
FROLETAPI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

4TLETISM
» In iunie, un mare concurs in

ternațional la Vancouver (Ca
nada)

Federația canadiană de atletism va 
[rganiza între 5 <1 8 Iunie la VANCOU
VER un mare concurs internațional. La 
[cest concurs au fost invitați să par- 
ncipe unii dintre cei mai buni atleți 
[in lume în frunte cu Vladimir Kuț 
LT.R.S.S.), Charles Dumas (S.U.A.), John 
Landy (Australia), Stanislav Jungwirth 

Cehoslovacă), Boby Morrow (S.U.A.), 
«an Lewandowski (R.P. Polonă), Ro- 
«M.oens (Belgia). Manfred Germar 

Germană) $1 alții.

till
[Finanțe-Bănci — Reprezenta

tiva Sileziei 6 jum. — 3 jum.
Marți după amiază reprezentativa Sl- 
rziei^a 'susținut cel de al doilea meci în 
apnală ju-eînd la 16 me-e împotriva 
prmație: Finanțe-Bănci. Prestînd un joc 
[ai b-in, gazdele au obținut victoria cu 
['2—3: Cel mai bun din formația Fi-
anțe-Bănci s-a dovedit a fi din nou 
[nărui Adrian Negrea care a cîștigat o 
rălucltă partidă de atac la ChranowslU. 

[e asemenea. Samarian, Israilovicj și 
lena Golan au terminat învingători în- 
h ni rile susținute. “' 
In gura victorie a 
pownik care l-a 
tilă II.

HANDBAL DE SALĂ

Diîi echipa poloneză 
fost obținută de Pro- 
întrecut pe Gh. Ga-

partachiada de iarnă 
în orașul București

bine de o Iurtă, de 
din capitala țării 

în cea de a

ds numă- 
București. 
mai bună
23 August

ioledioul sportiv Minerul Lupeni a organizat, in cadrul Spartachiadei de 
urnă. un frumos concurs de popularizare. Iată un grup de pariicipanti la 

acest concurs.

e la Comisia Centrală de organizare
a Spartachiadei tineretului

In ziua de 20 ianuarie a.c., a avut loc ședința Comisiei centrale 
Spartachiadei tineretului.

Comisia a analizat modul în care se desfășoară Spartachiada 
e iarnă a tineretului și a stabilit prelungirea etapei I pînă la data 
e 16 februarie 1958.

Comisia centrală a Spartachia dei tineretului cheamă toate co- 
lisiile regionale, raionale, orășen ești, comunale și colectivele spor- 
Ive, să intensifice munca de orga nizare a Spartachiadei de iarnă, 
lobilizînd un număr cît mai mare de tineri să participe la concursu- 
le etapei I.

La punctul doi al ordinei de zi, Comisia centrală a discutat și 
poptat regulamentul Spartachiadei de vară a tineretului.

COM ISIA CENTRALA DE ORGANIZARE
A SPARTACHIADEI TINERETULUI
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Sportivii participă activ 
în campania de alegeri Ăoî cabane Ia dispoziția, 

amatorilor de turism
Demonstrînd nemărginita încredere 
maselor largi de oameni ai rouna maselor largi de oameni ai mun

cii în partid și guvern, campania de 
alegeri își continuă desfășurarea, 
constituind o dovadă vie a democra
tismului profund al orânduirii noastre 
politice. Sute de mii de oameni din 
ioate orașele și satele țării participă 
la entuziastele adunări de propunere 
a candîdaților Frontului Democrației 
Populare. In regiunea București, de 
pildă, pînă la 19 ianuarie peste 
140.000 oameni ai muncii au partici
pat la adunările în care au fost 
propuși 2.650 de candidați ai F.D.'P. 
în alegerile de la 2 martie. In lis
tele electorale au fost înscriși pînă 
acum. în această regiune. 663.700 
cetățeni cu drept de vot. Cifre la fel 
de impresionante indică amoloarea 
campaniei de alegeri și în celelalte 
regiuni ale țării. Oamenii muncii din 
regiunea Iași au propus pînă acum 
3.162 candidați. In Regiunea Auto
nomă Maghiară au luat parte la 
adunările pentru propunerea candida-

Roșie (cu circa 4003 participant!). 
In schimb, în raioanele 1 Mai și Le. 
nin, pînă la 15 ianuarie, numărul 
participanților era numai de 2036 și 
respectiv 2320...
• întrecerile au fost privite cu 

multă seriozitate țntr-o serie de co
lective sportive ca Sănătatea, IPROFIL 
și colectivele școlilor medii nr. 22 — 
Gh. Lazăr, nr. 8, nr. 20 — Gh. 
Șincai etc. In a'.te colective spor
tive s-a realizat prea puțin față de 
posibilitățile colectivelor respective. 
Este vorba de Uzinele 23 August, 
Republica, Industria Bumbacului B, 
Fabrica de confecții Gh. Gheorghiu- 

*

ților F.D.P. peste 72.000 cetățeni. 
In regiunea Constanța, peste 160.000 
cetățeni au propus pe cei 2.836 can
didați pentru circumscripțiile elec
torale comunale, orășenești, raionale 
și regionale, iar în regiunea Cluj, 
cei 180.000 pârtie panți la adunările 
cetățenești au propus 62 candidați 
în circumscripțiile regionale, 330 
candidați în circumscripțiile raionale, 
469 în cele orășenești și 3.544 can
didați în circumscripțiile electorale 
comunale. Printre zecile de mii de 
candidați ai F.D.P. în alegerile de 
deputați în sfaturile populare se gă
sesc muncitori, ingineri, tehniceni și 
funcționari, activiști de partid și de 
stat, oameni de știință, cultură, artă, 
sportivi, țărani muncitori, colectiviști 
și muncitori agricoli din G.A.S.-uri 
și S-M.T.-uri, gospodine, oameni din 
cele mai diferite sectoare de muncă, 
români și reprezentanți ai minorită
ților naționale, membri și nemembri

(Continuare în pag. 3)

a tineretului
I

Dej, complexul Grivița Roșie. Mai 
grav este faptul că în unele colec
tive sportive, la data de 15 ianuarie 
întrecerile Spartachiadei de iarnă 
nici nu începuseră: Postăvăria Ro- 
mină, Cimentul, Etectrocablul etc.

• Este de remarcat de asemenea 
că marea majoritate a participanți- 
lor s-a înregistrat la șah. gimnas
tică și tenis de masă, în timp ce la 
sporturile de iarnă participarea a 
fost mult prea redusă. Firește că 
unii vor justifica aceasta prin fap
tul că n-au fost condiții favorabile 
pentru practicarea schiului și a pa
tinajului. Totuși, este de subliniat 
că și atunci cînd aceste condiții au 
existat, colectivele sportive bucureș. 
tene n-au căutat să le folosească.

• Ar fi de dorit ca întrecerile din 
cadrul acestei populare competiții de 
masă să fie privite cu mai multă 
seriozitate, în special de către noile 
consilii sportive ale colectivelor. In 
acest sens, acestora le revine sar
cina să organizeze cît mai multe în
treceri, mobil izînd un număr sporit 
de tineri. Spartachiada de iarnă a 
tineretului să însemne și pentru ora
șul București un real succes al miș
cării sportive de masă.

Pentru îmbunătățirea muncii
în domeniul vînătoarei și pescuitului sportiv

decu instaurarea regimuluiO dată 
democrație populară în țara noastră, 
s-a deschis drum nou și pentru sec
torul vînătoarei și pescuitului sportiv 
în apele de munte și șes.

Desființîndu-se privilegiile de orice 
fel, partidul și guvernul au statornicit 
ca toate bunurile țării să fie puse în 
slujba ridicării nivelului economic și 
cultural al poporului nostru muncitor. 
In aceste preocupări este cuprinsă și 
vînătoarea și pescuitul sportiv sub 
toate aspectele lor, ținîndu-se seama 
de rolul ce-1 are acest sector ca fac
tor de sprijinire al economiei națio
nale, de educare a oamenilor muncii 
în spiritul dragostei față de patrie 
prin cunoașterea bogățiilor și frumu
seților ei naturale.

Această grijă își găsește expresia 
în legile și dispozițiunile care regle
mentează organizarea și gospodărirea 
vînătoarei si pescuitului sportiv învînătoarei și pescuitului sportiv 
statul nostru democrat popular.

Intr-adevăr, prin art 1 din Decre
tul Nr. 76 privind economia vînatului, 
se stabilește că „Vînatul este proprie
tatea statului ca bun al întregului po-

1

Iubitorii turismului din regiunea Baia Mare au primit itri nou dart 
de curind, la Izvoare, în regiunea muntelui Igniș, in mijlocul unui mi
nunat decor natural, cu luminișuri și piraie care curg pe marginile pă
durilor de molid, au fost inaugura te două noi cabane turistice.

Prima este cea a I££.T. Baia Mare, iar cea de a doua este con
struită din fondurile O£.L- Alinte ni ar a și Produse Industriale Baia 
Mare.

1n acest an își vor construi aci noi cabane întreprinderile „Unio~ 
Satu Mare și „Dezideriu Huliră' din Baia Mare.

In clișeu, cele două cabane nou construite la Izvoare.
Text și foto :

V. SASARAXU—corespondent

Constituirea primelor federalii 
pe ramura de sport

Reorganizarc.i mișcării noastre spor
tive a cuprins întreaga țară. In re
giuni și raioane, la orașe și sate, se 
simte la tot pasul suflul nou de viață 
care străbate mișcarea sportivă, se 
remarcă tot mai pregnant transfor
mările intervenite în metodele de 
muncă, în conducerea activității spor
tive. Alegerile noilor organe sportive 
au demonstrat din plin necesitatea re
organizării, aflată în curs de desfă
șurare, au arătat maturitatea activiș
tilor noștri sportivi, ca și a maselor 
de sportivi, care și-au spus cu hotă- 
rîre cuvîntul, făcînd bilanțul rodnice
lor înfăptuiri de pînă acum, criticînd 
lipsurile și neajunsurile manifestate 
în ultimii ani și venind cu propuneri 
constructive, chibzuite, pentru bunul

de MANOIE BODNĂRAȘ
Președintele Comitetului 

de Organizare a U.C.F.S.

iar în art. 4 din același Decret
că „Dezvoltarea eco-

por”, 
se precizează 
nomiei vînatului, paza și ocrotirea vî
natului sînt de interes național”.

Din enunțarea acestor două princi
pii care stau la baza organizării și 
punerii în valoare a teritoriului vînă- 
toresc, rezultă că în primul rînd vîna
tul, exercitarea vînătoarei și pescuitu
lui sportiv nu mai sînt un privilegiu 
al unei anumite pături sociale, cum 
era odinioară.

In al doilea rînd se desprinde clar 
și fără echivoc, că la paza și ocroti
rea vînatului și a pescuitului, adică 
Ia păstrarea și înmulțirea tui este 
chemat să contribuie fiecare cetățean, 
fie el muncitor în fabrici, pe ogoare 
sau în birouri, fie el cărturar sau ar
tist.

Fiecare în felul lui poate să pună

'. 2: In ajutorul organelor 
sportive nou alese. 
Bucegii, tint o gazdă 
bună pentru schiori, 
articol de D. Stăncu- 
lescu.
Poșta redacției.
Invitație la cercetare 
istorică (II), articol de 
Țicu Simion.

Turul Egiptului.
Unde se va desfășura 
turneul F.I.F.A. pentru 
juniori.
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mers al activității xiitoare. Prin terw 
minarea, în ansamblu, a acțiunii deț 
alegeri în cadrul colectivelor sportive^ 
s-a încheiat încă o etapă în muncat 
de reorganizare. Consiliile colectivelor; 
sportive 
muncă, 
maselor 
vind în 
dornici 
să pună umărul peniru 
problemelor ce le stou în față.

Astăzi, mișcarea noastră sportivă 
face un nou pas înainte pe drumul 
reorganizări’: SE TRECE LA CON-* * 
STITI IREA PRIMELOR FEDERATIT 
PE RAMURĂ DE SPORT. Este un

Turneul formației feminine iu
goslave Locomotiva Virovitica 

tatîine sosește în tară formația femi- 
[nă de handbal de sală Locomotiva 
[rofyitica (R.P.F. Iugoslavia). Răspun- 

invitația uecției de handbal a 
Bpctivului Progresul Steagul roșu for- 
feția iugoslavă va participa ia un tur- 
ki. cfebutînd prin meciul pe csre-1 
k susține sîmbătă. în sala Floreasca. 

compania echipei Progresul Steagul 
[șu. -continuarea turneului, Loco-
[otiva^^Bpvitica va mai juca la Orașul 
[aiin.^^V Mureș și din nou la Bucu- 
Lști.

A trecut mai 
rid tineretul 

luat startul în cea de 
il-a ediție a Spartachiadei de. 
irnă. Să încercăm să facem o scurtă 
•ivire de ansamblu asupra rezulta- 
*lor obținute pînă acum...
• Prima constatare este că între. 
irile n-au fost organizate, peste tot, 
Inform, indicațiunilor primite. De 
ci rezultă un număr rrje de parti- 
painți, dacă ținem seama 
|1 sportivilor din orașul 

oane o situație 
' doar raioanele 
)0 participant!) și Grivița au pornit cu forțe noi 1*  

bucurîndu-se de încredere*  
de iubitori ai sportului și a- 
fruntea lor activiști destoinic^ 
de frumoase realizări, gata 

rezolvarea

(Continuare in pag. 4-g)

o cărămidă la clădirea unei concepții 
de ocrotire a vînatului și a pescuitul 
lui, resurse naturale, pe care noi, ge
nerația de azi, avem dreptul să o pu
nem integral în valoare, în așa fel 
îneît să asigurăm prezentului un fo- 
los cît mai ridicat posibil, cu condî-, 
ția însă, de a se păstra această bogă
ție națională șî pentru generațiile vii
toare. In același timp, vînătorul de azi 
trebuie să se deosebească fundamen
tal de cel din trecut, prin aceea ca 
lui nu-i mai este îngăduit să cutreerei 
teritoriul vînătoresc începînd de lai 
baltă și pînă în golurile de muntej 
pentru a curma firul zilelor celui din
ții vînat ce-i iese în cale. Vînatoruf 
de azi trebuie să fie în primul rînd 
ocrotitor, arma folosindu-i numai la 
combaterea animalelor dăunătoare vî
natului și la recoltarea prisosului de 
vînat pe care l-a crescut și ocrotit

Pentru a se putea lua măsurile cel*  
mai juste cu privire la gospodărire*  
vînatului, noi trebuie să ținem seam*  
și de faptul că poporul nostru merg*

(Continuare, in pag, ll-a).



Despre extinderea gimnasticii de producție
Din Tîrnăveni, corespondentul nos- 

ru Ladislau Fenikel ne anunță ca 
în cooperativa „Grivița roșie" a fost 
introdusă — pentru prima dată în 
raion — gimnastica de producție. In 
■nod experimental au fost angrenate 
în această activitate cooperatoarele 
din secția „lustrărie", urmînd ca în 
scurtă vreme gimnastica de produc
ție să fie extinsă ta întreaga între
prindere.

Iată o știre care merită cîteva co
mentarii și în primul rînd un cuvînț 
de laudă 
Voința 
„taima-n dinți" și a purces la o 
treabă considerată colective - cu 
mai multe posibilități drept foarte 
dificilă. Și, de fapt, cele cîteva co
mentarii au rostul de a lămuri a- 
ceastă chestiune: este oare introdu
cerea gimnasticii de producție o 
treabă chiar atît de grea pe cît este 
prezentată ea de unii activiști?

In această privință, date de preț 
ni le pot furniza experimentele fă
cute de catedra de specialitate a 
I.C.F. în cîteva întreprinderi din 
Capitală: cooperativele de producție 
„Răsăritul" și „Tehnica Confecției" 
ți fabrica de confecții „Gh, Gheor- 
ghiu-Dej". Care a fost principala 
dificultate ? In primul rînd stabili
rea complexului de exerciții în așa 
fel incit el să corespunda specificu
lui solicitării organismului uman în 
condițiile de producție existente. In 
•1 doilea rînd, convingerea muncito
rilor și a conducerilor întreprinderilor 
asupra utilității gimnasticii în pro
ducție.

Experimentatorilor le-a fost destul 
de greu să rezolve cele două proble
me de început, deoarece pășeau pe 
un te-en oarecum nebătătorit. In 
prima chestiune — cea a exercițiilor 
— s-a ajuns la o concluzie pe baza 
cercetărilor fiziologice și a celor le
gate de procesul de producție, care 
au precedat începerea experimentu
lui. Este drept însă că și pe traseu 
au survenit modificări, aceste exerci
ții neavînd de fapt un profil fix, ci 
variind în funcție de scopurile urmă
rite. Mai dificilă însă a fost lupta, 
împotriva prejudecăților unora dintre 
muncitorii solicitați pentru experi
ment — care susțineau că gimnas
tica de producție este o treabă bună 
cel mult pentru cei foarte tineri, în 
ansamblu un lucru neserios pentru 
oameni maturi — și împotriva rezis
tenței unora dintre cadrele de con
ducere ale întreprinderilor, care s-au

la' adresa colectivului 
Tîrnăveni care și-a luat... 

.taima-n dinți" și a purces la o

temut ca nu cumva 
nute de întrerupere 
scopul efectuării exercițiilor să pre
judicieze 
producție, 
dificultate 
probleme 
date experimentale 
zate pe proprie experiență,.

In prezent, în urma rezultatelor 
pozitive ale experimentelor efectuate 
în cursul anului trecut șl relatate 
pe larg în coloanele ziarului nostru, 
extinderea gimnasticii de producție 
în întreprinderile industriei bunurilor 
de larg consum și ale cooperației a 
devenit o sarcină mult mai ușoară.

Aceasta, pentru că metodele 
lucru sînt suficient de bine puse 
punct, există și normele necesare în
tocmirii programului de exerciții, iar 
pentru lămurirea muncitorilor și a 
conducătorilcr de întreprinderi în 

gimnasticii de

cele cîteva mi- 
a lucrului în

îndeplinirea planului de 
Repetăm însă, principala 
în rezolvarea celor două 

a constat în lipsa unor 
anterioare, ba-

de 
la

conducătorilcr de 
privința eficacității 
producție există un material docu
mentar pe cît de bogat pe atît de 
bine fundamentat. Totul este ca, așa 
cum o cere de altfel și Hotărîrea 
partidului și guvernului din 2 iulie 
1957, să se pornească cu nădejde la 
treabă pentru extinderea gimnasticii 
de producție; din acest punct de 
vedere, colectivul sportiv Voința 
Tîrnăveni merită felicitări.

Cît despre măsurile concrete nece
sare începerii acestei acțiuni, ne vom 
referi la ele în cadrul unui viitor ar
ticol legat de acest important obiec
tiv al mișcării de cultură fizică și 
sport.

Dr. V. A.

<
%

£

DE LA I. €. F.
absolvenților 
Fizică din

Bucegii sînt o gazdă bună 
pentru schiori!

Sîntem tri plin sezon de schi, în ajunul unor Importante con
cursuri internaționale și nu departe de campionatele republicane. Și 
totuși schiorii noștri de frunte continuă să se pregătească la Poiana 
Stalin, în Kantzer, pe un strat de zăpadă foarte redus. Mai _ mult 
chiar, ei au participat doar la două concursuri de slalom special, în 
condiții care sînt departe de a le asigura un stadiu de pregătire, și 
verificare elocvent. Nu au „în picio are" nici un concurs de slalom uriaș 
sau de coborire, iar starea zăpezii din Postăvar a fost departe de. a 
le permite măcar antrenamente potrivite pentru aceste dificile 
probe.

Pentru unii, situația pare normală. 
Criza de zăpadă este actuală în întreaga 
Europă. Și totuși în Romînia sînt locuri 
în care criza amintită mai sus nu s-a 
făcut în nici un moment simțită, iar 
zăpada este așternută în strat gros și 
de cea mai bună calitate pentru un con
curs de schi. Ne r.eferim la munții Bu
cegi, unde a nins destul de des și unde 
actuala zăpadă constituie pur și simplu 
o invitație la schi. Mai precis, este 
vorba de Valea lui Carp, pe ale cărei 
fețe se află așternut un strat de 8C—90 
cm. de zăpadă, neviscolită, pe o por
țiune cu diferență de 7—800 m. (din 
Vîrful Furnica pînă la cota 1.500). In 
plus, pe întregul platou al Bucegilor 
și la Peștera zăpada are circa 1 in. 
grosime, fapt care asigură și fondiști- 
lor cele mai bune condiții de pregătire.

Dar, în ciuda faptului că în Bucegi 
situația a fost bună de la început, iar 
la Poiana Stalin nu a căzut în ultima 
vreme deloc zăpadă, concursurile au 
continuat să fie organizate în condiții 
care sînt departe de a asigura progre
sul pe care-I așteptăm de ia schiorii 
noștri. Motivele ? La Poiana sînt con
diții de cazare mai bune, căi de acces 

’mai ușoare, teleferic, și e un loc ferit 
de viscole, ta timp ce în Bucegi se 
urcă mult și greu, nu e te’eferic, ca
zare dificilă și pericol de viscole, care 
ar împiedica antrenamentele. Aceste 
argumente nu sînt însă fondate, deoa
rece: hotelul de la cota 1.400 și ca
bana Peștera asigură o cazare cate
goric mai bună dgcît orice cabană de 
la Poiana, drumul de la Sinaia la cota

1.400 este parcurs și de cel mai comod 
sportiv în maximum două ore, iar te
lefericul devenise inutil, deoarece an
trenamentele se desfășurau în Kantzer, 
deci mai sus de teleferic. Rămîne în 
picioare pericolul ca eventualele viscole 
să imobilizeze schiorii în Cabane 3—4 
zile, ceea ce în orice caz nu-echivalează 
cu neajunsurile provocate de antre
namentele și concursurile nesemnifica
tive de la Poiana Stalin.

Primul pas pentru îndreptarea si
tuației a fost făcut de fondiști, care de 
cîteva zile se află la Peștera și se pre
gătesc. intens pentru viitoarele con
cursuri. Vremea frumoasă și zăpada 
excelentă le silit un sprijin real în 
munca temeinică pe care o depun pen
tru ridicarea valorii lor. Sperăm însă și 
este de dorit ca pasul lor să fie urmat 
și de concurenții probelor alpine. In

condițiile ta care s-au pregătit ei ta 
ultima vreme nu avem garanția unei 
comportări satisfăcătoare în concursu
rile internaționale de la noi sau de, 
peste hotare. In ultimă instanță, Fe
derația de Schi are datoria de a o- 
bliga organizarea concursurilor in Bu- 
cegi, ceea ce ar contribui nemijlocit ia 
îmbunătățirea calitativă a antrenamen
telor și ar ridica valoarea concursuri
lor.

D. STANCULESCU

Mîine începe competiția 
de ..volei în trei“ "A

Prima competiție de volei a ar,ucu, 
va începe mîi-ne după.amiazâ la ora li 
în sada Floreasca din Capitală. Ața cum 
am anunțat la timpul potrivit, această 
competiție inaugurală a activității vo
leibaliștilor noștri, are ca scop îmbu
nătățirea pregătirii fi2ice și a 
în teren a voleibaliștilor noștri î. 
tași. Este vorba de c>moc'.i ia de 
în trei. După întrecerea nereușită ae 
volei în doi organizată 
sperăm că acesteia i se va 
toată însemnătatea și din partea orga
nizatorilor și din partea _ jucător Cor

Așadar, mîine după-amiază, încep’.'r*  
de la ora 18, în sala Floreasca se vor 
întrece următoarele echipe : Romao-
Corbeanu, Chezan—Nico’.au, Ponova. 
Drăgan ; 'Rusescu, Ganciu, Wolf—Claiei 
Mitroi, Mușat; Măculescu, Păunite 
Derzsi—Witwert, șușelescu, Stanele.

an=uJ treetM. 
acont»

<

1

Se aduce la cunoștință
Institutului de cultură _____ ___
București, că înscrierile pentru exame
nul de stat, sesiunea ianuarie—februa
rie 1958, se vor face pînă pe ziua de 
S4.I.1958, orele 12, lu Secretariatul In
stitutului.

(Urmare din pag. 1) 

înainte spre îmbunătățirea vieții In 
toate domeniile prin construirea socia
lismului- Oamenii pătrund tot mai 
mult cu mașinile și alte mijloace în 
mediul de trai al vînatului, ceea ce 
firește duce nu numai la o restrîngere a 
ariei lui de răspîndire, dar și la o li
mitare în oarecare măsură a condițiilor 
stațiunii din punct de vedere al adăpos
tului, hranei și liniștei.

Analizînd sub acest aspect proble
ma vînatului, vînătoarei, peștelui și 
pescuitului sportiv de la noi, apare 
de la sine înțeleasă îndatorirea vînă- 
torîlor și pescarilor sportivi,întîi de a 
ține seama de aceste realități din con
vingerea proprie, luptînd pentru respec
tarea legalității populare și, în al doilea 
rînd. de a constitui nucleul de la care 
să pornească îndemnul pentru ocro
tirea vînatului și peștelui și în gene
ral a naturii vii în masele largi ale 
poporului. O grijă deosebită trebuie 
să acorde sătenii acestei importante 
acțiuni, deoarece ei mai mult decît 
alții trăiesc și activează alături de 
vînat și de pește și sînt prin situația 
lor mai legați de natură.

Socotesc că este bine să amintesc 
cu această ocazie că Academia de 
Științe din U.R.S.S. desfășoară o lar
gă propagandă pe întreg cuprinsul 
țării în ce privește ocrotirea naturii 
ca sursă naturală și de covîrsitoare 
in>nor*ș>nță  pentru economia națională.

Oc-Mirea naturii, în sensul iarg al 
cuvîntului. include în ea și problema 
faunei cinegetice și piscicole, căreia 
I se dă o deosebită atenție în U.R.S.S-, 
apr mdu-se just însemnătatea aces
tor L. uri din punct de vedere econo- 
raic, științific și natural.

Anul trecut campionatele internaționale nu s-au putut desfășura la 
Poiana Stalin din cauza lipsei de zăpadă, In schimb, pîrliile din Bucegi au 
avut zăpadă din belșug fi au oferit condiții bune. In fotografie, Kurt Gohn, 
pe o pirtie In Bucegi,

IONIȚA I. ION, PLOEȘTI.—1) St. Etien
ne n-a suferit nici o înfrîngere în 
campionatul Franței. Nu știm unde ați 
putut citi că în etapa a IV-a a pierdut 
cu 2—3 în fața lui Ales. La timpul cu
venit, noi am pubLicait rezultatul exact: 
2—2. — 2) Dv. care sînteți din Ploești 
ar trebui să fiți cel dintîi informat că 
Virgil Ghiță s-a restabilit de pe urma 
gravului accident suferit în 1956. Uite, 
eu sînt din București și știu acest 
lucru. ȘI mai știu — bucurați-vă — că 
va juca tot la Petrolul. — 3) Fostul 
portar al echipei Dinamo, Ivan, a ju
cat ultima oară la Energia-Hunedoara. 
Să sperăm că la apariția acestui răs
puns e tot acolo ! — 4) Drăgan e an
trenor la Energia 1 Mai Ploești, iar 
celălalt fo<st înaintaș al Petrolului, Au
rică Teodorescu, antrenează echipa de 
categorie C.. FI. roșie Rîmnicu Vîi- 
cea.

POPA ROMULUS, CU GIR. — 1) Re
cordul mondial la haltere la categoria 
cea mai grea este deținut de america
nul Paul Anderson. El a ridicat în to
tal la cele 3 stiluri : 512,5 kilograme. O 
altă performanță a sa — 533 kgr. — 
n-a fost omologată. După cum s-a a- 
nunțat însă, Anderson a trecut la pro
fesionism și face exhibiții în circuri. — 
2) Vreți să știți dacă Ilie Savu de la 
C.C.A. a ajuns antrenor numai în ur
ma unor cursuri de pregătire, sau dacă 
a și jucat cîndva fotbal ? A jucat fot
bal chiar la... C.C.A. și anume portar, 
în urmă cu 10 ani. cînd echipa se nu
mea C.S.C.A. — 3) Am transmis I.S. 
Pronosport sezisarea Dv. în legătură 
cu calitatea hîrtiei buletinelor Prono
sport.

W. HACKBEIL, REGHIN. — 1) Iată 
cîteva dintre cele mai bune performan
te ale lui Matei Gantner : în 1955 trei 
titluri de campion internațional al Ita
liei, în 1956 finalist în campionatele in- 
ternațioinaile ale Iugoslaviei. Și, mai 
presus de toate, o victorie la Tokio,

asupra faimosului Ogixnura. actuary 
campion mondial la tenis de masă.
2) Fostul internațional austriac Stojas- 
pal joacă actualmente în Franța, la 
F.C. Strassbcurg. Dar e departc-je va
loarea lui de altă dată.

LAZAR MIHAI. COMUNA WM' 
CERI. — 1) La Flamura roșie ~.T.A. 
va ju-ca, probabil, chiar în această 
primăvară, tînărul Mateiaș din Brad.— 
2) N-am înțeles întrebarea : ce măsuri 
s-au luat în legătură cu campionatul 
european de fotbal ? Deocamdată, nu 
există decît... proiectul și o hotărire 
de principiu în legătură cu acest cam
pionat. Lucrurile vor ii definitivate în 
iunie, la Stockholm. Deci. ne... pă- 
suiți șl Dv. cu răspunsul la întrebarea 
pe care ne-ați pus-o I — 3) N-avem In 
perspectivă pentru anul în curs un 
meci cu Ungaria. Era șl greu de per
fectat un astfel de meci, anul aees'-a. 
cînd ungurii, care și așa au _un bo
gat program internațional, sînt an
grenați în meciurile pentru campiona
tul mondial din Suedia.

ION POȘTAȘUL

REDACȚIA PUBLICAȚIILOR 
SPORTIVE :

FOTBAL,
ȘAH,

CULTURA FIZICA ȘI SPORT 
TEORIA ȘI PRACTICA 
CULTURII FIZICE 

anunță colaboratorii și cit 
că începînd de la data

1. II. a.c. noua adresă este:

OFICIUL P.T.T.R. BUCUREȘTI 1
CĂSUȚĂ POȘTALA Nr. 4

PENTRU iMBUNĂTĂTWEA MUNCIT IN 00MEN1UL VÎNĂTOAREI
Șl PESCUITULUI SPORTIV

In U.R.S.S., acțiunea de ocrotire a 
naturii și implicit a vînatului și peș
telui este susținută începînd cu’ orga
nizațiile de Comsomol și ale pionieri
lor în scopul de a sădi ■ de la bun 
începui în generația iînără dragostea 
față de natura vie. La această acțiune 
participă de asemenea, pe lingă orga
nizația vînătorilor și pescarilor spor
tivi, și alte numeroase organizații 
obștești.

Și la noi, recunoașterea acestei ne
cesități trebuie să ducă la o cît mai 
strînsă solidaritate între organizațiile 
vînătorești și U.C-F.S. care la rîiidul 
său are contingență cu vînătoarea 
și pescuitul sportiv și care în același 
timp dispune de o rețea de colective 
locale pentru antrenarea membrilor 
aproape în fiecare sat.

In acest scop partidul și guvernul 
au hotărît ca organizația vînătorească 
din R.P.R., adică Asociația Generala 
a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi 
și toate filialele, ei să treacă în Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport.

Această măsură se reflectă în Ho
tărîrea partidului și guvernului din 2 
iulie 1957. precum si în Decretul Nr. 
605 din 26.XII.1957.’

Consider deci necesar să citez și să 
insist în cadrul acestui articol în ceea 
ce privește vînătoarea. asupra urmă
toarelor prevederi din Decretul 605.

Ari- 10. — Asociația Generală a Vî
nătorilor și Pescarilor Sportivi, se

conduce după statut propriu aprobat 
de Conferința membrilor săi, activi
tatea sa fiind îndrumată de Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport.

Art. II. — Asociația Generală a Vî
nătorilor și Pescarilor Sportivi va 
respecta măsurile luate de. organele 
de stat pe linia economiei vînătoarei 
și pescuitului.

Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii va controla respectarea de către 
Asociația Generală a Vînătorilor și 
Pescarilor Sportivi a normelor tehnice 
cu privire la economia vînatului.

Din dispozițiunile menționate mai 
înainte se definește, pe de o parte, 
caracterul juridic și forma de admi
nistrație a A.G.V.P.S.. iar pe de alta 
parte cadrul atribuțiunilor Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii ca or
gan de stat însărcinat cu ocrotirea, 
înmulțirea, colonizarea, recoltarea, va
lorificarea vînatului și reglementarea 
exercitării dreptului de vînătoare.

Cu alte cuvinte A-G.V.P.S. urmează 
să se încadreze în normele generale 
de organizare și concepție, ce stau 
la baza organizațiilor obștești, potri
vit cărora între altele toate organele 
de conducere se aleg. Se înțelege că 
pentru a se asigura o activitate rod
nică a fiecărei organizații vînătorești 
și de pescuit sportiv, se impune ca or
ganele de conducere fără excepție să 
corespundă specificului de gospodărire 
a sectorului vînătorcsc și piscicol și

din punct de vedere tehnic.
Această specializare a organelor de 

conducere ce au de îndeplinit func
țiunile enunțate mai sus și destul de 
variate în esența lor, vor trebui să 
asigure o îmbunătățire simțitoare față 
de trecut în administrația fondurilor 
de vînătoare și de pescuit ce le are 
în folosință A.G.V.S.A.P.-ul. Așa cum 
se prevede în Decretul 608 — funcția 
de aplicarea și controlul privind o- 
crotirea, înmulțirea vînatului și exer
citarea vînătoarei pe întreg cuprinsul 
țării este de resortul Ministerului A- 
griculturii și Silviculturii.

Din aceste atribuțiiini ale Ministe
rului Agriculturii și Silviculturii derivă 
obligațiunea organizațiilor vînătorești 
regionale și raionale să sprijine și să 
respecte necondiționat dispozițiile date 
de organele de stat însărcinate să în
deplinească funcțiunile de mai sus. 
Aceeași atitudine trebuie adoptată și 
fată de măsurile luafe de organele 
Ministerului Bunurilor de Consum, 
în ceea ce privește gospodărirea fon
durilor de pescuit.

In încheiere lin să fac un apel către 
toți vînătorii și pescarii sportivi pre
cum și către toate organele filialelor 
de vînătoare să consolideze, în scopul 
prosperării gospodăriei vînatului și a 
peștelui din apele de munte si șes. 
nu numai raporturile de colaborare 
între totalitatea organizațiilor vînă
torești și de pescuit sportiv și autorită

țile de stat competente în aceste două 
sectoare — adică Ministerul Agricuitu- 
rii și Silviculturii și Ministerul Bunu
rilor de Consum, dar și cu toate cele
lalte autorități și instituții locale si 
înainte de toate cu sprijinul și sub 
conducerea organizațiilor de partid.

Se comit foarte multe abateri ia 
disciplina și legile care reglementea
ză vînătoarea și ocrotesc vînatnl. 
Trebuie să lichidăm într-un timp scurt 
cu toate aceste abuzuri pentru a nu 
aîunge în situația unor state din oA 
ciaent care importă vînat viu pentffl 
a-1 pune în libertate și a-l împușca

Fiecare vînător trebuie să-și însu
șească temeinic și serios firul asupra 
vînatului viu pentru a răni cît mai 
puțin, căci statisticele ce le deținem 
sînt grăitoare și foarte îngrijorătoare. 
Vreau să dau doar un exemplu: la 
șase vînători colective s-au tras 1753 
de focuri și au căzut 302 iepuri, 7 
fazani și 2 vulpi, un total de 311 pie
se; deci s-a tras în fiecare piesă in 
medie 5,6 cartușe, ceea ce înseamnă 
că cel puțin jumătate din aceste piese 
au plecat rănile să moară în chinuri 
și să fie pradă răpitoarelor. Alte vi- 
nători sînt și mai dezastruoase.

Desigur și aci vor trebui luate mă
suri serioase în afară de vînătoare 
abuzivă la farul mașinii, braconaj și 
vînarea în zilele interzise e*c.  care 
sînt de neiertat. Organizațiile vînăto
rești și vînătorii trebuie să vadă cu 
toată seriozitatea aceste probleme. Di
rectivele comune ale Departamentului 
Silviculturii — Direcția Economiei Vî
natului și A.G.V.P.S. nu vor întîrzia 
să parvină filialelor, vînătorilor și 
pescarilor sportivi pentru a-și îmbu
nătăți munca, controlul si răspunderea 
pentru acest bun socialist-



Invitație la cercetare istorică (II)
nostru 

cit de
In încheierea articolului 

anterior menționam că pe 
anevoioasă este cercetarea în domeniul 
sportului muncitoresc, pe atît de im
portantă este ea pentru o adevărată 
istorie a sportului în țara noastră. 
Intr-adevăr, așa după cutn a existat 
in Romînia burghezo-moșierească o 
cultură burgheză și o cultură prole
tară, tot astfel a existat și un sport 
muncitoresc paralel cu activitatea 
sportivă oficială. In acei ani de în
tunecată asuprire, sportul practicat 
de muncitori, în folosul muncitorilor, 
era prigonit cu strășnicie. Totuși în 
perioade diferite, unele societăți sau 
cluburi sportive muncitorești reușeau 
să înșele organele de represiune si 
să activeze chiar legal. Lucrurile se 
intimplau ca și în domeniul cultural. 
Cu toată vigilența siguranței burghe
ze și a simbriașilor acesteia din di
ferite comisii de cenzură, din cînd 
în cînd mai putea apare la o revistă 
sau ziar progresist („Bluze Albastre", 
„Clopotul", „Sirena", „Korunk" etc.), 
ba cite o carte progresistă („U.R.S.S. 
azi" de Alexandru Sahia) sau diferi
te articole de presă. Revenind la do
meniul sportului, amintim existența 
legală pe o perioadă mai mult sau 
mai puțin îndelungată a unor echipe 
sau cluburi ca : A.M.E.F.A., Stă
ruința, C.A.M.T., O.C.B., Sportul mun
citoresc etc. Activitatea acestora, cît 
timp a fost legală este mai ușor de 
urmărit

Un lucru mult mai 
pare adunarea datelor istorice privind 
activitatea ilegală în domeniul spor
tului. Se spune adesea că sportul 
nostru de astăzi își însușește cele 
mai bune tradiții ale mișcării spor
tive din trecut, lucru de altfel sub
liniat și în importantele documente 
de partid privind mișcarea de cul
tură fizică și sport. Lucrul este fi
rește adevărat și credem că nu gre
șim apreciind că această referire se 
face la adresa îndeosebi a sportului 
muncitoresc. Or, tocmai aici rezidă 
importanța cunoașterii activității în do
meniul reportului muncitoresc.

Intr-un volumaș intitulat „Intîm- 
plări din viață și sport", apărut în 
colecția „Dinamovistul", cunoscutul 
antrenor Petre Steinbach amintește 
cu mult talent cît de utilă și atrac
tivă a fost activitatea sa într-o echi
pă a sindicatului muncitorilor de

dificil ni se

CUPA „SPORTUL POPULAR" 
LA HANDBAL DE SALA

Ln numeroase centre ale țârii conți- 
nuă activitatea în cadrul Cupei „Spor
tul popular14 rezervată echipeaor de 
juniori și junio-are.
• In. Capitală s-a jucat, la sfîreitul 

saptămînii trecute, în 4 săli, iar jocu
rile au fost, în majoritatea cazurilor, 
de un nivel satisfăcător, o mențiune 
pentru jocurile șc. medie 17 _  șc
medie 4, și școala 67 — șc. 177. Rezul
tate : băieți cat. I î șc. m. 3 — șc. 
133 13—7; șc. 179 — șc. 183 20—0; băieți 
CM. a Il-a : Șc. „Iosif Rangheț" — șc. 
33 _ 34—13 î T. Dinamovist—ProgTesulȘc. 17 -----

m. șc-

29 34—13 ;
M.I.C. 20—15 ; Șc. 17 — șc. 18 26—7 ; 
șc. 5 — șc. 20 24—8 ; fete cat. I : șc. 
m- 3 — șc. prof, vînzători 7—2 ; șc. m. 
16 — ȘC. 27 4—2 ; fete cat. II : șc. 20 — 
șc. 1-6 4—2. (V. Hossu și A. Paul es<cu 
coresp).

© La Ploești s-au disputat următoarele 
meciuri : Victoria raf. 3 Teleajen—șc.

A 30—16 ; C.S.P. Ch. — șc. m. 3

(M.’ Bedro- 
coresp.).
LA COMISIA ORĂȘENEASCA 

DE LUPTE
Azi începînd de la ora 19 în sala

21—19 ; șc. m. 1—Voința 27—S ; șc. prof, 
metalurgică—șc. m. 2 32—27 '— — '
stan
DE

• ________________ ______ _____
Gospodării din str. Ton Vidu, arbitrii 
bucureșteni de lupte vor participa la o 
discuție asupra regulamentului șl a mo
dificărilor survenite, aceasta în vederea 
reexaminării.

Sportivii pa rticipă activ 
in campania de alegeri

(Urmare din pag, 
de partid. In propunerile 
teriul a fost unul singur: 
tul acestor oameni față 
întregului popor, 
pentru construirea 
cesta este mijlocul 
cîștigat încrederea 
cetățeni care i-au 
didați ai F.D.P.

In dorința de a 
campania de alegeri, sportivii parti
cipă la numeroase competiții închi
nate evenimentului de la 2 martie. 
O știre d:n Sibiu ne vorbește despre 
o competiție ide handbal de sală or
ganizată de colectivul sportiv Ba
lanța. întrecerea, dotată cu o cupă, 
va începe la 2 februarie în sala Fla-

O 
făcute, cri- 
atașamen- 

de idealul 
neobosită 

A-
munca

socialismului.
prin care ei și-au 
sutelor de mii de 
propus drept can-

lua parte activ în

Despre sportul muncitoresc
i îmbrăcăminte (dacă nu mă înșel, ci-
• tind din memorie) din Timișoara. Lu- 
I crurife sînt interesante și socotim că 
■ aproape toți vechii noștri sportivi de 
i frunte, care provin din rindurile oa- 
. menilor muncii ar putea povesti atari 
I episoade valoroase.
> tn țara noastră a existat, de pildă, 

în al III-lea deceniu al secolului, o 
t asociație turistică denumită „Prietenii 
i Naturii", îndrumată de partidul co- 
. munist. La puțină vreme după ilegali- 

zarea P.C.R., asociația a trecut și 
, ea în ilegalitate, continuînd a activa 
i însă ani de-a rîndul. Mergînd 
i excursii, în munți seu pădurile

apropierea orașelor, muncitorii nu
i mai că-și refăceau în mijlocul
• turii forțele vlăguite de crîncena

ploatare capitalistă, dar acolo, în 
liber, jucau volei, organizau crosuri, 
întreceri de fotbal și alte jocuri spor-

I tive. Totodată, feriți de ochii copoilor 
i siguranței, aveau prilejul de a schim

ba păreri privind lupta lor pentru li
bertate și dreptate, învățau cîntece 
revoluționare etc. O astfel de activi
tate deosebit de interesantă a avut 
mai tîrziu și „Stăruința" din Bucu
rești și din alte orașe din tară. Oare 
nu ar fi deosebit de instructiv pen
tru tineretul nostru sportiv de as
tăzi să cunoască amănuntele unei ast
fel de activități sportive legate ne-

in 
din 
nu
na- 
ex- 
aer

La Petroșani, pregătiri, speranțe 
și... un nume nou: JIUL

|F Pe vorbă cu antrenorul Cricovan despre activitatea jucătorilor 
petroșăneni P*  Vești de la Oradea, Cluj și Hunedoara

Colegiul Central al Antrenorilor de 
fotbal anunță cu adîncă durere în
cetarea din viață după o lungă și 
grea suferință a fostului jucător și 
antrenor CAROL MAIOR.

In tot cursul vieții lui, CAROL 
MAIOR a desfășurat o intensă acti
vitate pe tărîm sportiv și în mod 
cial în domeniul fotbalului. Toți 
trenorii și jucătorii de fotbal îi 
păstra o neștearsă amintire.

COLEGIUL CENTRAL 
AL ANTRENORILOR DE FOTBAL

Deci, completațl-vă cu atenție (... și 
inspirație) buletinele. Premiile mari vă 
așteaptă !
• La tragerea din urnă a primului 

concurs PRONOSPORT EXPRES au fost 
extrase din urnă următoarele șase 
sporturi :

27—oină; 41—ștafetă; 29 — parașutism; 
2 — atletism; 31 — pescuit și 20 — ho
chei pe iarbă.

Participanții care au Indicat exact 
4, 5 sau 6 din aceste sporturi trebuie 
să anunțe aceasta la oricare din agen
țiile autorizate în acest scop, în ter
menul afișat la fiecare agenție. La a- 
nunțarea buletinului cîștlgător, partici
pantul completează declarația de pe 
verso a talonului II și predă acest 
ion agentului care, la rîndul său, este 
obligat să-i ștampileze dovada de pri
mire imprimată pe verso la talonul HI 
care răihîne în continuare la partici
pant. Păstrați cu grijă aceste taloane 
deoarece ele vă vor folosi la ridicarea 
premiului obținut. Buletinele neamun- 
tate în timpul prevăzut pierd dreptul 
La premiu. Reamintim cu această ocazie 
că la concursul Pronosport Expres sînt 
acordate trei categorii de premii; pre
miul i variantelor cu 6 sporturi exacte; 
IT variantelor cu 5 sporturi exacte și 
III variantelor cu 4 soort-uri er *e. Va
loarea fiecărei categorii de premii va 
fi anunțată prin toate mijloacele ime
diat după omologare.

• • •

abia la 20 ianuarie 
a avut loc înainte de 
— ii.n.). După termi- 

campionatului, ne-am 
timp activitatea cu an-

campio-

Pe antrenorul Dumitru Cricovan, 
„secundul" lui Andrei Șepci la Jiul 
Petroșani (aceasta este noua denu
mire a echipei Energia), 1-aim intil- 
nit în București, unde-1 aduseseră 
diferite treburi. Am folosit prilejul 
pentru a-1 supune unui... interogato
riu privind activitatea fotbaliștilor 
din Petroșani. Cu modestia și sobrie
tatea care-1 caracterizează, Crico
van ne-a furnizat cîteva amănunte 
interesante asupra pregătirilor din 
Petroșani.

— Ați început pregătirile ?
— încă nu ; 

(Convorbirea 
această dată 
narea turului 
continuat un 
trenamente și chiar jocuri amicale 
(am jucat la Lupeni) și apoi am luat 
vacanță pînă la 15 ianuarie. In a- 
cest timp o parte dintre jucători au 
fost supuși unor tratamente medi
cale: Tîrnăveanu, Ciurdărescu, Crîs- 
nic, Gabor șl Florea, care au suferit 
diferite accidente în cursul 
natului.

— Care este programul 
rilor ?

— Prima parte privește 
rea fizică generală. Ea se va desfă
șura în aer liber, pentru că nu avem 
la dispoziție o sală mai mare, potri
vită unor astfel de ședințe de antre
nament. Dar nu va fi un inconve
nient pentru noi. In general, regiu
nea noastră se bucură de o climă 
mai dulce, astfel că chiar dacă se 
strică vremea, pregătirile noastre tot 
afară vor avea loc, în împrejurimi 
(pentru marșuri, crosuri). Apoi vom 
reveni pe teren.

— Lotul de jucători prezintă nou
tăți ?

— Nu. Vom folosi și în retur e- 
fectivul din toamnă, adică : Crîsnic 
și Gram ; Romoșan — care a revenit 
la Petroșani și sperăm să-l avem în 
fortjiă bună în primăvară —, Panait, 
Vasiu, Ciolan și Tîrnăveanu; Cosmoc, 

pregâti-

pregăti-

U.C.F.S., în 
orășenesc 
frumoasă 

dotată cu

mura roșie, angrenînd 12 echipe îm
părțite în trei serii. O veste asemă
nătoare din Turda: comitetul oră
șenesc de organizare a 
colaborare cu consiliul 
F.D.P., organizează o 
competiție polisportivă 
„Cupa F.D.P.“. In fiecare duminică, 
pînă la 2 martie, se vor desfășura 
întreceri de tenis de masă, șah, vo
lei, gimnastică, schi și natație la ba
zinul acoperit. Faptul că s-au în
registrat pînă acum 1.500 înscrieri 
în această competiție arată pe de o 
parte cît de populare sînt întrecerile 
sportive închinate alegerilor și pe 
de altă parte elanul cu care masele 
de sportivi participă la campania 
de alegeri. 

mijlocit de lupta eroică a Partidului 
Comunist ? Firește că da! Din pă
cate aceasta continuă a nu fi de
loc cunoscută.

Acum cînd în diferite orașe nume
roase colective își aleg c.i denumire 
nume cu veche tradiție (A.M.E.F.A., 
Stăruința, Jiul) este cu atît mai ne
cesar ca membrii acestor colective să 
cunoască istoria vechilor cluburi ale 
căror nume l-au reluat.

Așa cum am mai arătat, publicînd 
această „Invitație la cercetare isto
rică" nu am urmărit decît să punem 
în discuție o problemă pe care o so
cotim de mare importanță și actuali
tate. Ziarul nostru așteaptă părerea 
cititorilor pentru a vedea apoi dacă 
sînt coapte condițiile pentru ca, sub 
conducerea U.C.F.S., să se purceadă 
ta primii pași în domeniul adunării 
datelor pentru publicarea istoriei spor
tului în țara noastră.

In ce privește sportul muncitoresc, 
asigurăm de pe acum pe cei ce ne 
vor trimite amintirile lor și eventuale 
documente că un colectiv special al
cătuit în redacția noastră le va re
vedea și, eventual, le va pregăti pen
tru a le dn spre publicare în coloa
nele ziarului. In felul acesta sîntem 
încredințați că vom contribui la o ac
țiune deosebit de importantă.

ȚICU SIM1ON

PANA1T (Jiul Petroșani)

ca

tinere.

plutonul 
numi a-

Deleanu, Farcaș II și Corneanu 
care dă un randament mai bun 
mijlocaș ; Sima, Florea, Ciurdărescu, 
Gabor, Ghibea și Nertea. Singura 
modificare, mai bine-zis completare, 
care poate interveni, este introduce
rea în lot a unor elemente

— Proiecte ?...
— Să ne menținem în 

fruntaș — dacă se poate 
ceasta un proiect și nu o dorință. 
Asta in primul rind. In rest, există 
posibilități să tratăm un turneu in 
Siria. Am primit o scrisoare in acest 
sens, la care am răspuns telegrafic. 
Așteptăm răspuns pentru a vedea ce 
curs vor lua tratativele începute.

Mai mult ca orice insă, pe petro- 
șăneni îi preocupă comportarea echi-

• In urma omologării variantelor de
puse la concursul Pronosport nr. 3 din 
19 ianuarie 1953 au fost stabUite urmă
toarele premii:

Premiul i : 3 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecărei variante cite 
74.968 lei ;

Premiul II: 26 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecărei variante 
cite 10.339 lei.

Premiul III : 393,40 variante cu 10 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 1.029 lei

Fond de premii : 899.619 lei inclusiv 
cei 1* *7.064  lei reportați de la concursul 
anterior.

<9 Plata premiilor de la concursul 
Pronosport nr. 3 din 19 ianuarie 1958 se 
face în Capitală vineri și sîmbătâ în
cepînd de la ora 17 numai la Agenția 
Centrală din Calea Victoriei nr. 9.

£ Fără îndoială că nu puțini parti
cipant s-au îndoit de existenta varian
telor cu 12 rezultate exacte la ultimul 
concurs Pronosport. De aceea rezultatele 
trierii, confirmate de cele ale omolo
gării, i-au determinat pe multi să se 
întrebe : cine sînt cei trei ..performeri**  
ai etapei ’

Răspunsul este ușor de dat : Bănăres- 
eu Gheorghe din București, Scurtu Ion 
din Iași și Donic Mihei din Lipova- 
Timișoara. Primul dintre ei a partici
pat cu numai două variante simple (4 
lei) dar... inspirația și-a spus cuvîntul

3 premii a 74,968 lei fiecare ia cone. Pronosport Nr. 3
Depuneți din timp buletinele pentru conc. Pronosport Nr. 4

Bucurii și... necazuri 
handbalistice

Nu există bucurie mai mare pentru 
iubitorii unui sport — în afară poate 
de realizarea vreunei performanțe ex- 
ceoționale — decît vestea că .disciplina 
sportivă favorită se dezvoltă neîncetat, 
cucerind mereu noi „poziții". Or, 
din acest punct’de vedere, amatorii de 
handbal pe teren redus au motive să 
fie satisfăcuți. Sportul care a debu
tat, destul de timid, acum cîțiva ani, 
în Capitală și în încă două-trei centre 
din țară, își cîștigă pe zi ce trece noi 
adepți, iar azi se practică într-un mare 
număr de localități. Printre pretendenții 
la participarea în turneul final al 
concursului republican de handbal de 
sală nu mai întîlnim doar regiunile Ti
mișoara, lași, Stalin, Regiunea Auto
nomă Maghiară, Galați, și Bucureș- 
tiul, ci multe alte regiuni pentru care 
odinioară nu numai handbalul redus 
dar și cel de cîmp constituiau o... tai
nă. „Cupa Sportul popular*  pentru 
juniori a contribuit și ea la această 
largă dezvoltare și așa se face că 
astăzi primim vești despre desfășurarea 
unor competiții mai mari sau mai mo
deste de handbal pe teren redus din 
regiuni ca Ploești, Oradea, Hunedoara,

pei în returul campionatului și, deci, 
pregătirea în vederea atingerii aces
tui scop. In toamnă, echipa a ară
tat o mare schimbare in bine — pu- 
nind accent mai mult pe jocul tehnic 
Și 
că 
sie

de ansamblu — și cu siguranță 
dorește să confirme buna impre- 
lăsată. Jiul are cuvîntul.

(P- S-) 
ALTE VEȘTI DIN TARA

• Progresul Oradea are un nou 
antrenor : pe Nagy Geza-Csomag, a- 
jutat de L. Zilahi. Efectiv, noul an
trenor și-a început munca de la 19 
ianuarie cînd i s-au prezentat urmă
torii jucători : Gebner, Sugar, Kiss, 
Băcuț I, Tiriac, Worhanek, Nemțescu, 
Ferenczi, Barta Iosif, Cuc, Krem- 
panski, Toth, Demien, Niculescu, 
Bîscă. (Z. Singer, corespondent).
• Știința Cluj și-a reluat pregăti

rile, în prima parte sub conducerea 
antrenorului de atletism dr. Arnăutu, 
care se ocupă de pregătirea fizică. 
In etapa următoare se va trece — 
sub supravegherea antrenorilor St. 
Covaci și Săbăslău — la pregătirea 
tehnică și apoi la jocuri de antrena
ment. Lotul de jucători : Nicoară, 
Bucur, Szilagy, Mureșan, Isac, Cos- 
tin, Roman, Oroszhegy, Kromely, Ne- 
delcu, Georgescu, Crișan, Ivanovici, 
Munteanu, Sueiu, Lutz, Băluțiu, Pe
tru Emil și Moldovan, precum și ju
niorii Drăgoi, Marcu și Ilea. Un mo
tiv de îngrijorare : Sueiu, accidentat 
din toamnă, se mai resimte. Se spe
ră însă că se va restabili pînă la re
luarea campionatului (Matei Vasile, 
corespondent).

• Echipa de fotbal a Progresului 
Brad, din categoria C, și-a schimbat 
numele in Aurul Brad, iar Energia 
Hunedoara in acela de Corvinul Hu
nedoara.

onosport

lista 
buleti- 
agen-

pe 
pe

(... și încă „substanțial11 : 
Ceilalți doi au C., __
xacte pe buletine multiple, 
probabil desfășurării reduse 
scheme mai mari.

N-au lipsit bineînțeles de 
premiaților nici participant 
ne colective sau pe buletine de — 
ție. Dar spațiul este prea scurt pentru 
a ie comenta și pe acestea așa că — 
cu titlul de curiozitate și... avertisment 
pentru viitor — ne mulțumim să vă 
spunem că cele mai multe dintre ele 
au fost... stepate în „cursa" spre 12 
rezultate exacte de 2-urile obținute de 
Bologna, Lille, Angers și Sedan. Cum 
și programul concursului Pronosport nr. 
4 din 26 ianuarie are o alcătuire ase
mănătoare cu cea a concursului prece
dent (6 meciuri din campionatul italian 
și 6 din cel francez) este bine să ne 
luăm... m?°uri de precauție ! Aceasta 
cu atît mai mult cu cît cîteva meciuri 
cuprinse în program pot fi considerate 
veritabile derbiuri : Vercna—Juventus,
St. Etienne—Racing Paris, etc.

: 74.968 lei I). 
obținut 12 rezultate e- 

aparținînd 
a unor

Cluj, Bacăul, Pitești, Craiova, Suceava, 
Constanța, Baia Mare. Și, surpriză, nu 
mărind regiunile in care se practică 
azi handbalul pe teren redus constatăm 
ca... nu lipsește nici una la apel. Și 
ceea ce merită o mențiune în plus 
este faptul că în majoritatea acestor 
regiuni participă la competiții echipe 
feminine, alături de cele masculine. 
Este drept că în unei; dintre aceste 
regiuni activitatea se rezumă la un 
singur oraș sau raion (Rm. Vîlcea 
în cazul regiunii Pitești), că în altele 
(am scris recent despre Timișoara) ac
tivitatea schioapătă. Dar laptul că 
handbalul pe teren redus își capătă 
mereu noi prieteni în toate regiunile 
țării rămîne totuși pe deplin real.

Așadar, un motiv serios să ne 
bucurăm. Dar, pomeneam în titlu si 
despre necazuri, care, din păcate, riu 
lipsesc. Care este motivul ? Regula
mentul concursului republican prevedea 
ca fiecare regiune să trimită situațiile 
exacte (clasamente și relatări asupra 
desfășurării) pînă la 9 ianuarie. S-a 
acordat apoi u:i termen „de grație*  
pînă la 13 ianuarie. Cu toate acestea, 
o serie, de regiuni (Ploești, Oradea, 
Hunedoara, Cluj, Stalin, Suceava, 
Galați și... regiunea București) s-au 
mulțumit să anunțe telegrafic echipa 
cîștigătoare a etapei regionale, fără a 

■ respecta întocmai regulamentul, care 
cere situații exacte. Iar timpul a 
trecut. După cum se știe, în acest 
an există și o etapă intermediară pînă 
la turneul final, in ziua de 28 ianua
rie începe la Orașul Stalin și Timi
șoara etapa de calificare nentru 
concursul feminin, iar la București 
începînd din 25 ianuarie și Tg. Mureș 
de la 24 ianuarie se desfășoară aceeași 
etapă pentru echipele masculine Asu
pra importanței acestei etape nu este 
nevoie să insistăm : echipele care par
ticipă pentru prima dată la concurs 
nu pot fi invitate direct la turneul 
final, care opune cele mai valoroase 
formații masculine și feminine ale 
țării, așa îneît o selecție se impune. 
Cu atît mai gravă apare, în aceste 
condiții, comportarea cornelilor regio
nale de handbal din regiunile amintite, 
care pînă la 21 ianuarie nu înaintaseră 
situațiile necesare pentru a asigura 
echipelor în drept participarea la 
etapa de calificare.

Și ar fi păcat ca activitatea hand
balistică înjghebată prin eforturile so- 
misiilor de specialitate și a pasionați- 
lor acestui sport din centrele respective 
să tie frînată, paradoxal, prin negli
jențele ...inițiatorilor ei I

V. ARNAUTU

| Carol Maior |

spe- 
an- 
vor



Campionatul caț B la hochei s-a întrerupt 
din cauza... timpului nefavorabil

RĂDĂUȚI 22 (prin teleforfy — Par
că-i un făcut: nici anul acesta cam
pionatul categoriei B la hochei pe 
gheață nu se poate termina. Motivul 
este același care și în alți ani a între
rupt activitatea hocheiului: vremea s-a 
încălzit (azi dimineață soarele a a- 
nunlat o veritabilă zi de primăvară) 
și gheața s-a topit, punînd capăt com
petiției echipelor de categorie B cu 
două etape înainte de sfîrșit, cînd 
situația în clasament era următoarea:

1. Alimentara Tg. Mureș 5 5 0 0 40:2 10
2. Voința Tg. "Mureș 4 4 0 0 40:8 8
3. Progresul Rădăuți 4 4 0 0 19:8 8

Jocurile ultimelor două etape, pre
cum și restanța Progresul Rădăuți- 
Voința M. Ciuc se vor disputa, proba
bil. la București.

Marti dimineață au avut loc două 
jocuri terminate cu următoarele rezul
tate: Locomotiva TAROM-Știința Ga
lati 4-2 (2-0, 1-1,1-1) și Voința M. Ciuc- 
CFR Cluj 5-1 (2-0, 2-0, l-l).Destă- 
șurarea ambelor partide a fost influ
ențată de starea proastă a gheții, din 
cauza temperaturii ridicate. Locomo
tiva TAROM a marcat o revenire fru
moasă, evidențiind în special pe jucă
torul Gioni Dimitriu care a și înscris 
două goluri. Voința, una din cele mai 
tehnice echipe, deși are mulți jucători 
tineri, putea cîștiga la un scor mai

mare, cu jocul său colectiv și specta
culos. Gheața însă, a fost și mai 
proastă din cauza meciului disputat 
înainte.

T. V1DESCU

ALTE COMPETIȚII DE HOCHEI 
PE GHEAȚA

ORAȘUL STALIN 22 (prin telefon).
— In orașul nostru s-a disputat ieri 
o partidă amicală între echipa locală 
Steagul roșu și Dinarro Tg. Mureș. 
Și acest meci a fost influențat de sta
rea proastă a gheții, care a dat par
tidei un aspect anost, .locul s-a ter
minat la egalitate: l-l (0-0. 1-0, 0-1) 
prin punctele înscrise de Gogeanu 
pentru echipa din Orașul Stalin și 
Moldovan pentru Dinamo. (A. D.).

★

Așa cum s-a anunțat. Cupa „Lacul 
Roșu", care urma să se dispute la 
Ciheorghieni a fost și ea întreruptă 
din cauza condițiilor atmosferice ne
favorabile. Timpul călduros a împie 
dicat desfășurarea ultimelor partide 
(C.C.A. — Recolta M. Ciuc și C-C'.A.
— Progresul Gheorghieni). Precizăm 
că întîlnirea dintre C.C.A. și Recolta, 
desfășurată luni și cîștigată de echipa 
din M. Ciuc cu 5-1 a avut un carac
ter amical.

Doi foști campioni
răspund la o singură

La sfîrșit de întreceri se obiș nuiește a culege impresii de la 
participanții cei mai proeminenți, păreri autorizate care să comenteze 
evenimentul sportiv abia încheiat. De data aceasta, am intenționat să 
dăm o notă originală interviurilor noastre, căutînd o trăsătură comu
nă între cei chestionați. Voiam să 
de jucători și anume acelora care 
în tenisul de masă.

ne adresăm unei categorii speciale 
au cunoscut consacrarea supremă

Un interviu colectiv cu campioni 
mondiali, iată un subiect tentant! Și 
totuși el n-a putut fi împlinit în timp 
util, pentru simplul motiv că Ia un 
calcul sumar am constatat că în sală 
se aflau nu mai puțin de 9 asemenea 
„subiecte" : o actuală campioană mon
dială, Lidia Mosoczi (la dublu femei) 
și opt foști deținători de titluri — 
Angelica Rozeanu, Johntj Leach, Ferenc 
Sido, Diana Rowe-Collins, Ella Zeller, 
Eva Koczian, Gizi Farkas-Lantos și 
Helles Elliot. In plus, majoritatea a- 
cestora erau în plină întrecere finală 
sau se pregăteau pentru ultima apari
ție în concurs.

Așa stînd lucrurile, a trebuit să ne 
rezumăm, la numai două 
te pe aceeași întrebare: „In ce măsură 
a fost edificatoare competiția de la 
București, in perspectiva apropiatelor 
campionate europene de la Budapes
ta?" Primul răspuns ne-a venit de la 
Johny Leach, care în această ultimă 
zi își redusese rolul la simplu antrenor 
al Annei Haydon, ultima reprezentan
tă a Angliei în întrecere:

„Campionatele de la București mi-ati 
confirmat intru totul așteptările, la 
capitolul valoare, fiind intr-adevăr o 
reușită avanpremieră a europenelor. 
Aceasta mai ales in ce privește între
cerile feminine, care au reunit pe prin
cipalele pretendente la titlu: Angelica 
Rozeanu, Eva Koczian, Ann Haydon 
(nu dau ordinea preferințelor...). Suc
cesul lui Koczian este concludent, dar 
la fel de important mi se pare faptul 
că și celelalte jucătoare maghiare s-au 
arătat foarte- bune, ceea ce va conta 
mult pentru repartiția de șanse in vi
itoarele campionate de la Budapesta, 
întrecerile masculine — și ele foarte 
interesante — au confirmat lucrul 
■’ d, anume că maghiarii, in frunte 
cu Berczik, domină actualmente pe 
continent. Nu cred să le poată scăpa 
titl ,ile la simplu, dublu și pe echipe. 
Pentru locul doi in „Cupa Swaythling" 
se vor lupta, desigur cu șanse apro
piate, reprezentanții Cehoslovaciei și 
cei ai țării dos., deși Gantner și 
Harasztosi nu mi s-au părut în plină 
formă".

— Dar pentru probele feminine ce 
pronostic aveți ?

„La fete, s-ar putea ca lupta să fie 
mai echilibrată, pentru simplu ea din- 
du-se intre cele trei favorite numite 
mai sus. Dar Koczian, in forma ară
tată aci și ajutată de 
jucătoare maghiare care 
in concurs, poate avea 
șanse. Dublul și echipele 
fi dominate probabil iot 
deși succese rominești sau engleze nu 
trebuie să surprindă...".

Noroc de „făcăneala" dintre semi- 
finaliștii BERCZIK și BUBONY. căci 
așa am putut sta de vorbă cu masivul 
și simpaticul FERENC SIDO, care-și 
aștepta cuminte rîndul la joc, lucru 
care trebuia să se întîmple abia că
tre... miezul nopții.

„Campionatele de la București pri
lejuiesc multe concluzii. Cred că pen- 

mai interesante sint acelea

discuții, axa-

numeroasele 
se vor afla 
un plus de 
feminine vor 
de maghiare.

„Turul ciclist al Egiptului” 
se apropie de sfârșit

A V-a ediție a 
dată cu etapa 

ravana ciciistă a 
36,300 km.

După cum 
cicliștii sovietici

O
„Turului cichst al Egiptului" se apropie de sfîrșit. 

a X-a, terminată la Damietta, ieri după-amiază, ca- 
parcurs 1.419 km, media orară generală fiind de

s-a putut lesne constata din cronicile etapelor, 
domină categoric această întrecere, la care parti

cipă pentru prima oară. Trei echipieri în primei® 5 locuri în clasa
mentul general individual, primul loc în clasamentul pe echipe, ca 
și victoriile în etape (7 din 10),*  prin Melehov (3), Cerepovici (2) 
și Olizarenko și Saidhujin cite una, arată clar superioritatea acestor 
sportivi.

O ETAPA SCURTA Șl RAPIDA

A doua etapă prin delta Nilului 
(Zagazig-Shebin Elkom, 69 km.), des
fășurată marți, a fost cea mai scurtă 
din întreg itinerariul „Turului Egiptu
lui" și — spre deosebire de etapa Port 
Said-Zagazig, disputată cu o zi îna
inte. s-a caracterizat prin rapiditate. 
Dovada : media orară de 40,150 km.

Chiar de la primii kilometri, cursa 
a fost foarte animată. Cu toate aces
tea, plutonul s-a menținut aproa
pe compact de-a lungul a peste 50 
km. Apoi, un mic grup de cohctirenți 
s-a desprins din grosul plutonului, ter- 
minînd etapa cu un avans de ' peste 
1 minut. La sprintul final, ciclistul so
vietic furii Melehov, sprinter de certă 
valoare, câștigătorul etapei a Vl-a, a 
obținut victoria, depășind pe G11. CAL- 
CIȘCA (care a tăcut o cursă frumoa
să) și pe alergătorul bulgar Stoian 
Gheorghiev. Timp : 11143'03”. După

1 minut și 33 sec., a sosit grosul plu
tonului în care se aflau și ceilalți ci
cliști romîni.

Primul loc în etapă, pe echipe, a 
revenit formației noastre, urmată de 
U.R.S.S. și R.D.G. In clasamentul 
general individual nu au survenit mo
dificări în ceea ce privește primele 10 
locuri. De asemenea, pe echipe, situa
ția a rămas neschimbată.

DIN NOU MELEHOV

In clasamentul general individual 
continuă să conducă Olizarenko 
(URSS) cu 39h 15’42”, urmat de Pe
trov (URSS) 391116’36”, Koțev 
(R.P.B.) 39h 17’42”; Kolev (R.P.B.) 
39hl8’05” și /Melehov (URSS) 39h 
20’04”. Primul romîn, A Șelaru, o- 
cupă locul IX cu 39h 26’ 53”. Pe echi
pe: 1. U.R S.S. 117h 44’15”; 2. Bul
garia 1181101’18”; 3. Romînia 118h 
14’21”; 4. R.D. Germană 118h3O’2tT’.

Astăzi se aleargă etapa a Xl-a Da- 
mietta-Mehalla El Kobra 91 km. iar 
mîine etapa a Xil-a, Mehalla Ei Ko- 
bra-Alcxandria 176, unde sîmbătă va 
fi zi de repaus, înaintea ultimei etape 
Alexandria-Cairo 230 km, care se va 
alerga duminică 26 ianuarie. .

Elkom- 
relatea- 
au în-

întrebare
preciez deosebita. voință cu care luptă 
in oricare partidă, cu care suplinește 
unele deficiențe de stil. In momentul 
de față el dă aproape randamentul 
maximum. ANGELICA ROZEANU ar 
trebui, după părerea mea, să încerce 
mai des contraatacul prin surprindere, 
arma principală a marilor ei succese. 
Numai defensiva nu poate da rezultat. 
De asemenea, ZELLER poate încerca 
cu succes mai des backhandul. Ea tre
buie mai ales apreciată pentru apor
tul in jocurile pe echipă.

Pronosticuri pentru Budapesta ? Pe 
scurt: la simplu desigur Berczik, la 
dublu Andreadis-Stipek, la dublu mixt 
Berczik-I-antos sau Haydon-Andreadis,

Și în etapa a X-a,. Shebin 
Damietța, 153 km, după cum 
zâ Agerpres, cicliștii bulgari 
cercat să schimbe situația în clasa
mentul competiției. Xlergâtorii sovieti-' 
ci, atenți, au contracarat orice acțiune 
și, în ciuda deselor hărțuieli inițiate 
de reprezentativa Bulgariei — secon
dată de cicliștii romini — plutonul a 
rămas compact pe o mare porțiune din 
traseul etapei. Abia pe ultima parte 
sportivii bulgari Koțev și Kolev ata
că din nou și fug din pluton. Dar, în 
urmărirea lor pornește prompt Melehov 
(URSS) de care se atașează maghia
rul Arany. Și astfel, se formează un 
cuartet de fugari care ajunge pe stră
zile orașului Damietta cu un avans 
de peste 1 minut. Aci, în ciuda „jocu
lui" executat de cei doi cicliști bulga
ri, Iurii Melehov trece primul linia 
de sosire, urmat de Koțev, Kolev și 
Arany. Timp: 4h(Y)’O9”. Media ora
ră: 38,250 km. Cil timpul de 4h 01’14” 
a sosit grosul plutonului în care se 
aflau și cei cinci cicliști romîni: Șe
larii, Braharu, Moiceanu, Dobrescu și 
Calcișcă.

Unde se va deslăsura 
turneul F. I. F« A. 
pentru juniori ?

Anul acesta tradiționalul turneu 
FIFA pentru juniori va avea Ioc între 
1 și 8 aprilie. Cu toate că ne aflăm 
cu aproape 10 săptămîni înaintea a- 
cestui mare eveniment nici pînă azi 
nu a fost fixat locul de deslășurare al 
turneului. Agenția vest germană 
, Sportinformation-Dienst" din Dussel
dorf relatează că la 24 ianuarie se va 
întruni la Londra subcomisia pentru 
juniori din cadrul comitetului UEFA, 
care va hotărî țara organizatoare.

După cum declară dr. Zimmermann 
președintele subcomisiei, cele mai 
mari șanse de organizare le au Anglia 
și Luxemburg. Se pare că cea*  din 
urmă este mai favorizată pentru că 
cu acest prilej Federația de Fotbal din 
Luxemburg își va serba cea de a 50-a 
aniversare. întrebarea 
constă însă în 
burgul va putea 
ganizatorică și 
găzdui această

care se pune 
faptul dacă Luxem- 
avea capacitatea or- 

administrativă de a 
competiție.

Constituirea primelor federafii 
pe ramură

(Urmare din pag, I)

privesc pe jucătorii romini. Eicare
bine, constat, în general, o carență in 
pregătirea fizică, ceea ce scade din 
valoarea normală a jucătorilor dos. 
Aceasta este valabil mai ales pentru 
Gantner și HARASZTOSI. ca și pen
tru fete. Despre GANTNER se poate 
sta mai mult de vorbă. El este în
dreptățit să spere la mai mult, cu ca
litățile pe (are le are. Ar trebui insă 
să fie mai decis in atac. La Reiter a-

iar la echipe bărbați R. P. Ungară. 
Pentru celelalte probe, e greu de făcui 
previziuni. Prima șansă la echipe fe
mei cred că o are echipa romină, iar 
la simplu și dublu femei... toate semi- 
finalistele de aci 1“

In pronosticurile lui Ferenc Sido se 
poate observa ușor absența unui nume: 
Sido. Să vedem la viitoarele campio
nate europene dacă a fost modestie 
sau... tactică ?

eveniment deosebit, salutat cu căldu
ră și satisfacție de sutele de mii de 
sportivi, care văd în noile federații 
organele tehnice de specialitate care 
vor asigura. în mod competent și or
ganizat, conducerea activității din fie
care disciplină sportivă. Spre deose
bire de fostele comisii centrale, fede
rațiile vor avea un rol larg, direct, 
activ în conducerea sportului nostru, 
vor fi 
carea 
gheze 
plinei 
gure creșterc.i bazei de masă a spor
tului nostru. Federațiile vor avea sar
cina de a întări prestigiul de care se 
bucură sportul nostru peste hotare, de 
a strînge si consolida legăturile de 
prietenie dintre ele și organizațiile 
sportive din lumea întreagă.

In fața federațiilor, a căror consti
tuire a început marți, stau îndatoriri 
din cele mai importante. Avem însă con
vingerea că sub îndrumarea 
cerii U.C.F.S. aceste sarcini 
duse cu cinste la îndeplinire, 
că în cadrul federațiilor vor 
oameni cu dragoste de sport, care 
trăiesc de ani de zile în mijlocul 
sportivilor și care se bucură de pre
țuire pentru priceperea dovedită în 
munca sportivă.

In numele sportivilor urăm tuturor 
federațiilor și .activiștilor care vor 
face parte din componența lor, deplin 
succes, spre binele mișcării noastre

chemate să se ocupe de ridi- 
calitativă a sportului, să ve
la păstrarea și întărirea disci- 
pe terenurile de sport, să asi-

condu- 
vor fi 
pentru 
munci

IVBaestrul emerit
ATIFTKM sportului și antrenorul rilLLllDlTL atletului sovietic Kuț, 

profesorul Nikiforov va 
pleca zilele acestea în Anglia unde va 
informa pe antrenorii englezi de atletism 
despre metodele de antrenament ale 
atleților sovietici. Prima conferință pe 
această temă va avea loc la 
ianuarie a.o.

Jmonice. Prinlre cei selecționați se află 
și jucători cunoscuți sportivilor noștri 
ca: Barchanek, Benko, Cerny, Koreș, 
Boubin precum și o serie de elemente 
tinere.

La campionatele mon-

data de 23

RUGBI
RugLlștil 

au început
cehoslovaci 

pregătirile 
în vederea întîlniril in
ternaționale cu repre- 

Germane. Meciul va avea 
27 aprilie într-o localitate

zentattva R.F. 
loc la data ae 
din R.F. Germană. Lotul rugbiștilor ce
hoslovaci se va antrena în localitatea

C P II T diale de schi (probele
u v 111 nordice) care se vor

desfășura între 1 și 9 
martie în localitatea Lahti (Finlanda) 
s-au înscris pînă în prezent 17 țări și 
anume: Argentina, Cehoslovacia, Fran
ța, Italia, I’ugoslavia, Canada, R.D.G., 
R.F.G., Norvegia, Polonia, Austria, 
U.R.S.S., Suedia, Elveția, S.U.A., Japo
nia, Finlanda.

Campionatele mondiale vor fi inau
gurate la data de 1 martie de către

președintele Republicii Finlandeze, Urho 
Kekkonen. In jurul stadionului de schi 
au fost amenajate tribune cu o capaci
tate de 150.990 locuri.

Pentru viitoarea edi- 
V fi 1 F I a campionatelor eu-T V LL1 ropene de volei care 

se vot desfășura anul 
acesta la Praga, organizatorii au la 
F.I.V.B. următoarea listă de arbitri : 
Menel (Polonia), SOTPR (Romînia), Zec 
(Iugoslavia), Ormai (Ungaria), Asmanov 
(Bulgaria), Cinilin (URSS), Lactiaux 
(Franța), Toniolo (Italia). Ca rezerve 
au fost propuși Fabru (Belgia) și un ar
bitru din R.D. Germană, nedesemnat 
încă.

de sport
sportive, spre noi victorii de prestigiu 
ale sportului nostru !

Constituirea Biroului Federației 
Romîne de Atletism

Marți a avut loc ședința de consti
tuire a biroului Federației Romîne 
de Atletism care are următoarea 
compunere: Mihai Florescu — Pre
ședinte ; Dumitru Cănilă — Vicepre
ședinte ; Avram Silberstein — Vice
președinte ; Ion Moina — Vicepreșe
dinte ; Andrei Săvescu — Secretar 
general ; Gheorghe Zîmbreșteanu — 
antrenor federal și președinte al co
legiului de antrenori; Vasile Dumi
trescu — antrenor federal; Ion 
ParaschivesCu — Președinte al cole
giului de arbitri; George Bălsanu 
— Președinte al comisiei de compe
tiții și clasificări ; Valeriu Maitopol 

■— Președinte al comisiei de juniori, 
tineret și școli sportive; Ion Ionescu 
—- Președinte al comisiei adminis
trative; Ervin Rona — Președinte a! 
comisiei de propagandă și statistică ; 
Vladimir Simionescu — Președinte 
al comisiei de evidență ; dr. Angelica 
Lăzăroiu — Președinte al comisiei 
medicale; Tiberiu Foldvarv — Pre
ședinte al comisiei de disciplină.

In prima sa ședință de lucru, bi
roul federal a discutat sarcinile le
gate de viitoarea sa activitate, ca 
for de conducere al atletismului din 
țara noastră. In 'lumina acestor sar
cini va Ii alcătuit planul de muncă 
pe anul 1958, planul pregătirilor 
pentru campionatele europene de la 
Stockholm și planul de perspectivă 
în vederea ' *
pice de ia

Avînd în 
și importante care stau în fața bi. 
roului Federației Romîne de Atle
tism, vom li bucuroși să putem con
semna în paginile ziarului nostru 
cît mai multe succese în munca de 
popularizare și de dezvoltare a atle
tismului din țara noastră. Biroul 
F.R.A. și organele sale trebuie să 
se străduiască să facă din atletism 
un sport iubit de mase cît mai largi 
de tineret, să-l îndrume să se dez
volte cît mai mult, în așa fel ca 
atletismul să poată fi cu adevărat 
un sport de mase.

Urăm Biroului F.R.A. deplin suc
ces în rezolvarea sarcinilor ce-i stau 
în față.

viitoarelor Jocuri Olim- 
Roma, din 1960.
vedere sarcini'e multiple
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