
Cald salut 
muncitorilor ceferiști!
s
nat 
că 
se 
întregii țări că ceferiștii s-au 
ridicat ia luptă, sub steagul 
partidului, pentru interesele vi
tale ale întregului popor mun
citor, împotriva silniciei și a 
cruntei exploatări, a înrobirii 
țării de către capitalul mono
polist apusean. Depășind ca
drul unor simple revendicări e- 
conotnice, luptele din februarie 
1933, a’e muncitorilor ceferiști 
și petroliști, au avut un pro
nunțat caracter politic. Ele au 
mobilizat la acțiune întreaga 
clasă muncitoare, au determi
nat un larg răsunet în rîndu- 
rile țărănimii, influențînd cre
area Frontului Plugarilor, au 
chemat poporul muncitor li 
lupta împotriva fascizării țării 
și a transformării ei într-un 
cap de pod pentru o viitoare 

-agresiune antisovietică. Lupta 
revoluționară a ceferiștilor Și 
petroliștilor a’ demonstrat ca
pacitatea clasei muncitoare de 
a acționa în mod unitar și or
ganizat sub conducerea avan
gărzii sale marxist-leniniste, 
partidul comunist, dovedindu-se 
forța socială cea mai înaintată 
din țara noastră. Ințelegînd 
importanța istorică a luptelor 
muncitorești din februarie 1933, 
întregul nostru popor muncitor 
comemorează 25 de ani de la 
acest eveniment evocînd cu 
pioșenie amintirea eroilor clasei 
muncitoare care și-au pferdut 
•ța sub gloanțele sîngeroa- 

represiuni a regimului bur
ghezo-moșieresc. Dar ziua de 
16 februarie reprezintă în zi
lele noastre și o sărbătoare în
chinată urmașilor eroilor de 
la Grivița muncitorilor fero
viari : ..Ziua Ceferisfo’ui” In 
fiecare an. cu această ocazie, 
bilanțul înfăptuirilor vrednici
lor tnunci'ori ceferiști pe dru
mul construirii socialismului 
este tot mai bogat, după cum 
tot mai luminoasă este și viața 
lor.

Zeci de mii de ceferiști și-au 
găsit un bun prieten in sport. Pe 
numeroasele baze sportive care 
le stau la dispoziție avînd e- 
chipament și material sportiv 
in cantitate îndestulătoare, vin 
zilnic mii de ceferiști care gă-

E ÎMPLINEȘTE un sfert 
de veac de cînd sirena 
lui Vasile Roaită a răsu- 
prelung în liniștea par- 

nefirească a dimineții geroa- 
de februarie 1933, vestind

sesc în sport un mijloc de în
tărire fizică și morală. Sărbă
torind alături de sportivii ce
feriști ziua de 16 februarie, 
prin participarea la competițiile 
închinate acestui eveniment, 
sportivii din întreaga țară își 
manifestă dragostea și prețu
irea față de vrednicii muncitori 
de la căile ferate și le adresea
ză, cu prilejul „ZILEI CEFE
RISTULUI”, cele mai calde 
urări.
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SPORTIVII GRIVIȚEI ROȘII
acum un sfert de veac și astăzi

Chiar în anul 1933 s-au înființat 
două secții sportive: atletism 
și rugbi. Poate vreți să știți și 
condițiile în care se practicau 
aceste două discipline ? Ei bine, 
la atletism, de pildă, ședințele 
se țineau la mine acasă, antre
namentele se făceau pe maidan, 
echipamentul și-l procura fie
care după cum putea... Doar 
dragostea pentru sport ne dă
dea aripi și numai astfel
explică faptul că unii dintre 
roi am rămas mult timp pe te
renurile de sport. In secția 
de rugbi era aceeași situație. 
Sportui nu interesa, el nu putea 
aduce cîștig stăpînitorilor, Ea 
poate chiar le putea crea pre
judicii deoarece -un muncitor 

în-

se

(strungarul Alex. Stanciu, aj’us- 
torut Vereș Aurel, strungarul 
Tudor Pahonțu), precum și nu. 

pregătesc 
destoi-

începe etapa a doua 
a Spartachiadei

Mîine este ultima zi a etapei l 
din cadrul Spartachiadei d« 
iarnă a tineretului. Mtii de ti
neri și tinere din colectivele 
sportive de la orașe și sa.te 
s-au calificat în etapa superi-» 
oară.

Organele raionale U.C.F.S. a« 
datoria să se preocupe de or
ganizarea în cele mai buno 
condiții a celei de-a doua eta
pe a a Spartachiadei de iarnăU 
lacînd din aceste concursuri o 
veritabilă sărbătoare tinereas
că. Colectivele sportive trebuia 
să acorde toată atenția pregă
tirii și prezentării tinerilor ca- 
lilicați, ia etapa a doua a 
Spartachiadei, asigurînd în a- 
celași timp maselor de partid-* 
panți la prima etapă o conti
nuitate a activității, prin inter
mediul campionatelor de casă.

BOX

liniilor 
C.F.R. 
atmos- 
totuși,

Romtnia, s-au ridicat cu eroism 
la lupta împotriva Singeroasei 
exploatări 
birii' țării

<nero;i tineri 
să devină 
nici...".

Am plecat 
Grivița Roșie cu 
mai puternic ca oriei nd că sa
crificiul celor care și.au dat 
viața în eroicele lupte din 1933 
a fundamentat viața nouă, de 
astăzi, din patria noastră.

H. NAUM

care se 
muncitori

de la atelierele 
sentimentul

e Dinamo Craiova 
în Polonia.

Marți urmează să pleoe tn 
Polonia formația de box Di
namo Craiova. Dinamoviștii 
vor susține două întîlniri la 
Cracovia și Lodz. Prima din 
acestea va avea loc la 22 fe- 
Lruarie în compania unei se
lecționate. Vor face deplasa
rea printre alții Ludovic Am. 
bruș. Zaharia Motea. Mîhal 
Trancă, Iosif Olaru, Miatăi Go- 
deanu, c. lordache, p. Deca. 
I. Ferencz.

Astăzi după-amiază în sala Floreasca

Tinerii se opresc cu emoție in fața plăcii comemorative 
Soarele luminează ca un imens 

proiector păienjenișul 
de fier... In complexul 
Grivița Roșie domnește 
fera muncii intense. Și
dacă ai să cercetezi fețele oa
menilor, dacă ai să privești ex- 
terioral clădirilor și animația 
deosebita a nenumăraților vizi 
tatori ai să ghicești cu ușurință 
că aici se pregătește sărbători
rea unui mare eveniment. Expli
cația o vei găsi și citind cu
vintele săpate în marmură pe 
placa comemorativă ce străjuieș
te intrarea în complex.

„La atelierele Grivița, in zi
lele de 15 și 16 februarie 1933, 
muncitorii ceferiști, snb condu
cerea Partidului Comunist din

* Candidatul Ion Corneanu,

Ir

In seara aceea pe ușile am
fiteatrului mare din incinta Ins
titutului Politehnic din Bucu
rești nu intrau, ca de obicei, gru
purile gălăgioase de studenți. 
Puteai vedea oameni trecuți de 
prima tinerețe, femei cu copii 
în brațe, muncitori și funcțio
nari cum luau loc în bănci, aș- 
tcjftînd parcă începerea unei ore 
de. curs. Privindu-i însă, te. în
trebai ce fel de curs poate soli
cita prezența unei atît de neo
bișnuite asistențe ?

in seara aceea însă în amfi
teatrul mare nu s-a ținut nici o 
oră de curs. Acolo se aflau a- 
dunați cetățeni locuind prin 
apropierea Gării de Nord, mai 
precis cei care la 2 martie, la 
alegerile de deputați îri sfaturile 
populare, vor vota în cadrul cir
cumscripției 31 orășenești. Ur
mau să se întîlnească cu 
didatul lor...

Cînd sala a fost plină 
mai puteai găsi un loc, 
lancu Radu din
F.D.P. l-a prezentat pe maestrul 
sportului Ion Corneanu, antrenor 
federal al Federației Rpniîne de 
Lupte. Aplauzele care au izbuc
nit la pronunțarea numelui a- 
cestui vrednic sportiv al țării 
noastre aU subliniat chiar de la 
început simpatia și încrederea 
de care se bucură maestrul spor
tului Ion Corneanu printre ve
cinii săi. Cuvintele delegatului 
F.D.P. îi ajutau pe cetățeni să 
afie că pe lingă un bun gospo-

este și 
prezenți 
repurtate 
cu care

un 
au 
în 
a 

pentru

un vrednic cetățean
dan Ion'Corneanu 
bun antrenor. Cei 
aflat de succesele 
sport, de dîrzenia
luptat Ion Corneanu. 
victoria culorilor tării' -r,sale.

Rînd pe rînd cetățenii au luat 
cuvîntul, manifestîndu-și bucuria 
și încrederea față de candidatul 
lor, arătîndu-i totodată și o 
serie de lucruri asupra cărora 
el trebuie să-și îndrepte în mod

(Continuare în pag. a 3-a)x

capitaliste și a inro- 
de către imperialiștii 

americani, englezi și francezi.
Tradiția luptelor revoluționa

re din 1933 însuflețește azi în
treaga clasă muncitoare în 
lupta pentru construirea socia-, 
lisnului in patria noastră".

Se împlinește deci un sfert 
de veac de cînd eroii ceferiști 
și-au vărsat sîngele în lupta 
pentru sfărîmarea asupririi, un 
stert de veac de la istoricul 
sacrificiu al tînărului Vasile 
Roaită. Aici în complexul C.F.R. 
Grivița Roșie muncesc acum 
alături de eroii luptelor din 1933 
generații de muncitori tineri care 
prind o dată cu meseria dragos
tea pentru istoria plină de jertfe 
a patriei lor, bucurîndu-se de 
marea prețuire a muncii .con
structive în sfatul nostru. lib»r.

Printre vizitatorii care ascul
tau cu adincă emoție povestiri 
le «eior care, au trăit evenimen 
tele din 1933 ne aflam și noi. 
Ne vorbea maistrul principal de 
la secția cazangerie Ion Pa- 
raschivescu, președinte al .cole
giului de arbitri din Federația 
Romînă: de Atletism.

„Acum 25 de ani am tost și 
<-u printre cei care se împotri
veau regimului de exploatare 
cruntă a muncitorilor. Chiar în 
acel an m-am angajat ca mun
citor cazangiu la aceste ate
liere și am cunoscut întreaga 
gamă; a mizeriei pe care regi
mul burghezo-moșieresc o 
oferea cu deosebită dărnicie 
muncitorilor ceferiști. Și. fiind
că din acea vreme eram un 
mare îndrăgostit al sportului, 
am se vă povestesc cîte ceva 
clin trecutul acestei activități.

judicii deoarece-un 
călit pe terenul de sport 
senina un dușman puternic al 
regimului... Așa au stat lucru
rile piuă la eliberare. De atunci 
încoace s-au înfăptuit nenumă
rate lucruri noi pe care este 
foarte anevoios să le enumeri. 
In sport, complexul C.F.R. 
Grivița Roșie se mîndreș- 
te astăzi cu realizări la 
fel de mari ca și în producție. 
Colectivul sportiv numără («es
te 10C0 membri, avem 12 sec
ții pe ramură spoitivă, la între
cerile sportive de masă participă 
peste 3000 de muncitori, iar pe 
terenurile de fotbal, volei, bas
chet, rugbi, pe pista de atle
tism, în sala de gimnastică, 
pe ringul de box vin nenumărați 
tineri să învețe tainele sportului 
pe care l-au îndrăgit. Printre 
sportivii de frunte ai complexu
lui se numără ingineri (Viorel 
Moraru. L. Cotter, Dan Stoe- 
nes'*"' '"<inc:tori fruntași

Steagul roșu și Olimpia M. I. C 
se întîlnesc în finala concursului 

republican feminin de handbal de sală
Două din cele patru jocuri 

disputate joi după-amiază în 
sala Floreasca, în cadrul pre
liminariilor turneului final al 
concirsului ■ republican de 
handbal de sală, erau așteptate 
cu mare interes. Ele constitu
iau derbiuri ale seriilor res
pective, urmînd, ca echipele în
vingătoare să susțină astă sea
ră meciul final.

In prima dintre aceste par
tide hotărîtoare. echipa Steagul 
roșu București a întîlnit for
mația sibiană Flamura roșie. 
Meciul a decurs în nota de 
evidentă superioritate a jucă
toarelor bucureștene. Doar în- 
tr-o scurtă perioadă de la în
ceputul reprizei secunde, cînd

la Steagul roșu s-a produs 
și o neinspirată schimbare 
a portarului, meciul a fost 
animat, sibiencele apropiin- 
du-se Ia un moment dat la 
un punct de echipa bucu- 
reșteană. Steagul roșu a 
cîștigat, pe merit, cu scorul 
de 7—5 (4—1), prin puncte

le Dumitrescu 
Roșu, Popescu, 

Maria 
Cazacu

Orice părinte în devenire se tiv sportiv
can-

de nu 
tov. 

partea

să fie atît 
de semn if i- 

ca-tivăZ incit să atragă ca un 
magnet tineretul, să determipe 
simpatia suporterilor; și să fie... 
ușor de pronunțat I Dacă, pîhă 
acum, avem colective sportive 
care se numeau Energia Me
talul Uzina de Tractcnre-Orașul 
Stalin, Recolta, Avîntul I.P.E.I.L. 
Nehoiași sari Flamura roșie Co
merț Alimentar București, pen-, 
tru pronunțarea cărora era ne
voie de... eforturi speciale,. as
tăzi ar trebui să răsuflăm ușu
rați : printre alte numeroase 
rezolvări, reorganizarea mișcă
rii sportive a precizat că fie
care colectiv își poate alege e 
numele pe care ît dorește. S-a 
dat astfel libertate deplină ma
selor de membri ai U.C.F.S. 
să-și pună imaginația la con-

Orice părinte în devenire se tiv sportiv trebuie 
frămîntă luni de, zile înaintea de^ sugestivă, atît 
fericitului eveniment, gîndindu- - *
se ce nume i-ar, sta mai bine 
viitoarei sale progenituri. Și,, 
în sfîrșit, cînd ajunge să se 
fixeze la ținu! din multele 
nume ce i-ari trecut prin min
te, are toate șansele ca mama, 
nașul, soacra sau vecinii, să 
vină cu „amendamente", așa 
îneît uneori ajungi să întîl- 
nești în viață cîte un personaj 
care se numește: Radu Cris
tian, Mircea Clement, Decebal 
Popescu! Ne închipuim deci, 
prin comparație, ce „proces de 
elaborare" presupune „boteza
rea" unui colectiv sportiv. Aci 
nu este vorba doar de o pre
ferință personală, de un ca
priciu sat» de o inspirație de 
moment. Titulatura unui colec-

Președintele colegiului de arbitri din Federația Pomină de at
letism. ton Paraschioescu, este unul din cei mai apreciați teh
nicieni ai secției cazan gerie din complexul C F.R. Grivița 
Roșie. El împlinește anul acesta 25 de ani de cînd lucrează 

in aceste ateliere (Fotografii d,e TH. ROIBU)

o sensibilitate apropiate de 
poezie.

Dar nu pretutindeni efqrtu-

tribuție, pentru a descoperi și 
propune denumiri de colective, 
simple, dar simbolice, scurte, . .
dar semnificative, legate de : rile pentru găsirea unor, de- 
specificut local, dar nt» lipsite 
de o anume '„tentă" poetică.

Și iată că, 
tare, __. „ .
drept, putem nota cu satisfac
ție cîteva denumiri sugestive 
de colective sportive. Inspirate 
fie din specificul de producție 
(„Tractorul" la uzina de trac

toare Orașul Stalin, „Ancora" la 
șantierele 'navale Galați, „La
minorul" Ia noua uzină din 
Roman), fie din tradiția spor
tul!« nostru (A.M.E.F.A., Stă
ruința, Gloria C.F.R.), fie din 
specificul istorico-geografic (Jiul, 
Corvinul, Rovine Grivița), 
astfel de denumiri sînt plăcute, 
ușor de reținut și, prin sono
ritate și noțiunile evocate, de

poetică.
", după o aștep- 

cam îndelungată ced

numiri adecvate au fost la 
fel de rodnice. Procedînd ase
menea părinților onorabilu’ui 
Popescu de mai sus, sportivii 
uzinelor de vagoane din Arad 
și-au „botezat" colectivul 
U.V.A.-A.M.E.F.A., folosind pen
tru aceasta nu mai ț 
opt inițiale, care — la rîndul 
lor — prescurtează ‘-1 
cuvinte. Preocupați 
fleota cît mai fidel 
de producție, sportivii de la o 
fabrică de sîrmă au găsit că 
„Sîrma" este cel mai indicat

puțin de

tot atîtea 
de a re- 

specificul

M. GODEANU 
V. ARNAUTU

(Continuare in pag. 6-a)

le înscrise de
(2) . Jipa, , , 
Antoaneta Vasile și 
Ghiță, respectiv de
(3) . Dobre și Kapp.

Ajutată mult și de 
ficacitatea adversarului, 
limpia M.I.G. a cîștigat 
tul de comod meciul 
Progresul Or. Stalin, Ratînd 
trei lovituri de la 7 m. (I- 
rina Naghi, portarul Olim-' 
piei M.I.C. a fost în mar» 
formă) handbalistele din Or. 
Stalin au dat posibilitate e- 
cliipei bucureștene să cîști- 
ge fără prea mari 'eforturi. 
Rezultat final : 6—3 (4—1) 
pentru Olimpia M.I.C., prin 
punctele înscrise de Ugroi» 
(3), Roth, Pădureanu și 
Neurohr și respectiv da 
Windt (2) și Reipp.

In celelalte două partida 
s-ău înregistrat următoarei» 
rezultate: Constructorul Ti
mișoara — Tractorul Or. Sta- 
lin 6—4 (2—2): atî înscris! 
Gotz (2). Zamfirache (2), 
Koncz, TănăsoiU- pentru în-* 
Vingătoare și Martini 12), 
Kraus și Neaco pentru îrț* 
virise; Î.L.E.F.O.R. Tg. Mu
reș —• C.F.R. București. 
(Continuare iii pag. a 3-a)
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mondial de fotbal.



ITINERAR PRAHOVEAN: BUȘTENI MULT FAST Șl FOARTE PUTINA AUTOCRITICA

Drumul durează cit fumezi 
Ceea ce na te împiedică 

admiri crestele înălbite de 
bătrînei Gîrbove sau senuția 
metereze stincoase ale Ca-

De la Sinaia la Bușteni ani cală- 
torit, așa cum se obișnuiește pe Va
lea Prahovei, c.u... autostopul. Fată 
de tren avantajul este evident: pleci 
tind vrei, fără a fi nevoie să cunoști 
mersul trenurilor și cu puțin noroc 
poți să iei loc chiar și într-o limu
zină. Intre stațiunile de pe Valea Pra
hovei șoferii nu prea refuză pe acei 
care ii solicită să-i ducă dintr-un loc 
în altul, 
o țigară, 
insă să 
zăpadă a 
uriașelor
raimanului.

După ce am prins puteri 
oficiului de gazdă primitoare 
care se ocupă de oaspeții ce poposesc 
la cabana Căminul Alpin și am ad
mirat in voie minunata priveliște a 
Caraimamdui și Coștilei care domină 
Buștenii, fiind parcă gaia să se pră- 
vale asupra localității, am vizitat fa
brica de hîrtie „1 Septembrie". Am 
constatat cu firească bucurie că și 
muncitorii de aci au depășit planurile 
lunare. Am mai constatat însă aci un 
interes cu totul deosebit in ce pri
vește perspectivele de dezvoltare a ac
tivității sportive.

Cu tovarășii Ion Crețu și Cornel 
Bălâșescu, din noul consiliu al colec
tivului sportiv „Caraimanul", cum 
se numește fostul colectiv Energia 
Bușteni, am stat de vorbă, pe-ndelete. 
Multe nădejdi au încolțit în mintea 
și inimile sportivilor de aci de cind 
a început acțiunea de reorganizare. 
Am aflat că înainte lucrurile ajunse
seră foarte prost. Lipseau banii, iniția
tiva și c/uar... bunăvoința. A existat 
înainte un bazin de înot descoperit. 
Conducerea fabricii a dispus să fie as
tupat, se pare că fără a fi îndreptă
țită totuși argumentarea că ar im-

datorită 
a celor

piedica r dicarea anumitor construcții 
plănuite. Au avut o popicărie. S-a 
deteriorat cu timpul și pînă la urmă 
a fost desființată. Intr-un imobil ne
terminal, au amenajat sportivii, prin 
mancă voluntară, o sală de gimnastică. 
Nu era ea chiar ultima expresie a 
cerințelor tehnice, dar o activitate 
sportivă în această sală se putea des
fășura în bune cOndițiuni. Tocmai cind 
lucrurile păreau că merg foarte bine, 
a sosă o dispoziție de la regiune și... 
in locul sălii de' gimnastică s-a făcut 
un magazin. In aceste condiții, spor
tivii fruntași s-au îndreptat spre alte 
colective, tinde puteau să depună o 
activitate mai susținută. Și rînd pe 
rînd, au plecat schiori foarte buni, 
unii dintre ei chiar fruntași între Jrun- 
tași. Citeva nume- vorbesc de la sine: 
Enache, Aldescu, Secui, Dinu Petre, 
Gh. Bălan, frații Drăguș. Și alți tineri 
talentat1, se pregăteau să-i urmeze ne 
același drum.

Dar, s-a început reorganizarea. Co
mitetul de partid s-a ocupat îndeaproa
pe de această acțiune. Rezultatul: 
1000 de adeziuni semnate față de cei 
600 membri ai fostului colectiv. Un 
începui bun, deci. S-au organizat apoi 
secțiile: schi, fotbal, atletism, tenis 
de ’ masă, tenis, turism-alpinism, șah, 
volei, handbal și tir. Activitatea se 
desfășoară insă doar la schi și șah. 
Cam puțin, nu 2

Dar așa cum ne-a spus iov. Cre
ta : „Cu sprijinul comitetului de par
tid lucrurile trebuie să se îndrepte /“. 
O dovadă că așa va fi este și faptul 
că tov. director Ilie Ion a începui să 
acorde o oarecare a‘enție și cererilor 
juste ale sportivilor. Și ca firească ur
mare s-a cumpărat din fondul între
prinderii, la începutul anului, echipa
ment și imediat ce timpul va perinde, 
vor începe lucrările de terminare a

tribunei de lemn a stadiu, lului. .
Acest a-i începutul. E puțin, e mult 7 

Răspunsul depinde de ce se va face 
în continuare. Vom fi bucuroși să 
putem lăuda in coloanele ziarului ac
tivitatea acelora care prin osirdia lor 
contribuie și la buna desfășurare a 
muncii noastre, ei puriindu-ne la dis
poziție hârtia de care avem otita ne
voie.

1 In ziua de 10 februarie s-au des
fășurat alegerile în cadrul colectivu
lui • sportiv Progresul Finanțe Bănci. 
La prima vedere faptul, ținînd sea
ma de intensa muncă de reorgani
zare din ultimul timp, se integrea
ză în noianul evenimentelor cotidi
ene.
care s-a desfășurat ședința de ale
gere la acest colectiv sportiv, mai 
precis o anumită tendință, care ne

Există însă ceva în felul în

Ț. S.

Ieri dimineață a început în Capitală consfătuirea cu responsabilii de 
propagandă și agitație din comitetele de organizare ale U.C.F.S. regio
nale. Lucrările consfătuirii au fost deschise de către tovarășul ION 
SIM10N, vicepreședinte al comitetului de organizare a U.C.F.S.. cate 
a reliefat importanța acestei consfătuiri menită să facă cunoscute acti
viștilor responsabili cu munca de propagandă și agitație din regiuni, 
sarcinile ce te’ revin pe anul în curs precum și mijloacele și metodele 
pe care trebuie să le folosească în activitatea lor.

in continuare, tov. I. Todan, asistent la I.C.F. a vorbit celor prezenți 
despre cultura fizică, insistînd asupra sc.voului și educației fizice în gene
ral. Un interesant istoric asupra concepțiilor despre educație fizică a fost 
prezentat de tov. Nicu Alexe, candidat în științe pedagogice.

Ședința de dimineață a consfătuirii s-a încheiat prin prezentarea 
unor informări asupra muncii de propagandă și agitație din regiunile 
Ploești, București și Regiunea Autonomă Maghiară.

După-amiază. lucrările consfătuirii au continuat prin analizarea pla
nurilor de muncă ale U.C.F.S. regionale, după care prof. univ. Erwin 
Glaser a făcut o amănunțită informare politică.

Lucrările consfătuirii vor continua în tot cursul dimineții de azi.

determină să scriem aceste citeva rîn- 
duri.

Organizată cu un deosebit 
pentru care colectivul sportiv 
tă, firește, toate felicitările, 
ța a fost în cele din urmă o., șe
dință de laude și osanale la adresa 
activiștilor din cadrul conducerii co
lectivului sportiv. Ce'e 21 de pagini 
ale dării de seamă au fost total lip- 
site de crit'că. acest volum'nos refe
rat arătind numai reali- 
drept destul de 'multe și

■ ale colectivului spor'■.
Este clar că avînd _-~ 

„ton’ și discuțiile au î =’ 
In scurte’e și 
țiuni vo-bi‘orîi. si 
vii din cadrul colec 
giat conducerea 
jamente 
re. Un ; 
ță, tov. 
ticat cu 
(contro'ii 
cercurilor

fast, 
meri- 

ședin-

or.înfocate 
si în 

cUxt 
șj. și-au 

dintre cefe mai 
singur pârtiei”’ 
Constantin N 
asprim” o s< 

sporadic 
«norti ye.

’ (ii de schi, anumite
i președintelui
J Dumitrescu.
> Oricît de
i lizărfle
J cele 21 de pagini a'e dării d 
’ putea fi rezervat un loc
> (măcar atît spațiu cît cuprina '
> durile de față...) pentru arz'.r' a 

mai concretă a lipsurilor. Ma; ;s
X1 că acestea există. De ce ne ferim 

de ele ?
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In ajutorul organelor sportive nou alese

Trei jaloane în acțiunea de consolidare 
a colectivelor sportive

Consolidarea organizatorică a colectivelor sportive reprezintă în momen
tul de față o preocupare centrală în larga acțiune de reorganizare a mișcă- 

i ale acesteirii noastre de cultură fizică și sport. Iar principalele jaloane 
consolidări le constituie, în ultima analiză, trei probleme :

1. CREȘTEREA NUMĂRULUI DE MEMBRI AI U.C.F.S. 
știut că forța unui colectiv rezidă, în primul rînd, în numărul 
pe care îi angrenează în activitatea de pe stadioane. Primele 
reorganizării au coincis de aceea cu o perioadă de avînt general în atra
gerea unui număr cît mai mare de membri în U.C.F.S. Ce s-a întîmplat 
însă după aceea ? O dată cu alegerea noilor consilii, ritmul înscrierilor a 
scăzut, în special din vina activiștilor din colective, care consideră această 
acțiune drept o campanie și nu o preocupare permanentă, așa cum tre
buie să fie în realitate. îndeosebi în mediul sătesc — chiar în regiuni cu 
veche tradiție sportivă ca regiunea Stalin și R.A.M. — ritmul înscrierilor 
este .cu totul nesatisfăcător.

2. TOT MAI MULTE COMPETIȚII. întrecerea sportivă este unul 
din principalele mijloace de strîngere a legăturilor dintre colectiv și mem
brii săi. A întări baza organizatorică a colectivului, fără a asigura totodată 
ttn bogat program competițional tuturor membrilor săi, înseamnă a face 
treaba pe jumătate. Spartachiada de iarnă trebuie să se afle firește pe 
primul plan al preocupărilor competiționale. Dar aceasta nu este singura 
formă de angrenare a oamenilor muncii în sport. Pentru aceasta, colecti
vele pot și trebuie să inițieze campionate de casă, competiții în cinstea 
zilelor festive, concursuri inter-colective etc. Și mai ales să nu procedeze 
asemenea unor colective ca acel al Fabricii 
și-a socotit datoria încheiată trimițînd cîțiva sportivi activi (din secția de 
fotbal) la întrecerile de schi ale Spartachiadei,

3. INSTRUIREA CONSILIILOR NOU ALESE. Este o treabă care în- 
tîrzic nepermis de mult din vina’ comitetelor, regionale, raionale și orășe
nești de organizare a V.C.FjS., sub pretextul lipsei unei tematici venite 
de la „centru" și al greutăților „obiective". Părerea noastră este însă că 
e vorba de o lipsă de preocupare care trebuie lichidată cît mai grabnic.

Este bine 
de membri 
etape ale

de confecții dn București, care

Echipa Voința Miercurea Ciuc. campioana categoriei B pe anul

De ce oare, spectator al vreunei în
treceri sporiive, te simți imediat a- 
tras, cucerit chiar — indiferent de 
simpatiile tale — de tinerețea unei e- 
chipe sau a unor sportivi 2 Aproape 
fiecare dintre noi am trăit asemenea 
momente, cind am văzut Cum reparti
zarea „forțelor" intr-o tribună s-a 
tulburat subit în favoarea tinereții... 
Care să fie cauza ? Prospețimea cu 
care tineretul iși apără șansele pe 
terenul de sport 7 • Sau poale pentru 
spectatorul încărunțit melancolia a- 
nilor trecuți 7

Am mai verificat — dacă mai era

cercau n: numai prin tinereți ^^or 
și prin valoarea lor. Pr

Formată in urmă cu cîțiva ani. e- 
chipa era alcătuită din tineri ucenici 
ai cooperativelor meștesugăiești din 
localitate. Disciplinați, dornici să în
vețe, să progreseze, copiii nu ieșeau 
din cuvîntul antrenorului lor, cunoscu
tul internațional, Paul* Sprencz. An
trenamentele nu încetau nici o zi. Vara, 
primăvara sau toamna și, fire-te. iar
na, munca de pregătire continua- In 
timpul lunilor călduroase aiit.-eua 
lele erau orientate spre spor uri 
plimentare (hochei pe iarbă gin 
tică, tenis de ctmp șj tenis de i 
atletism, haltere), iar cu cit term 
trai începea să arate apropicr.c 
gului (ia Miercurea Ciuc ni-i 
ca in oricare altă parte a țari:), 
gătirite căpătau un caracter s-:

Și astfel dirzi in dorința lor 
deveni mai buni, copiii au șres ui 
astăzi sînt campionii categoriei 
Fotografia noastră vi-i prezintă ra
diind de bucurie după realizarea a- 
cestui succes.

Să vi-i' prezentăm și ne: i 
fiind că astfel vă dăm un < ndffyițu 
de conștiinciozitate și mai ales de mo
destie. Prima formație a ech ■ ■: este 
alcătuită din Francisc Ciorbă. Franci» 
Balint. Gcza Szabo, Nicolae Andrei, 
-uliu Szabo. Este formația , croitori
lor", așa cum o numește antrenorul 
echipei, pentru că ea este alcăt vilă nu
mai din croitori. In schimbul ci âlalf, 
profițul meseriilor este mai z-criad: 
funcționari, electricieni, frizeri t-:.

Căpitanul echipei, unul din frații 
Szabo (nu vă pot spune care 

i că încurctnd notițele am încercat 
'identificăm după fotografie s- n 
I imposibil: sînt gemem ș; : 
într-atît, că pun în dificultate c 

1 și pe antrenor, ca să nu mai r < 
de arbitri...) ne spunea la Răii 

> „Cea mai mare bucurie pe:.’-:: 
. ar li să cucerim campionatul . t 
' B. Vrem ca această victorie să 
k cadoul nostru pentru P.

urm C (n.n. antrenorul Sprencz) c; -:- î:
, ... ’... tneste 25 de ani de activii.’ :-:acțiuni și inițiative care ne aparțineau/chej „ 

și ne-au făcut cu 2-3 ani in urmă* 
un frumos renume. Mă refer la an-j 
samblurile de gimnastică la care luau 
parte mii de tineri și tinere, la „sta-j 
feta alpină", prilej cu care reprezen
tanții sportivilor metalurgiști din Ora-| 
șui Stalin ■ duceau la Vetroșani salu
tul lor Harnicilor mineri, și alte ase-1 
menea acțiuni au fost abandonate

Ar fi nedrept dacă n-aș spune că. 
dacă sportul de masă din regiunea 
noastră se află în această situație, 
nu avem și noi U.T.M.-ul o serioasă 
narte de vină. Intr-adevăr, organiza
țiile de tineret nu se ocupă îndeajuns, 
așa cum au sarcină, de atragerea 
tinerilor în activitatea sportivă,, nu 
acordă atenția cuvenită marilor com
petiții sportive de masă. In ceea 
ne privește, sezisîndu-ne lipsurile, am * 
luat măsuri pentru lichidarea lor,/ 
ceea ce recomandăm să facă și tova-J 
rășii care răspund direct de treburileI rerea noastră 
Sporiive din repiim-a nnastr;

nevoie... — această constatare cu o- 
cazia jocurilor campionatului catego
riei B la hochei pe gheață de la Ră
dăuți. Cu toate că și în celelalte e- 
chipe existau -jucători de certă valoa
re, cu toate că in întrecere concura 
și o echipă din localitate, care 
normal 
publicului, 
a acestui
Miercurea
irin" jucător (portarul Ion Purcarea) 
are... 23 de ani! In rest 7 Ei bine, 
in rest tineri de 17—18 ani, care cu-

era 
întrunească simpatia 

totuși favorita nr. (, 
public era echipa Voința 
Ciuc, în care cel mai „bă-

să

rif

r'ii 
rre- 

c:;ic. 
dc a 

si.
B!

5-J
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De ce stagnează activitatea 
sportivă <8e inasă In regiunea Stal.im ?

N-a rămas prea mult în urmă 
timpul cind, vorbind despre realizările 
din sportul de masă, foloseam aproa
pe de fiecare dată ca exemplu pozitiv 
regiunea Stalin. In mod frecvent, a- 
ceasta se situa în fruntea celorlalte 
regiuni, fie privind participarea la 
marile competiții, fie datorită diferite
lor inițiative, acțiuni sau metode <-e 
muncă. Dar asta a fost... odată. A- 
cum, în regiunea Stalin sportul de. 
masă nu numai că n-a făcut pași 
înainte, dar chiar a dat înapoi.

Am vorbit despre perioadele de 
,,glorie". Discutînd cu mulți activiști, 
cu sportivi fruntași și încercînd să 
pătrundem „misterul" de ce a regre
sat sportul de masă din regiunea 
Stalin ne-am dat seama că din 
mai multe motive. Să dăm însă mai 
bine cuvîntul unui vechi act’vist spor
tiv, unul dintre acei oameni care au 
pus umărul la crearea unei puternice 
baze sportive de masă în regiunea

Convorbire cu tov. S. Pătfureanu, secretar al comitetului regional
risipească. Oamenii vin din ce în ce 
mai rar Ia sediu. Ședințele comisii
lor regionale pe 

mai țin cu 
atunci cînd 

întrunesc în

Stalin : Sever Padureanu. secretar ai 
comitetului regional U.T.M.

„După părerea mea, explicația stag-
— vă rog 
foarte greu 
deși acesta 
trebuie cău-

■iti.

io
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nării sportului de masă 
să rețineți că îmi vine 
să spun a regresului, 
este cuvîntul potrivit — 
tată în primul rînd în stilul defec
tuos în care muncesc activiștii noștri 
sportivi aici la centru. In ultima 
vreme aceștia și-au cam pierdut obi
ceiul de a merge pe teren. Or, nu
mai prin circulari și instructaje te
lefonice nu se poate conduce o ac
tivitate atît de vastă. Comoditatea 
și-a găsit lăcaș și la comitetul oră
șenesc de organizare a U.C.F.S. 
Chiar colectivele sportive d n orașul 
nostru sînt vizitate destul de rar de 
tovarășii de la comitet Intrînd mai 
în amănunt, pot să vă mai spun, că 
printre tovarășii de la comitetul de 
organizare a U.C.F.S. relațiile d“ 
muncă nu sînt cele normale, de 
respect reciproc. Fiecare se consideră 
„as" în munca . sportivă, iernorează 
pe celălalt.

Activul obștesc, cu care ne mîn 
dream atît de mult, a început să se

ramură de sport nu 
aceeași regularitate, 
sînt organizate, nu 
totalitatea membrilor

se 
iar 
se 
lor.

Iată, 
fășoară 
Atunci, 
în ziua 
zile înainte de expirarea termenului 
fixat de regulament pentru etapa I-a, 
n.n.) la Spartachiada de iarnă cifra 
participanților în orașul nostru este 
de 5000, iar în întreaga 
25.000. Din informările pe 
avem, în multe colective din 
nu s-a organizat pînă la 
dată nici un concurs pentru 
chiadă. Campionatele de casă 
colectivului sportiv, o 
remarcabilă a noastră pînă nu de
mult, se desfășoară de la un timp 
sporadic. Nici crosurile populare nu 
mai airag același număr de concn- 
renți. Vă amintiți desigur despre unele

in ce climat se des-în mare,
activitatea sportivă de masă, 
de ce să ne mirăm că pînă 
de 4 februarie (deci cu puține

regiune 
care le 
regiune 
această
Sparta - 

ale 
altă real zare

ELENA MATEESCU

. Frumos cadou! El este insă ic mă
sura activității rodnice a lui Pan 
Sprencz în cei 25 de ani. r . • - 
luat ca portar al echipelor CJS.C 
Miercurea Ciuc și Telefon Club prii 
toate orașele Europei. Dar mai frumo: 
pare acest cadou tind este r.jerit di 
o echipă ere sculă de acest inimos ho 
cheistu. O echipă de valoare, care reac 
itică un hochei modern, rapid, cu pas> 
scurte precise și repezi, ai cărei încă 
tori țiaiinează excelent.

In final ne ptermitem uu sfat veniri 
echipele de categoria A: să ca.a ct 
orice preț să evite ultimul loc din la 

' sament (se știe că ultima clasată ii 
categoria A dispută un meci de bare 
cu prima clasată in categoria B - 

] Voința Miercurea Ciuc. — ru 
-gorie 
echip 

a:

ce
am ocuparea unui loc iii prima ca<e 

deoarece iinerii jucători din i 
Voința Miercurea Ciuc au și at 
pirații — perfect justificate după pc 
----  ---- '- a — dar pe care ne-a 

rugat să nu le împărtăși™ r; ”'ior< 
Ceea ce si facem...

T. ViDLbCli



c Necesitatea 
respectării 
adevărului

Multe speranțe se leagă — și pe bună dreptate — de acțiunea de re
organizare a mișcării de cultură fizică și sport, în a cărei desfășurare au 
și fost obținute succese de seamă. Aceste speranțe nu vizează numai creș
terea numerică a mișcării sportive, o mai bună desfășurare a activității în 
colective, o mai judicioasă împărțire a fondurilor, condiții superioare de 
creștere a măiestriei sportive. Ele se îndreaptă în aceeași măsură și în
spre schimbarea, firește în bine, a climatului moral în care se desfășoară 
activitatea noastră sportivă.

Masa mare a celor pasionați de activitatea sportivă ar dori să nu mai 
existe sportivi cărora să nu ie placă munca în producție, ca în întrecerea 

: sportivă să nu se foi. cască decît metode cinstite, ca îngîmfarea, vede- 
f tismul, să ajungă de d-meniul trecutului.
/ Firește că, activiștii sportivi care muncesc în diversele eșaloane a' 

te- marii noastre mișcări sportive au un rol de seamă în importanta muncă
' de educare a sporiivuiui. Dar, pot ei oare să-și îndeplinească această 
) sarcină de onoare, dacă ei nu sînt un permanent exemplu de cinste, dacă 
/ei nu rcjp:: ă întotdeauna adevărul? Firește că nu!
V Iată citeva exemple de nerespectare flagrantă a adevărului de că 

unii dintre activiștii sportivi din regiuni Brigăzi speciale ale LCFS-ului
3 s-au d’plasat în regiuni pentru a constata la fața locului cum se desfă- 
i soară activitatea, și îndeosebi aceea legată de Spartachiada de iarnă a 
iineretu'ui. Din cele relatate de un tovarăș care a participat la această 

luncă reiese că de pildă, în regiunea Oradea, L'.C.F.S. regional a informat 
ă 37.000 de sportivi au participat la concursurile de schi și săniuțe din 
adrn! spartachiadei Lucrul nu ar fi de mirare dacă nu s-ar ști în mod 
recis că în regiunea Oradea n-a fost aproape deloc zăpadă. Și va recu- 
oastre oricine că fără zăpadă anevoie se pot organiza concursuri de schi 
i săniuțe ! I n a’t tovarăș a fost în regiunea Constanța și aflînd că în 
aionul .Medgidia au participat la Sparfachiadă 10.000 de tineri s-a gîndit 
ă facă un mic control. Și ce să vezi? La „Cimentul păcii" și „I.M.l'.M." 
- cefe mai mari unități industriale — nici un tînăr nu a participat la 
oncursuri 1 La Bacău, rvorba cîntecului, altă dandana... In ședința de 
naliză organizată la UCFS regional, responsabilul de propagandă al 
J.I .M. a raportat că în raionul Roman peste 3.000 de utemiști au partici- 
at la Spartacfriadă pînă !â 31 ianuarie 1957. O cifră frumoasă, nu ? Dar 
ită că in aceeași ședință ia parte și un tovarăș de la UtFS din raionul 
‘oman, care luind cuvîntul, precizează că în raionul în care muncește, 
loar... 250 de tineri au hiat parte la întrecerile din cadrul Spartachiadei. 

Ne oprim aci. convinși că lucrurile sînt clare. Din fericire exemplele 
le mai sus reprezintă excepții. Dar chiar așa fiind trebuie să tragem toate 
nvățămintele din ele. Nu se poate admite nimănui să nu respecte ade- 
ărui ! Cu atît mai mult cînd acesta ocupă o muncă de răspundere într-o 
ctivitate a cărei5 menire principală este aceea de a educa tineretul în spi- 
itvl moralei comuniste

Să curmăm cu toată energia încercările de a menține vechile apucă- 
iri ale trecutului printre care umflarea rezultatelor unor acțiuni a făcut 
iestul rău mișcării sportive!

Trebuie să mărturisim că am lost 
deseori măguliți auzind aprecierile 
făcute de oaspeții participant la 
Cupa Speranțelor, cu privire la ini
țiativa federației noastre de a găz
dui acest concurs și la modul exem
plar în care au fost organizate în
trecerile. Faptul că țara noastră a 
inițiat disputarea periodică a unui 
concurs rezervat numai tineretului 
a fost apreciat ca o acțiune foarte 
frumoasă, care va ajuta efectiv la 
dezvoltarea și afirmarea schiorilor 
aflați în pragul senioratului. Con
dițiile de concurs au adus și ele 
e'cgii din partea oaspeților, care au 
apreciat munca asiduă depusă pen
tru perfecta amenajare a pîrtiilor. 
deși zăpada devenea din zi în zi 
mai puțină și de o calitate fot mai 
pro’stă. Totuși, în ciuda căldurii ex- 
ces've pentru lumi februarie, pro- 
be'e s-au d sfășurat în condiții op
time. spre cinstea noastră 
mulțumirea concurenților.

Cupa Speranțelor—
...a ilustrat, dacă mai era 
categorica supremație a 
austriac și francez în schiul mon
dial. Interesant de subliniat însă 
că în Cupa Speranțelor tinerii aus
trieci nu au cucerit nici ,o victorie. 
Cu un lot mai omogen și mai valoros, 
francezii au dominat toate probele 
cîștigînd detașat întrecerea cu re
prezentanții Austriei. Duvîllard a fost 
cel mai bun om al echipei,- iar 
Stamos. Fourgerousse Fol’iquet și 
Bienvenue l-au secondat, clasîndu-sc 
la fiecare probă în primele tocuri. 
De la austrieci, cel mai bun repre
zentant a fost Gerhard Nenning. 
care a pierdut cu numai o zecime 
de 
la 
de 
au 
și

Sub toate asnecteTe

SCHIULUI ROMÎNESC

T1CU SI Ml ON

și spre

nevoie, 
schiului

secundă slalomul specia-1. iar 
uriaș a fost despărțit de Duvillard 
opt zecimi de secundă. Ceilați 
fost învinși regulat de francezi 
chiar de reprezentanții țării 

noastre (la special Zangor i a în
trecut pe Miedler, Kneisl. Merzinger. 
Ia uriaș. Bălan a dispus de Dietrich

LA VOLANUL GETAX-uIui 9134-B
...acolo l-am „descoperit” pe

Documentarea
„plinea" Si 
tiv. Firii 
este ca vi, 
să-și real, 
darea ș 
maxim.
trec prin minte ori de cîte 
așez, cu minecile suflecate, 

tră 
și din 

însă

a fost întotdeauna 
,of“-ul gazetarului spor- 
documcniare gazetarul 

•nătorul fără pușcă, iar ca 
ahzc2e documentarea^ răb- 
arele libere sini solicitate Ic 

Reflecții de acest gen îmi 
ori mă 
să în- 
'or de 

străinătate.
care „înghi-

tocmesc ry’mureșul 
tir de la noi

utilă, 
prele pe nesimțite.

Nu mai departe decît 
m-a apucat miezul nopții calculînd. 
comparind, în fine, 
tistica 
și a 
După ore și 
am conchis: maestrul sportului Iu
lius Pieptea, de cinci ani trăgător la 
pistol liber, a atins maturitatea in
ternațională in 1957 cînd a realizat 
cele două cifre peste 555 puncte, din
tre care noul record al țării —561 p — 
este o performanță cu care ocupM 
imul din primele zece locuri în cla
samentul mondial ăl anului.

★
Un semnal Scurt, un G.E.TAX. fri- 

nează prompt în fața mea, o adresă 
comunicată fără însuflețire și... ia- 
tă-mă în drum spre cash.

Așezat confortabil pe canapeaua 
■ Pobedei, continui să gîndesc cu sa

tisfacție la 
zie asupra 
nostru. Am 
mea atent, 
piatră, așa cum de sute de ori l-am 
văzut pe standul de tragere. Stupoa
re ! In locul pistolului ține vo
lanul și in loc să fie pe stand se 
găsește așezat în ăceeași Pobedă cu 
mine. /1șa cum cu cîteva minute îna
inte eram purtat spre vîrfut piramidei 
mondiale de cifrele recordmanului 
Iulius Pieptea. acum, la miezul nop
ții, șoferul Iulius Pieptea mă purta 
cu aceeași si mranțățdar în mai mare 
viteză), spre casa mult dorită.

Inutil să vă mai vorbesc despre 
plăcuta dar surprinzătoarea coinci
dență, despre modul cum conducă
torul auto a explicat tăcerea cu care 
a respectat „rătăcirea" mea, sau 
despre faptul că în exercițiul func
țiunii a refuzai să vorbească des
pre...

zilele trecute

completînd sta- 
campionului internațional 

recordmanului Iulius Pieptea. 
și ore, am tras linie și

confortabil pe canapeaua

îmbucurătdarea conclu- 
isprăvii recordmanului 
impresia că stă în fața 

nemișcat, ca o stană de

Georges Dumliard, ciștigătorul prore
lor țe slalom uriaș și coborire, în 

plină cursă
(Foto: D. STANCLLESCL) 

Radu Banu, Tăbăraș Zangor

campionul internațional și recordmanul Iulius Pieptea

iar
s au clasat înaintea lui Kneisl, Mie- 
dier și Merzinger).

In general, concurenții francezi și 
austrieci au oglindit bogata și va
loroasa tradiție a sobrului din a- 
ceste țări, arătfnd multă siguranță, 
hotărîre și rapiditate în rezolvarea 
problemelor Âvite pe traseu. Nu o 
dată am văzut pe tinerii fraaicezi și 
austrieci pierzîndu-și echilibrul, in- 
trfnd în porți pe cîte un picior și ' 
totuși reveniudu-și și cantinuînd 
cursa în bune condiții, fără căzături. 
Este foarte adevărat însă că ei au 
o siguranță uimitoare, căpătată de
sigur în urma antrenamentelor spe
ciale și a zecilor de kilometri par

curși zilnic în coborire pe schhtri.
Reprezentanții Romîniei._

...au avut o comportare care ne face 
cinste și care demonstrează talentul 
evident al actualei generații de ti
neri schiori. Ion Zangor, Gheorghe 
Bălan. Corne) Tăbăraș, R’du Banu 
Ion Bulgărea, Dan Focșeneanu. Al. 
Horvath. Mihai Sulică au concurat 
cu mult curaj și au arătat că și-au 
însușit o tehnică corectă, capabilă 
să-i ajute în viitoarea lor dezvol
tare. Valoarea tinerilor schiori ro- 
mîni reiese de altfel din înseși re- 

j zultatele obținute. Intrecuți de cei 
mai buni schiori francezi și a’ustrieci, 
ei s-au luptat de la egal cu ceilalți, 
iar pe reprezentanții Poloniei, Fin-

landei, Bulgariei 
întrecut de o i 
Mai mult chiar, 
(Vincent-Franța, I ______;
fost - impresionați de 1 ' .
țelor Ry.niniei și nu o dată .au" afir
mat jiă dacă ar avea posibilități da 
pregătire' apropiate cu ale france-' 
zilor sau austriecilor, ei ar lupta 
de la egal cu aceștia. De altfel. < 
socoteală cit se pote de simplă în 
’crește această afirmație : schiori 
râncezi și austrieci care au concu» 

rat Ia Cupa Speranțelor au parcur* 
11 medie, zilnic, circa 12—15 km în 
coborire pe 
rentru aceasta de multă 
.pîrtii 
mijloace mecanizate de urcare 
"'rtieil. Reprezentanții noștri, 
iiîndu-sC pe pante scurte (doar cf 
•: săptăm'nă înainte da concurs s-au 
putut pregăti temeinic pe Valea lui 
Carp), cu zăpadă puțină și urciînd 
„pe picioare*, au parcurs maximuiț 
4 km pe zi. Trebuie să 
noaștem că e o diferență 
bilă care, 
diferența 
Cupa Speranțelor.
«chiorii romîni au 
de reprezentanții 
dei, Bulgariei și 
du se în grup compact înaintea aces 

tora. ceea ce nu e puțin și ne fact 
să le adresăm felicitări pentru coin, 
portarea avută.

D. STĂNCULESCU

și Ungariei i-au 
minieră catego.-jcă. 
, unii antrenori 
Rieder-Austria) au

: talentul speran

schiuri (beneficiind
- ____ zăoadă

puse la punct și numeroa» 
t 

antre

rectr 
apreci» 

adunată zi de zi, ne d{ 
de valoare dovedită îi 

Chiar așa însă, 
dispus categorii 

Poloniei, Fin’arn- 
Ungariei, c'ăsîn-

Steagul roșu și Olimpia M. I. C. 
se intilnesc In finala coiwsuiui 

republican feminin de handbal de sal
(urmare din pag. 1)

10—5 (5—2).; au marcat: Szasz (4), 
Dosztal (3), Stef, Kamenitzki, Co- r’f 
pentru învingătoare și Neamțu (2), 
Miclea (2), Drăghici pentru învirue.

Astăzi după-amiază se dispută în 
sala Floreasca jocurile finale d-.mă 
următorul program: ORA !5."0 
Tractorul Or. Stalin — C.F.R. B • u 
rești (locurile 7—8); ORA 16 "0 
Constructorul t imișoara — I.L.E.I C T 
Tg. Mureș (locurile 5—6) ; ORA 17,20. 
Progresul Or. Stalin — Flamura ro“'e 
Sibiu (locurile 3—4); ORA 18,80: 
București I —- București II (meci în
tre două selecționate ale lotului mas
culin) ; ORA 19,45: Steagul roșu —• 
Olimpia M.I.C. (finala concursului rr 
publican).

...IULIUS PIEPTEA ȘOFER 
Șl RECORDMAN

Am stat trei zile in șir pe urmele 
lui Iulius Pieptea. L-am văzut in 
ziua următoare ,,aventurii nocturne" 
făcindu-și antrenamentul de condiție 
fizică printr-o oră de înot la bazinul 
Floreasca, l-am surprins după-amiază 
stilcind limba germană cu fiica sa 
Cristina (la 6 ani Cristina știe mai 
bine germana decît tăticul cel iubit), 
l-am văzut in dimineața următoare 
luind în primire G.E.TAX-ul nr. 
9134 B de la colegul său de brigadă 
Nicolae Butilă. Și in timp ce el iși 
purta mașina pe străzile Capitalei, 
la garaj și la direcția G.E.TAX, su
periorii și tovarășii de muncă vor
beau despre Iulius Pieptea, record
man și conducător auto. Cunoșteau 
performanțele sale sportive tot așa 
de bine ca și noi. Dar mai știau că 
Iulius Pieptea nu și-a neglijat ni
ciodată munca profesională pentru a 
culege laurii sportului. Conștiincios, 
atent, disciplinat și manierat în ser
viciu, șoferul Pieptea este salaria
tul G E T AX-ului aproape ■ de la în
ființarea acestei gospodării (1954). 
a condus Pobeda nr. 9968 de In pri
mul ' kilometru 
fără reparații generale, a depășit în-

și pînă la 250.000

(îmbunat âțindu-și 
primit premii pen-

Campionul internațional și recordmanul Iulius Pieptea ia volanul „Pobeilei" 
nr, 9134 B.

totdeauna pianul 
cîștigul lunar), a
tru economii de materiale (carburanți 
și cauciucuri) și.și stăpânește.. ima
culat carnetul de conducere. Un por
tret moral care cinstește pe cei care 
lucrează în această întreprindere 
salvatoare a timpului și... pingelelor 
noastre.

O zi mai tîrziu (ziua liberă după 
grafic a șoferului Pieptea, care lu
crează 12 ore și apoi este iber 24) 
Iulius Pieptea recordmanul își efec
tua pe poligon antrenamentul teh
nic. Aici am descoperit ciclu acti
vității profesionale și sportive a 
eroului nostru. In funcție de obli
gațiile muncii profesionale și de sar
cinile perioadei de pregătire spor
tivă, Iulius Pieptea și-a întocmit un 
ciclu de 9 zile care cuprinde: trei 
antrenamente de condiție fizică a o 
oră ședința, trei antrenamente teh
nice a 4 ore fiecare și 72 de ore la vo
lanul Pobedei. Și încă îi mai că
mine timp pentru educarea Cristinei, 
pentru o viață de familie cu care 
se mîndrește

Deci profesia, sportul și familia 
pot fi armonizate. Cu o simmră con
diție : să dorești acest lucru t

RENATO ILIESCU

tivă, întins Pieptea și-a întocmit 
ciclu de 9 zile care cuprinde:

Candidatul Ion Corneanu, 
un vrednic cetățean

centre de gheață, transformarea unei 
școli de 7 ani în liceu, pentru ca ast 
fel copiii cetățenilor să nu mai fad 
nn drum lung pînă la școală și altele 

Trrzin. cînd s-a terminat întîlnirea, 
maestrul sportului Ion Corneanu înmă- 
nunchiase în gînd un prim plan de... 
acțiune. A doua zi cetățenii de prin 
cartier l-au putut vedea plimbîndn-se 
și studiind „la fața locului". cum 
ne-a spus el zîmbind, posibilitatea de 
a rezolva rapid cererile formulate în 
ședință. „Vrednic cetățean", au excla
mat vecinii...

(urmare din pag. 1)

special atenția în viitor. Muncitorul 
Ștefan Bădiță, gospodina Silvia Petre, 
pensionarul Nicolae Ignat, avocatul I. 
Zamiirescu și alți cetățeni locuind pe 
cal. Griyiței sau pe străzile Miron 
Costin, Petru Rareș, Petre Poni etc. 
au promis tot sprijinul pentru rezolva
rea unor probleme de ordin gospodă
resc, cum- ar fi radioficarea cartieru
lui, mărirea preocupării pentru curățe
nie, ținînd seama că în jurul Gării de 
Nord circulația pietonilor este 
mai ridicată,

mult
înființarea unor noi

BABBU, COMUNA CO-CHEOBGHE
CORĂSTI, I. TOMESCU. MEDIAȘ, NI
CO LAE SECOSAN. TTMIȘOAKA. PETRE 
BRA TU. țUCURESTT — Veți primi 
răspunsuri detaliate prin poștă."

BCKU DLAUOAEECU.- și GU» NICO. 
LAE, CURTEA DK ARGEȘ. — 1> Cel 
mai înalt jucător rorr.în de baschet este 
Cvccș: 2.02 m. — 2) Ioianda Balaș, care 
a cîștigat, nu de mult, un concurs de 
schi nu este ...atleta Iolanda Balaș, ci 
o schioară care are exact același nume. 
— 3) „Care a fost cel mai PERICULOS 
atacant din naționala de fotbal a Romî- 
niei?” Periculos n-a lost nici unul! Toți 
au Icet oameni ... paș.iiei! Dar dacă e 
vorba de indicat cîțiva dintre cel mai 
buni înaintași ai fotbalului nostru, de-’ 
sigur că printre ei trebuie să figureze, 
în primul rînd, Baratkl, Auer, Bodola, 
Bindea, Dobay, Schwartz, Bogdan, We- 
tzer I, Humis, N Covaci, Sepi II (din
tre cei vechi) și Marian, Petșchowschi, 
Snie’man, Pilote, Ozon, P. M*bldoveanu, 
Paraschiva, Vaczi (din ultimii io ani).

DORIN MACOVEI, SEBEȘ. — 1) Care 
este echipa de fotbal din categorii A. 
cea mai constantă ? Vă putem da un 
răspuns precis: aoeea care va cîștiga 
campionatul!. — 2) La o anchetă ini
țiată de „Programul Pronosport” cu 
subiectul „Care a fost cel mal bun fot
balist al anului cele mai multe
voturi le-a obținut Valeriu Călinoiu, 
exîcelentul mijlocaș al echipei Dinamo 
Bucurași. Dar. cum am mei rr./t-u, La 
sportul i'e ne echipe, tv,. ' ifi-
cări individuale sint foarte relative.

FLO5REA PISARU, TIMIȘOARA. — 1)

Iată, in ordine, rezultatele întîlnirilor 
dintre U.R.S.S. și Canada, în cadrul 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață: 7—2, 0—5, 2—0. — 2) In 1354,
la Berna, echipa de fotbal a Ungariei 
a învins Brazilia cu 1—2 în timpul celor 
90 minute regulamentare de joc. Cu Uru. 
guay a obținut vi:*- l-t după prelungiri. 
3) Veți primi răsp.u.-.s p i.i poștă.

C. VALERIAN, RĂDĂUȚI. — 1) La 
noi în tară, primele ecltme de hochei 
pe gheată au luat ființă ia 19M. Cele 
mai bune formații au fort: Telelon Club 
și F.C. Brașadiru, iar meciurile aveau 
loc pe patinoarul smentj’t în actuala 
curte a Telefoanelor — 2) D*-'. ne scrieți: 
„Eu aș fi de acord să -e nr "eclese 
pentru noul sezon folba’tstc.» si intîfci'.ri 
Intemațlc nale pent-a eater-ria C**. In 
principiu, nici eu n.am ninic contra! 
Dar cum un astfel di deziderat nu e 
chiar atî> de uș”r itr Tlnlt. nînă
atunci am putea fi mulțumiți cu cît mai 
multe întlliiii'î pentru echipele de cate
goria A. Sperăm să obținem în arest 
sens și„ acordul Dv 1 — 3) Caic r'.'.e 
jucătorul de fotbal cel mai tînSr <Un 
lume ?” Regretăm; dar n-am avut timp 
să luăm contact cu oficiile d' star-’ ~i- 
vilă ale tuturor țărilor afiliate la F.I.F A., 
pentru a fi documentat! în accă.-'a pro
blemă. Este o neglijență a noast S !
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Prima etapă a campionatului 
de lupte pe echipe 

se desfășoară mîine 
în Capitală

IN CAMPIONATELE DE BASCHET

majoritatea 
lupte care 
republican.

Ne-am întîlnit ieri cu 
antrenorilor echipelor de 
participă în campionatul 
„Băieți" simpatici, veseli. Am discu
tat despre examenul de arbitri în 
curs de desfășurare. Am abordat 
apoi și problema campionatului în 
pragul căruia ne aflăm și, ca de obi
cei, i-am rugat să ne spună ce echipe 
▼or utiliza.

Mai bine le-am fi cerut bani ou 
tmprumut decît... formațiile echipe
lor lor. Poate ni le-ar fi dat, dar 
a-au gîndit că sîntem ziariști și ca 
orice ziariști vom fi tentați să re
producem formațiile respective și 
a-a dus... secretul. Pentru că este 
binecunoscut faptul că formația unei 
echipe este ținută de antrenori în 
secret pînă la efectuarea „cîntaru- 
Jui", cînd deci adversarii respectivi 
nu mai pot veni cu o contra... lo
vitură.

Așa s-au mulțumit să ne
Iască" 
că vor 
bine ar 
tați (nu-i așa U.T.A- ?) etc.

Bineînțeles secretul va fi... 
pînă azi la ora 7 cînd va avea loc 
cântarul primei zile de concurs. A- 
poi vom cunoaște nu numai forma
țiile dar și posibilitățile lor, ne vom 
putea spune cuvîntul în diversele 
probleme ale unei competiții de a- 
semenea amploare.

Etapa I a campionatului republican 
ide lupte pe echipe se deslâșoară azi 
ț» mîine în sala Dinamo.

Azi de la ora 10 : Grupa I : 
C.C.A., Voința Tg. Mureș, Rapid 
Cluj, U.T. Arad, Grupa fii ; Con
structorul Cluj, C.arpați Sinaia, Uni
rea Lugoj, Gospodării București.

Mîine de la ora 10: Grupa II : 
Steagul roșu Orașul Stalin, Dinamo 
Satu Mare, Metalul Reșița, Chimis
tul Baia Mare, Grupa IV : CF.R. 
Gloria Oradea, Corvinul Hunedoara, 
Dinamo București, Feroviarul Timi
șoara.

cîteva nume, să ne 
utiliza mtilți tineri (n.

fi), că mai au unele

„spicu- 
spună 
n. ce 

: greu- 
etc.
secret
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Nr. 3
cu interesante foto-reportaje

1

pe care le 
de la Tg. Mureș

de baschet se

„Recorduri”

campionatele1°
dispută mîine etapa a V-a (la bă

ieți) și a IlI-a (la fete) din cadrul 
returului. Este cazul să facem scurte 
aprecieri privind situația din clasa
mente. Echipa C.C.A. continuă sămente. Echipa C.C.A. continuă 

conducă — detașat și neînvinsă 
plutonul formațiilor masculine, 
secondează — beneficiind și ea

O 
de 

Di- 
in-

secondează — beneficiind și 
un avantaj destul de mare 
namo Tg. Mureș. Dar mult mai 
teresant pentru comentator șt mai 
important pentru echipele în cauză 
se prezintă coada clasamentului unde 
Știința Timișoara (cu un joc mai 
puțin și cu punctele prețioase câști
gate în meciul restanță cu Olimpia 
MIC) dă impresia că este decisă 
să scape de ultimele două locuri... 
cu pricina. Direct vizate rămîn 
Steagul roșu Orașul Stalin și Voința 
Iași, la egalitate de puncte (21). „In

MECIURILE ETAPEI 
DE DUMINICA...

Masculin : Voința Iași-— Știința 
Timișoara, C.C.A.—Dinamo Oradea, 
Dinamo București—Constructorul 
Cluj, Olimpia M.I.C.—Steagul roșu 
Or. Stalin, Știința CInj—M-l.G. 
Buc., Dinamo Tg. Mureș—P.T. T. 
Buc.

Feminin: FI. roșie Oradea — 
Voința Or. Stalin, Locomotiva Buc- 
—Știința I.C.F., Constructorul Buc. 
—Știința Cluj, Olimpia M.I.C.— 
1C.O. și Progresul F.B. —Alimen
tara Tg. Mures.

...ȘI PROGRAMUL DIN SALA 
FLOREASCA

DUMINICĂ, ora 9: Locomotiva 
Buc.—Știința I.C.F. (f),10,30: O- 
limpia M.I.C—4..C.O. (f), ora 12: 
Progresul F.B.—Alimentara Tg. 
Mureș (f), 14,30 : S.P.C. —I.C.F. 
juniori, .15,30 : Constructorul Buc. 
—Știința Cluj (f), 17,00: Dinamo 
Buc. — Constructorul Cluj (m), 
18,30: Olimpia M.I.C.—Steagul
roșu Or. Stalin (m), 20.00: C-C.A. 
—Dinamo Oradea.

stare de alarmă" trebuie să se 
considere și cele două formații clu
jene Constructorul și Știința. între
cerea feminină este mai echilibrată 
în privința locurilor truntașe. Con
structorul București are actualmente 
un avantaj de două puncte, dar me
ciurile directe dintre actuala frun
tașă și urmăritoarele sale, Olimpia 
MIC — în special -r-, și Locomotiva, 
pot provoca schimbări 
Pentru retrograd-re 
cu drepturi legitime 
distanțată la patru 
mic pluton (Știința 
FB și Flamura roșie 

toate probabilitățile,

esențiale, 
se... recomandă 
Știința Cluj — 
puncte de un 
ICF, Progresul 
Oradea). După 
dintre acestea

Șl
va 
trogradată. In orice 
situațiile nu sînt ireme
diabile și etapele viitoare 

oferă tuturor posibilitatea 
de reabilitare sau de con

solidare a unor poziții.
★

Programul de mîine o- 
feră iubitorilor de baschet 
din Capitală și provincie 
întreceri interesante.
Bucureștiul găzduiește un 
număr impresionant de 
partide (7) „partea leu
lui" revenind celor fe
minine. Așa că sala Flo- 

reasca găzduiește întrea
ga zi de baschet. De re
marcat următoarele par
tide: Progresul FB — 
Alimentara Tg. Mureș 
(dată fiind poziția în 
clasament a celor două e- 
chipe) iar dintre 
rile masculine 
Steagul Roșu Orașul 
același 
reuniunii, 
Oradea (partidă consacrată în tra
diția baschetului). In țară, cel mai 
interesant joc opune lui Dinamo Tg. 
Mureș pe P.T.T. București. Este 
foarte probabil să se înregistreze 
un nou record de spectatori în ora
șul de pe malurile Mureșului. Noi 
am dori ca acest record să fie dublat 
și de unul al valorii partidei. Me
ciul de la Iași prezintă mare im
portanță atît pentru Voința cît și 
pentru Știința Timișoara și desigur 
el va fi aprig disputat. Se impune 
însă ca atît jucătorii cît și specta
torii 
fect

așteptăm
Iași

fi aleasă a doua

meciu-
Olirnpia

Stalin (din
considerent) și vedeta

C. C. A. — Dinamo

Patricia Șișu (Știința I.C.F.) a reușit să-și pună 
adversara — Elena Tinlorescu (Olimpia MJ.C.)— 

pe picior gr eșit și acum iși concentrează toată 
atentia spre cos

----- ’ (Foto: I. MIHA1CA)MIC

să asigure o 
sportivă

atmosferă per- 
întîlniTii pentru a

șterge impresia 
asupra țntîlniri'or

defavorabilă creată 
disputate la Iași.

Clasamente
MASCULIN

1. CC A 15 14 1 0 11123: 843 44
2. Din. Tg. Mureș 15 12 0 3 1098: 867 39
3. PTT 15 10 1 4 1015: 877 36
4 Dinamo Buc. 15 8 4 099: 906 34
5' Dins-mo Oradea 15 8 3 4 1094:1005 34
6. Olimpia MIC 15 7 0 8 1007: 993 29
7. M.I.G. Buc. 15 7 0 8 1050: 979 29
8. Știința Cluj 14 5 0 9 830: 938 24
9. Constr. Cluj 15 4 0 11 854:1024 23

1'0. Știința Timiș 14 4 0 10 700: 393 Ă2
11. St. r. Or. St. 15 3 0 12 833:100.3 21
12. Voința lași 15 3 0 12 734:1115 21

FEMININ
1.. Constr. Buc. 11 10 1 0 638:394 32
2. O'timpi a MIC 11 9 1 1 648:498 30
3. I-ocom. Buc. 11 8 1 2 625:452 2i3
4. Voința Or. St. 11 6 1 4 543:496 24
5. Alimentara

Tg. Mureș 11 6 0 5 528:523 23
6 I.C.O. 11 4 0 7 550:607 19
7. Știința ICF 11 3 0 8 427:615 17
8. Progresul FB 11 3 0 8 485:531 17
9. Fi. roșie Oradea 11 3 0 8 518:652 17

10. Știința Cluj 11 1 0 10 458:659 13

După două luni...

căzut cortina peste întrecerea șahiștilor
Iubitorii de șah din București n-au 

rnai avut ocazia să asiste la continua
rea meciului de baraj pentru desem
narea campionului R.P.R. pe anul 
1957. Lui O. Troianescu i-au fost sufi
ciente doar două partide pentru a 
•cumula punctajul regulamentar nece
sar conservării titlului cucerit la edi
ția anterioară a întrecerii.

Am trăit patru zile în atmosfera și 
tensiunea decisivei confruntări. Vestea 
programării primei jumătăți a riîeciu- 
lui la Timișoara a produs o veritabilă 
efervescență în rîndurile amatorilor de 
snort din orașul de pe malurile Begăi. 
Nici nu-i de mirare. Mișcarea șahistă 
timișoreană are o tradiție de decenii, 
iar „sportul minții" este aici iubit și 
prețuit. Pretutindeni, pe stradă sau 
pe terenuri, în restaurant sau în sala 
de sport, se comenta importantul eve
niment. se cîntăreau șansele, se fă
ceau pronosticuri. Și, în sinea lor, pa
sionalii timișoreni sperau că titlul de 
campion al țării va reveni (după o 
lungă absență) în orașul lor, că Giins- 
berger va fi urmașul faimosului maes
tru Tvroler, fost cu ani în urmă de 
mai multe ori campion.

Speranțele lor au fost însă spulberate 
In principal, de forma strălucită a lui 
O. Troianescu, care a demonstrat o 
siguranță și o dîrzehie excepțională. 
Surprins cu o inovația teoretică în 
prima partidă, el a reușit cu prețul 
unui maxim efort să găsească (Ta 
tablă) continuările cele mai bune, des- 
curcîndu-se în labirintul de compli-

SPORTUL POPULAR
4 a Hk. 3157

Troianescu: —Operația a reușii! 
(desen de NEAGU RADULESCU)

cații savant țesut de Giinsberger. In 
paitida a doua (care avea să fie și 
ultima) Troianescu a confirmat repu
tația sa dfe maestru al apărării, res- 
pingînd un violent atac al parteneru
lui său. Remarcabil a fost în acest 
meci talentul analitic al câștigă
torului. Deși neînsoțit de secundant, 
el a studiat impecabil pozițiile între
rupte, realizînd în ambele partide, cu 
exemplară precizie, avantajul pe care-1 
deținea. Intr-un cuvînt, campionul a 
repurtat o victorie convingătoare și in
discutabilă.

Dar Giinsberger ? Eroul turneului 
final n-a mai confirmat performanța 
sa de la Buciirești. Giinsberger ni s-a

Jocul de oină io sase 
cisiloa noi afleou

După cum ne relatează corespon
dentul nostru M. Crișan, de curînd 
oină în șase a fost introdusă și la 
Dorohoi prin comisia raiona ă de 
specialitate în frunte cu tov. AL A- 
vramiuc, un cunoscător în materie. 
Astfel, după studierea amănunțită a 
regulamentului s-a procedat la expe
rimentarea inovației. Aceasta s-a 
produs la școala nr. 4 u::de au fost 
alcătuite două echipe feir ">ne și 
două masculine dintre cei mai buni 
jucători de oină. Pînă în prezent au 
avut loc o serie de lecții teoretice si 
practice, în cursul cărora s-au re
marcat Angela Budeanu, Cornelia 
Ungureanu, Ion Schipor ș.a. Pentru 
o mai largă poptrarizare a joculc: 
în șase, în cercul pedagogic al pro
fesorilor de educșție fizică din raion 
a fost programată studierea noțiuni
lor tehnice și tactice a’e acestui joc 
în vederea introducerii lui în cît mai 
multe comune și sate din cuprinsul 
raionului Dorohoi.

Am fost informați că la București 
Dinamo și Știința vor participa cu 
câte două formații la apropiata com
petiție de oină redusă, care va fi 
organizată în Capitală jn cinstea a- 
legerilor de deputați fel sfaturile 
populare.

.nine

Un răspuns pentru cei cărora 
nu le place sportul cu haltere

Zilele trecute am primit o scrisoare 
de la Cîmpina. Expeditorul ei este Lo
rin Stănescu, antrenorul de haltere al 
centrului de antrenament din Cîm
pina. El ne roagă să facem cunoscut 
o serie de lucruri care stînjenesc acti
vitatea și dezvoltarea acestui sport în 
orășelul de la poalele Carpaților. Iată 
cîteva fragmente din această scrisoare.

„Avem o echipă tinără ,din toate 
punctele de vedere — scrie antrenorul 
din Cîmpina. Cel mai tînăr are 15 ani, 
cel mai „bătrîn" 20! Tinerilor le pla
ce acest sport și-l practică cu mult 
entuziasm, ba unii din ei au calități 
deosebite. Intimpin insă greutăți 
mari din partea unor părinți care nu-și 
lasă copiii la antrenamente. Unii din 
aceștia vorbesc cam așa:

„Nu-l mai lăsați să facă haltere. Co
pilul nu mai i;rește și din cauza efor
turilor se prostește și‘ la cap... (?) etc., 
etc.

Fără indoială — scrie în continuare 
Lorin Stănescu -— această mentalitate 
a părinților este încurajată și de po
ziția absurdă a profesorului de educa
ție fizică de la școala medie nr. 2, care 
pledează pentru nepracticarea sportu
lui cu haltere, spunind că aceia care, 
fac exerciții de forță nu vor mai 
crește decit 2—3 cm.! (!?!).

Sub presiunea părinților și a 
sorulut, aproape jumătate din 
noștri halterofili au abandonat 
namentele" 
răciune antrenorul de haltere din Cîm
pina.

Ne miră atitudinea acestor părinți ~—^| 
și în special a profesorului de edu
cație fizică. El se situează pe poziții 
retrograde, incompatibile cu misiunea^^ 
pe care trebuie să o aibă un activ is t^W 
sportiv. Ar fi bine ca el să știe că în 
țările unde sportul cu haltere este 
răspîndit pe o scară largă (U.R.S.S., 
Iran, Egipt etc.) tinerii încep antre
namentele la 15—16 ani, bineînțeles 
sub îndrumarea antrenorilor care nu 
supun organismul . tinerilor. încă în 
plină creștere, la eforturi prea mari. 
In istoria halterelor noi nu cunoaștem 
încă nici un caz cînd un tînăr să fi 
avut repercusiuni fizice sau... mintale 
negative, datorită practicării acestui 
sport I In schimb cunoaștem nenu
mărate cazuri cînd copii debili, bolnă
vicioși, cu deformații fizice au devenit 
cu timpul — datorită practicării spor
tului ou haltere — sănătoși, puternici. 
In această privință avem exemplul 
camp'ionultii mondial Tomy Konno- In 
plus, este bine să amintim că anul 
trecut a avut loc la Leningrad un 
congres al antrenorilor de haltere 
al medicilor sportivi cu prilejul cî 
s-a ajuns la concluzia că vîrsta
mai potrivită pentru începerea antre
namentelor la haltere este 15—16 ani.

Ar fi bine dacă această scurtă con
cluzie ar fi cunoscută de cei care se 
opun practicării sportului cu haltere 
de la vîrsta amintită.

profe- 
tincrii 
antre- 

constată plin de amă-

ION OCHSENFELD
părut obosit, nervos, lipsit de sigu
ranță. Asupra moralului sân a aoăsat 
într-itn mod exagerat (și nejustificat) 
clauza regulamentară care dădea — 
în caz de egalitate — cîștig de cauză 
deținătorului titlului. Se oare că, prins 
de febra examenelor, Giinsbergei nici 
nu s-a pregătit suficient în vederea 
importantei întreceri. Insuccesul sportiv 
nu trebuie să-1 mîhriească. In defini
tiv, acesta n-a fost pentru el ultimul 
campionat de șah al țării...

Aplauze la scenă deschisă merită 
cei care s-au străduit cu organizarea 
meciului. Eforturile lor au fost în
cununate de roade. Intîlnirea s-a des
fășurat într-o sală corespunzătoare care 
în ciuda celor peste 500 de locuri (pe 
scaune) s-a dovedit a fi neîncăpătoare 
față de numărul mare al celor dornici 
să urmărească partidele. In patru zile 
peste 2.500 de spectatori ati fost pre- 
zenți în sala de joc. Și cu toate că 
2.500 de inimi au bătut pentru Giins
berger, succesul adversarului său a 
fost salutat cum se cuvine, așa cum 
cere adevăratul spirit de sportivitate, 
domeniul în care timișorenii sau ară
tat la înălțime. In patru zile n-am 
văzut ,,futnegînd“ nici c jigară în 
sală (deși nicăieri nu scria „Fumatul 
oprit"), iar arbitrul principal nu a 
fost nevoit să ceară la fiecare 10 mi
nute (ca la București) păstrarea liniș
tii. lată fapte mărunte în aparență dar 
semnificative care dovedesc nu numai 
educație ci și respectul pe care adevă- 
rații iubitori de șah știu să-l acorde, 
unei întreceri sportive

.VALLK1U CH1OSE

Concurs cu ușile inchise!
Despre rolul propagandistic al competițiilor sportive

In ultima vreme ne-am învăMt să 
nu mai facem o treabă numai pentru 
a ne afla în... treabă. Din contră, 
ori de cite ori întreprindem cite ceva 
încercăm să obținem maxim de ran
dament, să atingem cît mai multe 
obiective. De exemplu; cînd pornim să 
organizăm un concurs sportiv — 
care de cele mal multe ori necesită 
timp, eforturi și cheltuieli — urmărim 
să verificăm stadiul de pregătire ni 
sportivilor noștri, să le evaluăm for
țele clasificîndu i după valoare și
— întotdeauna -- vrem să transfor
măm concursul într-un prilej de popu
larizare a sportului respectiv.

Este știut că orice întrecere are 
un caracter spectacular prin interme
diul căruia prezentăm și propag'Ui 
frumusețea șl caracteristicile sportului 
respectiv, captînd noi adepți și sim
patizant!. De altfel, un concurs spor
tiv cu cît va fi mai bine organizat, 
cu cit va programa întreceri mai 
echilibrate și mai spectaculoase, sau 
Cu cît va fi mai bine popularizat, 
airăgînd mai mutți spectatori, cu atît 
iși va atinge mai eficient scopul și 
va justifica mai concret organizarea 
sa. Absența unui astfel de obiectiv
— mai ales astăzi cînd toate stră
duințele converg spre răspîndirea miș
cării sportive în rîndurile celor ce 
muncesc — anulează rațiunea pro

gramării unui concurs.
Pornind de «la această convingere 

am fost neplăcut surprinși constatînd 
că organizatorii primelor două în
treceri de scrimă din acest an au ne
glijat total utilitatea concursului ca 
mijloc de răspîndire și popularizare 
a scrimei. Astfel, cu ocazia „Cupei 
Orașelor" pentru tineret — concurs 
desfășurat la începutul lunii la Bucu
rești — organizarea a fost efectuată 
de așa manieră, incit spectatorii nu 
au putut urmări întrecerile. O săp- 
tămînă mai tîrziit, la Cluj, cu ocazia 
„Cupei de Iarnă" rare a reunit pe 
cei mai buni scrimeri din țară, a 
fost ratat total un moment ideal pen
tru popularizarea scrimei, prin pro
gramarea concursului într-o sală unde 
spectatorii nu aveau acces. (Cores
pondentul nostru din Cluj ne-a co
municat că amatorii de sport clujeni, 
cunoscînd participarea selectă a „Cu
pei de Iarnă", au apărut la poarta 
universității „Bolyai" în număr irni 
mare ca orieînd. Ce folos însă... ușile 
erau închise !).

Să sperăm că asemenea fapte nu 
se vor mai repeta, pentru a nu mai 
fi puși în sitii3.Ha să „popu^rizăm" 
pe cei care neglijează... popularizarea 
sportului prin intermediul concursuri
lor ! •

(r. i.)



Cu gîndul la viitorul sezon fotbalistic MARGARETA WITTGENSTEIN aruncă 11,42m

• O zi a meciurilor internaționale • Un program pentru echipele eliminate din 
Cupă • Jucătorii noștri au nevoie de intîlniri în nocturnă

■

In programul sezonului fotbalistic 
de primăvară (a cărui alcătuire ur
mărește punerea în valoare și la loc 
de cinste a campionatului și cupei), 
o singură dată este rezervată pentru 
joc internațional : aceea de 1 iunie. 
Deocamdată nu se știe ce meci și cu 
ce echipă străină. Tratativele sînt în 
curs. S-ar putea ca aceste tratative 
să fie înaunursate cu succes; s-ar 
putea, însă, să nu ducă la rezultatul 
dorit și în acest caz data de 1 iunie 
să rămînă liberă. Și într-un caz și 
Intr-altul se pune problema conti- 

Jfaitățij activității echipelor de cate
gorie A, pentru care campionatul 
urmează să fie întrerupt în această 
zi. Pentru preîntîmpinarea unei sis
tări a activității (totale sau parțiale 
la categoria A) e bine — și facem 
•ceasta sugestie federației — ca data 
de 1 iunie să fie pusă la dispoziția 
echipelor noastre fruntașe, anunțîn- 
du- li-se însă din timp acest lucru, 
pentru a putea începe tratative cu 
formații străine, contractînd jocuri în 
țară sau peste hotare.

Data de 1 iunie ar putea deveni 
astfel o foarte utilă și binevenită zi 
a jocurilor internaționale.

w
Anul acesta, pentru prima clată în 

ultimii 4—5 ani, i se acordă și Cu-

Intențiile pentru 1958 
ale Măriei Diți

să-mi iau o suliță 
mă pot acomoda in.

antrenamentele pen-

^^sem că Maria Diți era pentru 

clteva ore în București. Am căutat-o, 
din pură curiozitate profesională, dar 
n-am putut s-o găsesc. Ne-a mai ră
mas doar s-o căutăm Ia... gară I Dar 
unde anume o poți găsi în acest fur
nicar de pe peron ? Și totuși— sulița 
ei ne-a fost „salvarea", căci aceasta a 
fost reperul după care am putut s-o 
găsim. Se pregătea să se urce în 
tren.

— Ce vînt te-a adus prin București?
— Am venit 

nouă, cu care să 
că de pe acum.

— Cum merg 
tru noul sezon ?

— Le-am început mai inamte chiar 
de a fi încheiat activitatea competi
țională a anului trecut și, fără falsă 
modestie, trebuie să recunosc 
lucrurile merg admirabil.

— ???
— Zdele trecute am avut un antre- 

nujuerit de control cu sulița, cu el 
cîțiva pași. Toate cele 

.u^^ări pe care le-am efectuat 
"trecui de 48,50 m.

— Și ce înseamnă asta ?
— Pentru noi — este vorba de 

ne și de antrenorul meu prof. Emil 
Drăgan — înseamnă foarte mult. A- 
nul trecut in aceeași perioadă aruncam 
In jurul a 40 metri. Așa că, mer- 
gindu-mi atit de bine, aștept cu cea 
mai mare 'încredere primele concursuri 
și,,, campionatele europene de la 
Stockholm.

— Ce crezi că vei face în acest an?
— In intențiile mele Stau multe lu

cruri pe care aș dori să le înde
plinesc. In primul rînd vreau să îm
bunătățesc actualul record în așa fel 
Incit să mă pot apropia cit mai mult 
de recordul lumii. Mă simt foarte 
bine și încrezătoare in forțele mele.

■ mă pregătesc cu toată seriozitatea 
pentru a înscrie numele țării noastre 

pe tabela recordurilor mondiale. Vreau 
de asemenea să oetip un loc cit mai 
bun la Stockholm, mă gîndese chiar 
la primul loc! Nu sint modestă de 
loc, nu e așa ? Aveți insă numai

mi-

zțv -41 Afaetwî

Floretislul Iosif Zilahy a fost j eliminat din concursul „Cupaf de mrnk” pentru atitudine1 nesportivă față de juriu.

S Cind află de sancțiune, 
y El, punind o mină n coapsă,
N Zise cu amărăciune:
ț — Asta-i... s-crimă și pedeapsă!
f Din cauza timpului nefavora.
șt toii activitatea fa hochei pe
8 gheață a stagnat.

8 N-are rost ca hocheiștii
« De necaz mereu să fiarbă.
\ Vor putea să activeze
C In aprilie, pe.. iarbă.
S V. D. POPA

con- 
ales, 

locul

pune 
pînă

pei R.P.R. importanța și locul cuve
nit în activitatea competițională a 
fotbalului nostru. Aceasta se vede și 
din modul cum a fost tratată cu pri
lejul alcătuirii programului de pri
măvară : jocurile fixate duminica și 
nu <n cursul săptămînii, cum s-a 
procedat pînă acum, din cauza unui 
program comprimat la maximum 
pentru a face loc pregătirilor loturi
lor și jocurilor internaționale, care 
absorbeau întreaga atenție a condu
cerii fotbalului.

Deci, Cupa se va desfășura în 
dițiuni cît mai bune și, mai 
favorabile pentru a-și reciștiga 
meritat și simpatia publicului.

In legătură cu Cupa, se mai 
însă o problemă care a scăpat 
acum forurilor conducătoare și pe care 
o supunem aprecierii federației. Este 
vorba de echipele de categoria A 
și chiar B eliminate succesiv din 
Cupă și care la datele următoare 
cînd sînt programate noi etape de 
cupă, sînt nevoite să stea sau, în cel 
mai fericit caz, să joace amical în 
compania unor formații de categorie 
inferioară (libere la acea sau acele 
date). Aceasta pe de o parte. Pe 
de alta, cum anul acesta jocurile de 
cupă vor fi programate pe terenuri 
neutre, înseamnă că vor fi centre 

MAR1A Uiți

puțină răbdare și sper că veți vedea 
traduse in fapt toate aceste intenții 
ale mele, pentru realizarea cărora nu 
voi precupeți nici un efort...

Pe Maria Diți am mai fi avut încă 
multe s-o întrebăm, dar trenul se pu
sese în mișcare...

ROMEO VI LARA

• Plata premiilor de la. concursul 
Pronosport nr. 6 și concursul. Prono
sport-Expres nr. 3 continuă în Capitală 
astăzi după amiază începînd de la ora 
17 la agențiile plătitoare din raioanele 
în care și.au depus premiații buletinele.
• Iată acum programul concursului 

Pronosport nr. 8 (etapa din 23 februarie 
1953):

I. Milan — Internazionale (camp, ita
lian).

II. Padova — Juventus (camp, italian).
III. Genoa — Roma (camp, italian).
IV. Verona — Napoli (camp, italian).
V. Torino — Bologna (camp, italian).
VI. Spăl — Sampdoria (cam.p. italian).
VII. St. Etienne — Monaco (camp, 

francez).
VIII. Toulouse — Sedan (camp, fran

cez).
IX. Beziers — Lyons (camp, francez).
X. Reims — Marseille (camp, francez). 
XL Nimes — Lille (camp, francez)^ 
XII Angers — Racing Paris (camp.

francez).

EXTRASE DIN NORMELE 
pentru

ATRIBUIREA GRATUITA A PREMII
LOR SPECIALE IN OBIECTE,

la concursul
„MĂRȚIȘORUL. - PRONOSPORT**

Concursul nr. 8 (etapa din 23.11.1858)

• La concursul „MâRȚIȘORUL.PRO- 
INOSFORT” (concursul nr. 8 — etapa din. 
23 februarie 1-958) Pronosport atribuie în 
afara premiilor în bani, pentru 12, 11 
și 10 rezultate, premii speciale în o- 
biecte.

Atribuirea premiilor speciale în obiec
te este GRATUITA, participanții nea-

Numai pînă mîine la ora 12 mai puteti depune 
în Capitală buletinele pentru conc. 7 Pronosport

(București, Timișoara, Ploești, Ora
dea etc.) care vor rămîne și ele fără 
program, fie prin eliminarea echipelor 
lor, fie prin programarea echipelor 
lor în alte orașe.

Pentru aceste echipe și centre se 
pot alcătui din timp programe spe
ciale. In Franța, de pildă, echipele

„Cupa Drago".

în- 
da-

ciale. In Franța, de pildă, echipele 
eliminate din Cupă participă îritr-o 
competiție ad-hoc „Cupa Drago". 
Poate că la noi nu ar fi posibilă or
ganizarea unei astfel de competiții 
(mai ales că echipele noastre sînt 
refractare țn această privință), dar 
s-ar putea încerca. Dar, federația ar 
putea înlesni contractarea unor 
tîlniri internaționa’e, cunoscînd 
tete afectate Cupei și numărul de 
echipe care urmează să fie eliminate. 
Oferind asemenea condițiuni, echipe'e 
vizate și-ar putea alcătui programe 
de activitate deosebit de folositoare 
pentru progresul lor tehnic.

★
Avem speranțe că chiar în primă

vară vor fi încheiate total lucrările 
de la Stadionul Republicii și că in
stalațiile pentru „nocturne" vor in
tra în funcție. Existența unui sta
dion astfel amenajat are o mare im
portanță pentru activitatea fotbalului 
nostru. In primul rînd, poate aduce 
o descongestionare a programului ac
tivității mai ales îri lunile mai-iunie- 
iulie. O serie de întîlniri de’ fotbal, 
în special cele amicale sau interna- 
ționa’e, pot fi programate în nocturnă 
chiar și în cursul săptămînii. Dispu
tarea meciurilor la lumina reflectoa
relor permite iubitorilor de fotbal, a 
pasionaților nelipsiți de pe terenuri, 
să asiste în afara programului lor de 
lucru (cîte învoiri nu se înregis
trează în zilele de meci, mai ales 
cînd trebuie să fii prezent cu ore 
întregi înainte ca să-ți ocupi un loc 
mai bun Iar în zilele de vară 
cu căldură toridă, meciurile în noc
turnă sînt o binefacere și pentru ju
cători și pentru spectatori. Mai mut 
chiar, cît mai dese jocuri 
reflectoarelor înseamnă și 
jucători'or noștri cu acest 
tîlniri. Pentru selecționata 
și pentru C.C.A., de pildă, a fost un 
dezavantaj faptul 
joace, prima în 
doua în Anglia 
nocturnă.

Utilitatea unui 
de nocturnă — 
perioadă cînd în toate țările se fac 
astfel de amenajări, programîndu-se 
chiar meciuri de campionat — ntt 
poate scăpa nimănui. De aceea credem 
că federația noastră va alătura spe
ranțelor noastre exprimate mai sus 
insistențele sale ca instalațiile elec
trice ale 
fie curind 
noastră bază
primele jocuri în nocturnă, chiar de 
campionat. Ar fi în interesul fotba
lului nostru.

la lumina 
obișnuiren 
gen de în
de tineret

că au trebuit să 
Marea Britanie și a 
și la Dortmund. în

stadion cu instalații 
mai ales în această

Stadionului Republicii să 
definitivate și frumoasa 

sportivă să găzduiască

j&onosport

care 
neli-

spe-

chitind vreo taxă suplimentară. Numă
rul premiilor în bani și obiecte pe 
îl poate obține un participant este 
mitat

Sistemul de atribuire a premiilor 
ciale este următorul:

Pentru a acorda participanților o șansa 
dubla, Pronosport distrib'ue la acest con
curs — gratuit — un număr de 2.509.000 
cupoane numerotate .de la 1.000.000— 
3.500. WO.

Toți participanții care concurează la 
etapa din 23 februarie 1058 primesc pe 
baza buletinelor pe care le depun, pen
tru fiecare variantă cite un cupon nu
merotat gratuit. Aceste cupoane dau 
dreptul de a participa, fiecare cu nu
merele lor, la tragerea din urnă a pre
miilor speciale în obiecte care va avea 
loc la 28 februarie 1058.

Cupoanele numerotate se distribuie 
prin agenții iar numerele lor vor fi tre
cute pe talonul 1 al buletinelor de con
curs. La tragerea din urnă participă 
toate cupoanele, indiferent dacă buleti
nele corespunzătoare au fost premiate 
sau nu, ou premii în bani.

DE EXEMPLU: un participant depune 
64 variante cu care concurează la pre
miile în bani.

O dată cu talonul 3 și chitanța ei pri
mește îr. mod gratuit 64 cupoane, nu
merotate, bunăoară, de la 1.000.001—
1.000.064.

la greutate... gîndindu-se ,a recordul 
probei de 100 m. liber

— „Am .impresia că, anul acesta, des
pre Margareta Wittgenstein, voi scrie 
bu", îmi spunea mai zilele trecute re
dactorul rubricii noastre de atletism.

— „Ce te face să crezi", am replicat 
surprins; căci (îmi veți da dreptate) 
nu te poți împăca ușor cu gîndul au
zind cum una din tinerele înotătoare 
căreia i-ai urmărit evoluția de la pri
mii ei „pași" și pînă la porțile consa
crării, renunță, peste noapte, la spor
tul ei preferat

— „Paptul că la ultimul concurs 
de sală greutatea aruncată de ea s-a 
oprit la 11,42 m., o performanță pro
mițătoare.

Au trecut cîteva zile oînă ce m-am 
hotărît să iau legătura cu tînăra Witt
genstein. Mă gîndeam că poate este 
vorba doar de un simplu capriciu, de 
un divertisment în cadrul pregătirilor 
ei de înotătoare. Am încercat măi în- 
tîi la telefon.

— „Nu este acasă", mi s-a răspuns.
— „O găsesc cumva Ia bazin?"
— „De loc, este plecată cu schiurile 

la antrenament, deoarece mîine parti
cipă la un concurs de schi".

— ?1?
A doua zi, am ajuns la Bordei (mă 

informasem din ajun de locul desfă
șurării concursului) în momentul în 
care Margareta Wittgenstein primea 
felicitări. Cîștigase — am aflat 
tîrziu — proba de 2 km. fond.

— „Și aici m-ați găsitf..."
— „La atletism n-am fost", 

răspuns stînjenit, invitînd-o cu aceas
tă replică la destăinuiri...

— .Intre atletism și schi prefer... îno
tul" (Am respirat ușurat Deci des
pre Margareta Wittgenstein voi scrie 
mai departe tot eu și nu colegul meu 
de la atletism), dar, cred că modes
tele mele performanțe reușite la atle
tism și schi mă vor ajuta să-mi îm
bunătățesc anul acesta pe cele de la 
natal ie. M-am gindit ci, acum in ulti
mul meu an de juniorat, trebuie să 
mi pregătesc cu mai multă seriozi
tate pentru a obține rezultate superi
oare. Pot să spun de altfel ci mi am 
început pregătirea chiar din prima zi 
a anului la cabana Leaota (în va
canță cu ceilalți înotători de Ia Ști
ința). unde am sch af,. timp de două 
săpfamini. Mi-am continuat antrena
mentele la sală, practicînd cite puțin 
din mai midte sporturi complimentare:

mai

i-am

De pe terenurile de fotbal
• DUMINICA PRIMELE JOCURI 

PUBLICE. Locomotiva București va 
face o verificare a echipei în com
pania Electromagneticei, pe terenul 
II din Giulești, de la ora 10. Progre
sul Bucirești va înfrunta un adversar 
mai puternic, pe Dinamo Obor, pe . Tonta, Dobrescu, Soare 
terenul Progresul F. B„ de la ora 
10.30. Intîlniri interesante mai ales 
prin prisma concluziilor cit 
la stadiul de pregătire atins 
chipe.

Joi. ceferiștii au mai făcut 
trenament la două porți, cu 
„Stela" (scor 12—0), în cursul că
ruia au aliniat formația : Dungu (To
dor) — Greavu (Dodeanu), Vărzan,

privire 
de e-

Precizăm că pentru a avea un număr 
mai mare de șanse la urnă contează nu
mărul variantelor și nu acela ai formu
larelor.

Să presupunem că la premiile în bani 
el obține 1 cu 12, 6 cu 11 și 15 cu 10.

In afară de ace9te premii in bani el 
participă în mod gratuit te tragerea din 
urnă cu numerele respective și primește 
un număr nelimitat și de premii în. O- 
blccte, dacă ies din urnă numerele sale, 

Pronosport va comunica imediat nu
merele cîștigătoare. Premiile în obiecte 
vor fi lidicate personal sau expediate 
premia ților Pentru aceasta premiațift 
vor comunica imediat prin scrisoare 
„Recomandat-Expres** pe adresa Prono
sport, căsuța poștală 102 București, Tu
rnătoarele date: numărul cuponului, nu. 
mărul buletinului, al chitanței, al regiu
nii, al agenției unde a concurat precum 
și premiul obținut.

Ultimul termen pentru primirea scri
sorilor prin care se ananță obținerea 
premiilor în obiecte este 10 martie 1858.

Premiile în obiecte pot fi ridicate în 
termen de 20 zile. La ridicarea premiilor 
participanții trebuie să prezinte: talonul 
3. chitanța și cuponul premiat.

Toate operațiunile tehnice se desfă
șoară sub controlul comisiei pentru 
stabilirea și omologarea rezultatelor.

PREMIILE IN OBIECTE CARE SE 
ATRIBUIE IN MOD GRATUIT:

una motocicletă I.J. de 350 cmc., patru 
mbtorete, cinci frigidere „Pinguin”, 
cinci mașini de cusut „Casnice”, zece 
mașini aragaz cu trei ochiuri și butelie, 
trei tablouri pictură în Ulei, cinci broșe 
de aiur, zece ceasornice de nichel „Po- 
beda”, cincisprezece aparate radio „O. 
pereta” și trei sute mingi fotbal. 

atletism, volei și gimnastică specifică 
pentru înot. Poate așa se explică ș» 
faptul că la un concurs desfășurat cu 
puțin timp in urmă am reușit să ar una 
la greutate 11,42 m.

Antrenamentele la bazin le-am în
ceput în ziua de I februarie unde ur
mez încă un program de înot pe dis- 

rezis-tanțe 
tentei".

pentru . formarea

Margareta W ittgenstein la schi

cît a vorbit, n-amTot timpul 
întrerupt-o nici un moment. Abia la 
urmă, am întrebat-o:

— ..După cum bine știu, numele 
d-tale figurează pe tabela celor mai 
bune zece perfor'nere. in dreptul mai 
multor probe. Pentru care optezi?"

— „Aș vrea să îmbunătățesc 
recordul țării in proba de 100 m. 
liber (n.n.: 1:10,0). De asemenea, re
zultatul cu care am încheiat sezonul 
trecut (1:19,0) îmi dă speranțe să în
cerc și la 100 m. spate. Nu mă gîndese 
și la recordul acestei probe. El est» 
foarte valoros (n.n.: 1:15,4), de aceea 
voi fi mulțumită dacă mă voi apropia 
de el".

Aici Margareta Wittgenstein s-a 
oprit. Eram mulțumit. Aveam toa

te datele necesare pentru a scrie un 
material, cu următorul titlu: „Margai- 
reta Wittgenstein aruncă 11,42 m. la 
greutate... gîndindu-se, însă, la recor
dul probei de 100 m. liber".

G. NICOLAESCU

Macri — Bodo (Stancu), Langa 
(Neamțu) — Copil, Raab (Seredai), 
Ene 11 (Otaru), Seredai (Ene 11), 
Georgescu. Tot joi au jucat și cei da 
la Progresul (cu Semănătoarea 9—0), 
folosind următorul „11": Mîndru — 

Ciocea, Co
jocarii — Oaidă, Mateianu, Ozon 
(Banciu), Smărăndescu, Moldoveana 
(Marin).

• DINAMO OBOR și-a continuat 
cu regularitate pregătirile, sub con
ducerea antrenorului S. Taciuc. Du
minică. împotriva Progresului, dina- 
moviștii vor face o serioasă verificare ’ 
echipei : Datcu — Savu, Nacu, Barcu 
— Gref, Szekely — Sitaru, Mtireșan, 
Voica, Pripas, Belea.

• STEAGUL ROȘU Orașul Stalin 
se antrenează de la 6 ianuarie fără 
întrerupere cu antrenorul S. Ploeș- 
teanu, ajutat de Sîngeorznn. Zilele 
trecute, metalurgiștii au făcut un an
trenament în compania Științei Iași, 
de care an disptis cu 11—0 (în 75 
minute). Au marcat: Hașoli (3), Da
vid (3), Fusulan (2), Proca (2) și 
loanovici. E probabil ca la 16 februa
rie Steagul roșu să joace cu Energia 
Cîmpina și la 2 martie cu Progresul 
Sibiu. Formația : Constantinescu — 
Bîrsan (Raicu), Marinescu, Campo 
(Percea) — Hidișan (Aron), P. Po
pescu (Zaharia) — H.ișoti (Virgil 
Florea), Fusulan (Ciripoi), Proca (loa
novici), Szigeti (Hașoti), David.

• La U.T.A. pregătirile continuă . 
în aer liber și curind vor începe și 
jocurile de verificare. Pînă la înce
perea returului, textiliștii vor susține 
2 satt 3 meciuri în compania unor 
formații de categoria A. Lotul a fost 
completat cu cîțiva tineri: Matyas, 
Mețcas, Koczka și Igna. Boitoș însă 
va fi indisponibil, fiind de curind 
operat de menise. De la ultimele an
trenamente a lipsit și Băcuț II, care 
s-a îmbolnăvit.

• C.F.R. este noua denumire a 
echipei ieșene Locomotiva (cat. G.).’ ' 
Antrenorul foachim Moldoveanu are 
la dispoziție un efectiv de jucători 
printre care: Streașină, Ursache, Bui- 
mistruc, lonescu, Mărcufiu, Alexan- 
drescu, Cojocaru, Creangă, Dumitres
cu, Cărare, Popescu, Marin Matei, A. 
lonescu, Dram etc.



Ia ajurai inaugurării sezonului competițional ia motociclism
impune o d’scuție comună intre tehnicieni și alergători pe temaSe

ca;e este cea mai justă formulă de desfășurare a campionatului republican.

’eghipele de roi încep să „simtă
APROPIEREA CAMPIONAWLbi

sînt doar câteva zile pînă

motoeiciUsimuiui < din țara 
dispută 

relevarea aptitudinilor pe

Mai
când se va da startul în prima com
petiție d‘ motociclism a anului. Ca 
de obicei sez< nul începe cu alergări 
de motocros. Pe lingă spectaculozita
tea binecunoscută a acestui gen de 
întreceri — care pasionează întot
deauna pe spe-ctatori — motocrosul 
va oferi (în actuala orientare a ac
tivității 
noastră) și o interesantă 
pentru 
care le are fiecare concurent pentru 
alergările pe teren variat. Aceasta 
ca să nu mai vorbim de minunatul 
prilej pe care-1 oferă motocrosul a- 
lergătorilor de rezistentă și regula
ritate pentru dezvoltarea reflexelor 
și a pregătirii generale.

In ajunul inaugurării sezonului am 
făcut o vizită la secția de moto a 
colectivului sportiv „Voința Metalo
chimic". AntrenoruH secției este 
fostul alergător I-on Spiciu — unul 
dintre antrenorii care au pregătit re
prezentativa noastră care a concu
rat la „Cursa de 6 zile" desfășurată 
anul trecut la Spitrwileruv Mlvn.

Secția este în completă reorgani
zare. De la vechiul colectiv a rămas 
ca „moștenire" im parc de mașini 
distruse. Antrenorul secției a recru
tat elemente tinere dintre munci
torii coofperatori și a început să re-

Competiții sportive în cinstea alegerilor
De pe întreg cuprinsul țăxii ne so-sesc 

mereu ve-ști cbe la oorespon-dențiî noștri 
cu privare la nenumăratele competiții 
sportive organizate în cinstea zilei de 
2 martie. Din 'aceste scrisori se p >ate 
desprinde cu ușurință, â-nteresul deose
bit cu care imereitul sportiv întîjnQină 
ziua alegerilor de deputați în sfaturile 
populare..

• încă de la 25 ianuarie se desfășoară 
la Turda, în organizarea cocmit^ului o- 
rășenesc U.C.F.S., o competiție sportivă 
dotată cu „Cupa FJXP.”. La întrecerile 
programate Ia disciplinele volei, tenis 
de masă, șah, gimnastică, natație și_schi 
Iau parte toate colectivele sportive. Bu
na organizare a competiției a atras în 
dispută numeroși concurenți.
• La Tulcea s-a desfășurat o compe

tiție rezervată boxerilor și o întrecere 
pentru trofeul „Cupa deputatului” Ia 
șah. tenis de masă și gimnastică.

£ Numeroși gimnaști au participat la 
concursul organizat la Călărași în cins
tea afegorifor. ?>5tajoritatea concurenților 
sînt membri ai G.A.S.-urUor și G.A.C.- 
uriiu ■'.! raion.

O Pescarii din Jurii-ofca, cu spriji- 
nux antrenorului Șerban Fiiaret, au or
ganizat un original concurs de patjnaj 
pe distanța de 7*0 km. La competiție au 
luat parte 17 muncitori pescarL
• La Oltina, sportivii au cinstit 2iua 

alegerilor participând la un concurs de 
călărie, primul o-rganizat în această co

0 competiție școlară de volei pentru cupi
, la star!

/Tractorul" din Orașul Stalin va fremăta azi și rniine de en- 
sutelor de elevi și eleve din oraștrl de la poalele Tîmpei. care 
să-și încurajeze colegii, participant! Ia competiția școlară de

Sala 
tuziasmul 
vor veni _ _
volei, organizată de redacția emisiunilor radiofonice pentru copii și* tine
ret și dotată ou cupa „ATENȚIE, LA START COPII". Denumirea cupei 
este desigur familiară micilor sportivi, întrucît acesta este și titlul emi
siunii sportive pentru pionieri și școlari pe care cei mai multi dintre ei o 
ascultă în fiecare vineri dimineața.

La competiția de volei din sala „Tractorul" și-au anunțat parliciparea 
echipele școlilor medii și profesionale din localitate, care s-au pregătit cu 
multă însuflețire, ca dorința de a cîștiga trofeul pus in joc. precum și 
friimnesele premii oferite de către Radiodifuziunea Romină.

RHINE LA BAZINUL FLORFASCA, 
CONCURS DE NAT A TIE

Milne dimineață, de la ora 10, se 
desfășoară la bazinul Floreasca — în 
erg • oiii spov.ive de elevi —
un nou concurs de natație. Probele de 
înot se clLpută după următorul pro
gram : îco m, lăbeir junoori, IM m. bras 
^unicare, icff m. bras juniori, 100 m. 
lît>er junioa.e, 66 m. bras băieți, 66 
m. bras fel-?. 33 ra. bras băiețași, 33 
m. bras fetițe, 33 rn. spate băiețași, 33 
m. spate feuț?. in program sînt cu
prinse și meciuri de polo pe apă care 
se dispută în cadrul unui turneu eli
minatoriu.
A ÎNCEPUT O NOUA FAZA A CAM

PIONATULUI DE CALIFICARE LA
BOX

Joi seai... a început în sala Ciulești 
cea de a doua fază a campionatului 
ide calificare la box. Dintre pugjliștii 
care au evoluat s-au remarcat în mod 
deosebit Ch. Octavian (Vestitorul), Du- 
mâtru Ion (Gospodării) și Gh. Ci-obă- 
ncscu (Tînărul dinam ovist)» precum și 
fostul campion național de juniori Os
car Stilberman. Acesta din urmă a do
vedit o bună pregătire tehnică și fi
zică, învingînd clar la puncte pe un 
alt fost campion național de juniori:

pe circuit ?
In vederea apropiatului sezon com- 

petiționaJ., ecliipele noastre de rugbi 
au trecut în faza finală a pregătiri
lor. Iată cîti-va vești furnizate de co- 
rcssopd n'ii nestri:

SERIOZITATE SI DORINȚA RE 
REABILITARE t-A Di NA MO

Zilele trecute ann asistat In unui 
in antrenamentele din anto viștilor

buciu-eștenl
Intr-un mcțnent de odihaă ne-am 

adresat antrenorn’ui ANTON ORO- 
MAN spre n alia noi arcăramte în 
legătură cu pregătirea echipei. „Tre
buie de la incerut să vă arăt — ne-a 
spus Groman — ră rn'-b-'Hi noș
tri au fast foarte a’ertcfi de rezul
tatele nemu.'țimutoare obținute in 
sezonul trecut"

Dfscnțnfe care an urmat, s-au purtat 
firește în direcția îmbunătățirii cali
tății jocnlini prestat de dmamoviști. 
..Am întinerit mult ee'rpa — a con
firmat Grorran — și cu elementele noi, 
alături desigur de rele experimentate. 
vrem să facem o cu totul altă fimiri 
în sezonul 1958. lată de alEel lotul 
nosfrtt: Aldea, Bebe. lordăchescu. C. 
rioarea. Ctoruțitr. Zlăfimamt. Hore sen, 

, Vantropa. Petrache. Fortescit. Itîe, 
, Ghiondea. Barba, Diaconesr.u, Ate-

Datorită traseelor foarte variate. întrecerile de rmtocros solicită alergătorilor 
eforturi sporite, o tehnică superioară și nultă suplețe

pare — ce se poate repara — din 
mașini. Cu nodi săi elevi. Ion Spiciu 
începe lucrul de la primele noțiuni 
de tehnică. Din cei peste 30 ama
tori, care s-au înscris pentru a ac
tiva în această secție, el spera sa 
„scoată" cel puțin 10 alergători

mună. Cei 38 de participant! au foot ur
măriți de peste 40® spectatori.
• La Dorohoi s-au desfășurat _ mai 

multe concursuiri și, bineînțeles, în zi
lele care urmează vor mai avea loe și 
altele. In întrecerea de tenis de masă 
locul I a fost ocupat de ion Gradu (Glo
ria).
• Peste 300 spectatori au urmărit cu 

mult interes concursul de trîntă orga
nizat Ia Babadag. învingătorii, în. or (fi
nea categoriilor, sânt- V. Radulescu,. Gli. 
Andrei, V. Drăgan, V. lacofo, T. Băje
nita și N. Codalba.
• Patru echipe de volei din Sigiiet 

și-au disputat un concurs organizai de
revenit echipei Șc. 

învins în finală fo-r- 
a—o.
desfășurat în. zilele 
un concurs de tenis 
pe echipe locul I a

individual 
ordine,
2. Mi-

U.c.r.s. Turneul a 
prof, silvică care a 
mafia Sănătatea cu
• La Vaslui s-a

de 1 și 2 februarie 
de masă. I-a proba 
fost ccrrpet de echipa colectivului spor
tiv Rahova. In clasamentul ” • ■ ’
primele locuri au revenit, în 
următorilor: 1. Mihai Gavrilescu, 
bai UuinUrescu. X Gh. Giieorghiu.
• Sala Recolta din Capitală, a găz

duit primele partide din cadru,1 cupei 
,,2 MARTIE", organizată de colectivul 
sportiv Voința P. S. Ia volei.

Iată rezultatele tehnice : Voința I*. S. 
2—I.T.B. 2—1 ; Hidrotehnica (fost Ener- 
gia>— Vofnța P. S. 1 2—0.

u

Cezar Predm. Slabe au fost comportă
ri?- oxerilor N. Bărbulescu (Spartac), 
D. rdan-olache (Vestitorul} și Ștefan 
loja (MetalochimicL

Foarte bune, arbitrajele lui B. Ro
bert și p. Malițchi. in schimb, arbitrul 
I. Sucia a fost depășit de des/ășurarea 
re .ului V. Brațțnea — Dumitru ion, 
di nd decizi i earo nate.

Astă seară, Ia ora 13, în cadrul reu
niunii organizate de colectivul C.F.R. 
în cinstea zilei de 16 februarie, se vor 
disputa și zece meciuri contând, pentru 
campionatul de calificare. i>n alte par
tide vor evolua maestrul sportului Pe
tre Zatehia, Gh Bossier, I. Boeeanu, 
I. Buzea, I. Corfiaitis, Al. Bariciu, C. 
Catenciae ebc.

★

Mîine dimineață, la ora 10, în sala 
cinematografului „Bdeslaw Bierut^ din 
Capitală, colectivul sportiv „Laimina- 
rul“ organizează o reuniune amicală 
de box. ia care participă tineri pugi- 
liști din colectivele Autobuzul. Lamâ- 
ro-rul. Semănătoarea. C.F.R. I.,
Metalochimic, Gospodării, precum și 
de la Școala Sportivă de Tineret. Se 
vor disputa cu acest prilej 14 meciuri.

V. Dumitrescu și N. N. T&kacek 
corespondenți

alerg arilor 
știe cam- 
va desiă-

buni. Probele la care-i va introduce 
în concurs sînt : viteză (pe mașini 
de serie), regularitate și matocrcs.

Firește și in discuția cu antreno
rul Ion Spiciu am abordat cei mai 
important subiect — Ia ordinea zi
lei — din metocicliism : poziția față 
de noul regulament al 
de viteză. (După cum se 
pionatul din acest an se 
șura pe mașini de serie).

„Formula aleasă de Federația de 
auto-moto — ne-a spus Ion Spiciu— 
este cea mai echitabilă. Prin trece
rea la desfășurarea campionatului 
de viteză pe circuit ai R.P.H. pe ma
șini de serie se nivelează posibili
tățile materiale si se exclude defi
nitiv senatorismul de drept. Aceasta 
deoarece nu se mai permite unui 
alergător care posedă • mașina su
perioară celorlalte să fie sigur pe 
titlul de campion. La posibilități ma
teriale egale, 
va avea numai 
și iată că prin 
seriozitatea și 
antrenamente. Subscriu cu toată ho
tărârea la menținerea acesui sistem 
de desfășurare 
publican."

Declarația pe 
antrenorul Ion 
și mai mult convingerea că este ne
cesară o consfătuire comună a an
trenorilor, tehnicienilor 
tilor (care au o opinie în această 
privință), cu alergătorii 
cărora circulă o altă părere). Din 
discuția comună ar învinge una din 
idei — firește cea mai justă — și 
s-ar crea o unitate de păreri, atât 
de necesară pentru bunul mers al 
activității motociclismului românesc.

cuvintnl botărStor ii 
pregătirea sportivului 
aceasta vom stimula 
conștiinciozitatea la

a campionatului re

care ne-a făcut-o 
Spiciu ne-a întărit

fill riadul

H. N.

Un nou concurs de verificare 
fa tenis de masă

Luni după-amiază începînd de la 
ora 17, sala Floreasca din Capitală 
va găzdui un concurs de verificare la 
tenis de masă în vederea campiona
telor europene de fa Budapesta. Se 
vor disputa întreceri Ia probele de 
dublu. Vor participa perechile: Gant- 
ner—Harasztosi, Reiter—Bujor, Pesch 
—Botne-r, Rozeamt—Zeller, Naumescu 
— Kovaci.

POEZIE ȘI- PROZAISM
(urmare din pag. 1)

ntsme de colectiv sportiv. Socotind or
ganele sportive mai puțin severe de- 
cît oficiile de stare civilă, baschetba
list! i unei echipe din București au 
apărut sub trei titulaturi în... două 
siptărnîni : Energia, Electrica și M.I.G. 
Și ni» s-ar putea spune, în nici un 
caz, că ultimul nume este și cel mai 
fericit, așa cum înșiruiri de inițiale 
ca LL.E.F.OJ1. Tg. Mureș (fostul 
Progresul) sau I.T.O. (la întreprinde
rile Textile Oradea), întruni oraș în 
care mai există și— I.C.O.. ni se 
par la fel de nepotrivite. Sigir că, 
acolo unde specificul .de producție se 
pretează asocierii cu ideca de cofectiv 
sportiv (Strungul, Telefoane, Petrolul, 
-Aurul, Feroviarul) el poate constitui 
un izvor <k" inspirație. Aceasta nu în
seamnă totuși ca ini colectiv să se 
numească „Macaroana" sau „Covri-

popular" 
și juni-

ORAȘUL' STALIN, 
corespondentul E. 
de băieți 
reprezenta

ne rela-
Filip, 11

își dispută cinstea 
orașul îin această 

rîndul acestor for- 
printr-o comportare

Scrisori sosite din diferite centre 
ale țării ne înștiințează despre des
fășurarea „Cupei Sportul 
la handbal de sală-juniori 
oare.

La 
tează 
echipe 
de a 
competiție. Din 
mat» s-a impus 
remarcabilă echipa școlii profesio- 
na’e Tractorul, pregătită de prof. 
Jacket La fete, cea mai bună com
portare a avut-o formația Școlii me
dii nr. 2 (prof. Tzeppel) care n-a 
cunoscut înfrînpere pînă acum.

wCupa Sportul pooular'" 
de multă popularitate și 
elevii școlilor elemente’’' 
șui de la poalele Tîmpei. 
nudul elevilor acestor școli 
constituit 13 echipe masculine și 6 
feminine, care participă la concurs.

se bucura
printre 

din 072- 
Drn 
s-au

și activiș-

La Cluj

— Ziua deCLUJ 14 (Prin telefon).
16 Februarie va fi sărbătorită de spor
tivii din Cluj prin numeroase compe
tiții sportive organizate de colectivul 
C.F.R. Astfel, duminică, fotbaliștii de 
Ia C.F.R. vor întîlni echipa din cate
goria A. Dirtamo Cluj. Dimineața, la 
bazinul acoperit, va avea loc un concurs 
de natație la care și-au anunțat parti
ciparea peste 100 înotători și înotă- 

, toare. Cei care vor obține cele mai 
bune rezultate vor fi premiați. In ace
lași timp la poligonul „Victor Babeș“- 
vor avea loc. probele de tir.

Emil Bocoș, corespondent

Turneul de șah la finiș

11 șahiști în com- 
dotată cu „Cupa 

apropie de sfîrșit.

întrecerea celor 
petiția individuală 
16 Februarie" se . 
Cum era de așteptat, tînăruT C. Boz- 
doghină câre s-a Impus în ultima fina

gul" numai pentru că întreprinderea 
respectivă produce... paste făinoase I 
După cum n-are rost să alegi un 
nume sonor, dar găsit la întîmplare, 
și care se potrivește... ca nuca-n pe
rete, ca de pildă „Rapid", denumire 
specifică înainte vreme echipelor ce
feriste, adoptată fără discernămînt de 
sportivii de la fabrica de... încălțămin
te „fanoș fferirak" !

...De unde se poate trage concluzia 
că noile denumiri ale colectivelor 
sportive trebuie bine, foarte bine gîrr- 
drte 1

Iar organele locale ale U.C.F.S., în 
-competința cărora intră aprobarea 
noilor denumiri de colective. au da
toria să intervină în cazurile în care 
numele alese rr-aw nici în clin nici în 
mînecă co specificul și caracteristicile 
r'specfivtiliri coîeefiv sportiv, sau dacă, 
pur și simplu, sînt de prost gust

xaruireseu, Olteariu, Szitagy (dintre 
cei vechi) și Tonta, Grin, Graur, Ma
zilii, Rusa, Cernat, Antoniu și I. 
Floarea (cei noi). In încheiere țin să 
transmit cititorilor ziarului dos. o do
rință iinuni::;â: să oferim ptiblțc-aim 
speriat or un joc modem, deschis, in 
care ba'r.ani sâ circule in viteză. 
(V. JA -
STlfNTA TIMISOARA ARE MLLTE 

GREUTĂȚI
Echipa stude;. . r li: i.șoreiii 

păt promovată în prima esteg 
țării, se antrenează și ea s 
cerea profesorului C. EPAX ■ 
jucător) de aproape c hmă : 
Din păcate, nici pînă astăzi 
are un antrenor care să co-.it 
perfecționarea tehnici fucâtc 
cestef formațif. valoroși de a 
crtr pe care-! mfrțf aprecia 
citind citiră din smmponentii 
Dașan. Drecea, Gelea. n>- 
Popa. Argintarii. Caius Petre 
ma. Heinrich, Grădină. Eg’er 
Pentru afirmarea tuturor acestoi 
mente, e necesar ca federația de
să fa măsuri tirpente perrtrii a'irfm-a- 
rea echipei, astfel ca ea să renrert'”? 
cu demnitate marele centru so rtfr 
care este TIMIȘOARA.

a

viearv

-a 
J

. To- 
Ercn.

ele-

la handbal de sală

cu următoarele rezultat-- : 
Ploești-Șc. prof. metalurgică 
(15—12), Școala medie mix- 

1 — Școala medie mixtă
31 — 11 (14—4). In seria

Victoria Raf. 3 Telcajen a 
nr. 3

Relatarea se încheie cu remarcarea 
rolului pozitiv al comitetului 
nesc de organizare a U.C.F.S.. 
contribuie la bună desfășurare și . r— 
ganizare a competiției.

Corespondentul • I- Iordaehe din 
PLOEȘTI ne comunică ultimele^^k 
zultate înregistrate în „Cupa 
tul popular". Jocurile s-au disputat 
în sala stadionului Petrolul și s-au 
încheiat
Voința 
26—25 
tă nr.
nr. 2 
a doua, 
întrecut Școala medie mixtă 
cu 32—5 (13—2), iar Centrul Șco
lar Petrtf-chimie a învins Școala 
medie mixtă nr. 4 cu 19—16 (IC—7

Finala urmează să se dispute in
tre fruntașele celor două serii. Șco - 
la medie mixtă nr. 1 și Victoria Ra
finăria nr. 3 Teleajerr.

Februarie”
la a campionatului republican se men
ține la șefia clasamentului. Din cele 
9 partide susținute el a acumuli 
puncte (4 remize și 5 victorii)'-?, 
cele mai bune șanse de 
rămîne — și după runda 
14-a — pe primii! loc.

Irina Tzitron, singura jucătoare care 
a avut „curajul" să concureze de 'a 
egal cu șahiști de categoria I, a ob
ținut două victorii și 4 remize.

D. Munteanu—corespondent

a 
a

Finalele la velei
Sala Ciulești din Capitală va găz

dui rrtîme după-amiază, începînd de 
la oca 15, întîlnirile finale ale r- 
petiției de volei dotate cu Cuca „16 
FEBRUARIE". După excelentele oar- 
tide disputate duminica trecută. : a 
lele sînt așteptate cu deosebi: in
teres, pentru că majoritatea ec' x ?' c 
participante la această crxrpeC 
deși nu au fost pe depb i >
au arătat o deosebită pof.ă 
astfel că am asistat la partide ■
rar dinamism și spectaculozitate f 2 
ce — sperăm — nu va lipsi r. 
meciurilor de mîine.

Tn finala competiției feminine se 
întittTesc Locomotiva €». N. cn ecNra 
campioană Dinamo București, în t;mo 
ce pentru locurile 3 și 4 se vor Tn- 
tîfni echipele Eleririca și Progresul 
F. B. Trofeul pentru echipele , mas- 
ct^ine va fi disputat de Locomotiva 
C.T.F.T. și Ditî.uro București, care 
întotdeauna au oferit partide de toată 
frumusețea. Pentru locurile următoare,
I.T.B.  întilrtește formația Hidn>‘ehnîca. 
De remarcat că între partidele fe
minine și cele masculine va avea loc 
un joc de volei între două echir-’ de 
copii de la școala sportivă de etevi.

Codan atletic în Cajwtafă
In organizarea colectivului sportiv 

Locomotiva f.TFT 
mîine în CapitaTâ 
dot-* oii Cur® ÎS 
trecerile care vor
Fiorcasca și-au anunțat participarea 

o serie dintre atleții noștri fruntași.

are foc asfAri si 
concursul atletic 
Febstsarie. la itt- 
ave® loc în s»‘a



IN BULGARIA, 20.000 PRACTICANȚI 
Al SPORTULUI LUPTELOR

competițional al sportivilor albanezi

De la corespondentul nostru Victor Craja

SCRISOARE DIN TIRANA
Un bogat program

Sezonul anului 1958 se anunță, 
pentru sportivii albanezi foarte intere
sant și bogat în competiții. Este sem
nificativ faptul că numărul întreceri
lor prevăzute în calendarul anului 
1958 reprezintă un veritabil record 
fată d? anii trecuți. In afara competi
țiilor interne, a campionatelor națio
nale în toate ramurile sportive și a 
tradiționalelor întreceri de masă, spor
tivii albanezi vor susține numeroase 
întîlniri internaționale

Majoritatea echipelor fruntașe au și 
început în mod sistematic pregătirile. 
Iarna es-e extrem de dulce în Alba
nia. astfel că întreruperea activității 
sportive în anotimpul zăpezii este 
foarte scurtă.

Cu mill interes sînt așteptate cam
pionatele naționale de atletism, la 
care' va lua parte (in afară de con
curs ) și un iot de s norii vi sovietici. 
Echina de box a R.P. Albania va 
p'eca pentru o lună în U.R.S.S. pen
tru a se antrena in comun cu fai- 
mosîi boxeri ai Uniunii Sovietice.

l'n lot numeros de sportivi alba
nezi va lua parte la întrecerile de gim
nastică și sport de la Leipzțg, iar e- 
china de volei va participa la cam- 
p’cnatele europene, d? 1a Braga între 
31 august și 10 septembrie.

Cicliștii albanezi la startul unei curse desfășurată anul trecut
La 20 mai sînt așteptați în R.P. Al

bania cicliști din R. Cehoslovacă, care 
se vor alinia la startul tradiționalei 
competiții „Turul ciclist al Albaniei".

Un calendar bogat îi așteaptă pe 
Fotbaliști. Sezonul internațional se 
deschide la 1 Mai prin întîlnirea între

9 ÎNSCRIERI pentru „cupa europei
A NAȚIUNILOR” FOTBAL

După cum anunță ziarul francez „L’Equipe", nouă țări și anume: 
J.R.S.S„ Franța, Romîriia, Polonia, Spania, Irlanda de sud, Bulgaria, Grecia 
ți Danemarca s-au declarat de acord cu participarea la noua competiție de 
otbai „Cupa Europei a națiunilor". Această competiție, inițiată de Uniunea 

Europeană de Fotbal (U.E.F.A.) cu scopul de a umple golul dintre două, 
campionate mondiale, ar urma să înceapă în 1959 și să ia sfîrșrt în 1960.

• Pentru ca proiectul să fie realizabil este necesară întrunirea unui număr 
de 16 participant!'. Federațiile din Belgia, Anglia, Scoția, Irlanda și Olanda 
sînt 
din 
țări

împotriva acestei competiții, dar se așteaptă confirmarea de participare 
partea federațiilor Cehoslovaciei, Iugoslaviei, Austriei Suediei ,și a altor 
europene.
Ziarul parizian „L’Equipe" se declară surprins de atitudinea federațiilor 
Marea Britanie care se împotrivesc în mod nejustificat organizării acestei

echipele reprezentative ale Albaniei 
și R.D. Germane. Formația noastră 
fruntași ..Partizan" va fi prezentă 
la turneul din cadrul întrecerilor de 
la Leipzig. „Dinamo" intenționează să 
întreprindă un turneu in Bulgaria și 
Cehoslovacia. In stîrșil la 29 noiem
brie pe stadionul „Kerual Stsfe" din 
Tirana se va disputa meciul. așteptat 
cu atîta nerăbdare de pasionalii fot
balului, între echipele reprezentative 
ale Albaniei și Romîniei.

Cîțiva șrdiiști fruntași din Bulgaria 
vor lua parte la campionatul țării 
(bineînțeles în afară de concurs), iar 
echipa studenților albanezi va fi pre
zentă la campionatele mondiale de la 
Vama din vara acestui an.

Toate aceste întîlniri vor contribui 
fără îndoială la ridicarea măiestriei 
sportivilor albanezi, la dezvoltarea le
găturilor de prietenie între tineretul 
patriei noastre și rineretal dir. alte 
țări ale lumii.

Interviu cu Petco Sterev. reprezentantul secției de «nete a ’

pe care a luat-o în Bulgaria sportul 
luptelor. Ați putea să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre aceasta ?

— Cu plăcere. In Bulgaria lupta 
este un sport național, popular. hiuî 
mărul practicanților a ajuns la iO-OOfy 
In această creștere nu trebuie s„ vedeți 
nici un „mister". .Am solicitat tineretul 
de la o vîrstă fragedă, am pus accent 
pe tineretul sătesc, au fost organizatei 
concursuri multe, mai ales pe plan îoj 
cal, concursuri nepretențioase cu minți 
tnum de materiale, ca și întreceri re-l ’ 
pubîicane.

In ce privește lupta libera, -această 
a luat o mare dezvoltare avîrid rădăl 
cini în lupta populară. Vreau să acs 
centucz că pînă în 1954 nu au fost 
organizate întreceri de lupte libere, 
iar astăzi—

— —știm, aveți un campion mondial 
(Siracov), doi campioni ai Jocurilor 
de la Moscova (Dobrev și Mehmedov) — 
și o echipă cotată printre cele mai 1 ne ' 
din lume. Meritați sincere felie tari

— ...mulț-rhesc și vă doresc-și Dvs. 
aceleași succese. Trebuie să precizez

Bulgariei
De două zile se află la București 

Petco Sterev, reprezentantul secției de 
lupte de pe lîngă Uniunea de Sport a 
Bulgariei. Cum Sterev ne este vechi și 
bun prieten, ne-am grăbit să-î facem 
cuvenita vizită de curtoazie și 
fitînd de ocazie să-l întrebăm 
ceva despre -sportul luptelor în 
vecină și prietenă;

— Cu ce ocazie la București ?
— Am o sarcină foarte plăcută; 

buie să iau -legătura cu 'federația

pro- 
cite 
țara

Tre-
„ r0‘ 

mînă de fapte pentru a stabili un con; 
tact cît mai strins între sportivii noș
tri. IntîlniriJe dintre luptătorii po
rnirii și bu’gari ar trebui să devină 

tradiționale. In afara întrecerilor dintre 
reprezentativele naționale, noi propu
nem meciuri între ecliipe de colectiv, 
selecționate locale, întîlniri între for
mații de tineret. De pildă, chiar în 
acest an în perioada vacanței de vară 
s-ar putea organiza un dublu meci 
între echipele de tineret ale Sofiei și 
Bucureștiului, atît la lupte clasice cît 
și la libere.

— Cum stațî cu calendarul inter
național ?

— In afara marilor campionate din _ .
acest an — printre care Cupa mondială că de un mare ajutor ne-a fost antre- 
la lupte libere care se va desfășura in ’ 
iunie la " " 
cuprinde și o serie de întîlniri 
importante. Chiar în luna februarie re
prezentativele noastre au de făcut față 
unor turnee dificile. Astfel, sîmbâtă 
(n.r. azi) și diminici va avea loc la 
Sofia dublul meci Belgrad—Sofia' la
lupte clasice. După această întîlnire 6 
selecționată de lupte clasice va pleca 
la Helsinki unde va face „joncțiunea" 
cu reprezentativa de lupte libere a 
Sofiei care începe peste cîteva zile un 
turneu în U.R.S.S. (Kiev, Moscova, 
Leningrad) de acolo urrmnd să plece 
în Finlanda. In sfîrșrt iot în luna 
februarie selecționata regiunii Btrrgas 
va întreprinde un turneu în Polonia.
Cred că—

— ...ne dăm seama de dezvoltarea

Sofia — calendarul nostru 
foarte

norul sovietic Katulin.
— încă o întrebare. Ce vîrstă tre

buie să aibă tinerii pentru a fi soco
tiți apți să practice luptele ?

— Pînă în acest an vîrsta minimă 
era 14 ani. Au fost organizate 
două grupe (14-16 și 16-18 ani) de 
pregătire și concurs a acestor tineri. 
Din acest an ne ocupam și de pregă-' 
firea copiilor de 12 și 13 ani, iar din 
1950 vor fi organizate și competiții 
pentru ei.

l-am mulțumit simpaticului nostru 
interlocutor pentru amabilitatea sa și 
ne-am retras pentru a-1 lăsa să se 
ocupe de problemele pentru care a 
venit la București.

ION ȘEINESCU

din 
interesante competiții de fotbal.

ARIETĂTI*VARIETĂTI*VAR 
RIETAîi*VARIETĂTI*VARI' _ 
VARLETĂȚI* VARIETÂȚI* VAR

— Este probabil, ca în momentul de '

$abietati*varietâtI*¥ARI 
fllETÂTI «VARIETÂȚ VARIE 

AfiIETÂTI*VARIETĂCI*VAR

(Agerpres)

la Munchen

Edtvards (Manchester United) 
pe masa de operâție

Hidegkuti și Netto

Fostul internațional al Vi7 undertea- 
muitri mrstrim Eriy Friterirth. actual
mente antrenor in R.F. Germană., a 
fărut o "urferesm/ă declarație cu pri
vire la doi din cei mai mari fotba
liști ai lumii: Hidegkutl și Nettp.

De la Mîmchen se anunță că numai 
doi dintre membrii clubului Manches- 
le^Jri ;ied internați în spital în 
urma accidentului de avion, continuă 
să fie în stare gravă. Medicii fac e- 
ferturi pentru a salva viața lui Dun
can Edwards, ca și a lui John Berry. 
Lui Edwards — care a avut nevoie 
de mai multe transfuzii de sînge — i 
s-a făcut în cursul zilei de joi o grefă 
de rinichi. Pentru aceasta s-a oferit 
voluntar o»locuitoare a orașului Jo
hannesburg (Africa de sud), care pre
zenta fenomenul rar îutîlnit de a se fi 
născut cu un rinichi în plus.

O ameliorare sensibilă s-a produs în 
starea antrenorului Matt Busby și a 
mijlocașului Jackie Blanchflower. A- 
cesta din urmă are șanse de a și pu
tea continua cariera de fotbalist

Intre timp, la Manchester a sosit

trenul mortuar transported corpurile 
neînsuflețite ale celor 7 fotbaliști ucîși 
în accident. O mulțime cifrată la peste 
100.000 oameni i-a condus pe ultimul 
drum.

Pe stadionul din Old Trafford, jucă
torii meniți săi înlocuiască pe cei dis
păruți — membri ai echipei de juniori șf 
rezerve —au început antrenamente febri
le în vederea, meciului de miercuri cu 
Sheffield United, conttnd pentru Cups 
Angliei, Din vechea formație, cel mai 
mult a avut de suferit compartimentul 
apărării, din care au rămas numai 
portarii Gregg și Wood, ca și fun
dașul dreapta Foulkes. In înain
tare, este posibil ca în curînd să-și 
facă reintrarea patru titulari: Morgan, 
Charlton, Viollet, Scanlon (lipsind nu
mai fostul centru înaintaș Taylor)

IR tttlWl 
al renrszMiM ssuieiice 

da Mie in S. U. A.
Secția de lupte libere a U.R.S.S. a 

prepus federației de lupte din S.U.A. or
ganizarea unui turneu de trei meciuri al 
echipei sovietice în S.TJ.A. Sportivii so
vietici snt gata să plece în primele zile 
ale lunii martie, urmînd ca primul meci 
să se desfășoare la New York la 1 mar
tie.

In legăliură eu această întîlnire^ de 
mare interes pentru lumea sportivă, an
trenorul sovietic Krutîkovskl a declarat.. 
unui corespondent al Agenției TASS , 
că el îi cunoaște pe luptătorii americani' 
de la jocurile olimpice și de la campio
natele lumii. „Americanii sînt luptători 
puternici — a spus Krut/îkovski — și 
meciurile vor fi foarte echilibrate”.

Echipa U.R.S.S. va fi alcătuita în urma 
unui meci de selecție în compania re
prezentativei R. P. Bulgaria. (Agerpres).

In R. F. Germană se continuă pe vechea linie
La începutul acestui an un redac

tor al agenției de presă „Sportințor- 
mationdienst" din Diisseldorf (Ger
mania occidentală') a cerut un in
terviu ministrului Afacerilor Interne al 
guvernului de la Bonn, Scliroder. Tema 
interviului a constituit-o legătura care 
ex feâ intre stat și sport. Nu' i-a fost 
de ioc riăcjit ministrului să răspundă 
la întrebări care abordau asemenea 
prob'-mc .delicate" Totuși...

■■ le credeți domnule ministru — 
ș-a iormulat redactorul prima ini re
luare — emil 1957 a fost rodnic în 
privința colaborării între stat și miș
carea sportivă? Nu cumva au existat 
■n< -, i. •. în acordarea vizelor de in
trare a turor grupări și reprezentative 
naționale din statele răsăritene?”

Și iată răspunsul!

„La toate întîlnirile oficiale — ca 
întîlniri inler.-iări, campionate euro

pene sau mondiale — după ce în 
prealabil ne-am sfătuit cu Federația 
noastră de sport — nu au mai existat 
greutăți în acordarea vizelor de intrare 
pe teritoriul țării noastre. Cu iotul alt
fel se prezintă situația cu întîlnirile 
inier-cluburi. Aci, sportul va trebui să 
păstreze mai multă măsură".

Desigur răspunsul ministrului Sch
roder nu constituie o noutate. &e cu
nosc prea bine greutățile pe care gu
vernul de a Bonn le face echipelor 
din țările lagărului păcii in privința 
acordării vizelor de intrare. Despre, 
acest lucru s-a mai scris in repetutr 
rîr.durt ,Vu esie inedit nici faptei -ră 
Germaniei occidentale i-au fost acor

date organizări de campionate i-uro- 
pene și mondiale numai după ce gu
vernul de la Bonn a asigurat. Federa
țiile de specialitate că va acorda viza 
de intrare tuturor partic-ipanților.

Cu totul altfel se prezintă insă 
situația cu echipele de club din ță
rile socialiste și pe acest lucru cade 
accentul d-eclerndm mm-șirului de la 
Bonn. „Măsura" pe care o preconizea
ză Schnădir este pentru noi cunoscută 
și ea se poale traduce simplu: refuz 
în acordarea vizelor.

Cu alte cuvinte în relațiile interna- 
ținnafr irrer-'clubirri guvernul \de'- , 
nauer se menține pe pozițiile din tre- . 
cui Cri car., credeau că in 1M8 
relațiile cu sportivii vest-gernuml. se 
nor •mtrr’sifmi s-au inșrlrri. G deziluzie 
in plus pentru Dameaii de. .b,ui.iă cre
dință dar totodată, o nouă autode- 
mascare a creatorilor de cortine !...

i. o.

față, a spus antrenorul Fruhwirth. 
Hidegkuti să nu mai fie egal cu a- 
celași Hidegkuti care a fost înainta
șul centru al naționalei maghiare, in 
urmă cu cițioa ani. Pot insă afirma că 
in 1953—54, ffaiegkufi a fost oel mai 
bun înaintaș din lume. .4 avui acest 
jucător ceva inegalabil: viteză, fine
țe tn joc, eficacitate, strxdf gie... Nu 
este intimplăior faptul că antrenorii 
englezi foloseau foarte des următorul 
sfat: jucați ca Hidegkuti. Acum Hi- 
degkuti are 35 ani și va face parte 
din naționala Ungariei care va evolua 
în turneul final td campionatului mon
dial. Cine știe, poate că și azi Hideg
kuti, în ciuda vîrstei sale: va uimi 
încă stadioanele din Suedia ..

In continuare, Edy Fruhwirth a vor
bit despre Igor Netto,- căpitanul echi
pei U.R.S.S., unul din cei mai mari 
mijlocași ai lumii pe oare i-a văzul 
juând. El stățnnește iot terenul, a 
spus antrenorul austriac, are o vi
talitate de neînchipuit, este un con
ducător permanent al atacului și al 
apărării. Netto este o oglindă Fidelă 
a fotbalului sovietic. Aidoma lut Hi- 
degkuti, el va avea in Suedia rolul 
de „dirijor" al reprezentativei îl.R.S S.

De ce numai sadatnericanii

Ziarul vest-german „Der Fussaall- 
sport" publică un articol semnai de 
P. Tr'oger în care se vorbește despre 
șansele echipelor la campionatele mon
diale de fotbal. Pe bună dreptate 
semnatarul acestor rinduri se întrea
bă : de ce ziarele occidentale indică 
drept favorite echipele - suăarhericane, 
subesHntind în același timp reprezen- 
ta'ivele țărilor europene? De ce Bra
zilia Argentina sau Paraguay sînt

văzute de „sp-ria’ist-'" dr-->t fervorite?
Anglia, U.R.S.S , R. F. Germană nu 
au tot atitea șanse ca si cele sudame- 
ricane ? Semnatarul articolului iși fon
dează cronica pe următorul argument: 
Italia a folosit în jocul cu Irlc.ndd 
de Nord nu mai puțin de patru îna
intași sudamericemi și cu toate aces
tea, Italia a fost învinsă. In plus mai 
trebuie arătat că in iunie clima diri 
Suedia nu se prea potrivește cu obiș
nuita climă din America de Svd. In 
această perioadă, în Suedia zilele sînt 
încă destul de reci și ploile abunden
te. Un inconvenient important desigut 
pentru sudamericani.

Louison Bobet artist de cinema ?

Și de ce nu ? Pe platourile casei de 
filme „Cinema și publicitate" din 
Boulogne a fost văzui deseori în 
iarna aceasta, popularul as al ciclis- 
mutei francez Louison Bobet, furnînd 
alături de nume consacrate, în ma
terie ca: Ludmilla Tcherrța, lean 
Louis Barrault, Michel Scrrault și 
alțiL

Este vorba de un film, denumit 
noapte-în muzeut Grevin". Și, după 
cit se pare. Bdbel, care na este lipsit 
de fel de fotogenie, s-a achitat mal 
mult decât onorabil de sarcina sa de 
artist de cinema, izbutind să se des-, 
curce foarte bine intr-un valoros -șl. 
compact „pluton" de vedete ale petit 
culei.

Desigur, la ora actuală, toți fran-. 
cezii, adepți pasionați ai sportului 
pedalei, știu despre frumoasa isprăvi 
artistică a Ini Bobet și abia ușa’aptă 
să-l vadă și pe ecran pe idolul lor 
sportiv, simpaticul Louison. Pînă a-, 
tuncî, ei se vor grăbi sâ-1 aplaude 
la Startul și la sosirea din primele 
curse ale sezonului 1958 care va 
începe în curînd.

POVESTE FARA CUVINTE

(Din Fizkuliura i sport)



O performantă excepționalăJ
Mihail Tal pentru a doua oară campion de șah a! U.R.S.S.

• In 1949, la Congresul Federației 
Internaționale de scrimă, președinte
le federației franceze, Louis Bontemps, 
a prezentat propunerea organizării u- 
nei confruntări mondiale anuale a 
tineretului. Inițiativa n-a întîmpinat, 
rezistență, dar nici nu s-a bucurat de 
un entuziasm covîrșitor. Specialiștii, 
trămîntînd propunerea ..părintelui" 
Criteriului Mondial al Tineretului, 
s-au lovit de numeroase dificultăți 
mai ales de ordin material. De aceea, 
Criteriul, acceptat cu titlu de expe
riment. a fost inaugurat în 1950 Ia 
Nisa numai cu proba de floretă bă
ieți.

• Deși succesul primei ediții a fost 
încurajator pentru inițiatori, tot fe- 
-lerația franceză — și mai apoi, cea 
a Italiei — au trebuit să susțină ma
terialicește organizarea întrecerilor. 

Următoarele ediții s-au disputat ast
fel : 1951—Paris (floretă băieți), 1952 
— Cremona (floretă băieți și sabie),

1953—Paris (floretă băieți și sabie). 
1954 — Cremona (floretă băieți și 
sabie).
• In ultima vreme, neobositul ani

mator al Criteriului și-a găsit vaj- 
mci susținători în 
derațiilor de scrimă 
Astfel, confruntarea 
retului s-a extins, 
-venită ca număr 
ca organizare, 
sînt găzduite de 
(floretă băieți, fete și sabie), 1956—

fe-

reprezentanții fe- 
din estul Europei, 
mondială a tine- 
a luat amploarea 
de participanți și 

Următoarele ediții
: 1955-Budapesta

Luxemburg (floretă băieți, fete, sabie 
și spadă — deci toate armele), 1957- 
Varșooia (toate armele). La aceste 
ultime trei ediții a participat și țara 
noastră cu maximum de trăgători. 
La Luxemburg am fost la un pas 
de titlu prin Maria Taitiș-Vicol, cla
sată pe locul II. Tot în acea finală au 
fost prezente și Olga Orban și 
Ecaterina Orb. Ea Varșovia am in
trat -în finală cu Eugenia Tărăn- 
gofu și cu Atila Csipler la floretă.

• Recunoscîndu-se contribuția țării 
noastre la îmbogățirea tezaurului 
mondial at scrimei, Congresul Fede-

■ rației Internaționale desfășurat anul 
trecut la Paris a acceptat cu unanimi
tate de voturi cererea federației noastre 
de a organiza la București, în 1958. cea 
de a IX-a ediție a Criteriului Mondial 
al Tineretului.

• Pentru marea întrecere care este 
nrogramată Ia 4—7 aprilie în sala 
Fforeasca și-au anunțat partic'parea 
pînă în prezent (mai sînt 20 de zile

i pînă Ia închiderea înscrierilor) 73 de 
concurenți din următoarele 9 țări: 
Franța, Ungaria. R. F Germană. 
U.R.S.S.. Polonia. R.D. Germană, O- 
Ianda, Monaco. Finlanda. Este certă 
participarea trăgătorilor din Italia. 
Anglia. Belgia, Austria, Luxemburg. 
Cehoslovacia, Danemarca, Egipt. 
Iugoslavia ș.a. Organizatorii scontea
ză pe o participare record, aproxi
mativ 250 concurenți din 25 de na
țiuni.

După ce toate partidele întrerupte 
s-au, încheiat și în dreptul fiecărui par
ticipant la finala campionatului de 
șah al U.R.S.S. rămăsese doar un 
singur pătrățel de completat pe tabe
la de turneu, cinci concurenți s-au a- 
flat înșiruiți de-a lungul unui singur 
punct (Petrosian, Tal, Bronstein, Spas
ski. Averbach), toți cinci păstrînd 
șansa de a-și apropia mult rîvnitul 
titlu.

Dar iată mai întîi rezultatele între
ruptelor : Averbach a cîștigat conse
cutiv la Suetin și Gurghenidze, intrînd 
în plutonul fruntaș. Taimanov a cedat

fără joc la Furman, care la ' rîndul 
său s-a recunoscut învins în partida 
cu Polugaevski. Krogius l-a întrecut 
pe Kotov și a reușit să salveze dificila 
poziție din întrerupta cu Tal. Brons
tein a cîștigat la Bânnik iar Gurghe
nidze a remizat cu BoleSlavski.

Și: astfel, campionul urma să fie 
decis în ultima rundă care (intere
santă coincidență) punea față în față 
pe patru din cei cinci pretendent!. Pe
trosian a remizat cu Averbach și a- 
cumulînd 12 puncte a trecut singur 
pe primul loc. In această poziție el 
s-a aflat doar... 24 de ore pentru- că--------------- ------------------------------------------------------- !

A inceput competiția internațională 
de tenis de masă de la Russe (R.P.B.)
RUSSE (prin telefon).—Competiția 

internațională de tenis de masă rezer
vată reprezentativelor feminine de ti
neret care a început vineri a reunit 
la „start" echipele R- P. UNGARE 
(Mathe, Uijlaki, Heriș), R. D. G. 
(Rodel, Mittelstet. Moritz), U.R.S.1'. 
(Zaharian. Romanaskaite, PaisarevT. 
R. P. BULGARIA (Ivanova, Boiad- 
jeva), R.P.R. (Pitică. Tomna. Golo- 
pența, Barasch). RUSSE (Rusinova 
Peeva). Concursul se va desfășura 
sistem turneu (fiecare cu fiecare), me-

Va reuși Oleg Goncearenko marele „event"?
Pentru două zile atenția iubito- 

rilor patinajului viteză va fi îndrep
tată spre Helsinki. Sîmbătă și du
minică se va desfășura pe faimosul 
stadion olimpic din capitala Fin
landei ediția anului 1958 a campio
natelor mondiale.

Protagoniștii se cunosc. De altfel, 
cu două săptămîni în urmă ei și-au 
încercat forțele în campionatul eu-

Campionatele 
de schi la

Din cauza valului 
ultimele zile, zăpada 
din Bucegi s-a topit 
șr starea actuală a 
permite desfășurarea

Borșa ?
de caiuurâ din 
din Postăvar și 
în mate măsură 
pîrtiilor nu mai 
concursurilor de 

schi. Din această cauză Federația Ro- 
tnînă de Schi-Bob a liotărît ■ amînarea 
campionatelor republicane 
alpine), programate inițial 
19—23 februarie.

In convorbirea avută aseară 
estrul sportului Cornel Crăciun am a- 
flat însă că la Borșa zăpada se află 
în cantitate mare (circa 30—40 cm.), 
tu stare butiă, tasată și acoperă în 
întregime pîrtiile necesare probelor de 
slalom și coborîre. In fața acestui 
fapt, propunem F.R.S.B. organizarea 
campionatelor republicane la Borșa, 
cu o amînare de cîteva zile. Eventual, 
cele cîteva zile de antrenament' dina
intea naționalelor și concursul însuși 
pot constitui prilej de pregătire și ve
rificare pentru Campionatele Interna-, 
țtonale ale R.P.R., care de asemenea 
pot fi găzduite de pîrtiile de la Borșa.

(probele 
pentru

cu ina-

,-opean, furnizând o adevărată avan
premieră a competiției care începe 
astăzi. In apriga întrecere de pe 
pista de gheață a triumfat atunci 
campionul sovietic Oleg Goncea
renko, nu însă fără a primi o re
plică viguroasă din partea * campio
nului lumii, norvegianul Knut Jo- 
hannesen. Și cu toate că Johannesen 
a cîștigat ambele probe de fond 
(distanțe pe care e un mare maestru) . 
titlul absolut i-a revenit lui Goncea 
renko, mai bun decât norvegianul în. 
cursele de viteză și suficient de 
pnoape de ol în cele de fond.

Reeditarea marelui lor duel s 
anunță pasionant Goncearenko af< 
amintiri frumoase de pe stadionul 
olimpic din Helsinki, unde exact cu 
cinci ani în urmă (15 februarie 
1953) a devenit pentru prima oară 
oampion al lumii. El a mai îmbră
cat apoi încă o dată cununa de 
lauri

In afară de Goncearenko și Jo- 
hanneseri, o serie de alți sportivi 
se anunță pretendenți serioși la 
titlu. Mării învinși de la „europene" 
Șilkov, Sakunenko, Șilîkovski, Roaild 
Aas. sînt dornici să-și ia revanșa. 
Un lucru se poate prevedea, că lup
ta va fi excepțională și se va de
cide, probabil, abia pe ultima dis
tanță; pe cei 10.000 m. ai marato
nului■ gheții, de care, de altfel; nu 
se teme nici unul, din aceștj fpy.ortți.

Iar nouă nu ne rămîne decît să 
așteptăm pînă duminică seara, cînd 
radioul va vesti numele noului’ cam
pion. ‘ V. CH. '

h» sfârșit- o veste de la, Petrolul Plo- 
ești, care se află în turneu în Orientul 
mijlociu. Telegrama primită anunță 
un nou joc susținut în Egipt, joc care 
nu era prevăzut în programul inițial 
alcătuit. Fotbaliștii ploeșteni au jucat 

’marți în orașul Taritah cu selecțio
nata locală și au cîștigaț cu 2—0. 
Alte amănunte în legătură cu acest ai 
patrulea meci în Egipt lipsesc.

In schimb, telegrama anunță. că

după partida de la Taatah, Petrolul a 
plecat în Siria, unde a jucat' ieri la 
Damasc cu selecționata orașului. Cum 
tiu există posibilitate de a intra în le
gătură telefonică cu Damasc, nu pu
tem anunța rezultatul jocului de ieri. 
Mîine, duminică, Petrolul va susține 
la Beyruth ultimul meci al turneului, 
în compania combinatei Racing-Ome- 
netmen. La 19 februarie, fotbaliștii 
ploeșteni.,.vor pleca’ spre țâră.

CONCURSUL CU PREMII
■ Al ZIARULUI N05TRU: J

ÎNTREBAREA Nr. 1 
(5 puncte)

din edițiile campionatului repu- 
de șah s-a încheiat cu un re 
perfect de egalitate, chiar și

primit înalta distincție 
sportului ?

de maestru ai

Una
blican
zultat _ ___ __ _CT______ r ____
după susținerea meciului de baraj! in 
consecință, am avut doi campioni ! 
Cine au fost aceștia ?

ÎNTREBAREA Nr. 2
(10 puncte)

Care alpiniști din țara noastră au

INTKEBAREA 
(15 puncte)

Nr. 3

doi Să ni se spună posturile în care s-au 
consacrat următorii mari fotbaliști din 
trecut: Biirger, Șepci, Deheleanu, Stein
bach, Ilie Subășeanu, Cociș, Deșu, 
Mișa Taenzer, Dotra și Grațian Sepi?.

Tal, care întrerupsese cu Spasski, a 
găsit manevra de jxîștig într-o pozi
ție ce părea la prima vedere perfect 
egală. Cu această victorie tînărul ma
re maestru din Riga repurtează u« 
strălucit succes, cucerind de două ori 
consecutiv titlul primului jucător de 
șah din Uniunea Sovietică.

Kotov a cîștigat la Toluș. Suetin Ia 
Gurghenidze iar Taimanov Ia Gipslis. 
Partidele Bronstein—Korcinoi. Boles- 
lavski—Bann k și Krogius—Polugaev
ski aii fost remize. Pînă la închide 
rea ediției nu ne parvenise rezultatul 
partidei întrerupte dintre Gheîler si 
Ftlrman. Fără ea clasamentul . 5ra! 
are următoarea înfățișare :

1, MIHAIL TAL 12 % p.: 2. Peru-
I sian 12 ; 3. Bronstein 11’/»: 4- Aver-

bach II (acești patru jucători sau 
calificat pentru turneul interzonal) t 
5-6. Spasski, Polugaevski 10 7.
Gurghenidze 10; 8. Gheller 9 (I) •
9-11. Korcinoi. Krogius, BoleslavsH 
9 ; 12-13. Kotov, Taimanov 9 • 14.
Suetin 8; 15. Gipslis T 16. Baa- 
nik 7; 17. Furman 5 ‘A (1) : 18. 
Tohiș 4 ; 19. Borisenko 4 puncte (re
tras .după zece runde).

ciurile disputîndu-șe în cadrul unei 
intî'niri interechîpe ca în cupa Cor- 
billon.

La ora cînd închidem ediția, repre
zentativa țării noastre susține, prima 
rtîlnire, cu echipa U.R.S.S.

OLEG' GONCEARENKO

NOI AMĂNUNTE ASUPRA DESFĂȘURĂRII 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE FOTBAL

1 Ffagefea ia soț'ți -.care a < 
recent la Stockholm pentru 
narea celor patru grupe ale 
telor la campionatul mondial 
bal este mult comentată de 
liștii și presa din străinătate.

Părerile sînt împărțite în privința 
compoziției grupelor. De pildă, 
Austria ă protestat vehement că se i 
afla în grupă cu trei favorite ; 
U.R.S.S., Anglia și Brazilia. Se con
sideră ca fiind mâi puternice gru
pele A (RF. Germană, Argentina, 
Cehoslovacia și Irlanda de- Nord) , 

D (grupa din <'arc face parte. 
U.R.S.S.), în timp ce grupa C. pare 
a fi

avut loc : 
desem- 
finalis- 
de fot- 
specia-

cea mai ș’abă (cea din care 
parte reprezentativa Ungariei), 
schimb, o nemulțumire unani- 

există asupra regulamentului 
statutează calificarea echipeior 
grupe în optimi'e de finală. 

După cum se știe, echipele clasate 
pe primele locuri se vor califica în 
optimile de finală după următoarea

Importante hotărîri ale F. I. F. A

Jucătorii răniți vor putea fi înlocuiți 
în meciurile internaționale de total

In , cursule linei reuniuni desfășurate 
la 13 februarie la Ziirich, comitetul 
executifr al' Federației internaționale 
de> fotbal (E.l.F.A )- a luat o. serie de 
hotărîri importante, printre care adop. 
tarea proiectului pentru modificarea 
articolului “3 drn regulamentul de joc. 
privind înlocuirea jucătorilor răniți. 
Se știe că federația engleză se opu
nea adoptării acestui proiect, dar la 
presiunea delegaților din celelalte țări 
el a fost adoptat cu mare majoritate.

SE SPERA CA IN CURIND, IN 
MECIURILE INTERNATIONALE O 
FICIALE IN CAZ DE RĂNIRE VA 
PUTEA FI ÎNLOCUIT PORTARUL 
SI EVENTUAL UN JUCĂTOR DE 
GIMP.

Comitetul executiv a hotărît ca ju
riul de apel pentru campionatul mon
dial de la Stockholm să fie alcătuit 
astfel : Drewry, președinte, Jevic, Sa
lem, Borrero. Skinner. Ultimul a fost 
delegat și în calitate de observator la 
turneul de fotbal din cadrul jocurilor 
asiatice de la Tokio. A fost amînată 
pentru următoarea reuniune chestiu-

nea afilierii federației de fotbal din 
Africa de sud.

Comisia financiară a prezentat un 
raport în legătură cu unele greutăți 
pe care le ridică organizarea celei de 
a Vll-a ediții a campionatului mondial 
din 19(52 la Santiago de Chile.

(Agerpres)

7 z

ClIPON DE CONCURS 
Nr. 2 (etapa a Il«a)

ȘTII SPORT ?
SPORTUL POPULAR nr. 3157

formulă ‘. meciul I : cîștigâtcarea
grupei A cu cea clasată pe locul II 
în grupa B ; meciul II ; 2. A — 1B | 
mecit. III : 1 C — 2 D ; meciul IV: 
2 C—1 D. Plină aici totul este . 
Să vedem însă ce se întimplă 
primele două echipe din grupe sînt 
la egalitate de puncte, sau dacă 
există egalitate de puncte întreț^» 
chipele clasate pe locul 2—3 WH 
2—4. In această direcție, C «î '.etul 
de organizare a hotărât: pentru de
semnarea locului 1—2 nu va decide 
golaverajul sau meciul- anterior di
rect, ci se va disputa încă un joci 
Cu alte cuvinte, echipele care se vor 
califica în optimi sînt supuse unui 
nou efort, ca și cum ar fi pedepsite i 
Aceeași formulă se va aplica echi
pelor aflate la egalitate ,de puncTe. 
de pe locurile 2—3. Complet greșiți 
— după părerea noastră — este hoti- 
rîrea în ce privește echipe’e aflate 
Ia egalitate de puncte pe locurile 
2—4: în acest caz. ordinea în cla
sament va fi hotărîtă de „diferența 
de goluri", și nu de golaveraj cum 
ar fi fost mai firesc. Cu alte cuvinte, 
o echipă cu un golaveraj de 9—3 
va fi preferată în fața unei echipe, 

care are un golaveraj de 5—011! In 
sfîrș't. dacă toate echipele din grupă 
sînt la egalitate de puncte, se vor 
trage la sorți două perechi d 
chipe, și în urma celor două 
ciuri. echipele învingătoare se 
califica în optimi.

Fără îndoială că regulamentul •- 
cesta nu corespunde și* atrage pro
teste justificate. Dc altfel, secreta
rii comisiei de organizare, Holger 
Bergerus, a declarat că regulamentul 
poate fi încă modificat.

clar.

<Uc4

/

• In seara zilei de’ distinși cu medalii și diplome. O cupJI 
jubiliară va fi atribuită echipei care a 
cîștigat dc cele mai multe ori campio
natul țarii.

BORUSSIA-F.C. MILAN l—l

• Nfiercuri s-a disputat la DortmundL 
în nocturnă, primul meci dintre echipei 
Borussia Dortmund și F. C. Milan, coo-

J ; - / - r__ ia
„Cupei campionilor europeni” !a fotbal 
Tntîlnirea s.a încheiat cu un rezultart 
de egalitate : 1—1 după ce la pauză scoruri 
era iavorabil cu 1—0 italienilor. Retorul 
acestui meci se va aisputa la M.am 
la o dată care urmează să fie st-abiUtiL
• In cadrul semifinalelor tumeuid

rezervat echipelor de juniori desfășura 
la Viareggio, Udinese a a ispas de Ale» 
sandria cu 1—0 - - - - - -
Genova cu 2—1

RAfJTUFT 13 februarie s-a Ulspu-
Urik/vlllal tat în capitala Spaniei

meciul internațional de 
baschet masculin dintre selecționata ora
șului Sofia și echipa Real Madrid. Bas- 
chetbaliști; bulgari au obținut victoria 
ou scorul de so—17 (ao—21).

REPREZENTATIVA SOVIETICA 
ANTRENEAZĂ IN It. P.

• După cum se știe, 
în ăt. ■■. chineză se 
află echipa selecționata 

' de'fotbal a Uniunii So- 
’.''in* fo: nreffăteUe în vederea

turneului final al carpPto1131111111 mon
acal. Intr,o convorbire’ cu corcsyon- 
der,tul 'agenției TASS, conducătorul lo
tului sovietic, V. V. Mașkarkin, a vorbit 
despre felul cum decurg antrenamentele; 
Fotbaliștii sovietici șl-au stabilit ta
băra de antrenament în orașul Canton 
dip sudul £t.P. Chineze

Jucătorii sovietici au la dispoziție mai 
multe terenuri și o sală de sport, unde 
sînt efectuate în fiecare zi ședințele ae 
antrenament conform , planului stabilit. 
La antrenamentele echipei sovietice a- 
sistă de multe ori și jucători ai echi
pelor chineze cărora fotbaliștii sovietici 
le împărtășesc din experiența lor. La 
15 februarie echipa U.R.S.S. va susține 
o îniîlnire amicală cu selecționata ora
șului Cian Ciun

60 ANI DE FOTBAI.
• In luna mai sportivii sovietici vor 

sărbători împlinirea a 60 de ani de la 
introducerea jocului de fotbal în Rusia. 
Cu ocazia jubileului federației de fotbal 

a U.R.S.S. veteranii acestui joc vor fi

____ SE I ____ __________________ _______
CHINEZA . îlnd pentru sferturile de flnaiâ

FOTBAL

PATINAJ

(0—0) iar Sampdoria d< 
(1-1).

• La 12 februarie i 
avut loc în orașul sue 
dez
mare
de patinaj viteză.

Kvamsveden un 
concurs interna 

Li 
competiții au fost pre

țional feminin 
startul acestei , _
zente teste patinatoarele care acum citev. 
zile s-au întrecut în cadrul campionate 
lor mondiale. Din nou patinatoarele so 
vietice și-au demonstrat măiestria, cu 
cerind frumoase victorii. In proba d 
503 m. a cîștjgat, ca și la campionate! 
mondiale, Tamara Rîlova cu timpul ex 
celent de 47,4, urmată de compatrioate) 
sale Kondakova și Artamanova. Curs 
de 1.590 m a fost de asemenea dominat 
de patinatoarele sovietice. Pe pripit 
loc s-a clasat tot Rîlova care a realizs 
2:37,3. Artamanova s-a clasat pe loci 
doi cu 2:40,1 urmată de Kondakova c 
2:43,1.
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