa Centrală a Armatei, Voința, Pro
gresul, Știința, Recolta și Energia.

Și acum, o veste care va bucura: 
cablul telefericului a fost înlocuit. în
treaga instalație verificată, 
schiorii pot folosi din plin 
urcușului mecanizat.

astfel că 
avantajele

CONCURSUL DE LA BLED...

a se- 
fon- 

C.

cei 
în
ca

rnai 
Au

...constituie și el o uvertură: 
zonului internațional pentru 
diștii romîni. Manole Aldescu, 
Enache, Stelian Drăguș, I. Supeală 
și Dinu Petre, considerați ca 
mai în formă, ne vor reprezenta 
tr-un concurs internațional, în 
re vor concura alături de cei 
buni fondiști din Iugoslavia, 
stria. Polonia și Italia. Dinu Petre 
va participa la proba de 
juniori, iar ceilalți la 15

Iun.10
km.

AU APĂRUT™

Ne refe- 
comentat,

... două lucrări despre schi, 
rim la „Schi", regulament 
și la „Jocuri și distracții de iarnă" 
pentru activitatea pionierească. Regu
lamentul concursurilor de schi, co
mentat de Alex. Arghiropol și Alex. 
Horoveanu, cuprinde în afara reguii- 

și perspectivele ei
bază de n?ase. Ca urinare a acestei 
situații de fapt. între media primilor 
10 performeri și a următorilor 10 e- 
xistă un decalaj supărător. Cum se 
poate remedia această lacună ?

In primul rind, prin îmbunătățirea 
sistemului de atragere a elementelor 
tinere dornice să practice natația în 
colectivele și cluburile noastre spor
tive. Ne amintim cu părere de rău 
că cei peste 400 de elevi, selecționați 
vara trecută din centrele de iniție
re, n.au găsit nici pînă în prezent 
drumul care duce spre bazinul acope
rit, spre perfecționare. Aceasta și din 
cauza comodității de care dau dovadă 
marea majoritate a antrenorilor noș
tri. Apoi, trebuie s-o spunem deschis, 
natația noastră nici nu se poate spri
jini pe o puternică bază de mase atîta 
vreme cît îi lipsește baza materială 
corespunzătoare. Cercetați lista celor 
mai buni performeri și veți observa 
că 99% dintre ei aparțin colectivelor 
din București și Cluj, adică tocmai din 
localitățile dotate cu bazine acoperite, 
unde activitatea se poate duce, cît de 
cît pe baze științifice.

Fără o îmbunătățire a situației sub 
aceste aspecte, o dezvoltare mai sub
stanțială a natației noastre care să 
ne apropie într-adevăr de un nivel in
ternațional va fi foarte greu de rea
lizat.

\ G, N1COLAESCU,

și ă ultimelor modifi-'
F.I.S. la Dubrovnik, 6 

i (construcția

măsură articolele de

lor de concurs 
cari făcute de 
serie de instrucțiuni (construcția 
trambulinelor, omologarea și marcaț 
rea pîrtiilor, folosirea tabelelor de 
punctaj, etc.) menite să lămurească 
în mai mare ” ~
regulament. Fără îndoială că apariția 
regulamentului comentat va contribui 
la_ progresul acestui sport în țara noas^ 
tră și că cei interesați îl vor folosi 
din plin, evitînd prin aceasta in-' 
terpretările greșite care au provocat 
deseori discuții de prisos.

Cartea prof. Anghel Vrabie și prof.' 
Gheorghe Mitra constituie un necesaț 
îndreptar pentru profesorii și instruct 
torii care se ocupă de activitatea 
de educație fizică a pionierilor. Scrisă 
într-un stil plăcut, ușor, accesibil, a-î 
vînd un plan judicios întocmit, lucra'-î 
rea cuprinde indicații despre locul dei 
desfășurare a jocurilor, sfaturi igie-i 
nice, jocuri și distracții cu săniuța, cu 
schiurile, pe patine și cu diferite apa-! 
rate și obiecte. Faptul că a apărut în 
plin sezon trebuie folosit din plin de 
profesori și instructori, care trebuie 
să vadă în această lucrare un preț 
țios îndrumar în activratea de iarnă 
cu pionierii și școlarii.

D, STANCULESCU

Mihai Blră 
in proba

mine
de slalom

0 singură echipă de volei 
există ia Oravița și îoîușl..

Zilele trecute poștașul ne-a adus 
o scrisoare din Oravița. Pe patru 
pagini, ION CRAIOVEAN, expedito
rul ei, ne-a povestit odiseea sin
gurei echiipe de volei din Oravița. 
Iată unele pasaje din această seriIată unele pasaje 
soare.

„Echipa noastră 
anul 1955, cînd 
„Spartac" Oravița 
campionatul regional care se desfă
șura în două serii. Ne-am clasat pe 
primul loc intr-una din ele. Această 
performanță am obținut-o 
dezinteresului total al 
care mai tîrziu s-a și 
Entuziasmul componenților 
scăzut însă și în 1956 
ființat la Flamura roșie, 
condițiile nu au fost mai 
echipament primeam doar : 
couri uzate, pe care echipa 
nu le mai folosea! Am re 
tuși. In campionatul dm 1337 ne 

în s
sa n?

Spartach'a'ei 
rejtiunfea Ti- 

Ia Gravita a 
sport! / Le co

să activăm aci, 
găsi mai mit 

și campionatul 
două meciuri

a luat ființă în 
sub numele de 
a participat Ia

în ciuda 
colectivului, 

desființat.
ei nu a 

echipa a
Nici aci 

bune : ca 
niște tri
de •c.bal

2 El
clasat din ncu pe locul 2 
iar astă-vară am reușit să 
ficăm pînă în finala 
de vară, reprezentînd 
mișoara. Intre timp, 
luat ființă colectivul 
motiva. Am hotărit 
in speranța că vom 
sprijin. A început 
1957—1953. Primele 
le-am avut acasă. Colectivul nostru 
ne-a procurat echipamentul, a avut 
grijă de organizarea meciurilor. Ră
suflăm ușurați. Dar iată că au venit 
și meciurile in deplasare. La Re
șița, nimeni nu s-a interesat de 
soarta noastră : am dormit în sala 
de așteptare a gării. La al patru
lea meci, colectivul ne-a uitat com
plet și, pentru că nu i-am plătit 
haremul, arbitrul
— ne-a oprit carnetele de legiti
mare. E
meciuri le vom pierde prin nepre- 
zentare. Două neprezentări atrag 
eliminarea din campionat și... des
ființarea noastră".

Aceasta, e situația echipei mascu
line de volei din Oravița. Sperăm 
ca la alegerile noilor organe spor
tive de la Locomotiva Oravița să 
fie dezbătută și această chestiune 
care trebuie cît mai grabnic re
zolvată.
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toarte clar că viitoarele



'Reușita primei competiții școlare de baschet
impune noi concursuri asemănătoare!

soli- 
tot-

Felicitări. Sincere felicitări merită 
federația romînă de baschet și deo
potrivă direcția educației fizice din 
Ministerul Invățămîntului și Culturii 
pentru frumosul succes înregistrat de 
prima competiție școlară de baschet 
din țara noastră. Inițiativa aceasța 
trasează drumul pe care trebuie 
să se meargă pentru propășirea bas
chetului de la noi. Aici în mediul 
școlăresc trebuie și pot fi puse bazele 
solide ale acestui sport care 
cită o pregătire completă și
odată oferă atîta spectaculozitate. 
Și răspunsul școlarilor la prima com
petiție de amploare care li s-a oferit 
a fost din ce'e mai entuziaste. In 
fond *n acest răspuns rezidă în mare 
parte și succesul înregistrat de prima 
ediție a competiției dar în același timp 
și speranțele noastre în viitor.

Formula de organizare a întrecerii 
a asigurat participarea masivă a zeci 
și zeci de echipe însutnmd sute de 
concurenți din numeroase centre ale 
țării. Știrile din aceste centre, așa cum 
arătam la timp, dovedeau efervescența 
deosebită produsă printre tinerii bas. 
chetbaliști de perspectiva intrării în 
finală. Timp de o lună orașe care nu 
mai aveau de mult timp o activitate 
baschetbalistică au avut prilejul să-și 
facă bilanțul posibilităților locale, să-și 
încerce forțele. Antrenori, profesori de 
educație fizică ce nu aveau la înde- 
mînă competiții oficiale s-au bucurat 
și ei de ocazia care li s-a oferit pentru 
a.și verifica metodele de lucru, și 
eventual a face un bilanț rodnic al 
muncii depuse. Iată primele efecte bu-

ne, de mare importanță, ale competi
ției.

Finala desfășurată în sala Dinamo 
din Capitală între 27—29 decembrie 
1957 a completat în mod strălucit 
constatările noastre favorabile. Prin
tre cele 14 echipe participante au apă
rut nume de orașe cu mică oirculație 
în lumea de specialitate. Focșani și 
Gheorghieni la fete sau Rimnicij V11- 
cea și oarecum Iași la băieți sînt
exemple convingătoare de eficacitatea
acestei acțiuni. Mai mult, calitatea 
jocului demonstrat a fost bună, am
putea spune surprinzător de bună față 
de așteptări. De altfel, aceasta a fost 
una dintre multele caracteristici pozi
tive ale finalei : joc tehnic de suficien. 
tă calitate, acțiuni tactice avansate, 
mai ales avînd în vedere lipsa de 
experiență a finaliștilor. îmbucură
toare pe această linie este constata
rea că acțiunile de atac ale majorită
ții echipelor masculine sînt bine orien
tate, că se folosește întregul teren 
pentru construirea lor (este cazul e- 
chipelor școlare din Tg. Mureș, Cluj 
etc.). O rezervă pentru apărările mai 
slabe. Fetele au demonstrat și ele 
o pregătire remarcabilă. Toate acestea 
dovedesc interesul arătat de antre
norii locali pentru imprimarea unui 
joc modern, de calitate, tinerilor elevi, 
linia sănătoasă pe care se situează 
acești pedagogi ai atîtor centre sporti
ve
In 
tiv 
să

mai puțin cunoscute <jin provincie, 
același timp școlarii (cei aproxima- 
150 finsliști) au avut posibilitatea 
urmărească la lucru pe fruntașii

echipelor divizionare.
Aspectele pozitive ale 

întregii competiții pot fi 
ilustrate cu alte nume
roase exemple. De altfel, 
toți participanții nu au 
decît cuvinte de laudă 
pentru această primă o- 
cazie de întrecere a bas- 
chetbaliștilor școlari. Sîn- 
tem siguri că federația de 
baschet și mai cu seamă 
direcția educației fizice 
din Ministerul Invățămîn- 

jnCU- 
vor 

drum, 
indicai

Este greu să deosebești această fază din finala 
competiției școlare de baschet de vreuna a cam
pionatului seniorilor. Aceeași concentrare în ac. 
Jiuni. aceeași luptă îndirjită pentru balon, toate 

cu același scop: victoria
(Foto: I. M1HAICAJ

tului și Culturii, 
rajate de reușită 
continua 
singurul 
pentru a 
cesare 
campionat și reprezenta
tivelor naționale. Deci cîf 
mai multe competiții de 
baschet pentru școlari 1

N. M.

pe acest 
de altfel 
crea cadrele ne- 
formațiilor de

credețiDintru început vă rog să credeți 
că cele ce veți citi în rîndurile de mai 
jos, nu sînt rodul închipuirilor din 
noaptea de revelion, ci relatările ade
vărate ale unui martor ocular căruia 
i-a fost dat să asiste la unul dintre 
cele mai perfecte schimburi ce pot fi 
executate într-o echipă de ștafetă. 
Concurentul cu numărul 1957 a pre-, 
dat ștafeta tînărului alergător 1958, 
în maximum de viteză, fără cea mai 
mică ezitare, exact în momentul în 
care ceasornicul marca a 12-a bătaie 
a miezului nopții. Un schimb care a 
atins perfecțiunea tehnică și de la 
care ar avea de învățat și alergătorii 
noștri (în special fetele, care la Aue 
au pierdut bățul ștafetei !).

Imediat după schimb, concurentul 
1958 a pornit cu toată viteza spre 
schimbul următor, cu 1959... Dar 
pînă la acest schimb, care va fi efec
tuat peste 361 zile, urmăriți cu toată 
atenția evoluția acestui concurent 
nou. De la primii pași parcurși, acea
stă evoluție se anunță deosebit de 
interesantă. Tocmai de aceea, pregă- 
tiți-vă pentru a aplauda cum se cu
vine cele mai reușite momente... iar 
noi vă promitem că nu vom omite în 
a vă relata cît mai cuprinzător toate 
aceste momente, înscrise în atît de la
conicul „calendar al competițiilor a- 
tletice ale anului 1958".

Și pentru a vă putea informa cu un 
minut mai devreme despre ceea ce o 
să se întîmple ne-am decis să luăm 
un interviu acestui neobișnuit concu
rent 1958... Pentru a ușura redac
tarea acestui interviu vom nota nu
mai răspunsurile grăbitului nostru in
terlocutor.............. Activitatea atletică
din acest an va fi deosebit de „plină", 
fiind programate sute 
de toate felurile, pentru 
și categoriile, de atleți. 
mai o singură privire 
darului competițional se 
ca o creștere a numărului total al 
competițiilor și te rog să scrii că voi 
fi cît se poate de bucuros dacă cei 
în cauză se vor strădui, cît de cît, să 
respecte aceste date și să le comple
teze eventual cu alte concursuri. Față 
de experiența acumulată anul trecut 
este absolut necesar ca toate com
petițiile planificate să se desfășoare 
și mai cu seamă să li se acorde toată 
atenția. Mă refer, în special la con
cursurile de mai mică amploare or
ganizate pe scară locală, cărora în 
anul trecut nu li s-a acordat toată a- 
tenția cuvenită. Insist pentru organiza
rea cît mai multor concursuri pentru

de concursuri 
foste vîrstele 
Aruncînd nu- 
asupra calen- 
poate remar-

Meciul feminin dintre echipele Cehoslovaciei, Romîniei și Italiei a intrat 
in tradiția atletismului din aceste țări, lată un aspect de la ediția a l.'.a 

a acestui meci: atletele salută publicul după concurs
juniori și tineret, dar aceste concursuri re în cît mai multe 
să fie cuprinse într-un vast program 
de activitate. In această privință sînt 
foarte bucuros că Direcția Educației 
Fizice din Ministerul Invățămîntului 
și Culturii, acordă toată impcrtanta 
dezvoltării sportului atletic în rîndul 
tineretului nostru studios. Fără îndo
ială că dacă această acțiune deosebit 
de importantă va fi susținută cum se 
cuvine de către profesorii de educație 
fizică, direcțiile școlilor și de secțiile 
de învățămînt din sfaturile populare, 
numărul elevilor care vor practica a- 
tletismul va crește foarte mult. Din 
rîndul acestora, profesorii de educație 
fizică și antrenorii vor nut°a selec
ționa pe cei mai talentați, cărora le 
sînt deschise porțile consacrării atle
tice ...

Atletismul nostru are nevoie de o 
largă bază de masă, fără de care nu 
poate fi asigurat succesul dezvoltării 
viitoare a acestui sport și tocmai de 
aceea atenția tuturor trebuie îndrep
tată înspre această problemă. In spe
cial forul de conducere al atletismului 
din R.P.R. trebuie să-și axeze întrea
ga activitate pe această problemă, 
acordîndu-i permanent atenția și spri
jinul cuvenit, controlînd îndeaproape 
felul în care se muncește în regiuni, 
organizînd tabere și cursuri de per
fecționare pentru cei mai talentați, 
programînd concursuri de populariza-

orașe ale țării, 
acolo unde atletismul nu este încă 
suficient de binecunoscut t:’. ieru
lui nostru. Spunînd aceasta mă gin- 
desc, de cît de mare succes s-ar bu
cura concursurile organizate la Bis
trița, Mediaș. Sighișoara. Rm. Vîlcea. 
Bacău, Galați, Brăila, Lupeni etc la 
startul cărora, alături de sportivi din 
localitate, să participe și o serie dintre 
fruntașii atletismului nostru.

In ceea ce-i privește pe atleții 
fruntași, calendarul compțetițional cu
prinde o serie de întreceri importante, 
atît cu caracter intern, cît și cu ca
racter international. In afara campio
natelor republicane de cros (Sibiu 13 
aprilie), mars și maraton (Cin' 
Turzii 13 iulie), campionatele indivi
duale (București 8—13 iulie), campio
natul pe echipe (datele au fost fixate 
la 3—4 mai. 24—25 mai,* 21—22 iunie, 
4—5 octombrie, 18—19 octombrie 
25—26 octombrie), atleții fruntași 
lua startul în numeroase cencursu^^ 
internaționale. Cea mai importantă 
dintre acestea, este desigur participa
rea la Campionatele europene de la 
Stockholm (19—24 august), dar și 
Jocurile Balcanice de la Sofia (19—21 
septembrie), ediția a Xl-a a tradițio
nalelor noastre campionate interna
ționale (București 13—15 septembrie), 
numeroasele participări la diferite mi
tinguri internaționale și meciurile in
ter-țări (Cehoslovacia-Romînia-I talia 
— femei — Brno 5 iulie ; Romînia- 
Bulgaria-R.D. Germană — bărbați și 
femei — Cluj 25 26 iulie ; Norvcgia- 
Romînia — bărbați — Oslo 7—8 'au
gust ; Danemarca-Romînia — femei — 
•a Copenhaga în august) etc.

Posibilități există din nlin. pentru 
ca printr-o muncă susținută, entuzias
tă și continuă, atletismul romînesc să 
înregistreze în 1958 saltul valoric pe 
care-1 așteptăm cu toți.

ROMEO VILARA

15 decembrie 1957a© zi friguroasă, 
■sumbră și tristă, așa cum sînt atîtea 
lîntr-un anotimp care marchează în- 
iceputul iernii : în același timp însă o 
izi în care marile succese ale mișcă- 
;rii noastre sportive din ultimii ani 
,au fost umbrite, fapt care îndure
rează pe toți acei care trăiesc intens 
țși se emoționează la fiecare apariție 
pe teren a sportivilor care poartă pe 
-piept culorile drapelului romînesc.

Și mărturisim că nu ne-am explicat 
încă în întregime nici pînă astăzi a- 
ceastă foarte dureroasă înfrîngere pe 
care rugbiștii romîni au înregistrat-o 
atunci pe gazonul stadionului Muni
cipal din Bordeaux. Căutăm fel și 
fel de explicații acestui accident, pen- 

.trn că dintru început vom arăta 
că noi considerăm rezultatul de la 

^Bordeaux (mai ales sub aspectul sco
rului) drept un accident (fiindcă în 
.nici un caz și în nici o situație — 
mormală bineînțeles — între noi și 
-echipa de rugbi $ Franței — fie ea 
■cît de puternică — nu este o aseme- 
:hea diferență fie valoare). Există o 
'limită între noi și francezi — să 
"spunem — de circa 10—15 puncte. 
:Dar, 39 de puncte, categoric nu ! Pen
tru că nu se poate transforma, într-o 
asemenea măsură, în decurs de nu
mai 6 luni diferența de valoare din
tre cele două formații (de la 15—18 
la 0—39 I). De aceea, noi rămînem la 
părerea că la Bordeaux rugbiul ro
mînesc a suferit un dureros accident. 
Un accident ca atîtea care se întîm- 
plă în cariera unor echipe naționale 
și de club sau sportivi fruntași. Și 
este suficient să amintim aici despre 
înfrîngerea echipei Angliei în fața „uns- 
prezecelui" maghiar, considerată la 
timpul ei de specialiști, drept cea 
mai mare catastrofă a fotbalului in
sular (1—7_Jn. 1954 la Budapesta), 
sau despre. recentul eșec al reprezen
tanților „Cfccoșului Galic" tot pe un

Rugbiștii rom ini au plătit la Bordeaux 
tributul unor greșeli mai vechi (I)

teren de fotbal la Wembley (0—4). 
Dar înfrîngerea echipei Dinamo 
(1—8) fa Sofia din Cupa Cam
pionilor Europeni ? Oare nu a fost 
tot un accident ? Și pentru a părăsi 
domeniul fotbalului și a da un exem
plu din ciclism, putem arăta că cu
noscutul ciclist profesionist luxem
burghez Charlie Gaul, unul din marii 
favoriți ai ultimului Tur al Franței, 
a aband<?nat, cu totul surprinzător 
în etapa a doua, producînd totodată 
cea mai mare deziluzie, și în același 
timp surpriza turului. Și astfel de 
exemple ar mai fi multe. E cazul 
să ne întrebăm : oare toți acești spor
tivi să fi abandonat lupta sportivă ? 
Nicidecum 1 Englezii, de pildă, fără 
a-și pierde capul, și-au revizuit me
todele de antrenament învechite si 
învățînd din înfrîngeri au revenit azi 
pe primul plan al fotbalului mondial. 
Este un exemplu concludent de mo
dul cum trebuie să se învețe dintr-o 
înfrîngere. Și la fel a învățat și Gaul 
și vor învăța desigur și rugbiștii 
romîni.

Dar nu-i mai puțin adevărat că 
asemenea accidente pornesc din com
portări slabe, care pot avea cauze 
mai adinei (lucru în orice caz cert 
în ceea ce privește echipa noastră na
țională de rugbi). De ce nu am privi 
sub aceeași lumină și insuccesul rug- 
biului nostru în Franța ? Vrem să fim 
bine înțeleși. Nu căutăm aici scuzele 
unei înfrîngeri ci dorim să fim pe 
deplin obiectivi și să ajutăm la elu
cidarea acestei probleme.

La Bordeaux echipa noastră a fost 
învinsă din mai multe motive: în 

primul rînd pentru că a abordat jocul 
cu prea multă încredere în forțele ei 
(aici desigur că și j)'reșa — inclusiv 
ziarul nostru — îșL are partea ei de 
vină, prin faptul că a exagerat uneori 
meritele jucătorilor romîni și succesele 
lor trecute) ; apoi, pentru că a fost 
obișnuită să joace defensiv și chiar 
atunci cînd jucătorii noștri aveau ba
loane, ei nu știau să le fructifice, nu 
știau să marcheze încercări. (Și toc
mai în partida foarte grea de la 
Bordeaux ei și-au permis luxul să 
abordeze o tactică de joc deschis). De 
fapt ei nu sînt de vină. Așa au fost 
învăța ți de antrenori; li s-a spus să 
înscrie și eventual să cîștige prin lo
vituri de picior! Mai trebuie arătat 
că jucătorii din liniile dinapoi posedă 
o insuficientă tehnică, iar tactica a- 
doptată (oh, de ar fi fost vreo tac
tică!) s-a dovedit complet neinspira
tă. Se cuvine să mai subliniem slabul 
ajutor și lipsa de îndrumare a con
ducerii tehnice a echipei (antrenorii 
N. Pădureanu si Gh. Pîrcălăbescu) 
care nu a fost în stare să remedieze 
deficiențele de pe teren și să imprime 
echipei o tactică de joc adecvată (mă
car în ceasul al 12-lea). In fine, pen
tru că echipa a fost alcătuită în mod 
defectuos. Jucători lipsiți de formă 
(Mladin) introduși în grămadă ; ju
cători de linia a doua sau întîi (Do- 
ruțiu, Pîrcălăbescu) îri linia a treia; 
un mijlocaș la gtamadă (lonescu) 
accidentat și deci nu în plenitudinea 
mijloacelor; doi centri1 (Nanu și llie) 
neinspirați și într-cț, 'formă din cele 
mai proaste etc. Afij rițai trebui adău
gat că introducerea-<!în joc a lui 

lonescu și desemnarea sa drept căpi
tan al echipei, a avut darul de a 
trezi animozitățile lui Pîrcălăbescu 
(inițial el trebuia să fie căpitanul), 
lucru care a dăunat spiritului de co
laborare și unității morale a echi
pei.

In aceste condițiuni a intrat echipa 
Romîniei pe terenul de joc de la 
Bordeaux. Și astfel, o echipă care altă 
dată se lupta bărbătește cu cele mai 
bune formații din Europa (ne referim 
la înaintare mai ales, pentru că 
„treisferturile" noastre au fost întot
deauna deficitare) s-a prăbușit. Că
derea echipei pleacă în primul rînd 
de la cedarea înaintașilor, adică toc
mai de la compartimentul care în 
trecut își ținea în frîu adversarii. In 
aceste condiții, speculînd slăbiciunea 
liniilor noastre dinapoi, francezilor, 
care au „prins" o formă extraordinară, 
(cu un Boniface, Bouquet, Danos, 
Mias, Celaya mai buni ca oricînd) le-a 
fost ușor să-și impună apoi jocul și 
să ia partida pe cont propriu. Au 
învins atît de categoric, atît de clar, 
îneît crainicul reporter al posturi
lor de radio franceze Loys Van Lee 
spunea — pe drept cuvînt — în în
cheierea transmisiunii sale că ma
niera în care s-au prezentat romînii, 
lipsa, lor de entuziasm, de combativi
tate, de capacitate tehnică și tactică, 
precum și proporțiile scorului, toate 
acestea la un loc minimalizează victo
ria francezilor, fie ea chiar atît de 
frumioasă ca aceea de la Bordeaux.

Dar pentru a nu greși si a face o 
analiză mai adîncă se cuvine să ne 
întoarcem privirile cu cîțiva ani în 

urmă, pentru că în înfrîngerea de la 
Bordeaux există cauze mai vechi. 
Este vorba aici despre unele greșeli 
în concepția asupra instruirii echipei, 
despre pregătirea tehnică și tactică 
necorespunzătoare a jucătorilor, des
pre modul defectuos de selecționare 
a acestora, despre pregătirea superfi
cială a unor partide importante, des
pre alegerea adversarilor echipei noas
tre naționale și „umflarea" unor re
zultate, despre goana după victorii 
cu orice preț etc., etc.

Ne vom opri aci, pentru ca fn 
numărul viitor să revenim cu ana
lizarea și a acestor aspecte insistînd 
totodată și asupra concluziilor și mă
surilor desprinse din ședința de ana
liză organizată de Direcția jocuri din \ 
U.C.F.S., care se impun pentru re- J 
dresarea rugbiului nostru și recîști-’ 
garea unui prestigiu care astăzi este 
umbrit.

D. CAL1.MACHI

In urma comportării ncmul- 
țumitoare a echipei Romîniei în 
jocul de la Bordeaux, U.C.F.S. 
a aprobat următoarele sancțiu
ni :

1. întreaga echipă să primeas
că tin vot de blam public pen
tru slaba ei comportare și

2. Antrenorul de stat, N. Pă
dureanu, principalul vinovat 
pentru modul superficial în ca
re a pregătit jocul și pentru 
inducerea în eroare a conduce
rii direcției jocuri sportive, să 
fie sancționat cu retrogradarea 
și cu interzicerea de a mai an
trena echipa națională pe timp 
limitat. Aceeași sancțiune se va 
aplica și. antrenorului secund 
Gh. Pîrcălăbescu.



73 de sportivi fruntași 
au primit distincția 
de maestru al sportului

ÎNCEP PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR PENTRU RETUR!
• Noutăți de la Cluj și Oradea • Progresul își inaugurează luni activitatea

Sala de festivități a U.C.F.S. a 
găzduit în ultima zi a anului 1957 
o plăcută solemnitate la care au 
luat parte o serie de sportivi frun
tași, cărora li s-a decernat distinc-
ția de mare cinste de maestru al
sportului.

Ședința festivă a fost deschisă de
tov. Ion Simion, vicepreședinte al
U.C.F.S., care a dat citire Deciziei 
Comitetului de organizare a U.C.F.S. 
cu privire la decernarea titlului de 
maestru al sportului unui număr 
de 75 sportivi. A luat cuvintul apoi, 
tov. general locotenent Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al U.C.F.S., 
care a subliniat principalele înda
toriri pe care le are un maestru al 
sportului. Pe scurt acest lucru în
seamnă : desăvirșirea măiestriei spor
tive și o inaltă conștiință cetățe
nească. Ei trebuie să aibă o atitu
dine demnă, exemplară, și să fie un 
frumos exemplu pentru tot tineretul 
patriei noastre. După ce i-a felici
tat pe noii maeștri ai sportului, tov. 
general locotenent Corneliu Mănescu 
le-a inminat insigna și carnetul.

Titlul de maestru al sportului a 
fost acordat următorilor :

ATLETISM : Constantin Dumitres
cu, Nicolae Ivanov, Zoltan Vamoș, 
Eiisabeta Buda.

AUTO-MOTO: Grigore Berenyi,
Nicolae Dițescu, Constantin Grigo- 
rescu.

CĂLĂRIE : 
Oprea, Vasile

Virgil Bărbuceanu, 
Pinciu.

Ion

CANOTAJ ACADEMIC: Magda
Jifcu, Stela Georgescu, Titina Săl- 
ceanu, Ion Bulugioiu, Ion Boicu, Tu
dor Bompa, Antonică Bălan, Ștefan 
Kurecska, Emil Mesaroș.

CAIAC : Stavru Todorof, Aurel
Vernescu.

HALTERE: liberiu Roman. Lisias 
Ionescu, Siegfrid Schuleri.

GIMNASTICA : Georgeta Hurmuza- 
che, Sonia Inovan-Iovan, Uta 
Schlandt, Ileana Săcălici-Petroșanu.

LUPTE : Francisc Ballo. ^Ion Cer
nea, Dumitru Gheorghe, Gheorghe 
Marton, Gheorghe Popovici, Gheor
ghe Szabad.

NATAȚIE : Gheorghe Cociuban.
Adrian Oanță.

POLO PE APA : Aurel Zahan.

PENTATLON MODERN : Dumitru 
Țintea.

SCRIMA : Olga Orban, Eugenia Ță- 
răngoiu, Maria Taitiș-Vicol.

TIR: Sanda Ioanovici, Luria Leu, 
Rodica Năstase, Victoria Pineta, Ioa
na Sotir, Elena Seimeanu, Victor 
Antonescu, Iosif Aron, Alexandru 
Klaus, Marin Cristea, Laurian Cris- 
tescu, Nicolae Dumitrescu, Drăgan 
Ene, Gavril Magyar, Alexandru Mă- 
leanu, Marius Marcovici, Petre Mo- 
cuță, Nicolae Rotaru, Ion Văcaru.

BASCHET : Viorica Antonescu-Ni- 
culescu, Florin Cucoș, Armand No- 
vacek.

HANDBAL : Ion Donca, Rudolf 
Jost, Liviu Stănescu, Aurel Bulgaru.

ȘAH : Maria Albuleț-Pogorievici, 
Alexandru Giinsberger, Gheorghe Mi- 
titelu, Margareta Teodorescu, Corvin 
Radovici.

TENIS DE MASA: Geta Strugaru- 
Pitică.

Două echipe, Petrolul Ploești fi Progresul București, nu și-au întrerup/ 
activitatea iarna aceasta. Jucătorii primei echipe s-au pregătit de zor pen
tru un turneu care se lasă așteptat, iar cei ai Progresului au făcut antre
namente... voluntare, odată pe săptămină.

In fotografie un aspect dintr-un meci Progresul-Petrolul: Zaharia (in 
dreapta) se pregătește să tragă sub privirile îngrijorate ale lui Soare și 

t Știrbei- (în stingă).
Primele zrle ale anului nou i-a 

prins pe fotbaliștii noștri în... po
ziții diferite: cei de la C.C.A. în 
drum spre țară, venind din It3'ia; 
jucătorii Petrolului Ploești în pre
gătire ca în pUn sezon, în aștep
tarea unui turneu peste ho
tare, echipierii Progresului Bucu
rești la antrenamente săptămî- 
nale... benevole (chiar ieri o parte 
din jucători și-au făcut drum spre 
stadionul din str. Dr. Staicovici) f 
iar cei mai mulți în vacanță, dar 
cu gîndul la apropiata reîntîlnire pe 
terenurile de fotbal.

De fapt, în aceste prime zile ale 
noului an majoritatea echipelor sînt 
în plină frămîntare pentru relua
rea activității. In mod obișnuit, a- 
cum se pun la punct toate amă
nuntele privitoare la reînceperea an
trenamentelor în vederea returului.

SPFRANTFIF
DINAMOVIȘT1LOR CLUJENI 

intensificăm antrenamentele prin in
cluderea unor partide de verificare".

— „Griji, proiecte, speranțe nu 
ai ?* *

— ..Am avut o singură grijă 
dar de ea am scăpat; toți jucătorii 
accidentați (Oprea, Tîrcovnicu, Dră. 
goi. Eftimie) sau bolnavi sînt res
tabiliți și unii dintre ei au și făcut 
antrenamente și chiar au jucat. Scă
pat de această grijă sper să reali
zez ceea ce nu am putut în toamnă: 
omogenizarea echipei din punct de 
vedere al concepției de joc și prin 
ea rezultate mai bune în retur"..

BOLOGNA LA BUCUREȘTI?
Ziarul italian „La Gazzetta dello 

sport" anunță, în cadrul unui re
portaj despre echipa C.C.A. și me
ciul C.C.A.—Borussia, că la Bo
logna conducătorii echipei noastre 
au discutat cu cei ai clubului Bo 
logna posibilitatea organizării unui 
turneu (de 2 sau 3 meciuri) al 
echipei Bologna în Romînia, după 
terminarea campionatului italian, a- 
dică în vară.
PETROLUL PLOEȘTI INVITAT IN 

ITALIA
Ieri a sosit, în sfîrșit, răspunsul 

așteptat de Petrolul Ploești din

• In urma omologării celor 765.537 
variante depuse la concursul Pronosport 
nr. 52 (etapa din 29 decembrie 1957) au 
fost stabilite următoarele premii:

PREMIUL I: 2 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 
99.955 lei;

PREMIUL II: 21 variante cu lil rezul
tate exacte revenind fiecăreia cîte 

lei;
PREMIUL ni: 265 variante cu 10 re- 

zuita'e exacte revenind fiecăreia cîte 
1.235 lei.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 52 din 29 decembrie 
continuă în Capitală astăzi după amiază 
începînd de la ora 17 numai la Agen
ția Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

• Anul... pronosportist 1957 s-a în
cheiat cu premii de valoare ! Este vorba 
în primul rînd de cele 2 variante cu 12 
rezultate exacte care au adus fericiților 
posesori — Boduar Carol din București 
șl Ercianu Dumitru din T. Severin — 
cîte 90.95? lei. De remarcat că ultimul 
— elev în anul HI la Școala Profesio
nală C.F.R. din T. Severin — a obți
nut -premiul I pe o variantă simplă 
(2 lei 1). «..V!- »• i •

Concursul Pronosport nr. 1 din 5 ia
nuarie vă oferă tuturor ocazia obți
nerii unor mari premii cu atît mai 
mult cu cit meciul HI (Spaf—MifîHÎ) 
fiind amînat, conform • comunicatului 
I. S. Pronosport, se va acorda tuturor 
buletinelor depuse pronostic exact gra
tuit la acest meci, fără a se mai com
pleta pronosticuri Ia meciwSle de re
zervă.

Țn același timp participanții din Ca
pitală au ocazia de a participa si pe 
buletinele de agenție reintroducîndu-se 
conform aceluiași comunicat numai la 
următoarele agenții pronrii Pronosport.: 
nr. 1 din Calea Victoriei 9; nr. 2 din 
str. Aristide Briand 4; nr. 3 din Calea 
Victoriei 33: nr. 5 din calea Moșilor nr 
90; nr 6. oin Bd. 1848 nr. 39; nr. 10 din 
str. Aristide Briand 6; nr. 12 din Calea 
Cătarași nr. 190; nr. 14 din Șoseaua 
Ștefan cel Mare 127; nr. 17 din Șoseaua 
ștefan cel Mare 22; nr. 23 din calea 
Serban Vodă 0; nr. 24 din Calea 13 
Septembrie 115; nr. 34 din Calea Gri-

NOUTĂȚI
MAI... VECHI DE LA ORADEA

Pentru Progresul Oradea ■ returul 
ar trebui să însemne ultima carte-. 
Situația precară din clasament im
pune fotbaliștilor orădenj eforturi 

deosebite pentru a-și salva locui în 
prima categorie. Lucrurile n-au 
mers bine în toamnă. Dimpotrivă, 
Și nici după terminarea turului, 
cînd Progresul I.C.O. și-a continuat 
un timp activitatea. Participarea la 
„Cupa 30 Decembrie" n-a fost stră
lucită pentru că — după cum ne-a 
relatat corespondentul nostru Z. 
Sienger — Progresul a pierdut fi-! 
nala cu FI. roșie cu 2—1. In a-, 
ceasta competiție, Progresul a folo
sit laiul : Gebner și Sugar, Kiss IT, 
lacob, Tiriac și Nemțescu. Băctiț I, 
Krempanski, Ferenczi și I. Bartha, 
Toth, Bîscă, Niculescu, Vaczi, De- 
mien, C. Bartha, Cuc și Blujdea.

Cu același lot, orădenii își vor 
relua pregătirile la 10 ianuarie, 
dată Ia care ia sfîrșit vacanța. An
trenamentele vor fi conduse de an-ț 
trenorul L. Zilahi. Se pare însă, că 
și postul de antrenor constituie o 
problemă, Zilahi intenționînd să se 
dedice muncii de instruire cu tinerii 
jucători.

LUNI ÎNCEPE ACTIVITATEA 
LA PROGRESUL BUCUREȘTI

In schimb. Progresul București 
beneficiază de condițiun; mai bune 
de inaugurare a noii stagiuni. Și 
luni, bucureștenii își vor începe ac*  
tivitatea pe noul an. Prima etapă: 
vizita medicală. Apoi, miercuri pri
mul antrenament oficial. Mai tîrziti 
programul se va desfășura în ra
port cu realizarea — sau nu — a 
unui proiect interesant : o depla
sare în Iugoslavia. Conducerea proj 
greșului se află în posesia unei in- 
vitații din partea Voivodinei pentru 
o deplasare care să inc'udă trei 
jocurț de pregătire între 1 ș; 15 
februarie. Realizarea acestui pro
iect ar folosi ambelor părți, ca pre-< 
gătire în vederea returului (în !ugo3 
slavia. el va începe la 16 februarie)', 
Rămîne să așteptăm încheierea tra-' 
tativelor pentru a cunoaște progra
mul definitiv de pregătire a Progre
sului.

—Știri din fotbal=,=

<

Turcia. Organizatorii turneului aii 
comunicat ploeștenilor că timpul 
fiind defavorabil în Turcia, nu pot 
programa jocurile acum și propun 
amînarea turneului pentru luna a- 
■p'rilie, termen (inacceptabil pentru 
petroliști deoarece la acea dată ei 
se vor găsi în plin campionat.

Tot ieri însă, ploeștenii au primit 
o invitație din Italia, mai precis 
din Triest, pentru 3 jocuri între 
10—20 ianuarie. Petrolul n-a dat
încă un răspuns acestei invitații.

f^onosport
viței nr. 200; nr. 38 din Bd. 6 Martie 
73; nr, 41 din Bd. Dinicu Golescu 35; 
nr. 47 din Șoseaua Alexandriei 8: nr. 
49 din Bd. Mihai Bravu »4 și nr. 117 
din Bd. Muncii 115.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 2 din 12 ianuarie 1958:
I. Marseille—Sete (Cupa Franței); II. 

Sedan—Red Star (Cupa Franței); III. 
Nice—Montpelier (Cupa Franței); IV. 
Metz—Besanțon (Cupa Franței); V. 
Valenciennes—Rouen (eupa Franței); 
VI. Roubaix—Stade Francais (Cupa
Franței); VII. Toulon—Alx (Cupa Fran
ței); VITI. Cagliairi—Triestina (cajnp. 
italian — cat. B.); IX. Parma—Taranto 
(camp, italian — cat. B); X. Como— 
Palermo (camp, italian — cat. B); XI.

C O M U
In baza aprobării Ministerului Finan

țelor începînid cu concursul nr. 2 (etapa 
din 12 ianuarie 1958) intră în vigoare 
următoarele modificâri la Regulamen
tul concursurilor de pronosticuri spor
tive „Pronosport**  :

— La concursul „Pronosport**  sînt 
premiate variantele care au 12, 11 și 
10 rezultate exacte.

Premiul I revine variantelor cu 12 
rezultate exacte.

Premiul II revine variantelor cu 11 
rezultate exacte.

Premiul III revine variantelor cu 10 
rezultate exacte.

In cazurile cînd nu 4îht variante 
pentru vreuna din categoriile de mai 
sus, fondul de premii atribuit catego
riei sau categoriilor respective se re
portează fondului general de premii1 de 
la concursurile următoare.; i! g <

In cazul cînd la un - nu sî‘n,t
variante cu 12, 11 și ntei ou 10 rezul-

Iată-i pe fotbaliștii tinerei echipe 
Dinamo Cluj. Veștile ni le-a furni
zat antrenorul lor V. 'Mărdărescu, 
pe care l-am întîlnit chiar ieri. 
După schimbul de salut și de urări 
obișnuite, firește că discuția a alu
necat spre pasiunea comună : fot
balul și mai ales campionatul.

— „Jucătorii noștri — și-a în
ceput „destăinuirile" antrenorul clu
jean — se află în vacanță de la 22 
decembrie. După meciul restanță cu 
FI. roșie Arad, ei și-au mai conti
nuat pregătirile tintp de o săptă- 
mînă, apoi au intrat în vacanță 
sportivă pînă la 8 ianuarie. La a- 
ceastă dată ne vom relua pregătirile, 
urmînd ca de la 15 februarie să

Venezia—Lecco (camp, italian — cat. B); 
XII. Novara—Catania (camp, italian — 
cat. B).
• La concursul Pronosport nr. 2 din 

12 ianuarie, în afara premiilor obișnuite 
în bani pentru 12, 11 și 10 rezultate 
exacte, se vor mai acorda: 1 motoci
cletă și 6 motorete pentru variantele 
cu 9 rezultate exacte.

In cazul cînd premiul in cu 10 re
zultate exacte nu se plătește (valoa
rea lui fiind sub? 15 lei) cele șapte 
premii în obiecte se vor acorda varian
telor cu 10 rezultate exacte.

Premiile în obiecte vor fi acordate 
prin tragere din urnă pe baza rezulta
telor trierii și omologării, fără ca par
ticipanții să mai facă' vreo comunicare.

N I C A T
tate exacte, concursul respectiv se a- 
nulează iar fondul de premii al con
cursului respectiv se reportează fondu
lui general de premii de la concursu
rile următoare.

— Valoarea minimă a unui premiu 
este de 15 lei. In cazul cînd la una 
din cele trei categorii de premii suma 
ce revine unei variante este mai mică 
de 15 Hei, fondul categoriei respective 
se reportează fondului general de pre
mii de la concursurile următoare.

— In cazul cînd unul sau mai multe 
meciuri din program se anulează (din 
cauza condițiilor atmosferice, disputîn- 
du-se aiiterior, ulterior, fiind amînate, 
întrerupte, ifș.a.) pronosticul meciului 
sau mecipiri’OT respective se trag din 
urnă dp^niniica seara, de către comisia 
pentru feTaoilirea rezultatelor și o dele
gație de^ participant!. Pronosticul sau 
pronosticuiiillp meciurilor anulate ieșite 
din urnă vor fi consemnate într.un

DRAGOMIR GHEORGHE, PLOEȘTI. — 
Curios, în orice caz! Pînă acum nu v-a 
interesat în mod special nici o proble
mă de istoriografie sportivă și, dintr-o- 
dată, vă pasionează unele amănunte în 
legătură cu un concurs atletic despre 
care e vorba și în concursul nostru „Știi 
sport ?”. Ne pare rău, dar nu vă putem 
răspunde la această întrebare înainte de 
încheierea primei etape a concursului 
nostru. Și chiar dacă am vrea să facem 
— să zicem — o excepție pentru Dv„ 
ce facem cu ceilalți concurenți ? ii ru
găm să se... întoarcă, pentru a nu vedea 
răspunsul ?

NOTIS NICULAE, CRAIOVA.— 
1) Jucătorul Georgescu de la Locomotiva 
București a fost accidentat și a lipsit 
multă vreme chiar din echipa sa. cu 
atît mai puțin putea fi vorba, în a- 
ceastă perioadă, să fie selecționat în e- 
chipa națională. Dar lucrul acesta se 
poate întîmplâ cît se poate de curînd. 
De cine depinde? De ...el, în primul 

proces-verbal și vor fi valabile pentru 
operațiunile tehnice de triere și omo- 
togiare.

Meciurile de rezervă se desființează.
— In cazurile excepționale, cînd la 

o variantă pronosticurile de pe talonul 
II nu coincid cu cele de pe talonul I 
și varianta respectivă urmează să fie 
premiată, se atribuie premiul cuvenit 
variantei cu numărul de pronosticuri 
mai mic.

— Participanții care posedă buletine 
cu 12 rezultate sînt obligați a comuni
ca aceasta telegrafic către I. s. Pro
nosport în maximum 36 ore de la data 
etapei concursului respectiv.

Participanții care nu anunță buleti
nele cu 12 rezultate iar buletinele res
pective au fost omise la triere pierd 
dreptul 3a premiu.

— Participanții pot completa bu
letine cu variante simple, repetate, co
lective și colective repetate.

Variantele colective repetate se de
pun pe formulare separate. Pe aceste 
formulare nu se mai pot depune va
riante simple sau repetate. La bule
tinele corective repetate pe spațiul re
zervat variantelor simple se va trece 
pe toate cele trei taloane litera „R“ 
iar la rubrica „Repetate**  se va trece 
de cîte ori s-a repetat varianta colec
tivă respectivă. De exemplu : 16X5 = 89 
variante.

— Buletinele de agenție se vor în
tocmi de agențiile autorizate în acest 
scop de centrala I. S. Pronosport, pe 
baza unor norme speciale.

— începînd cu concursul nr. 2 (etapa 
din 12 ianuarie 1958) participanții ia 
Pronosport se consideră că au luat cu
noștință de modificările de mai sus, 
pe care Ie acceptă în întregime odată 
cu completarea și depunerea buletinu
lui de participare.

Toate dispozâțiunâie din Regulamen
tul concursurilor de pronosticuri spor
tive „Pronosport**,  care contravin pre
zentelor modificări, se abrogă.

2 ianuarie 1858.

rînd ! — 2) E atît de subiectivă ches
tiunea pe care o ridicați Dv. — „car© 
au fost cei mai buni fotbaliști din lume 
în anul 1957 ?**  — îneît răspunsul nostru! 
n-ar ajuta prea mult la elucidarea pro
blemei. Intrucît e vorba de un sport 
de echipă unde nu există criteriul per
formanțelor personale, diversele „cla
samente” care apar uneori în zia
rele din occident nu sînt făcute j
decît să stîrnească discuții și con- ■
troverse. — 3) De ce nu mai joacă ■ 
Guștavsson în echipa națională a Sue- 
diei ? La multe m-am gîndit în prag: 
de an nou, dar vă mărturisesc sincer» 
problema aceasta mi-a scăpat ! Nu exis
tă însă decît o singură presupunere și 
anume că în momentul acesta pe postul 
lui au apărut alți jucători mai buni.

VASILE GEORGESCU, CA'REI. — 1) 
Dacă un sport nu se practică în colecti
vul școlar respectiv, soluția nu trebuie 
căutată neapărat... în afară. Nu e mai 
bine să... majorați cu unul, prin silința 
Dv. și a altora, numărul sporturilor în 
care să fie angrenați elevii din colecti
vul Dv. școlar ? Noi cr?dem că da ! — 
2) S-au cam epuizat broșurile și cărții© 
de tehnică din diferite sporturi. Pro
blema ridicată de Dv. e importantă și 
O vom discuta, la rîndui nostru, cu fo
rurile de resort. — 3) In așteptarea unor 
mingi de ping-pong mai bune, e reco
mandabil cel puțin să nu... călcăm peste 
cele existente !

P. GEORGESCU, IA.ȘI. — 1) Am mai 
răspuns la această întrebare: Androvici 
va reintra la primăvară. — 2) Iată for
mația Ungariei, care în 1853, la Londra, 
a reușit performanța de a învinge An-*  
glia pe teren propriu: Grosits-Buzanskf, 
Xx>rant, Lantoș-Bozsîk, Zakarias-Budaî, 
Kocsis, Hidegkuti, Pușkaș, Czi.bor, Scor: 
6-3.

I. MUREȘAN, TIMIȘOARA. — 1) Gim
nasta sovietică Larisa La-tînîna are 22 
ani și este studentă în anul III la Ins
titutul de Cultură Fizică din Kiev. 
Practică gimnastica de mic copil, dar 
în sportul de performanță este, relativ... 
nou sosită: numai de 3 ani. In timpul 
liber, ea îndeplinește o importanta 
muncă obștească: este deputată în so
vietul orășenesc Kiev. 2) Halterofilul! 
american Anderson și-a încheiat cariera 
sportivă, imediat după Jocurile Olimpic© 
de la Melbourne. El a tirecut la profe
sionism și face astăzi exibiții într-un 
circ, unde mută case de bani. 3) Nu în
țelegem întrebarea Dv. Regulamentul 
de organizare și funcționare a colecti
vului sportiv precizează rolul, atribuțiile 
și drepturile colectivului sportiv. In ca
zul Racksi (Energia Cîmpia Turzii) ca 
și în oricare alt caz asemănător, este 
de la sine înțeles că interesele colecti
vului sportiv sînt subordonate interese
lor sportive naționale, iar hotărârea o 
iau forurile superioare dacă colectivul 
nu este primul care să-și dea seama de 
acest lucru.

H ION POȘTAȘUL 
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Finala campionatului de șah

Troianescu l*a  ajuns pe Giinsberger 
în fruntea clasamentului
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se 
va 
au

Se pare că acest al 10-lea campio
nat de șah al R.P.R. ține să bată toa
te recordurile nu numai ca număr de 
participant ci și ca tensiune a lup
tei. Intr-adevăr, răsturnările de pro
nosticuri și de situații în clasament, 
rezultatele surpriză, prăbușirile și re
venirile în plutonul fruntașilor au 
fost atît de frecvente în 20 de runde, 
încît nimeni nu mai are curajul să 
pronunțe asupra turnurii pe care o 
lua întrecerea în puținele zile ce 
mai rămas pînă la încheierea ei.

Rundele a 19-a și a 20-a au pro
vocat multă amărăciune suporterilor 
lui Giinsberger, 
tisfacție inimile 
rit" în acest , ____
Troianescu. Pe cît de neașteptată a 
fost căderea liderului, pe atît de sen
zațională a fost revenirea doctorului, 
care cîștigînd două partide la rînd a 
apărut ca „un deus ex machina" în 
fruntea clasamentului. Invingînd obo
seala pe care o manife-tase în prima 
parte a turneului (cînd abia sosise de 
la turneul zonal), Troianescu și-a gă
sit (cînd nu era încă prea tîrziu) ca
dența 
două 
și la 
In ac 
emoț 
cu< 
de 
lesei ș 
xiție ir 
pe cea 
hli G:r
O ase

dar au umplut de sa- 
celor care „au sufe- 
campionat pentru O.

care a manifesta- 
ide. în care a cău- 
smulgă*  cîte o re- 
i-ar fi netezit dru- 
finală.

obișnuită de concurs, cîștigînd 
bune partide poziționale la Nacht 
eternul său adversar Ciocîltea. 
-șt 'imp Giinsberger, copleșit de 
• ne care i-o dădea perspectiva 

icriru titlului de campion, a fost 
cunoscut în partidele cu Rădu- 
Seimeanu. întrerupînd-o în po- 
erioară pe prima și pierzînd-o 
de a doua. Nu-i putem reproșa 
sberger faptul că a fost învins, 
■--•a alternativă există per- 
;«r sport Dar nu putem apro

ba ras- 'jtea pe 
t-c ic jmteie parii 
tai permanent ,să 
miză care, e drept 
nrul spre victoria

Poziția celor doi fruntași este se
rios amenințată de Teodor Ghițescu. 
In marea agitație a campionatului el 
s-a numărat printre puținii care și au 
păstrat calmul, jucînd precaut și a- 
tent. După două remize Ghițescu „s a 
odihnit" în runda a 19-a (partida sa 
cu Alexandrescu a fost amînată) și 
a cîștigat în runda următoare la Ra
dovici. In cazul unei victorii asupra

NAUM

dîrzenie excep- 
a salvat par- 

aducînd-o într-o 
remiză. Astfel,

au fost reluate

DUMINICA,
UN NOU

IN SALA ELOREASCA, 
TURNEU-FULGER DE 
HANDBAL

la
scară de *

I

după-amiază program de 
sală la Floreasca: un nou

Duminică 
handbal de ______________ _____
turneu-fulger (cu jocuri de 2 reprize a 
15 minute) pentru echipele masculine și 
două jocuri feminine (cu timpuri... nor
male) în cadrai concursului republican. 
Iată programul acestor jocuri, care încep 
la ora 15: Locomotiva G.N.—Politehnica; 
Dinamo—Voința; Energia Baza I—pro
gresul Steagul roșu (fem.); Progresul 
ITB—Locomotiva PTT; Energia „23 Au
gust”—Becolta; Locomotiva G.N__ știința
ICF (fem.); Dinamo—Locomotiva G.N.; 
Voința—Politehnica; progresul 1TB— 
Energia „23 August”; Locomotiva PTT— 
Recolta. Turneul-fulger ia «fîrșit dumi
nica viitoare cînd se va desfășura șl 
etapa a iv-a a concursului republican 
feminin de handbal ae sală.

OPTIMILE DE FINALA ALE CELUI 
DE AL Xl-LEA CAMPIONAT DE 

ȘAH AE R.P.R.
A luat sfîrșlt prima fază a campiona

tului republican' masculin individual de 
șah pe anul I958lfl- 'optimi de finală, la 
care au participat în acest an un număr 

lui Alexandrescu (partida se joacă o- 
dată cu întreruptele) Ghițescu va avea 
același număr de puncte pierdute ca 
și Troianescu, păstrîndu-și șanse reale 
la titlu.

Cu regularitatea unei mașini conti
nuă „să funcționeze" tînărul Mircea 
Pavlov. El a întrerupt în avantaj la 
Pușcașu și a remizat cu Bozdoghină 
o partidă de excepțională luptă în 
care acesta din urmă a găsit o cale 
unică de șah etern, cu prețul unui sa
crificiu de turn.

Cîte un punct și jumătate au acu
mulat în aceste două runde Drimer

$3

Dr. O. TROIANESCU

(cîștigă la
Crețulescu
tigă prin neprezentarea 
și AAititelu (victorie la 
ză la Reichcr).

Un finiș foarte slab 
care timp de 16 runde se 
imediata apropiere a lideri- 
tin punct în ultimele cinci 
fost prea puțin pentru a 

li

Radovici, cîș- 
lui Urseanu) 

Bălănel, remi-

arată G. Ale

Urseanu, remiză cu Soos), 
(•miză cu

xandrescu 
aflase în 
lor. Dar, 
partide a
ține pasul cu ritmul extrem de acce
lerat al turneului. In runda 20-a Ale- 
xandrescu a pierdut fără drept de a- 
pel la Bălănel. Cîte două remize au 
mai acumulat Costea (cu Stanciu și 
Negrea) și Stanciu (cu Rădulescu).

Alte rezultate din aceste două run
de : Seimeanu—Reicher ’/2 —*/ 2, Boz- 
dogliină — Negrea J/2 — V2, Socs — 
Szabo 0—1 (runda 19). Nacht — 
Pușcașu '/2 — */ 2 (runda 20).

Ieri după-amiază 
partidele întrerupte.

Apărîndu-se cu o 
țională Giinsberger 
tida cu Radulescu 
poziție teoretică de
Giinsberger și Troianescu împart a- 
cum primul loc dar ținînd seamă 
de faptul că astăzi Troianescu este 
liber, timișoreanul păstrează (vir
tual) un punct avans care devină 
concret numai în cazul unei vic
torii în runda 21-a la Mititelu.

Partida amînată dintre Alexan- 
drescu și Ghițescu a făcut... cît o 
rundă întreagă ținînd încordată pînă

de 94 jucători. Din cele cinci grupe s-au 
calificat pentru etapa următoare: grupa 
I: M. Stănculescu, 14 p. (din 17), Gh. 
Genzer 13'/2, N. Sircus 13; grupa II: 
E. Macarie și I. Dumitrescu 12>/, (din 
17). A. Ionescu 11’/,; grupa III: G. Va- 
rabiescu, V. Tăcu și St. Radu 14 p. (din 
17); grupa IV: G. Erdeuș, C. Coculeanu 
și N. Dăneț 12 p. (din 15); grupa V (ar
bitri) Th. Nicoară 
Langhaus 11, D. ' 
lescu ltt'/j.

D.

13 p. (din 15), U. 
Mxinteanu și O. Nicu-

Munteanu — coresp-

ORIENTARE TURIS-CONCURS DE
TICA PENTRU PIONIERII DIN 

T1RGU MUREȘ
In Regiunea Autonomă Maghiară, tu

rismul cunoaște o frumoasă dezvoltare. 
La fel ca și cei mari, pionierii și ele
vii practică turismul făcând excursii, 
participând la concursuri de orientare 
turistică , etc.

Astfel, zilele acestea a fost organizat 
un interesant concurs de orientare tu
ristică de gradul I rezervat pionierilor 
și elevilor din școlile orașului Tg. Mu
reș. întrecerea a stîrnit un viu interes 
în rîndui pionierilor care — în ciuda 
timpului nefavorabil și rece — au venit 
în număr însemnat la start, pe dealul 
Cornești, lîngă Tg. Mureș. La concurs 

•au participat 22 echipe înglobînd lift 
pionieri între 10 și 14 ard.

Traseul a marcat 3 km. Trebuie remar
cat faptul că temele s-au ridicat la un

cele din urmă printr-un 
de turn șah etern. Pavlov 
la Pușcașu.
ultimelor trei runde cla-

la ultima mutare atenția unei săli pli
ne. Ghițescu a atacat cu o rară 
vehementă dar Alexandrescu a gă- 
sie de fiecare dată parada unică ob- 
ținînd în 
sacrificiu 
a cîștigat 

înaintea
samentul este următorul: 1—2. Giins- 
berger, Troianescu 13 p.: 3—5. Ghi
țescu, Pavlov, Drimer 11 */ 2 p-‘-
Alexandrescu 11 p.: 7—9.
Ciocîltea, Szabo 10l/2 P-: 10-
10 p. 11 — 12. Reicher, Soos 9*/ 2 
13—15. Crețulescu, Bozdoghină, 
dulescu 9 p.: 16—18. Negrea, Ra
dovici, Mititelu 8’/2
Pușcașu, Costea 8 p.
7*/ 2 p. 23. Urseanu 4 p.

6. 
Stanciu. 
Bălănel 

p.: 
Ră-

p.: 19—21. Nacht,
22. Seimeanu

MOTOCICLIȘTII ȘI-AU LUAT UN ANGAJAMENT

Cucerirea „Cupei de arg 
la „Cursa de © zile"
Interviu cu șeful inspecției de motociclism, I. Dedeoglu

— Ani de-a rîndui am încercat să 
asigurăm motocicliștilor o eficientă 
pregătire de iarnă. De cele mai multe 
ori am reușit foarte puțin în această 
direcție. Pentru anul acesta, tocmai 
ca să-i ajutăm pe alergători în reali
zarea angajamentului, inspecția și co. 
misia centrală de auto-moto, prin co
legiul central de antrenori, a elaborat 
un minuțios program de pregătire, 
pe etape. Programul cuprinde antre
namente la sală (pentru realizare- 
unei bune pregătiri fiziec), practicări 
unor sporturi complimentare, apoî 
crosuri, gimnastică, exerciții specifice 
etc., antrenamente și participare la 
concursuri de regularitate și rezisten
ță (de scurtă durată)', motocrosuri, 
triale, precum și participarea la calen
darul intern al colectivelor;. In a- 
ceastă perioadă va fi urmărită atent 
evoluția alergătorilor. După aceea 
participarea la campionatul republican 
de regularitate și la concursul de „3 
zile" vor constitui examenele și cri
teriile de selecție pentru echipa na
țională. Cei mai buni ne vor repre
zenta la „Cursa de 6 zile".

— In rezumat, putem aștepta deci 
rezultate bune în noul an ?

— Firește. Dar nu numai îri ceea 
ce privește sportul de performanță. 
Pentru amatorii de motociclism am 
inițiat concursuri la care vor lua parte 
toți posesorii motocicletelor de serie. 
Iată deci că ne putem aștepta și 
succese în practicarea pe 
masă a motociclismului.

Este un vechi obicei ca in noaptea 
anului nou fiecare șă se gindească 
intens la ceea ce vaîntreprinde în ur
mătoarele douăsprezece luni, să-și a- 
firme — cu glas tare sau numai pen
tru sine—dorințele care-l vor călă
uzi spre înfăptuirile viitoare. Fără în
doială acestui vechi obicei i s-au supus 
și motocicliștii. Ce și-au dorit ei ? 
Pentru a afla aceste lucruri ar tre
bui — firește — să-i întrebăm pe toți 
(și sînt destul de mulți!)... Dar cum 
practic este imposibil să-i aduni pe 
toți în jurul unei mese, l-am invitat 
pentru a-l intervieva pe șeful inspec
ției de motociclism, I. Dedeoglu. El 
trăiește în mijlocul motocicliștilor 
cunoaște — după cum veți vedea 
toate dorințele lor.

— V-am ruga să ne spuneți care 
fost în general dorințele pe care 
le-au exprimat cu prilejul anului nou 
motocicliștii noștri.

— Cun-osc din discuțiile pe care le-am 
purtat în fiecare zi cu ei, care le 
sînt în general dorințele. De fapt ele 
sînt doar două : cît n?ai multe mașini 

pentru

și

ati
si

sînt doar două : cit n?ai multe 
de calitate și trasee proprii 
toate probele motociclismului,

— La ce se referă în fond__  aceste 
deziderate, după părerea noastră în
dreptățite ?

— La achiziționarea mașinilor su
perioare pentru atingerea celor mai 
bune performanțe la regularitate și 
rezistență (probă la care ne-am a- 
firinat din plin) și motocros. In pri
vința traseelor ne gîndim la crearea 
— deocamdată —a unui circuit pen
tru viteză.

— Ce se face pentru împlinirea a- 
cestor dorințe ?

— Atît U.C.F.S. cît și colectivele 
sportive au făcut comenzi la fabricile 
din Cehoslovacia pentru cumpărarea 
celor mai noi modele de motociclete 
pentru regularitate și rezistență. Pres- 
tigiițj pe care l-am cucerit cu perfor- 
marrțtre noastre la „Cursa de 6 z3* “ 
ne-a deschis porțile spre fabricile de 
renume care ne vor servi cu mașini 
de ‘calitate superioară. Pentru reali-

nivel înalt, dar micii turiștii au> trecut 
cu succes probele impuse.

Pe primele trei locuri s-au clasat e- 
chipele școlii medii ,,Bolyai Farkas’*,  
care au avut o comportare exemplară 
atît ca disciplină cît și în concurs. Pro
fesoral Mol na r Ioslf de la această școală 
a dat un prețios sprijin concursului, 
mobilizind și instrulnd pe elevi.

loan Pitiș, coresp.

concursiFl cu premii
AL ZIARULUI NOSTRU:

ÎNTREBAREA Nr. 1
. (? puncte)

Unde au avut loc probele ecves- 
L tre ale ultimei Olimpiade?

ÎNTREBAREA Nr. 2
1 (10 puncte)

l O fază <iintr-un meci ,de fotbal... 
Atacă echipa Petrolul. Ploești. Za- 
haria reușește să treacă în dribling 
de stoperul echipei Progresul Bucu
rești, Caricaș, și trage la poartă'. Mln- 

; dru plonjează, dar semă mingea din. 
mîini. Balonul se rostogolește încet-

i încet spre linia porții:,.In ultiuna

Rezultatele concursului 
„Cine știe sport... răspunde!44

Concursul „Cine știe sport... răs
punde!" organizat în ziua de 28 de
cembrie 1957 la Bistrița a cunoscut 
un deosebit succes. Peste 1.000 de 
spectatori au umplut pînă la refuz 
sala Casei de cultură Gheorghe Coș- 
buc, asistînd la un spectacol foarte 
interesant.

Concursul pe echipe, jntre Știința 
Inoățămint și Progresul Bistrița a 
revenit primei formații alcătuită din: 
Titus Dealt, Tiberiu Rusu, Nicolae 
Crișan, Nicolae Marieșu și Ion Bră- 
țan.

Întrecerea individuală a fost cîști- 
gată de tînărul Nimlae Doloc, care 
a răspuns excepțional la toate în
trebările ce i-au fost puse. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Dumi
tru Cristea, Tit Liviu Pop, Marcel 
Bascii, 
zan și

Cele 
vitatea sportivă în Bistrița și. „ziarul 
Sportul popular" din 26 dec. au fost

Florian Gheza, Emil Sîngeor- 
Emil Moldovan.
două concursuri fulger: acti-

calificate ca „foar- 
le-au realizat re

ia adevărata olim- 
denumită „Cursa

zarea unui traseu se depun străduințe 
și sperăm că avînd înțelegerea și spri
jinul Sfatului Popular al Capitalei 
vom rezolva această importantă pro
blemă. Este necesar, cu atît mai 
mult cu cît spectatorii pasionați ai 
motociclismului ne-au sezisat de ne
numărate ori că nu au de foarte mult 
tin?p posibilitatea să urmărească în
treceri de viteză, în București.

— Pînă acum toate lucrurile sînt 
clare. Urmează să ne spuneți ce vom 
realiza cu ajutorul celor pe care ni 
le.ați expus mai sus.

— Trecem de fapt de acum în do. 
meniul angajamentelor pe care a- 
lergătorii noștri n-au uitat să și le ia 
tot în noaptea anului nou. Vă sînt cu
noscute rezultatele 
te bune“ pe care 
prezentanții noștri 
piadă motociclistă 
de 6 zile". Anul acesta cursa se va 
desfășura pe un traseu din R. F. Ger. 
mană. Băieții doresc — și n-avem mo. 
tive să punem la îndoială — să cuce
rească cel mai important trofeu al 
întrecerii „Cupa de argint" pentru 
națiuni, care- se_acordă echipei clasa
te pe primul loc.

— Perfect. Și noi, deopotrivă cu 
ciiitorii, sîntern impresionați de an. 
gajamentul motocicliștilor și le dorim 
din toată inima succes!' Știm însă că 
pentru obținerea acestei performanțe 
excepționale este nevoie de muncă, 
foarte multă muncă și colaborare în
tre toți factorii de răspundere. Am 
vrea să ne vorbiți tocmai despre ă- 

. ceste lucruri.

Mctocrosul supune pe concurenți la un sever examen din care nu este 
exclusă — după cum se vede în fotografie — nici trecerea riurilor

cîștigate de prof. Tiberiu Rusu și, res
pectiv, de Ion Călin.

★
Iubitori ai sportului, tineri sau mai 

vîrstnici, din Rm. Vîlcea s-au pregătit 
intens în vederea concursului. Do
vada : disputa strînsă dintre repre
zentativele colectivelor sportive 
Energia Iprofil și Flamura roșie Co-i 
merț. După un... meci palpitant a cîș-, 
tigrat la limită formația Flamura ro
șie Comerț, ailcătuită din : M Croi- 
toru, Șt. Filipescu, prof. Eugenia 
Bordea, dr Gr. Schileru, D Roși ana 
și Af, Lăzărescu.

Concursul individual a fost cîștigat 
de studentul Af Diaoonescu, urmat 
de C. Rădulescu. Șt Filire^cu, I. 
Ruisu și D Roșianu

Concursul fulger cu tema -sportul 
din localitate" a revenit prof. SHvia 
Darie, jar celălalt concurs f''ger, cu 
tema „campionatul mondial de fot
bal" a fost cîștigat de dr Virgil 
Popescu.

CC

CUPON DE CONCURS
Nr. 9

SPORTUL POPULAR nr. 3139

fracțiune de secundă, Mîndru se a- 
runcă din nou asupra mingii. Ata- 
canții Petrolului spun că a fost gol. 
Cei de la Progresul susțin. — bineîn
țeles ! — contrariul. Ținînd seama că 
în momentul cînd Mîndru a prins 
mingea din nou, ea depășise linia

porții ou mai mult de jumătate din. 
circonferința. ei, ce decizie va da ar
bitrul?

ÎNTREBAREA Nr. 3
(15 puncte)

Intr-o cursă ciclistă de 6 etape, 
alergătorul A. cîștigă 3 etape, iar 
alergătorul B. celelalte trei etape, in, 
etapele pe care nu le-au cîștigat, fie
care din cei doi alergători a ocupat 
locul al doilea. La sfîrși’tul cursei, 
se constată o perfectă egalitate de 
timp și de punctaj în clasamentul 
general. In această situație, cine e 
declarat câștigătorul cursei?



• Presupuneri — interesante — cu privire la tragerea ia sorți a serii lor finale • Sudamericanii favoriții 
a 45 de ziariști europeni. ® Părerile h<i Sepp Herberger ® Sistemul de disputare a calificărilor Gin nou ist

discuție.

Șase luni mai sînt pînă la eveni mentul fotbalistic cel mai de seama al 
- ■ țn special în cele care echipele lor

participa la turneul final din Suedia 
face simțit de pe acum. Fapte _care

anului 1958 și totuși în toate țările și 
naționale și.au cîștigat dreptul de a
(8—29 iunie), interesul suscitat se ,— —,.. - .. . . ■
să-l întrețină sînt destule. Pe de o parte pregătirile fiecărei , reprezenta
tive — care trebuie începute încă 
pe de alta numeroasele discuții care 
desemna echipa campioană i

din primele zile ale anului nou, — 
se fac în jurul turneului care va 

mondială și a șanselor fiecărei țări.

lapte in-
satisface

Spicuim cîteva din aceste 
teresante, care, desigur, vor 
curiozitatea iubitorilor de fotbal de la 
noi, deși fotbalul noslru a ratat oca
zia de â-și înscrie numele printre cele 
16 din Suedia.

TRAGERE LA SCRIfl SAU™ ?...

Mai întîi cîteva... presupuneri. Nu 
ale noastre, ci reproduse după ziarul 
italian „La Gazetta dello sport" care 
într-unul din numerele sale scrie că 
tragerea la sorți a grupelor turneului 
final (acesta va începe cu jocuri și 
clasament în grupe de cîte 4 echipe)) 
va avea loc la începutul lui februarie 
la Stockholm. Ziarul vîenez „Sport 
Funie — redînd o informație din sursă 
englezi — anunță însă că sir Stanley 
Rous a lăsat să se înțeleagă, în cursul 
unei declarații, că alcătuirea grupe
lor nu va fi lăsată exclusiv pe seama 
sorților și aceasta pentru a se asigura 
un succes financiar cert turneului 
final, și pentru a evita ca echipele ia- 
vorite sau socotite ca atare să se îri- 
fflnească în aceeași grupă. Astfel în- 

™ cit cele patru grupe ar urma să se 
te astfel:

G.. Austria,

Cehoslovacia,

Scc(ia, Italia

A : Argentina. R. F. 
Franța.

B : Anglia, Brazilia, 
U.RS.S.

C : Suedia, Paraguay, 
sau Irlanda de Nord.

D: Ungoria, Iugoslavia, Mexico, 
Israel sau Țara Galilor.

— E vorba totuși de presupuneri — 
coachide ziarul vienez.

Am vrea să credem și noi, pentru 
că tragerea la sorți anunțată n-ar 
mai fi tragere la sorți, ci tragere pe 
sfoară... Și în orice caz succesul teh
nic și prestigiul competiției maxime 
a fotbalului mondial nu porte fi sa
crificat de dragul unui succes financiar.

CENE VA CiȘTIGA?

Și acum să trecem la pronosticuri. 
Firește că cercurile fotbalistice inter
naționale sînt pasionate de această 
întrebare. Și agenția de presă „United 
Press" a făcut o anchetă printre 
ziariștii de specialitate din 15 țări eu
ropene. Rezultatul ? Brazilia și Argen
tina au întrunit sufragiul a nu mai 
puțin de 45 de ziariști, care au in
dicat aceste două țări drept favoritele 
turneului fina) din Suedia. Brazilia 
a totalizat 54 de puncte (după un sis
tem de punctaj dinainte stabilit: 3 
puncte locul 1, două puncte locul 2 
și un punct locul 3); iar Argentina 
52 puncte. In ordine s.au... clasat: 
Anglia cu 51 de puncte, U.R.S.S. cu 
34 de puncte, Ungaria cu 32 de puncte, 
Paraguay cu 8 puncte, Cehoslovacia 
și Franța cu cîte 6 puncte, Suedia 5 
puncte. Iugoslavia 4 puncte, Austria 
2 puncte, Mexic 1 punct și R. F. Ger
mană — campioana mondială — și 
Scoția 0 puncte.

De reținut că cele trei țări sudaine- 
ricane (Brazilia, Argentina și Para
guay) au totalizat 23 de pronosticuri 
pentru primul loc, iar toate echipele 
europene la un loc 16 pronosticuri 
primul loc. 

ta

t

bui să fie într-o condiție fizică ex
cepțională. Jucătorii sovietici sini a- 
devărați maeștri in controlul balonului 
și superiori jucătorilor noștri in vite
ză și în sărituri. Echipa U.R.S.S. va 
fi o grea piatră de încercare pentru 
toate echipele. La Londra am văzut 
jucînd o echipă franceză sfîrșită și o 
selecționată engleză în progres, dar 
departe de marea echipă de acum 
cîțiva ani. Cunosc însă pe englezi și 
voința lor extraordinară și nu-i vreau 
în aceeași grupă cu noi la turneul 
final. In schimb, francezii îmi par 
foarte vulnerabili".

O CERERE MAGHIARA

știe că la tragerea la sorți a 
patru serii ale turneului final 

prima 
seamă

Se 
celor 
(16 echipe vor fi împărțite în 
fază în patru serii) se

■*4

Portarul portughez Gomes respinge în corner printr-un salt spectaculos. 
Colegul său fundașul Virgilio îl mimează (fază din meciul disputat pe ceață 

de Italia și Portugalia, 3—0)
ca echipele sudaniericane să nu cadă 
în aceeași serie, pentru a nu se în- 
tîlni și elimina între ele. Deci, sud. 
americanii vor fi... trași la sorți în 
serii diferite.

Pentru un tratament similar ple
dează și o întîmpinare a federației 
maghiare de fotbal, cu privire la re
partizarea în cele 4 serii ale echipelor

cărilor va fi modificat înainte de cam
pionatul mondial din 1962 din Chile. 
Dacă nu va conta în primul rînd in
teresul financiar, atunci se va putea 
recurge la o nouă formulă; în caz 
contrar, se vor găsi de făcut obiec
țiuni ju sistemului eliminărilor directe. 
Ar însemna ca prin sorți să fie eli
minate echipe din cele mai puternice, 
a căror prezență în turneul final ar 
salva încasările.

CROSUL „SAN SILVESTRO"

ATLETISM
Paolo cea de _ .. _ 
naiului cros „San Silvestro”. La star
tul acestei probe care a măsurat 7440 
m. au fost prezenți 300 de atleți re- 
prezentînd 15 țări.

Victoria a revenit atletului Manuel 
Faria (Portugalia) care a marcat tim
pul de 21:37,4. Pe locul doi s-a clasat 
Suares (Argentina) — 21:58,4, urmat de 
belgianul Leenaert — 22:4,4. Campio
nul olimpic Vladimir Kuț se afla la 
conducerea cursei cu 1509 m. înainte 
de sosire dar suferind o 
chiulară a terminat pe 
ger preș).

întindere muș- 
locul cpt. (A-

DINECHIPELE SPANIOLE 
CAMPIONILOR” ÎNVINSE IN 

NAT...

„CUP,A 
CAMPIO-

etapâ' a 
spaniol

„Cupa
FOTBAL

In ultima 
campionatului 
cele două echipe care 
participă în _

campionilor Europeni" Sevilla și Real 
Madrid au fost învinse. Real Madrid a 
fost întrecută cu 3—1 de Saragossa, tar 
Sevilla a fost învinsă cu ‘ ‘ 
lencla.

1—0 de va-

MAGHIARI 
CAMP1ONA-

LOTUL FOTBALIȘTILOR 
ȘI IUGOSLAVI PENTRU 

TUL MONDIAL

Antrenorul federal maghiar Baroti 
Lajos a dat publicității lotul fotbaliș
tilor maghiari care își vor începe în 
cursul acestei luni pregătirile pentru 
campionatul mondial. Din lot fac parte 
3-8 jucători: 4 portari, io fundași, 6 mij
locaș! și ÎS înaintași.

Și în Iugoslavia a fost alcătuit lotul 
care își va începe pregătirile (prima 
etapă între 10 ai 19 ianuarie): Beara, 
Krivocucea, Vlriinici (portari); Trnko- 
vflei, Belln, SiJakovi'Cd, Nicollet, Spa ici, 
Zebet, Milntinovîci II (fundași); Boskov, 
Krftstici TI, Lubenovrcî, Kaloperovici 
(miilocași); Iîajkov. Pasici, Liposino- 
vici, Ogneanovicâ, Muici, Milvt'novîcl, 
jc*kovicl,  Sekuiarak, Vidosevici. Pett- 
kovici (înaintași).

Aceasta este o părere. Există însă 
și altele, exprimate altfel decît în 
formă dc... plebiscit. Iată, de pildă, 
părerea unui specialist notoriu : Sepp 
Herberger, antrenorul federal al se
lecționatei R. F. Germane. Herberger 
a urmărit în ultimul timp două în- 
tîlniri internaționale : U.R.S.S.-Polo, 
nia (al treilea meci) și Anglia-Fran. 
ța. Despre aceste jocuri a vorbit unui 
corespondent al ziarului italian „La 
Gazzetta dello sport" :

„Intîlnirea de la Leipzig dintre 
U.R.S.S. și Polonia mi-a demonstrat 
clar că echipele care vor voi să se 
comporte onorabil în Suedia vor tre- • Intr-un meci restant din campio- 

Ungariei, U.R.S.S., Cehoslovaciei 
Iugoslaviei. Forul din Budapesta 
va adresa în acest sens la F.l.F.A.

Federația iugoslavă va sprijini a- 
ceastă cerere.

fi 
se

DIN NOU FORMULA DE DISPUTARE!

Sistemul de desfășurare a prelimi
nariilor campionatului mondial 1958 
a și început să stîrnească discuții și 
obiecțiuni. Cînd s-a întrunit comisia 
de organizare a campionatului în șe
dință urgentă la Lausanne pentru 
a decide în privința calificării Israe
lului, s-au purtat discuții și referitor 
la formula de disputare a prelimina
riilor. Discuțiile — după cum sublinia 
reprezentantul federației italiene, O. 
Barassi, într-o declarație iăcută pre
sei italiene după această ședință — au 
dus la concluzia că formula adoptată 
de data aceasta (calificarea pe 
grupe de cite 3 echipe) a falsificat 
mult situația, justificînd preocuparea 
pentru o schimbare a sistemului pe 
viitor. Foarte mulți s-au declarat fa. 
vorabili formulei clasice, aceea a eli
minărilor sau a calificărilor directe, 
chiar dacă numărul mărit de înscrieri 
în campionat ar cere o dublare a pe
rechilor. Este vorba de jocuri tur-retur 
eliminatorii (sistem cupăj în loc de 
jocuri pe grupe de cîte 3 sau 4 echipe. 
Rămîne de văzut cum vor evolua a- 
ceste discuții și dacă sistemul califi-

• In noaptea 
de 31 decembrie 
disputat pe străzile 

orașului brazilian Sao 
a 33-a ediție a tradițio-

zilei 
s-a

natul Italian Milan a terminat la egali
tate cu Padova: 1—1 (0—0). Padova a 
condus din min. 65 prin golul înscris 
de Hamrin (al doilea în clasamentul 
golgeterilor), iar gazdele au reușit ega- 
larea abia în min. 88 prin Sciiiafflno. 
Padova a „urcat” în clasament la lo
cul doi, Iar Milan la locul 12.
• Meciurile din „Cupa Campionilor 

Europeni” dintre Real Madrid și Sevilla 
se vor disputa astfel: 23J. la Madrid. 
6.III. la Sevilla, iar 19.III — în caz de 
egalitate — la Valencia sau Barcelona. 
Primul meci dintre Milan și Borussia 
Dortmuna se va disputa la 12.11 la 
Cortmund, returul nu a fost încă fixat.

LA 8 FEBRUARIE : TRAGEREA LA 
SOtRTI IN CAMPIONATUL MONDIAL

• Comitetul de organizare a celui 
de al 6-lea campionat mondial de fot
bal a anunțat că tragerea la sorți pen
tru stabilirea celor 4 grupe (prima fază 
a finalei) va avea loc la « februarie 
la Stockholm. Tragerea la sorți va fl 
transmisă ia radio și la televiziune și 
va avea loc în prezența reprezentan
ților celor 16 țări calificate în finală. 
Primele 24 de partide se vor desfășu
ra în li2 orașe : Stockholm, G&teborg, 
Malmoe, Narrkoeplng, it ‘ "
Halmstadt, Udevalla, Borras, 
Qrebro, " ■*  - ~ ~
pa 
Pe

tru stabilirea celor 4 grupe (prima fază 
la Stockholm. Tragerea îa sorți” vâ**fî  
transmisă ia radio și la televiziune șl 
va avea loc în. prezența reprezentan- 

Primele 24 de partide se vot desfășu-

N&rrkoeplng, Helsingborg, 
", ' "... Vesteras,
EskUstuna,, Sandviken. Echi-

Suediei va disputa toate partidele 
stadionul Rasunda din Stockholm.

CONSFĂTUIRI FOTBALISTICE 
MAGHIARO—IU GO S LAVE

Reprezentanții federațiilor de tot
ale R.P.F. Iugoslavia și R.P. TJn-bal ___ .. ,

gare s-au întîlnlt recent la Budapesta. 
In cadrul conferinței care a avut loc 
s-a hotărit de comun acord, ca înce- 
pîr.d din anul 1958 echipele reprezen
tative ale celor două țări să se întil- 
nească de cîte două ori în fiecare an. 
In 1958 prima întîlnlre va avea loc la 
20 aprilie, la Budapesta, iar cea de-a 
doua la 5 octombrie, la Belgrad.

CEI MAI

ACTUA
BUNI SPORTIVI MAGHIARI 
Ai ANULUI 1957

„Nepspor?*  din Budapesta 
o interesantă anchetă cu

VLADIMIRLU!

Brazilia laîn
Silvestro, care 
anului nou la 

Paolo, recordmanul

Ziarul 
a făcut 
privire la cei mai buni sportivi ma
ghiari ai anului 1957. In urma an. 
chetei s-a obținut următorul clasa
ment : 1. Fulop Milialy (scrimer) ; 2. 
Berczik Zoltan (tenis de masă); 3. 
dr. Szabo Miklos (atlet.sm); 4. 
Szabo Laszlo (șah); 5. Rozsavolgyi 
Istvan (atletism); 6. Novak Gabor 
(canoe); 7. Mosoczy Livia (tenis de 
masă); 8. Csanyi Rajmund (gimnas
tică); 9. Barany Arpad (scrimă); 10. 
Bognar Judith (atletism).

In sporturile pe echipe clasamen
tul este următorul: 1. Echipa de fot
bal Vasas Budapesta care a cîștigat 
pentru a doua oară „Cupa Europei 
Centrale"; 2. Echipa reprezentativă 
de floretă campioană mondială; 3.. 
Echipa de fotbal Tatabanya — cla
sată pe primul loc în turul campio
natului maghiar.
DESPRE PROIECTELE

KUȚ

înainte de a pleca 
tradiționalul cros San 
a avut loc in noaptea 
Sao Pcxilo, recordmanul mondial 
Vladimir Kuț a făcut o declarație 
unor ziariști străini în ce privește 
proiectele sate pe anul 1938.

— Mulțumesc grupului de ziariști 
— a spus Vladimir Kuț — care 
m-au ales în fruntea celor mai buni 
sportivi ai lumii, dar cred că acest 
loc l-ar fi putut ocupa și Jungwirth. 
Dacă azi mai sînt în fruntea ce'or 
mai buni sportivi, acest loc nti-1 voi 
mai putea deține multă vreme. Am 
30 de ani și sînt destul de „bătrîn" 
pentru sport. Acum e rîndul tineri
lor să corecteze recordurile. Cele mai 
mari șanse pentru corectarea recor
durilor lumii în probele de fond — 
după părerea mea — !e au Bolot
nikov, Pirie și Ibbotscn. Cel mai 
important obiectiv al anului 1958 
este campionatul european de la 
Stockholm. Cred că recordurile Ia 
5.000 m. și 10.000 m. sînt în pericol. 
Nu m-aș mira ca recordul pe 5.000

Anul sportiv 1957 In discuția gazetarilor englezi
Redactorul de sport al postului de 

radio britanic, Peter Wilson, a între
prins o originală anchetă jn rîndul 
colegilor săi de specialitate de la re
dacțiile ziarelor engleze punîndu-le 
urinat oare a întrebare: „Care a:t fost 
cele mai remarcabile evenimente spor
tive ale anului 19572" Desigur, răs
punsurile au fost adesea pătrunse de 
subiectivism, iar altele reflectă inte- 
resuil pentru anumite activități spor
tive fără valabilitate generală. Soco
tim totuși interesant să redăm toate 
răspunsurile, în ordinea sufragiilor 
întrunite :

Evenimentui No. 1 : Victoria lui 
Carmen BasUio asupra lui Ray Sugar 
Robinson, în meciul pentru titlul mon-

Referltor la noua competiție, „Cupa 
Dunării”, s-a hotărî t ca ea să se 
dispute chiar în anul campionatului 
mondial de fotbal. Prima „Clipă a Dună
rii” va fi organizată în R.P. Ungară, 
urmînd ca data disputării jocurilor cît 
și alegerea echipelor * participante să 
se stabilească peste o lună.
• Echipa selecționată de fotbal a 

orașului sofia a jucat la 1 ianuarie cu 
o selecționată din Saar, pe care a 
vins-o cu scorul de 2-1 (1-11.

MECIURI AMICALE

în-

repurEchipa maghiară Tatabanya a 
tat un frunjos succes în Germania Oc
cidentală învingînd pe fruntașa clasa
mentului F.C. Niimberg (grupa sud!) cu 
3—1. Csepel a jucat eu Milnchen 1860 și 
a fost întrecută cu 2—1. M.T.K. după 
ce și-a încheiat turneul în R.D.G. a 
jucat la Kassel (RFG) unde a fost între, 
cută eu 3—2 de formația Hessen.

Echipa secundă a Bulgariei se aflS 
în turneu în Indonezia. La Djakarta ea 
a întrecut reprezentativa Indoneziei cu
2— 0, Iar eu 1—0 echipa vieneză Wacker 
care se află în turneu în Indonezia.

Alte rezultate: Roit Weiss Essen—Re
prezentativa Sofia 2—3. F. C. NUrnberg— 
Gomik Zabrze 1—o, Reutlingen—Sturm 
Graz 8—2, 
Belgrad 2—L 
dapesta 2—1. 
Mostar o—4.
3— 1, Partizan

Sei. Basel
1-3 (1-2);
Vienne 2-L

HOCHEI

Kicker Offenbach—Partiza» 
Schwelnfurth—Csepel Bu- 
vorwărts Berlin—velej

Cervena Zvezda-Monaeo 
Belgrad—F.C. Nantes 3—1. 
(Elveția)—Partizan Belgrad

Nacional Montevideo—First

© Echipa sovietică 
de hochei pe gheață 
Spartak Moscova a 
susținut la 31 decem- 

întîlnire de la sosirea în 
, jucînd la Kaltowice eu 

echipa locală Gomik. Hochelștii po

brie a doua 
R.P. Polonă,

m. să fie doborît cu o p-r.urmanță 
în jurul a 13 min. 30 sec.!

PERFORMANȚELE SPORTIVILOR 
DiN R. D. GERMANA

Ziarul „Deutsches Sport Echo" 
din Berlin dedică o pagină întreagă 
sportivilor fruntași care au obținut 
in anul înființării Federației Germa
ne de Gimnastică și Sport (1957)] 
performanțe care cinstesc mișcarea 
sportivă democrat:că din Germania. 
Astfel Gisela Birkenmayer-Kohțer 
a adus 30 victorii internaționale pa
triei sale. Manfred Pretissger a sărit 
4,52 m. la prăjină, Helmut Reckna
gel a ocupat primele locuri la con
cursurile internaționale de sărituri 
pe schiuri de la Holmenkollen și 
Planica, Hans Zierold a obținut un 
valoros record european la notațiet 
Fritz Janke a realizat două recorduri 
ta 5.000 m. și 10.000 m., echipa de 
ciclism (Schur, Meister II, Grunwald1,, 
Henning, Stolper și Braune) au cîș- 
tigat ediția 1957 a ,,Cursei Păcii" etc. 
Aceștia sînt cei mai reprezentativi 
sportivi din R. D. Germană care prin 
performanțele lor s-au făcut cunoScuți 
in întreaga lume.

LISTA CELOR MAI BUNI 
HALTEROFIL! Ai LUMI!

Hal-, 
celor, 
1957.

Federația Internațională de 
tere a dat publicității lista 
mai buni halterofili ai anului 
In rîndul celor 70 de halterofili (cîte 
10 la fiecare categorie) întilnim nu
mele a 44 halterofili sovietici față de 
12 americani. Lista celor mai bune 
performanțe exprimă din n’in încă- 
odată superioritatea evidentă a spor
tului cu haltere în U.R S.S. La cele 

șapte categorii, pe primele 
se află sportivi sovietici.

Iată numele halterofililor 
ocupă primele locuri:

Categoria cea mai ușoară : 
Dl MIR STOGOV 345 kg. Cat 

ușoară : EVGHENII MINEAEV 362,5 
kg. Cat. ușoară : V. BUȘUIEV 385 
kg. Cat. semi mijlocie.BOGDANOVț 
SKI 421,5 kg. Cat. mijlocie: TRO-*  
FIM LOMAKIN 450 kg. Cat. semi 
grea: ARCADll VOROBIOV 470 kg- 
cat. grea: ALEXEI MEDVEDIEV 
500 kg.

locuri

care

VLA-
semi

dial la categoria semi-miflocie.
tv. No. 2 : Recordul lui Derek Ibbot- 

son pe I milă (3:57,2).
Ev. N'o. 3:„Reoenirea"' extraordinară 

a lui Vladimr Kuț, recucerind recordul 
mondial la 5.000' m.

Ev. No. 4: Bob G uitovski șterge de 
pe tablă un record vechi de 20 de ani.

Ev. No, 5: Afirmarea sportivilor din 
Extremul Orient; recordul mondial al 
atletei chineze Tsen Fen-lun și cuceri
rea de către Japonia a Cupei Canadei, 
la golf.

Ev. No. U.Succesul tenismanei negra 
ALthea Gibson, care a înfrînt toalțț 
piedicile, ajun girul prima în lume.

Ev. No. 7-.Anglia și-a păstrat suprem 
mația mondială în cricket...

lonezi au terminat învingători cu aCSSH 
rul de 6-3

r
în< 

(Ans
run- 
aflS mă
rite

realizat

• Tn seara zilei atj
31 decembrie a 
ceput la Hastings 
glia) tradiționalul 

neu internațional de șah. După 4 
de, în fruntea clasamentului se 
marele maestru sovietic Keres șl 
rele maestru iugoslav Gligorici cu 
2'/, puncte și o partidă întreruptă fie" 
care. Același punctaj l-au realizat 
după 4 partide cehoslovacul Fillp și 
englezul Clarke.

O La 1 ianuarie a luat sfîrșit Ia 
Gdteborg turneul Internațional de șah' 
organizat de clubul din acest oraș, cu 
ocazia împlinirii vîrstel de 50 de ani 
de viață a cunoscutului maestru inter
național Gedeon Stahlberg. La turneu 
au luat parte șl marii maeștri sovietici" 
Ragozin și Flohr. Pe locul întîi s-a 
clasat Stahlberg cu 6 puncte, urmat 
de Flohr șl 
flecare cîte 

SCHI

Ragozin care au totalizat 
5'A puncte.

• In cadrul unui 
concurs de sărituri des-, 
fășurat Ia Garmlsch Par- 
tenklrchen (RFG) pa

primul loc s-a clasat austriacul Eggerth 
cu două sărituri de 88 șl 85 m. Pe lo
cul doi s-a situat schiorul sovietic Sa
rnov, care s-a dovedit cel mai bun 
, .stilist”.

CAMPIONII UNGARIEI PE 1957

u Recent s-au desfăcu- 
TFIIK UF rat campionatele de
ILnid UL hIavh tenis a'e masă ale 

Ungariei. Iată rezulta
tele finalelor: simplu b'ărbați: Berczik— 
Gyetvai 3—0, simplu femei: Koczian— 
Kerekesne 3—1, dublu femei: Lantosnfe, 
Kerekesne—Koczian, Mosoczi 3—1, du-’ 
blu bărbați: Bercziț. Bubonyi—Gyetvai. 
Csen-der 3—0, dublu mixt: Berczik, Lan- 
tosne—Bubonyă, Matg 3—2
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a întrebat:

<ni face deosebită plăcere să salut 
toți prietenii mei din București. Spl
it Crăciunului să fie cu voi. 
îțăsciinzînd la întrebarea dvs.. aș 
ine că doresc să aduc țării mele șl 
'erației un nou record mondial, iar 
că meciul U.R.S.S. — S.U.A. se 
Uizează în iulie aș area să concurez 

succes în această mare întrecere 
'emoțională.
Primirea ce mi s-a făcut in Rominia, 
septembrie trecut, a fost minunată 

am ar,reciat-o în mod deosebit.

fc e- .'î.'S.r
Ebu’m«x ’’ ■

Al dvs. sincer, 
PARRY O’BRIEN 

ti

se ridice din masa tine-

Cei 1,77 m. ai mei de acum nu mă mulțumesc și mă voi strădui pentru 
un record și mai bun în anul ce vine.

TSEN FEN-IUN
mai bine pe sportivi și aceasta nu numai 
în vederea apropiatelor Jocuri Olimpice care

’ ■ -■■■■■.

tru sănătatea și capacitatea fizică a
fiecăruia. La noi nu este înțeleasă
valoarea halterelor și aș dori ca opi
nia publică să recunoască halterele ca 
un sport, iar halterofilii să fie con
siderați ca atleți adevărați și nu ca 
gladiatori.

Cîteva zile ne mai despart de anul 
1958. Ce ne va aduce el ? Pentru 
mine într-adevăr nou va fi faptul că 
în sfîrșit voi încheia întrecerile de at-

.ikaHMHBa»

Bcipen H<MbKO B

«eMiiMOH.HCTBaX

CoBercKMe BOJiertOorntciKM coOitpacTcji xoposp noOTOTOBM

Blowy cpewcHu u nontrramcri BepHyit yipaneHHoe 3BaHiie

C PyMHHCKoB HaposHotî PecnyG.wKOlî y iishh CBB3aHo mho?;

cepi>e3HHe 3aHHiHn xerxolt aijieTMKOiî a Oyjty buci 

BOJiefloojie. npexcTonr Miioro MHrepecHax

Mockbh, CCC? h, «aro sen, b aBrycrș, na

iteHa aimno hoboo ■'*^jiD'taeiCH B'iVu, «tio lenepB

sgoiinx Eocno'/jggyyit, B 3toH roqTj^™gMHOă pipase MHe ușor

In 1958 aș dori să traduc în fapt 
un proiect pe care-1 nutresc încă din 
1956. Aș vrea să susțin o serie de 
conferințe și demonstrații în toate șco
lile de aci, în insulele Havai, despre 
folosul măririi rezistenței fizice pen

Ne răspund astăzi: atletul Parry O’Brien» fotbalistul Igor IVeiio. atleta
Tseia Ftendiin, ciclistul Fawslo Coppi, halterofilul Tommy Kono, volei-
batista Alexandra Ciudiraa gi trăgătorul Iosif Sîrbu

In anul ce vine, pentru mine însumi 
aș dori să încerc ameliorarea recordu
rilor mele precedente. Aș vrea de ase
menea să repet ceea ce am reușit în 
1956: anume să întrec recordurile 
mondiale în trei categorii diferite, în 
mai puțin de 2 luni. Firește, aș dori 

letism și voi evolua exclusiv în com
petițiile de volei. Mă așteaptă multe 
întîlniri interesante în campionatul 
Moscovei, al Uniunii Sovietice și în 
sfîrșit în august la campionatele euro
pene. Voleibalistele sovietice sînt ho- 
tărîte să se pregătească bine și vor 
încerca să recîștige titlul pierdut.

De Republica Populară Romînă mă 
leagă multe amintiri plăcute. In a- 
ceastă țară ospitalieră am obținut nil 
o dată performanțe de valoare, la rea
lizarea cărora a contribuit prietenia 
pe care mi-au arătat-o iubitorii spor
tului din Romînia.

Doresc din toată inima sportivilor 
romîni mari succese și, ceea ce e și 
mai important, o viață pașnică și fe
ricită I

A. CIUDINA'

Răspund telegramei 
Dvs. prin care-mi soli
citați să comunic public 
dorința ce o vreau în
deplinită din toată ini
ma în anul 1958. Astfel, 
urez din tot . sufletul să

rilor sportivi mult aștep
tatul mare campion. De 
asemenea, urez ca. orga
nizațiile noastre sporti
ve să poată pregăti cît 

pentru 1958, ci, mai ales, 
se vor desfășura în Italia.

Salutări cordiale, 
FAUSTO COPPl

să pot reprezenta din nou țara mea 
la campionatele mondiale de haltere, 
care se vor desfășura la Stockholm.

Prin aceste două reușite, cred că aș 
contribui la răspîndirea sportului hal
terelor aci în Havai și aș face pe șco
lari (cetățenii de mîine) conștienți de 
importanța sănătății.

De asemenea doresc să-mi exprim u- 
rarea către toți cititorii ziarului dvs., 
pentru un an bun.

Al dvs. sincer, 
TOMMY KONO

In 1958, echipa reprezentativă a 
Uniunii Sovietice va lua pentru pri
ma oară parte la turneul final al 
campionatului mondial de fotbal. Aș 
fi foarte fericit să facem față cu suc
ces acestei importante competiții. Ca 
membru al formației „Spartak“ Mos
cova îmi exprim dorința să recîști- 
găm în anul care vine titlul de cam
pioni ai țării, titlu care a revenit în 
1957 eternilor noștri adversari, dina- 
moviștilor din Moscova.

Transmit un fierbinte salut tuturor 
fotbaliștilor romîni. Le urez succese 
-în muncă, învățătură, sport și în via
ța particulară.

1. NETTO

Planurile mele pe 11958?
Aș dori în primul rînd ca și in acest 

an să obțin succese internaționale pe 
măsura celor din 1957. Nu-mi vor da 
pace nici recordurile pe noile ținte. 
Și, însfîrșit, la Moscova în vara a- 
cestui an se vor întîlni cei mai buni 
trăgători din lume. .4ș fi nespus de, 
fericit să pot aduce patriei mele un 
titlu de campion mondial. In orice 
caz voi face tot posibilul, nu.mi voi 
precupeți nici un efort, pentru a-mi 
realiza planul propus acum la început 
de an nou.

Z .1
IOS1F SIRBU 

maestru emerit al sportului


