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Populafia Capitalei 
a făcut o entuziastă primire

solilor poporului frate maghiar
Locuitorii Bucureștiului au 

făcut vineri la amiază o pri
mire entuziastă membrilor dele
gației de partid și guverna
mentale a R.P. Ungare care a 
sosit in țara noastră — tova
rășii : Radar Jânos, membru al 
Biroului Politic, prim secretar 
at C.C. al P.M.S.U., ministru 
de stat; Apro Antal, membru 
al Biroului Politic al CC al 
P.M.S.U., prim vicepreședinte 

-el consiliului de Miniștri; Ral- 
■vai Gyuta, membru al Biroului 
Politic, secretar al CC al 
P.M.S.U., ministru de stat, 
președinte al Frontului Popular 
Patriotic; Szirmai Istvan, mem
bru al CC al P.M.S.U., șeful 
secției de agitație și propagan
dă a CC al P.M.S.U.; Nemeth 

"Karoly, membru al CC al 
P.M.S.U., secretarul comitetului 
județean de partid Csongrad; 
Sebeș Istvan, locțiitorul minis
trului Afacerilor Externe; Releti 
Ferenc, ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al R.P.U. 
București.

Delegația este însoțită
«xperți și ziariști.

gara Băneasa, unde

vut loc primirea oficială, flu
turau drapelele de stat ale 
R.P. Ungare și R.P. Romîne. 
Pe panouri mari erau înscrise 
in limbile romînă și ungară, 
chemări în cinstea prieteniei 
de nezdruncinat care leagă 
popoarele romin și maghiar. 
Deasupra erau așezate portre
tele tovarășilor Radar Jânos și 
Miimiich Ferenc, Gh. Gheorghiu- 
Dsj și Chivu Stoica.

In
oaspeți
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
btoica, Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nico- 
lae Ceaușescu, Alexandru Dră- 
ghici, Constantin Pîrvulescu, 
D. Coliu, L. Răutu, general
colonel L. Sălăjan, Șt. Voitec. 
I. Gh. Maurer, J. Fazekaș, 
Gheorghiu, AL Bîrlădeanu 
Joja, A. Bunaciu, membri 
C.C. at P.M.R., membri 
vernului, 
ganizațiilor 
stitutiilor

cțeni, generali și ofițeri 
riori, reprezentanți 
routine și străine.

Au fost de față 
misiuni diplomatice 
la București șl alți 
corpului diplomatic.

ai
supe- 
presei

unorșefii 
acreditați 

membri ai

(Continuare în pag. 4)
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întimpinarea inalților 
au venit tovarășii:

VI. 
A. 
ai 

gu- 
rr- 
jn-

ai 
ai 
și

academi-

conducători 
obștești 

centrale.

Conducătorii celor două țâri prietene răspund aclamațiilor cu 
■ care sint intimpinați pe străzile Bucareșiiului.

(foto AGERPRES)

Popoa 
tice, 
pretutindeni 

miine un deosebit eveniment: 
cea de a 40-a aniversare a 
Forțelor Armate ale U.R.S.S.

Cu patru decenii in urmă, in 
focul crîncenelor lupte împotri
va cotropitorilor imperialiști sl 
a mercenarilor lor alb-gardiști, 
s-a născut o armată nouă, o 
armată a muncitorilor și țăra
nilor care a devenit din pri
ma clipă a existenței sale scu
tul de nădejde ai primului 
stat socialist din lume, apără
torul neînfricat al cuceririlor 
Marii Revoluții din Octombrie

In acești 40 de ani Forțele 
Armate ale U.R.S.S. au stră
bătut un drum plin de glorie 
Ele s-au acoperit de nepierl-' 
toare slavă în anii grei ai Mare
lui Război de Apărarea Pa
triei, zdrobind pe cel mai te
ribil dușman al întregii omeni
ri, fascismul german, in dru
mul său impetuos spre v’ctorte 
Armata 
bertate
Europei 
sub lanțurile robiei 
germani și militariștilor japo
nezi. Oamenii muncii de pre
tutindeni numesc pe bună drep
tate Armata Sovietică drept o 
armată a 
ducindu-i 
ței lor.

Născută 
tă și educată de partidul co-

opoarele Uniunii Sovie- 
, oamenii muncii de 

sărbătoresc

impetuos spre victorie 
Sovietică a adus 11- 
multor popoare ale 
și Asiei care gemeau 

fasciștilor

păcii și eliberării, »■ 
prinosul recunoștln-

din popor, crescu-

Probleme ale reorganizării

Succese categorice dar insuficiente în acțiunea 
a membrilor în U. C. F. S.înscriere

De citeva luni de zile, har
nici activiști ai colectivelor 
sportive de pretutindeni mun
cesc cu entuziasm pentru reu
șita acțiunii de înscriere a 
membrilor în U.C.F.S. Fiecare 
adeziune, fiecare cerere de a 
deveni membru al U.C.F.S. în
seamnă o contribuție la înde
plinirea celui mai important 
obiectiv al mișcării noastre de 
cultură fizică și sport: 
2.000.000 de membri în U.C.F.S. 
Și, iată-ne acum privind în
mănuncheată în cîteva cifre 
grăitoare întreagă această mun
că. O recentă situație statis
tică ne arată că la mijlocul a- 
cestei luni numărul membrilor

In acest număr
PAG. 2 : Nota cea mai 

mare, reportaj de I. Ma- 
noliu.

— Vești din etapa a 
doua a Spartachiadei.

Destăinuirile 
de Romeo

PAG 5 : 
unui atlet 1... 
Vilara.

PAG. 4 : In 
din R.D. Germană începe 
campionatul mondial de 
handbal în 7.

PAG 5 : Pregătirile fot
baliștilor continuă.

PAG. 6 : Specializare pe 
probe — primul obiectiv 
al scrimerilor ploeșteni, de 
R. Călărășanu.

PAG. 7 : Mîndria sportu
lui sovietic.

PAG. 8 : Sportul popular 
propune : Cupa Dunării la 
handbal în 7»

patru orașe

înscriși in U.C.F.S. I-a egalat 
pe cel anterior apariției Hotă- 
rîrii din 2 iulie 1957. Este un 
succes categoric pe care-l con
semnăm cu bucurie și... spe
ranță. Dar, înaintea altor co
mentarii să aducem cuvenitele 
felicitări activiștilor sportivi din 
regiunile care — pînă acum — 
dețin un loc fruntaș în ...„clasa
mentul" întocmit la 15 februa
rie. In regiunea Baia Mare, de 
exemplu, slnt astăzi 48.440 de 
membri față de 31.477 elfi e- 
xistau la 30 iunie 1957, în re
giunea Oradea 56.036 față de 
49.388, în orașul București 
101.520 față de 95.938, în re
giunea Pitești 45.492 față de 
37.513, în regiunea Galați 56.452 
față de 54.531 efc. lată dar, 
că în majoritatea regiunilor 
numărul membrilor înscriși în 
U.C.F.S. depășește considera
bil de pe acum pe fel al mem
brilor existenți anul trecut. 
Este, fără îndoială, un succes 
categoric care reprezintă ° 
mărturie puternică a elanului 
și dragostei cu care s-a mun
cit în această direcție. In dru
mul spre realizarea celor 
2.000.000 de membri ai U.C.F.S. 
sîntem însă de-abia la jumă
tate. Pînă la sfirșitul anului 
numărul membrilor trebuie să 
fie dublat pentru a realiza 
principalul obiectiv al U.C.F.S. 
Este limpede că succesele ob
ținute în regiunile amintite tre- . . . . . că

trebuie 
cu aceeași intensi- 

același timp, trebuie 
toate eforturile pen- 
asigura succesul ac- 
înserjere și în acele

buîe temeinic consolidate, 
acțiunea de înscriere 
continuată 
tate. In ;
îndreptate 
tru a se 
țiunii de

regiuni în care rezultatele ob
ținute pină acum sînt insufi
ciente. sub posibilități. Nu ne 
referim numai la regiunile Su
ceava sau Crajova unde lip
sesc doar cîteva sute de membri 
pentru a se atinge cifrele d? 
anul trecut ci, in 
regiuni cu mari 
(Ploești, Timișoara 
rești) în care nu 
decît un procentaj 
tre 75—80 la sută.
sportivi din aceste regiuni au 
datoria să considere in conti
nuare drept sarcina lor princi
pală înscrierea de membri în 
U.C.F.S. și să muncească în 
așa fel îneît să se aiprooie (și 
chiar să întreacă) actualii frun
tași în acțiunea de înscriere.

Popasul făcut acum, la capă
tul unei prime etape de muncă, 
ne prilejuiește satisfacția unor 
frumoase succese dar ne o- 
bligă la o muncă susținută pen
tru consolidarea acestor suc
cese, pentru sporirea (or n?în- 
cetată. Acțiunea de reorgani
zare n-a putut cuprinde așa cum 
era 
ți le 
deri 
tați
Spre toate acestea trebuie să-și 
călăuzească acum pașii activiș
tii snortivi. Aici, ca și în ma
rile fabrici și uzine, vor 'ace 
cunoștință cu alți mii și zeci 
de mii de iubitori ai sportu'-ri 
care își vor da cu dra<r ade
ziunea de înscriere în U.C.F.S. 
Cifra de 2.060.000 este încă... 
departe dar nu depinde dedt 
de noi ca s-o realizăm și (de 
c» n-am spune ?) chiar s-o de
pășim pînă la sfirșitul acestui 
an.

special. la 
posibi'ități. 
și Bucu- 

s-a realizat 
variind in- 

Activiștii

firesc, absolut toate unită- 
de muncă. Multe intreprjn- 
mici, sate. școlL sau uni- 
militare au fost neglijate.

munist, Armata Sovietică ofe
ră un înălțător exemplu de 
patriotism și de abnegație.

Conștienți de înalta răspun
dere ce le revine, ostașii Ar
matei Sovietice nu precupețesc 
nici un efort pentru a-și ridi
ca necontenit nivelul politic 
și ideologic, pentru a-și perfes- 
ționa măiestria de luptă, pen
tru a-și însuși tehnica militară 
cea mai avansată.

Astăzi, privirile 
menilor simpli, ale 
care iubesc pacea
tă cu încredere spre Uniunea 
Sovietică, spre invincibilele sale 
Forțe Armate, capabile să dea 
o zdrobitoare ripostă oricărei

tuturor oa- 
tuturor celor 
se îndreap-

încercări aventuriste de a 
tirî omenirea într-un nou mă
cel mondial. Forța de granit a 
Armatei Sovietice constituie o 
puternică garanție, că idealul 
cel mai nobil și cel mai 
preț al omenirii — pacea 
este apărat de un scut de 
biruit

De ziua acestei glorioase 
niversări poporul romin trimi
te un înflăcărat salut vitejilor 
ostași ai Armatei Sovietice, 
care în zilele furtunoase ale 
anului 1944 au ajutat forțele 
patriotice conduse 
comunist in lupta 
berarea ponorului 
bit de fasciști.

ATLETISM
de

ne-

a-

de partidul 
pentru eli- 

nostru inro-

ti^LaeamarUf

a i ■

• R P. CHINEZA. R.P Dj 
COREEANA SI TURCIA 
VOR PARTICIPA LA 
CAMPIONATELE INTER- 
NAȚIONALE DE ATLE

TISM

• COMITETUL raional de or
ganizare a U.C.F S. in colaborare 
cu Statul popular raional Tudor 
Vladimirescu organizează o sene 
de întreceri sportive dotate cu 
cu „Cupa 2 Martie". La între
cerile de volei participă 12 echi
pe masculine și 10 echipe femi
nine: la tenis de masă sînt în
scrise 29 echipe iar la șah 17 e- 
chipe. Mîine dimineață de la 
ora 11,30 va avea loc și un ciclo- 
cros deschis categoriilor: avan
sați, juniori, semicursa și bici
clete de oraș. Traseul va fi ur
mătorul: stadionul P.T.T., str. 
Dristor, Calea Dudești, B-dul I. 
Șuiea. str. Gh. Gheorghe, traver-

7

stadionul P.T.T.,
Calea Dudești, _

sarea terenului accidentat
Noiembrie", stadionul P.T.T

• PESTE 150 SPORTIVI ȘI 
SPORTIVE au luat parte la în
trecerile de gimnastică, baschet, 
Ș£h, fotbal și volei organizate de 
comitetul de organizare a 
U.C F.S. raionul Caracal în cins
tea alegerilor de deputați în sfa
turile populare. La concursuri a 
asistat un mare număr de spec
tatori. Participarea cea mai nu
meroasă a fost înregistrată la 
concursul de gimnastică: 50 spor
tive din colectivele școlare. Vic
toria a revenit echipei clasei a 
X-a B de la școala medie Nr. 2. 
S-au remarcat: gimnastele Ana 
Badea, Mariana Bulău, Mioara 
Gorgovlnă și Marcela Dobrescu.

Șahiștii și-au dispultat în-

titetaiea intr-un turneu din care 
a ieșit ciștigator Dumitru Dum
bravă. profesor. din colectivul 
sportiv al școlii medii nr. 1.

Gh. Donciu-corespondent

p W DE SCHIORI din regiunea 
Hunedoara s-au întrecut într-un 
concurs de schi.dotat cu „Cupa 2 
Martîe“. Concursul a fost orga
nizat de comitetul de organizare 
a U.C.F.S regional Hunedoara. 
Iată câștigătorii, slalom special 
seniori : Adalbert Koto (Lupeni); 
senioare: RozaUa Opriș ; (Petro
șani); slalom uriaș seniori: A- 
dalbert Koto ; senioare : Ro
zalia Opriș: fond (16 km) se
nioare : ---------- ------ ~ ------
seniori :__ ___
cobori re seniori : __________ ,
„Cupa 2 Martie" a fost ciștigattf 
astfel de colectivul sportiv Mi
nerul Lupeni.

(I. Ciortea-corespondent)

PRINTRE colectivele spor- 
din Regiunea Autonomă Ma- 

au organizat nume-

In legătură cu cea de a Kl-a 
ediție a Campionatelor inter
național de atletism ale R.P.R., 
care v-a avea loc între ÎS—15 
9eptembrie. s-au și primit pri
mele confirmări de participa
re. Astfel, forul atletic dinR.P. 
Chineză anunță că va lua par
te cu o delegație de 20 de a- 
tleți și atlete. O scrisoare ase
mănătoare a sosit și din R.P.D. 
Coreeană care confirmă parti
ciparea atleților săi la acest 
important miting internațional. 
Federația cfe atletism a Tur
ciei a comunicat F.R.A. că și-a 
înscris în programul său com- 
petiționai datele campionatelor 
noastre internaționale.

• AU FOST STABILI IE 
DATELE INTILNIRILOR 
ATLETICE NORVEGIA— 
ROMIN1A Șl COPEN

HAGA—BUCUREȘTI
Federația de atletism a N<?r- 

vegiei a comunicat ca' a stabi
lit datele meciului masculin 
Norvegia-Romînia pentru data 
de 7—8 august. Meciul va avea 
loc pe stadionul Bislet din 
Oslo. In același timp federația 
daneză a anunțat că meciul 
feminin Copenhaga-București 
se va desfășura în ziua de 1» 
august.

GIMNASTICA
Tereza Koto (Lupeni); 
Gh. Lupaș (Lupeni) ; 

Adalbert Koto,
• ECHIPA FEMININA 
A R.P.R INVITATA IN 

ITALIA

tive 
ghiarj care _ _____
roase întreceri in cinstea alege
rilor de depistați în staturile 
populare se află și colectivul ,»N1- 
rajut" din MSercurea Niraj. Re- 
cent, consiliul colectivului spor
tiv Nirajul a organizat un cam
pionat de popice la care au luat 
parte 1 echipe. Ciștigătoare a ie
șit echipa muncitorilor din coo
perativa de încălțăminte care a 
teaiizat 377S p.d. Individual, pe 
primul ioc s-a clasat rrancisc 
Arobruș din echipa S M.T. care 
a realizat 121 p.o.

(Iosif Kiss, corespondent)

Italia și Cehoslovacia au con
firmat participarea lor la 
prima ediție a campionatelor 
internaționale de gimnasticii 
ale țării noastre care se vor 
desfășura în București la 
26—2T7 aprilie.

Totodată, federaț-ra 
naatică a Italiei a 
federației noastre 
pentru participarea 
feminine la un meci 
Italia—România cape
să se desfășoare în Italia 
sfirșitul lunii maitie. 
nostru de specialitate 
in discuție invitația federației 
italiene.

de gim- 
transmia 
invitația 

echipei 
bilateral 
ar urma 

la
Forul 

a luat

Prima confruntare oficială
a atleților noștri în acest sezon
sediul Federației Roirine 

ieri o mare 
antrenori « 
din colecli
dar și din 

. au venit să 
facă înscrierile pentru concursul 
republican de sală care are loc 
astăzi și mîine în sala Flo- 
reasca.

Frunzărind fișele de înscriere 
am putut remarca faptul că nu
meroși atleți fruntași, vor lua 
startul în probele lor de specia
litate. în cadrul acestui concurs, 
al cărui scop nu este numai 
acela de a evidenția pe cei mai 
buni, la ora actuală, dar mai 
cu seamă pe cei care s-au pre
gătit cît mai bine în vederea 
importantelor concursuri ale a 
cestui sezon.

Cum la startul întrecerilor 
vț?r fi prezenți cei mai buni at
leți ai noștri, esle de așteptat 
ca ei să realizeze rezultate din
tre cele mai bune și noi ,,recor
duri" de sală (printr-o recentă 
decizie a F.R.A. în probele pe 
teren acoperit nu se mai omo
loghează recorduri). Dar iată 
care sînt cele mai bune perfor-

La 
de Atletism a fost 
animație. Numeroși 
secțiilor de atletism 
vele din București, 
alte orașe ale țării.

manțe înregistrate în concursu
rile pe teren acoperit 

oliiIOkI: 50 m.: 5,9 sec. St.
Prisiceanu (1955), Al. Stoenescu 
(1955), I.. Wiesenmayer (1957), 
M. Stein (1958); 55 m.g.: 7,8 
sec. Gh. Vintilă (1956); lungime:

D. Petrescu (1956);
14,57 V. Zăvădescu 
înălțime: 1,97 m. L

&,90 m.
triplu:
(1955);
Soter (1956); prăjină: 4,00 m.

Z. Dragomir (1952); greutate: 
15,86 ni. M. Raica (1950); 
SENIOARE: 50. m. 6,7 Let 
Bendiu (1955), M. Zottu (ltpSj; 
40 m.g.: 6,2 sec. A. Șerbatt 
(1956), L. Szabo (1956); lun
gime: 5,40 m. El. Stănescu (1958); 
înălțime: 1,58 m. ‘ ~ '
(1956); greutate: 
Coman (1957).

Cîte din acestea 
cute astăzi și mîine?

I. Balaș 
13,50 m. A.

vor fi între-!

iiitr-o. cursă de 5U m. plat de la ultimu concurs des
fășurat in sala Floreasca. In mijloc, Ion Wiesenmayer.



fi compromisă 
a'ara 
star o 
hirfîa

Rătăceam de ciiva timp prin cori- 
cloace le intortoduaie ale l acuității, 
intrrni din greșeală în săli și labora
toare și stirnind privirile intrigate șȚ 
dezaprobatoare alte celor pe- con, facă 
voie, îi deranjant in clipele de mare 
tensiune ale examenefor. Tn cefe din 
urmă m-am pomenit in fața unei uși 
cu inscripția „PROFESOR". Acolo 
trebuia să ajiuig. înăuntru, cițiva stu
dent i' mar stăteau iruri m fața tablle>- 
lor rezemate de dulapurile pline cu 
cărți. Șeful de catedră, ermierențiand 
Va'sile Cocheci. urmărea de la biroul 
Său răspunsurile unui tipar aprins- ta 
față, cu hainele puțin cam strimte 

. prin care se trăda rrmsctrndiaiurei unui 
sportiv.

— Ai realizat un salt calitativ ck- 
fraordinar t Ești de nerecunosnit 
Nm-ții doresc (fecît să mergi mai de- 
jsaarte pe același drum 1 — exclamă cu 
fălită' saiisfeteție profesorul, in timp 
ee- ^sportivul", care abia-și terminase 
de expus subiectele, părea copleșit de 
atîtea laude.

In clipa aceea am simțit că- cineva 
mă trage de mină. F-î-am întors și 
t-am. recunoscui pe Eageri JLbrinezi, 
pe care-, cam stătea aplecat peste rciște 
caiete, nu-l observasem pînă atrne' 
Ca ani im urmă îl cniKiscusent ca fu- 
eitor de tenis. Apoi el a abendonat 
„sportul alb" in favoarea baschetului, 
ajungi nd destul de rapid in categoria 
A. la Știința Timișoara. Neașteptată 
iniixmre, tocmai aici t

— Ce-i cu tine? Nu cui.iwa intr a- 
cum la examenP

— Nu, am terminat cu emoțiile exa
menelor. Actinii sînt preparator la ca
tedra ast» 
la. emoțiile

șr, etan vezi, sînt martor 
altora.

— Spune-mii, Hălaîul caruia tocmai 
acum îi trece profesorul nota în car
net, mu este- cumvai sportiv? întrebai 
eu care mă și' vedeam scriind un re
portaj, gem ,^‘ud'entull X fruntaș in 
sport și nurăț^lură;‘ ctt. ele.

— Si’gur, e hithIi dini cei mai buni 
cariototi, ” ai Științei.' Numai că... ar fi 
trebuit să fie acum îii anul V și nu 
îil IV. înțeleg.... Nu și-a văzut de 
carto și, lT::e «mtistos, a năni;:s. repe
tent. Nu lipsea mult ca studenția să 
devină iienum el doar o aumaure- A 
fost însă ajutat să înțeleagă că prin- 
<ri|pai''jiil tai irosi este aici, la școalăț, că 
pert ripantoi'e toi sportive nu vor fi 
puei.mie a.iii timp, cit situația școlară 
îl va 
și în 
t i to; 
pesle 
rultii). li®,, 
azi, la cel1 
nota cea mai mare din toată grupa.

Neta cea mai mare!’ Cit or fi ru-n.it 
fa ea- premiarții. cei obișnuiți și blx- 
zați- de atîtea Mperlative care li se 
tnșimie în ermut, și iată, le-a luat-o 
iiminte tirt repetent. Oare și- profesorul 
o fi contrariat de acest deznodământ ?

— De l©e. ftiw răspanse conf. Co~ 
C-’reei. după ce ultimul student în
cheiase examenul. Ursi» colegi n>-ar da 
niciodată o .netă mare unui repetent. 
Iito nu le împărtășesc părerea și simt 
o mare bucurie .cînd. constat că un 
tunar găsește puterea să revină pe 
ealea mnuncii și seriozității. In cazul 
de față; satisfacția mea e și mai mare, 
căci, .tînărui acesta este și sportiv, iar 
repefenția Tui era o pată asuiira noas
tră, a tuturora.

„asupra Hoastră"? Explicin-

că se pune deci 
sportului. Și a înțeles, 

riipr'n.. ( Lotri itozi se aplecă 
cu rnsemnări a pmfeso- 
este aș® rani bănuiam; 
mii grew examen ai hiat

du-oa, veți înțelege și rostul prezen
tei mele in acel birou locmui atunc . 
Cc/tjț. emg. Vasile Cocheci, șef de ca
tedră ta Facultatea de Chimie Indus
trială a Institutului Politehnic din ti
mișoara, este de 10 ani tn fruntea na
ții sportive studențești din acest o- 
raș. Omul asupra căruia apasă mari 
și grele răspunderi in învățământ, in 
știință, găsește totuși timpul pentru 
ai se ocupa, cu pasiune și energie ju
venilă, de multiplele probleme ale 
sportului universitar, cu veche tradiție 
in Timișoara.

— Noi r.-avetn argumente mai bu
ne împotriva eetor care mai susțin că 
sportul strică studenților, că îi îrn- 
pied că să-și însușească știința — ctw- 
tlnui ing. Cocheci — decît înseși e- 
xempîele a liter și atîtor absolvenți, 
care au făcut parte din. echipele noas
tre, iar astăzi sînt cadre bine pregă- 
t.te : Anibal Bacitt, Ion Vasile, Andrei 
Rădulescu, Valica și alții. Cojereanu 
și Ciosescu, in prag de abso’vire. pri
mul Ia Mecanică, celălalt la Medicină, 
sînt printre cei mai buni sturdenți.

Despariindu-nnă de ing. Cocheci, 
l-am urat ea viitorul club sportiv u- 
mversitar din Timișoara să aibă parte 
numai de elemente ca Ciosescu și Co~ 
jereanu. Iar de s-or mai afla și unii 
mai „slăbuți" printre ei, să aibă in 
cel mai rău caz soarta canotorul a 
care in acea zi primise nota cea mai 
mare..

IACINT MANOLIU

O izbutita, competiție 
sportivă școlărească

200 de elevi și eleve din Orașul Stalin s-au aliniat zilele trt 
„startul" interesantei competiții școlărești de volei, organizată de 
emisiunilor pentru copii și tineret și dotată cu cupa care poor,a r... 
unei țurtoseule emisiuni radiojonice pentru, micii sportivi: ,_Ate::-.. 
start copiii". Intr-o ireproșabilă organizare tehnică, s-an disputat 
de dottă zile pasionante 'întreceri. Cîștigătoare au fost echipele școțit r 
tehnice de exptoatare C.F.R. (la băieți) și școlii medii nr. 5 (ta jele).

In Ctfara numeroaselor premii oferite echipelof participante, formațiile 
învingătoare au prunii cile un frpj.uos uiîiaj de laborator de chimie.

In clișeu : echipa școlii medii nr. 5, cîștigăioerea biireeerii la fete.

ț-«:

O

Student conștiincios. fotbalist talentat. Acesta este Ciosescu, pe care 
iot ografia U înfățișează' in plină acțiune in cursul ultimei intilniri C.C.A. 
— Știința T imișoara.

V-

Conferința de gimnastică
Direcției educației fiziceO noua acțiune a

din M.l.C. pentru dezvoltarea sportului de masă
Una din preocupările principele ale 

Direcției educației fizice din Ministerul 
Invățâmîntutui și Culturii este orien
tarea activității sportive a elevilor și 
studenților în lumina hotărîrilor par
tidului și guvernului cu privire la dez
voltarea pe bază <fe masă a activității 
sportive din țara noastră.

In noiembrie 1957 a fost organizata 
prima conferință pe țară a profesori
lor de educație fizică în care '-au 
dezbătut principalele probleme privind 

dezvoltarea atletismului în scoată. 
Concluziile trase au dus la o învio
rare simțitoare a activității atletice 
în școli, manifestată printr-o partici
pare masivă a elevilor Tar ifiuneroapefe 
concursuri interne.

Pentru orientarea activității de gim
nastică în școli și pentru dezvoltarea 
gimnasticii sportive în rimfarîle elevilor 
și studenților. Ministerul fnvățămîntu- 
lni și Culturii, prin Direcția educa
ției fizice, organizează în zilele de 

7-8 martie ac. o conferință pe țară

ire

Mîine, la stadionul Tineretului

Primul cros școlar
an

echipelorvederea pregătirii 
pentru campionatul școlar
Școala sportivă de elevi

Cabinetul metodico* științific din Clu| 
nu*și dezminte tradiția..*

Sportivii, antrenorii și activiștii 
sportivi din țara noastra au apreciat 
totdeauna lucrările cabinetului meto- 
dico-științific din Cluj pentru com
plexitatea problemelor tratate și — 
mai ales — pentru larga lor aplica
tivitate. Amintindu-ne de adevărul 
exprimat mai sus, în vizita pe care 
am făcut-o cu puține zile în urmă la 
Cluj am căutat să aflăm lucruri noi 
în legătură eu activitatea acestui ca
binet Persoana cea mai în măsură să 
ne furnizeze „noutăți’e“ a fost dr. 
Cornelia Obrașcu, secretarul cabine
tului, pe care l-am găsit la biblioteca 
Institutului de medicină, făcînd ad
notări la una din lucrările de bază 
ale viitoarei sesiuni: Studiu de he- 
modinamică în probele standard 
de efort (autori: dr. I. Icnete, dr. S. 
Perian, dr. C. Obrașcu și un colectiv 
aparținînd clinicii medicale nr. I și 
dispensarului regional pentru spor
tivi}.

— Care este, de fapt, conținutul 
— într-o accepțiune mai largă — a 
acestui studiu ?

— Este vorba de precizări în do
meniul înregistrării volumului sistolic, 
a volumului minut, a pulsului și a 
vitezei undei pulsative.

— Ce urmăriți, în esență, prin pro
gramarea acestui studiu ?

— In intenția noastră este să îmbu
nătățim sistemul actual de interpre
tare a examenului funcțional al apa
ratului circulator în efortul fizic, 
prin verificarea legăturilor de pro
funzime existente între comportarea 
pulsului șt tensiunea arterială pe de 
o parte, și modificările intime ale 
complexului hemodinamic pe de altă 
parte. Pentru a fi mai clar, vreau să 
vă spun că numeroși antrenori ni

s-au adresat cu întrebarea : pînă Ia 
ce nivel de efort pot fi supuși spor
tivii ?... Cum printr-u.n simplu exa
men funcțional al aparatului circula
tor nu puteam face precizări sută la 
sută, am intervenit cu acest studiu 

cu care sîntem convinși că vom o- 
rienta antrenorii în privința intensi
tății programului de antrenament.

Dr. Corneliu Obrașcu ne-a oferit 
apoi unele amănunte privind o altă 
lucrare, care — așa cum o reco
mandă și titlul — va fi primită cu 
mare interes: Noi observații cu pri
vire la tratamentul traumatismelor 
prin ultrasunete (autori: dr. C. Cră
ciun, dr. I. lorrete, dr. V. Moraru și 

dr. C. Obrașcu). Lucrarea își pro
pune să asocieze unele tratamente 
medicamentoase (în special cu She- 
rozon-cortizon injectabil interarticu- 
lar ș> periarticular) cu tratamentul 
prin ultrasunete. Tratamentul com
portă o bună aplicare, în special în 
traumatismele tendinoase, frecvente 
mai ales fa atleți. După noul sistem 
a fost tratat recent, cunoscutul at
let Tadeusz Strzelbinsky, șt care în- 
fr-un interval de numai 45 zife a fost 
complet restabilit !

Interlocutorul nostru ne-a rugat 
să menționăm că tratamentul prin 
ultrasunete este aplicat numai la cli
nica balneologiei a Institutului de 
medicină, la solicitarea dispensarului 
regional pentru sportivi. Aparatura 
utilizată este fabricată în R.D.G.,iar 

colectivul care efectuează tratamen
tul este condus de dr. C. Crăciun.

In sfîrșit, volubilul nostru interlo
cutor n-a uitat să ne amintească de 
cea de a 3-a lucrare a viitoarei se
siuni ; Volumul și metodica antre
namentului de condiție fizică gene-

începând de astăzi in* Capitală '

de fotbal. Lucrarea 
cadrul colectivului 

a cărui echipă de 
tn toamna anuM

raîă la jucătorii 
experimentată în 
Știința Cluj —, 
fotbal „căzuse" 
1956 — a prilejuit concluzii <1
cele mai îmbucurătoare : ui r 
terval foarte scurt echipa și-a reF 
căpătat echilibrul și astăzi, după cum 
se știe, luptă — în iinie dreaptă — 
pentru reintrarea în categoria A.

Incontestabil, cu lucrări de greu
tatea celor amintite în aceste rmduri, 
cabinetul metodico-științific din Cluj 
nu-și dezminte tradiția. Iată de ce 
îndrăznim să anticipăm că viitoarea 
sesiune a cabinetului se va desfășura 
sub cele mai promițătoare auspicii!

T1BERIU STAMA

Vsștî din etapa a doua

In
laare
CTOS, upwu «u» u. i.ii.,1
aizează prin secția sa de atletism, pri
mul cros școlar al anului, mîine di
mineață, începînd de la orele 11 în 
inemta stadionului Tineretului

șco- 
de 

orga-

cu profesorii de educație fizică, asu
pra problemelor complexe ale gimnas
ticii în școală. In domeniul gimnas
ticii, datorită trecerii de la gimnastica 
suedeză Ia gimnastica actuală din sis
temul nostru de educație fizica și la 
introducerea gimnasticii sportive, s-au 
făcut și încă se mai fae greșeli în 
conținutul și metodica gimnasticii în 
unitățile de învățjâmînt. Conferința de 
gimnastică, prin conținutul ei,
drept scop să aducă o contribuție se
rioasă Ta orientarea gimnasticii în 
școală. In cadrul conferinței se vor 
dezbate două probleme principale: 
„Indicațiurti metodice asupra conținu
tului lecțiilor de gimnastică" și „Spe
cializarea sportivă timpurie în gim
nastică".

Dezbaterea acestor două mari pro
bleme va fi ușurată de prezentarea 
unei informări asupra dezvoltării gim
nasticii sportive în rîndul tineretului 
studios, informare prin care Direcția 
educației fizice va arăta stadiul ac
tual al practicării gimnasticii, precum 

’ și perspectivele de dezvoltare.
La conferință vor participa 300 de 

persoane: profesori de educație fizică, 
antrenori, metodiști, directori de școli, 
sportivi fruntași, conducători de insti
tuții, cluburi și colective sportive, șefi 
de secții de învățămînt, reprezentanți 
ai ziarelor și revistelor, părinți ai e- 
levilor etc.

Sîntem convinși că discutarea temei
nică a problemelor gimnasticii în 
școală cu aportul cadrelor de specia
litate va aduce o 
ținut și*metodică 
ticii școlare, iar 
fieri sportive în 
studenților se va 
sigurînd izvorul 
cesare sportului nostru.

Consfătuirea metodică a antrenorilor 
și arbitrilor de gimnastică

Concursul de verificare a juniorilor 
pentru Campionatele Mondiale 

Demonstrațiile maestrelor sportului

îmbunătățire de con- 
în domeniul gimnas- 
introdtiecrea gimnas- 
rîndurile elevilor și 
lărgi necontenit, a- 

de cadre tinere ne-

fijcepînd de astăzi și pînă la 27 februarie, în Capitală se desfășoară S 
o amplă acțiune întreprinsă de Federația Romînă de Gimnastică. Din f 
toate regiunile țării au sosit antrenorii și arbitrii (60 de persoane) care 7 
vor lua parte la consfătuirea metodică în cadrul căreia vor fi prelucrate : 4 
obiectivele gimnasticii noastre, sarcinile comisiilor de specialitate, planul r 
de măsuri pentru ’dezvoltarea gimnasticii artistice și acrobatice, regn- t 
tamentele concursurilor din calendarul intern și codul de punctaj pentru / 
băieți și fete. Luni dimineață va fi expus un ’ amplu referat asupra spe- k 
cializării timpurii, urmat de antrenamente metodice’ deschise și de dis- ( 
cuții. De luni după-amiază și pînă joi vor îi studiate metodic, cu > 
exemplificări practice (pe baza haremurilor de penalizare), toate exerci- L 
țiile noi de clasificare din gimnastica’ artistică și sportivă.’ s

In același timp cu consfătuirea metodică, în București se desfășoară f 
— astăzi după-amiază în sala Tineretului și’ mîine dimineață în sala/ 
Dinamo — un mare concurs de verificare a juniorilor pentru campionatele ( 
mondiale. Participă cele, mai bune gimnaste pînă la 16 ani și cei mai / 
buni gimnaști pînă la 21 ani din întreaga țară. In completarea pro- î 
gramului, mîine dimineață în sala Dinamo vor avea toc cîteva demons- / 
frații de gimnastică artistică și acrobatică susținute de diverse ansnm’-hri A. 
și de maestrele sportului din Capitală. t

a Spartachiadei
• Un public numeros a asistat la

întrecerile din cadrul fazei raionale a 
Spartacfiiadei de iarnă a tinerefufrri, 
desfășurate la sfîrșitul săptămînii tre
cute în orașul Caransebeș. m*

La tenis de masă concursul a 
dominat de Ion Duma la băieți și de 
Ghizela Libman la fete. De un fru
mos succes s-au bucurat întrecerile 
de trîntă, unde învingători au ieșit 
fa cat. 57 kg. V. Stan; la cat. 62 
kg. Eugen Ică și la cat. 66 kg. Mi
hai Adrian.

• Din toate cele 30 de comune ale
raionului Vatra Dornei s-an adunat 
tinerii calificați în etapa a dotia a 
SpartachiadeF, dornici să lupte pentru 
țftfti! de campion raional. La schi au 
luat startul 66 concurenți, elasîn«Jn-« 
pe primele tocuri: jtmiori-sat: T. A- 
petrei (Dorna — Arini): junicri-oraș: 
T. Hău (șc. medie V. Dorneii: innioa- 
re-sai Elvira Caz»n (Dorra-Arim). 
junioare-oraș: lufia Grigoraș (șc. me 
die V. Dornei) seniori-sat: V. Oltea- 
nu (Tunari); seniori-oraș: ~
(Voința); senioare-sat: 
Bădibiță (Leșul Ursului', 
echipe de gimnastică — băieți” și fe
te — au totalizat 88 componcnți. 
S-au clasat pe primele locuri fetele 
de la școala prof, forestieră V. Dor- 
nei și băieții de la șc. medie V. Dor 
nei. La șah, dintre cei 43 concurenți 
s-au situat pe primul toc: D. loano- 
viei fșc. prof. lacobeni) s* Erindușa 
Mihătlescu (șc. medie V. Domei). 
Numeroși spectatori au urmărit în
trecerea celor peste 200 concurenți.

V. Haiu — corespondent
• Sîmbătă și duminică, două rai

oane din Capitală își vor desfășura 
întrecerile etapei a doua a Spartachi- 
adei în cîteva sporturi. Sîmbătă de 
Ia ora 16,30,' concurenții raionului N. 
Băleescu își vor disputa întîietafea 

la gimnastică, în sala liceului Șincai. 
Duminică dimineața de la ora 9, ju
cătorii de tenis de masă din același 
raion vor concura în sălile fabricii 

Filirinon Srrbn, Utilaf-Chimie și Fa
bricii de Chibrituri. Tot la sfîrșitul a- 
ccstei săntămîni. în sala scolii nr. 4 
de ucenici (Bul. Lacul Tei) se vor 
disputa concursurile de tenis de ma
să ale raionului 1 Mai.

T. Coafa 
Margareta 
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începând de miercuri cei mai buni schiori fmdiști din (ara noastră se 
întrec în cea mai importantă competiție ca caracter intern: campionatul 
R.F.R. In fotografie, Ian Cimp&a, dublu campion al tării pe 1957: la 15.

km. și ștafeta. 4 g H) km. (C.C..AÂ.

S.OJS ,-ul a primit răspuns:

Destăinuirile unui atlet...
...sau ce pofi afla în pauze, îa „Regele LearM

A NINS IN TOȚI
Campieaatele loteraationde se 

pe Valea
Ciad nimeni nu se mai aștepta, 

cînd speranțele erau pierdute aproape 
în întregime, a nins. Ninsoarea ma
sivă din Bucegi, Postăvar, de la 
Borșa sau Predeal, a bucurat pe schi
ori și a salvat activitatea competi- 
ționala internă, care părea la un 
moment dat definitiv compromisă. 
A?» însă, putem transmite ■cititorilor 
noștri că întrecerile dm cadrul Cam- 
piomatelw Internaționale ale R..P.R. 
se vor ține la data inițial fixată, ad»ca

înîntre 28 februarie — .3 martie, 
Puoegi, pe Vatea Îmi Carp.

După succesul înregistrat 
j, Gt^a Speranțelor", " 
Internaționale constituie un 
examen centru țara noastră, afli 

>organizatoare a unei competiții 
scrise in calendarul Federației Inter
naționale de Schi, cit și din punct de 

verificării’ vaforri celor 
schiori din țara noastră, 

o serie de concurenți drn 
«nlanda. Bulgaria și Ln- 
stea sînt de altfel țările 

confirmat participarea ia 
Internaționale, fiecare 

prim
Campionatele

nou 
ca 
în-

vedere al 
mai buni 
alături de 
Franța, F 
garia. Ace 
care și-as 
Campionatele

Să asigurăm țsls mai bune condiții
& haitofiLIar

Na «le cauX a» puoiâuat *ț«s- 
col ăi caro vorbeam despre sasâ- 
nUe ce revin in acest an hatterofi- 
lilor noștri. Se pare că expunerea 
făcută de antrenorul federal. Ștefan 
Petrescu, a avut un larg ecou în 
riadul colectivelor din țară.

Veștile pe care le-am primit din 
Galați, Timișoara și Arad ne defor
mară să credem că activitatea a 
poimit pe isa făgaș bun.

La Galați, Ghsorghe Gsspodinov 
a corectat — ta cadrul unui concurs
de verificare — trei necoirduri regi<a- 
nale (97.5 la împins; 122,5 la arusa- 
cat și 3Î0 la retail — cat. .mijloc-ie).

L>a Acad, a avut loc o întîlnire in
tre halterofilii di<n Timișoara, Reșița 
și Arad. Ion Bîrău a egalat cat a- 
ceastă ocazie recordul țării la împins 
(97,5 k-g. la cat. setniwșoara), totali
zând 297,5 kg. Bune sînt și rexul- 
tatete obținute la duj, unde ele
mentele tinare își afirmă dâra ce ta 
ce mai irraBt tailentwl. Iată CTteva re- 
zidtote ediifiratcaro, in «sodiimea ca- 
tegwriilor: Calasam 235 log.; Bwahas 
289 fcg.; Szatm-ari 290 tog.; Eros 
307,5 kg.; Banyai 315 kg. etc. Fi
rește că rozi»! tetele 'clujenilor ar fi 
mlad bune dacă în marele oraș arde
lean s-ar acorda și mai multă aten- 
Ue acestui sport. Smt colective unde 
lipsa unei săli potrivite și a mate- 
rial-elor stânjenesc activitatea acestui 
sport. Despre acest lucru s-a sezisat 
și ziarul local „Făclia" care în nu
mărul său din 6 februarie a publi
cat un articol intitulat „Diu greută
țile unui sport cu... greutăți" în 
care ss scrie printre altele „Halte- 
rofSiî de la Silva au făcut ultimul 
aatajnasnent cu o lună în urmă... 
Sala (deseori ocupată de ședințe 
și... banchete) a fost Închisă pentru 
halterofili. De asemenea, echipamen
tul și materialul de antrenament au 
fost închise, iar halterele au fost 
puse sub o scenă. Timp de o lună 
halterofilii au umblat pur și simplu 
din ușă în ușă in căutarea unui om 
căruia să-i placă acest sport și care, 
eventual, să le pună „e vorbă bună" 
pe teugă cei care le interziseseră 
accesul în sală. In sffcșit, „omul" a 
fost găsit, iar halterofilii de la Silva 
au primii pentru antrenamente 
sala... de mese a centrului mecanic 
a S.M.T. Qtaj, joasă și improprie 
pentru sport".

Iată lufiruri care cer giraibnice mă
suri de remediere.

MUNȚII R0M1NIEI!
dispută intre 28 II. — 3 111. 
lui Carp
înscriind în competiție cîte 4 sau 
cinci schiori. Romînia va fi repre
zentată de schiorii dovediți cei mai 
în foraiă în actualul sezon, adică de 

Mihai Bucur, N'icolae Pandrca, 
Gh. Crisloloveanw, Mihai Bă». Ion 

Coiiban, ion Letcă, Klaus Theîl, 
alături de care iși v.ar încerca afir
marea într-ua concurs de asemenea 

amploare „speranțele" noastre: Gh.
Bălan, Iun Zangor, Radu Banu, 
Cornel Tăbăraș etc.

Campionatele Internaționale ale 
României ctiprind probele de slalom 
special, slalom uriaș și coborâre, care 
se vor disputa pe Valea lui Carp. In 
acest concurs vor fi alcătuite cla
samente individuale pe probe și un 
clasament individual la combinata pe 
trei probe. întrecerile se vor disputa 
în zilele de 28 februarie (slalomul 
special), 1 martie (slalomul uriaș) 
și 3 martie (coborirea).

După toate probabilitățile, imediat 
după încheierea Campionatelor lo- 
ternaȘcnaîe se vor desfășura între
cerile Campionatelor R.PJ^„ tot pe 
Vatea tai Carp. Se pare că probele 
se vor disputa între 5—7 martie, 
după care componenții laturilor de ti
neret șl de seniori vor pleca 1a 
Sestriere, pentru Cupa Țărilor Alpine 
ți la Jahorina pentru a participa 
fia Concursul Internațional organi
zat de Iugoslavia.

Săxgnrii care nu au ■- avut îa oki 
rm moment emeții sâni fondiștii care, 
deplasați din vreme în platoul Bnce- 

gilor, s-au pregătit temeinic în vederea 
campionatelor republicane care încep 
de miercuri în jurul tâbsnei Piatra 
Arsă- Probele de 15 knu. 30 lan , 4 
x 10 km. (seniori) și 5 km., 10 km. 
și 3x5 kax (senioare) se vor dis
pute în zilele de 26,28 februarie și 2 
martie (o zi de concurs și o zi de 
pauză).

„Sportu' popular 1 Sportu' popular 1 Strălucita victorie a Ele
nei Teodorescu la campionatele mondiale de la Moscova 1 Sportu' 
popular I Ultimele rezultate de la cea mai importantă competiție de 
gimnastică a anului..."

Extraordinarul succes de la Moscova 1 tosif Sîrbu campion 
mondial ! Amănunte interesante despre comportarea sportivilor ro- 
mîm la campionatele mondiale de tir 1",

Vînzătorii de ziare anunță pe marile artere ale Capitalei — 
scăldate în soarele arzător de august — victoriile reprezentanților 
noștri în competițiile Internaționale...

,..Dacă în findurile de mai sus ssm 
Strecurat cîleva greșeli, (Elena Teo- 
dorescu n-a cucerit încă titlul de cam
pioană mondială de gimnastică, Ios:f 
Sirbu n-a devenit deocamdată cam
pionul lumii la tir și luna in care ne 
aflăm nu este august ci... februar te) 
vina n-o poartă, decU in mică mă
sură, fantezia gazetărească. „Marele 
vinovat" este de fapt indiscreția. Nu, 
nu este de fel o butadă l Indiscreția 
— armă socotită loială în meseria 
noastră — ne asigură mai întotdeau
na subiecte suculente pentru reportaj. 
Așa s-au petrecut lucrurile — după 
cum veți vedea — și de această dată...

Pe una din străzile Eucureș izului...

..-este forfota o- 
hișnaită dinaintea 
înserării. Printre 
numeroșii trecători, 
am zărit o figură 
binecunoscută: ma- 
esira sportului E- 
lena Teodorescu.

E. TEODQRESCU Era împreună cu o 
Driete.nă și veneau 

probabil de, la sala de antrenament.

Pauză la „Regele Lear“...
In holul teatrului, aplecai peste vi

trina care înfățișează succ-esele „Bă
dăranilor" la Veneția, l-am văzui 
intr-o seară pe inginerul Nicolae Iva
nov. Privea interesai documentele care 
oglindesc triumful primei noastre sce
ne la Festivalul Goldoni.

• i • , . . ,
-— îmi place foarte mult teatrul t 
îmi plac în special piesele marelui 

,ydiir. Kumai „Regele Le ar" l-am 
văzut de 5-6 ori și toi nu mă satur... 
îmi pare rău că nu se mai progra
mează Hamlet. Este piesa care-mi 
■place cel ~mai mult, aș putea-o numi 
marea mea pasnuie...

— Asta desigur după atletism, au ?
Răspunsul nu l-am putut primi în

să imediat, inirucii soneria ne averti
zase să ne reluăm locurile.

După a'fe cifeva tedilorri in care 
bătrinul rege, lupta cu cerbicia fiicelor 
sale Goneră. și Regan, o nouă pau. 
aă^.

— Mă întrebai parcă ceva despre 
pasiunile mele? Să-ți răspund, dar 
nu în ordinea prejerirdelor: profesia! 
Sint inginer din 1951. In acel an am 
absolvit, primul, facultatea ■ de ana
lize industriale din lași, și am fost 
repartizat la Comitetul geologic dm 
București. In acești șapte ani am fost 
de două ari fruniaș in muncă, avan
sat pînă în postul de șef de labora
tor, și am făcut mai multe lucrări 
și inovații. Două dintre aceste Lucrări, 
efectuate împreună cu mg.. Florea 
(„Analiza chimică a extractului apos" 
și „Cartarea pedologiei a solurilor 
salinizate") s-au bucurat de aprecieri 
dintre cele mai bune. „Analiza chi
mică" a fost prezentată ca refe
rat la o ședință a Academiei R.P-R. 
și pe baza ei am fost num:t cerce
tător științific al celui mai înalt for 
de cultură al țării...

Restul discuției, despre care tre
buie să recunoaștem că se anunța 
foarte interesantă, am armned-o neutru 
sfirșitul spectacolului.

— Poale ți se pare cunos, dar deși 
ca sportiv am obținut cele mai mari 
safisjacții ca atlet, totuși pasiunea 
mea rămîne... voleiul. De fațf acesta 
a țest primul sport căruia i-am dedi
cat foarte mult din timpul liber și 
alături de colegii de la lași, am reu
șit în 1951 să devenim campioni uni
versitari ai tării. Pe atunci visam sâ 
fia și eu selecționat pentru echipa na
țională, să joc alături de Mediana, 
Panova ș ceilalți. Dar nu mi-am 
putut imfdini acest vis, pentru că 
dinir-o intimplare am ajuns... atlet.

— ??
— In 1954 asociația Avântul a or

ganza t un concurs atletic. Eu jucam 
volei la Minerul, care nu prea avea 
atlefi. .Alături de alții am fost soli
citat și eu să concurez. Și am con
curat, obținînd 13,17 m. la aruitca- 
rea greutății. Era mult ? Era puțin ? 
A’u prea-mi dădeam seama. Felicită
rile specialiștilor și mai ales notița

I N Dl SC R E T 1 I---

Am surprins doar o frîntură din dis
cuția lor:

— Spune-mi, Iienuța, ce visuri ai 
pentru acest an ?

— Visuri? Da! Unul singur pe 
care-l pot îndeplini ia Moscova: să 
cuceresc un titlu de campioană mon
diala I

Mam spus-o nimănui!

La iredaoție pri
mim foarte des vi
zita maedtnilui le- 
merit al smritilui 
losif Sirbu. De fie
care dată ne aduce 
o noutate, o revistă 
cu performanțe im-

iOSIF SIRBU portante, o veste 
depre o cifră reali

zată undeva, intr-un colt al lumii... De 
această dată l-am provocat însă la o 
discuție despre campionatele mondia
le de tir care se vor desfășura la 
Moscova.

— Vor fi probabil cele mai tari în
treceri din istoria campionatelor mon
diale de tir,,.

— Cu siguranță l Lucrul acesta

inserată de „Sportul popular" (spunind 
aceasta, Nicolae Ivanov a scos din 
portvizitul său notița cu pricina-, 
„Oricum se cuvine a evidenția pe 
Nicolae Ivanov care a aruncat greu
tatea la 13,17 m. și a lăsat să se în
trevadă frumoase calități care bine 
șlefuite vor .putea să-l ajute să obțină 
performanțe și mai bune") m-au de
cis să devin atlet.

Nu știu dacă vă puteți da seama 
ușor, cit de mult au însemnat pentru 
mine aceste aprecieri. Ele m-au aju-

NiCOLÂE D AWV

MlLue, două partide de rugbi de mare interes j

I.C. S.P.C. -C. C. A.
LOCOMOTIVA GRMȚA ROȘIE-PROGRESUL

Mi ins vor continua pe stadionul 
din Șes. CXtsnitei jocurile din ce
drul ' cupei „GRIGORE PREOTEA
SA”. De data aceasta vom asista 
însă la part;-de mult mai interesan
te și mai echilibrate.

Se vor întâlni, în seraiffimaiete 
competiției, învingătoarele din eta
pa precedentă : ItCJSJP.C. cu C.C.A. 
(terenul I, ora 10,30) și LOCOMO
TIVA GRIVIȚA ROȘIE cu PROGRE
SUL (terenul I, ora 11,45). In legă
tură cu prima partidă nu putem 
face aprecieri, deoarece echipa 
LCdLP.C. va debuta abia mâine. In 
orice oaz, prin prisma valorii cam- 
ponsfflțanr celor două formații, pu
tem sconta pe tm joc pasionant. Cu 
deosebit interes ver aștepta însă 
spectatorii cel de al doilea meci, 
care va opune cea mai în formă 

face însă foarte dificilă posibilitatea 
cuceririi unui titlu de campion mon
dial.

'î totuși, ored că speri să obții 
o . .. i ijrie ?

— 'Sper, intr-adevăr 1 De altfel, pre
gătesc cu toată seriozitatea acest pro
babil succes. (Apoi, cu modedai cored 
caracterizează, a adăugat '). Te rog insă 
să au spui nimănui acest lucru I

Și nu l-am spus. L-am scris Z_.

Un plic buclucaș...

OLGA QRBAN

Ini rut La Clu j, am 
fast imitai intr-o 
seară de antreno
rul Pellegrini să 
asist la anlnena- 
nientul seri merilor
care se pregătesc 
pentru Criteriul 
Mondial dl tinere
tului. Exuberanța 

este un atribut al tinereții, așa incit 
— repetind acest .lucru — mă scutesc 
de a mai reda atmosfera oare domnea 
in sala de antrenament. Printre cei
care executau cu conștirnciozttrtte în
drumările .antrenorului era și Olga Or
ban. După dea tetrriiMt programul de 
antrenament, am atras-o intr-o discuție 
prietenească. Mi-a povestit, mai iutii 
cit eu a lucruri din viața studențească, 
despre emoțiile examendlor pe care 
le-a simțit din plin antă acesta, și -a- 
poi s-a apropidt — cu /concursul meu... 
— de Criteriul Mondial al tineretul-ui.

— Ce rezultat crezi că vei obține 
la această mare competiție?

— Chiar edit de categorică in pro- 

lat să trec peste toate greutățile, ine^ 
rente începuturilor, m-au impulsionat, 
in muncă și... se pare că mă aflii 
pe drumul cel bun. In 1955 am fost, 
introdus, recunosc cu destul curaj,, 
in echipa națională La meciul cu 
Franța. De atunci n-am mai lipsit 
din formația țării la nici una dirt 
inUOmiride susținute im. ultimii ani, fie 
la București, fie la Paris, Aue, Mas-, 
coaa și Atena. De ultimul din aceste 
orașe mă leagă o amintire destul de 
neplăcută. La Balcaniadă, eu am a- 
runcat 16 W m. dar din neatenția ar
bitrilor greci, mi s-a măsurat la ren 
alt semn. Cu acest rezultat aș fi ciș- 
gat titlul de'campion balcanic.

Pentru actualul sezon competițio- 
nai, stib supravegherea lui Ion Benga, 
mă pregătesc au toată serioz'tulea. 
Vreau să arunc și eu peste 17 metri 
și să ocup un loc cit mai bun la eu
ropenele de la Stockholm. Știu că 
ceea ce mi-am propus na este o ju
cărie, dar tocmai pentru aceasta mă 
și pregătesc in consecință".

Răsfoind prin portvizif, Nicolae I- 
vanov găsi poza unei fetițe fotogra
fiată lingă un pian „uriaș".

— E fetița mea, Marina, care, deși 
are numai patru ani, dovedește fru
moase însușiri pentru pian și balet. 
Sper să ajungă ceva în viață...

Dar Nicolae Ivano-o mai avea încă 
muTfe de 'povestit. Ora tîrzie la care 
ne aflam ne-a amintit că trebuie să 
ne despărțim.

Vom putea reînnoda însă oricind 
firul amintirilor...

ROMEO VI LAR A

formație a acestui început de sezon: 
Locomotiva Gr. Roșie, performerilor 
primei etape: Progresul (înving ătoa- 
rea lui Dinamo). Va rămâne de vă
zut dacă și de această dată rugbiș- 
tii de la Prc^resull (in rândurile că
rora va evalua miine și Paloșanu) 
vor fi în măsură să stăvilească a- 
tacuriile dezlănțuite ale celor de ‘la 
Locomotiva.

învinsele se Înfrunta .și el ân me
ciuri pentru stabilirea clasamentu- 
kui final al competiției (P.T.T.— 
C.S.A. PLOEȘTI, teren II, ora 9 și 
DIN AMO-ȘTIINȚA I.M.F., teren «, 
ora 10,10).

Salutăm cu această ocazie iniția
tiva programării partidelor și pe te
renul central, ceea ce ane menirea 
să asigure im cadru mai adecvat 
acestei importante competiții.

nnsticurti nu pot să fiu. Dacă vriei 
insă, am să fac o promisiune... in 
scris pe care o pun Mtr-iin plic, n» 
închid., și o veți deschide numai după 
ce s-a încheiat Mreaereta.

Așa s-a Intimplat, (Alga s-a dus 
intr-un colț al sălii, a scris ceva pa 
o bucată de hi-rtie, ta pus-o intr-un 
plic pe oare a uitat însă,... să-l închi
dă. Și astfel, iubiți cititori, aveți oca
zia să citiți, chiar în facsimil, promt, 
simunea ei...

■fc
Pe blocnotesul meu au mai rămas 

astfel de însemnări. De pildă„ faptul 
că motoaicliștiii vor ncapănat să riș
ti ge turcul I la /Cursa de b zilN, cJ 
Maria Diți iși propune să cucerească 
la Stockholm titlul de campioană la 
aruncarea sitliței., că maestrul emerit 
dl sportului ‘Ștefan Roman doreșt* 
petttru echipa nafierna!ii de volei, at 
cărei căpitan este,, locul I la europene,..

Dar toate acestea nu vreau să li 
mai spun, pentru a nu fi acuzat da 
indiscreție...

iN. «AUM j
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Populația Capitalei a făcut 
o entuziastă primire

solilor poporului frate maghiar
(Urmare din pag. 1)

La ora 14, trenul sosește în gară. 
Coboară membrii delegației în frunte 
cu tovarășul Kâdâr Janos tovarășul 
Alexandru Moghioroș și celelalte per
soane oficiale care i-au însoțit de la 
intrarea pe teritoriul țării.

Tovarășii Kâdâr Jânos și Gh. Gheor
ghiu-Dej se îmbrățișează. Membrii de
legației și conducătorii Partidului 
Muncitoresc Romin și Guvernului R.P. 
Romîne își string prieteneș‘e mîinile.

Un grup de pionieri •• înconjoară 
pe oaspeți și le oferă buchete ce flori.

Fanfara intonează imn-uri'e de Stat 
ale R.P. Ungare și R.P. Rominț.

Tovarășul Kâdâr Jânos însoțit de to
varășul Gh. Gheorghiu-Dej trece in re
vistă compania ce onoare. Membrilor 
delegației le sînt prezenlați apoi șefii 
misiunilor diplomatice acreditați 
București, membrii guvernului
membru Comitetului Central al P.M.R. 
prezenți la sosire.

In piața gării Băneasa oaspeții dragi 
«lin R.P. Ungară erau așteptați de 
seci de mii de bucureșteni.

La mitingul care a avut loc a luat 
cuvîntul tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej pr.m-secretar al C.C. 
care a adresat oaspeților o 
urare e bun venit. Zecile 
oameni ai muncii primesc
nice ovații și urale cuvintele tova
rășului Gh. Gheorghiu-Dej.

A luat apoi cuvîntul în aclamațiile 
asistenței tovarășul Kâdâr Jânos, 
prjm-sjcretar al C.C. al P.M.S.U,

In marea piață răsună însuflețite 
aclamații. Oamenii muncii exprimă 
hotărîrea lor de a întări continuu 
prietenia și unitatea țărilor lagărului 
socialist în frunte cu Uniunea So
vietică. de a apăra cu fermitate pacea.

Oaspeții, împreună cu conducătorii 
partidului și guvernului, se îndreaptă 
apoi spre reședința ce le-a fost re
zervată.

Tovarășii Kâdâr Jânos, Apro Antal,

apoi ceilalți 
ai delegației și persoanele 
venite în întimpinarea lor, 

șoseaua Kiseleff printr-un a- 
zid viu format din mulțimea 

care au venit

Gh. Gheorghiu-Dej și Chivu Stoica, 
intr-o mașină deschisă, 
membri 
oficiale 
străbat 
devărat
locuitorilor Capitalei, 
purtînd flori, drapele maghiare, ro- 
mine și roșii să salute pe icnlții oas
peți.

(Agerpres)

ia 
Ș'

al P.M.R., 
călduroasă 
de mi' de 
cu puter-

„Cupa de iarnă” la tenis oferă astăzi 
meciuri deosebit de atractive

In program: Gh. Viziru —
Și întâlnirile de joi și vineri din 

cadrul competiției de tenis dotată 
cu „Cupa de Iarnă" s-au desfășurat 
sub semnul evidentei superiorități a 
campionului nostru Gheorghe Viziru. 
Intr-o dispoziție cum nu l-am mai 
văzut de multă vreme, Gheorghe Vi
ziru a oferit spectatorilor prezenți în 
aceste zile în sala Recolta satisfacții 
deosebite. Extrem de mobil, primul 
jucător romîn și-a depășit adversarii 
de pînă acum cu acțiuni bine gîndite 
și mai ales prin lovituri foarte pu
ternice din forhand. Dar Gh. Viziru 
a impresionat și prin desele sale lo-

Caralulis; Cristea'—Bosch; Julieta Namian — Ecaterina Roșiana
numeroasevitutri din voie pa și prin 

servicii bombe. Fără a exagera schim
barea în bine a lui Gh. Viziru, tre
buie să menționăm remarcabilul pro
gres realizat de el din toamnă și 
pînă acum. In orice caz aceasta do
vedește munca perseverentă de zi 
cu zi, pe care a dus-o campionul 
romîn în antrenamentele din sală 
din ultimele trei luni.

Comportări frumoase, așa cum am 
mai remarcat, au și jucătorii Cristea 
și Bosch care de altfel își vor tranșa 
astăzi întîietatea în meciul direct pe 
care îl dispută. Cristea l-a învins joi

pe Caralulis (3-6, 6-2, 6-1, 6-2) ata- 
cînd cu dezinvoltură, piasînd multe 
mingi. Meritul victoriei lui Cristea 
este cu atît mai mare, cu cit el a în- 
tîlnit un adversar în revenire și care, 
cu excepția pregătirii fizice, s-a pre
zentat mulțumitor.

Gh. Bosch, a opus la începutul me
ciului său cu Gh. Viziru destulă re

La 27 februarie

In patru orașe din R. D. Germană 
începe campionatul mondial de handbal în 7

• Cum se• Echipa noastră tn seria C alături de Ungaria, Cehoslovacia și Islanda 
pionatul • Primul joc al reprezentativei Romîniei: cu Ungaria la 27 februarie

va desfășura cam-

Peste cîteva zile, in mai multe orașe din R. D. Germană, vor 
începe jocurile preliminare ale celei de a Iii-a ediții a campionate
lor mondiale masculine de handbal în 7.

Sport de o dată ceva mai recentă, handbalul Hi 7 a cucerit 
rapid simpatii unanime prin toate

Astăzi, nu trebuie să 
faptul că, deși doar la 
ție, totuși organizatorii 
mondiale masculine au 
de înscriere din partea 
ții naționale: Austria, Brazi
lia. Danemarca, Spania. Finlanda, 
Franța, Ungaria, Islanda, Luxemburg, 
Norvegia, Polonia, Romînia, Suedia, 
Cehoslovacia, Iugoslavia și 6 selecțio
nată unică a Germaniei, compusă din 
jucători ai R.D. Germane și R.F. Ger
mane.

Deci, la startul actualei ediții 
campionatelor mondiale masculine de 
handbal în 7 se vor alinia 16 
prezentațive de țări, printre care și 
cea a țării noastre. Sistemul de dis
putare al competiției prevede ca cele 
16 echipe participante, împărțite în 

patru serii, să dispute jocuri prelimi
narii, după care primele două forma
ții din fiecare serie vor participa 
(cele din seriile A și D la Leipzig și 

cele din seriile B și C la Berlin) la 
un alt turneu de clasificare. Insfîrșit, 
la Berlin se vor disputa apoi partidele 
finale, prima din grupa de la Berlin 
întîlnind pe prima din grupa de la

ne mai mire 
a 111-a edi- 

campionatelor 
primit cereri 
a 16 federa- 

Austria, 
Spania.

a

re-

țările globului.
Leipzig pentru locurile 1-—2 și așa 
mai departe.

Echipa țării noastre va juca în 
seria C. alături de puternicele selec
ționate ale Cehoslovaciei și Ungariei 
și împreună cu echipa Islandei. Me

ciurile din cadrul grupei O vor ii 
găzduite la „Hermann — Gieseler — 
Halle" din Magdeburg. Jocurile din 
celelalte serii vor awa loc astfel: 

seria A (Suedia, Spania, Polonia, 
Finlanda) la Erfurt; seria B (Germa- 

nia, Luxemburg, Franța, Norvegia) la 
Berlin; seria D (Danemarca, Brazilia, 
Iugoslavia, Austria) la Rostock.

Partidele echipei Romîniei vor a- 
vea loc în „Hermann — Gieseler — 
Halle", dotaiă cit un podium-vibrator 
dublu, recent instalat și care a fost 
verificat cu ocazia meciului interna
țional dintre echipele feminine ale 
R.D. Germane și Poloniei. Probele fă
cute au dat deplină satisfacție, 
tncît jucătorii noștri vor evolua 
un planșeti care le va oferi cele 
bune condițiuni de joc. Prima 
tidă a reprezentativei noastre

redutabil. Mai puțin 
adversarii lor, care 

practică handbalul în 7 de mai multă 
vreme, jucătorii noștri vor avea o 
sarcină dificilă. Sîntem însă convinși 
că la fel ca la Neumunster, cînd au 
aruncat în luptă tot elanul lor tine
resc reușind să învingă echipa Buda
pestei, ei vor lupta și acum cu toate 
forțele pentru victorie. Calificarea lor 
în turul următor al competiției va 
putea fi considerată ca un veritabil 
succes, ținînd seama de faptul că în 
handbalul în 7, spre deosebire 
cel în 11. sîntem încă la primii 
în arena internațională.

Ca încheiere a acestei succințe 
zentări a celei de a IlI-a ediții

un adversar 
rutinați decît

de 
pași

GH. VIZIRU

așa 
pe 

mai 
par- 

. _r__  este
programată îfi ziua de 27 februarie 
cînd ea va întîlni selecționata R. P. 
Ungare. Jocul se prezintă ca un veri
tabil derbi al seriei, deoarece el va 
decide echipa care va ocupa locul al 
11-lea și care deci va cîșliga dreptul 
de a participa în continuare, alături 
de formația Cehoslovaciei (marea fa: 
vnri'-i a seriei). la turneul 

clasificare de la Leipzig.
Cu alte cuvinte, pe lingă faptul 

debutează într-o mare competiție 
ternațională. tînăra noastră reprezen
tativă va întîlni chiar din primul joc

FEMININ

de

că 
in-

Progresul București — ITO.
Alimentara Tg. Mureș — Olimpia 
MIC.
1C(J — Constructorul București. 
CSU Cluj — CFR București. 
Știința 
lin.

ICF — Voința Orașul Sta-

Mora Windt (ciștigătoarea concu rsulul de lovituri libere) urmărește 
ihielul dintre coechipiera ei, Octavia Cucuruz, și Ștefania . Dinescu, in 
'«ursul unuia din disputatele meciuri Voința Orașul Stalin — C.F.R. Bucu
rești.

...ȘI JOCURILE DIN SALA 
FLOREASCA

lumea baschetului
• Jocuri interesante în etapa de mîine la Tg. Mureș, Orașul Stalin 
și București • Surprize In concursul de aruncări libere: C.S.U. CLUJ 
(la fete), P.T.T. (la băieți), MORA 
pe primele locuri în clasamentele
Remarcăm pentru iubitorii de bas- 

fchet următoarele partide din etapa de 
mîine a campionatelor. In provincie 
o dispută interesantă se anunță la Tg. 
Mureș tinde echipa locală Alimentara 
(în revenire de formă) poate realiza 
o performanță de prestigiu în fața 
baschetbalistelor de la Olimpia MIC, 
avînd în vedere că au avantajul tere
nului. O sarcină asemănător de difi
cilă revine și dinamoviștilor bucureș- 
teni în fața revelației ultimelor etape. 
Steagul Roșu Orașul Stalin. Un pro
gram atractiv este oferit bucureșteni- 
lor care — în afara unor partide e- 
chilibrate și a unor inedite demonstra- 
|ii aie juniorilor și piticilor — vor pu
tea urmări m final o întrecere cape

WINDT, ANA BEREȚKI și NEDELEA 
generale
fncepe să devină tradițională și este 
importantă pentru pozițiile din cla
sament: MIG (locul 7) — Olimpia 
MIC (locul 6). Spre deplină edificare 
vă amintim rezultatul din tur: 
pia—MIG 76—75 ( 42—43) 1

Și acum iată...

Mîine de la ora 14: T. Dînamovist 
— Se. Sp. elevi (juniori); ora 15: 
Progresul — ITO (f.); 16.30: Știința 
ICF — Voința Orașul Stalin (f.); 18: 
Progresul — T. Dinamovist (demon
strație copii): 18.30: PTT—CSU Cluj 
(m.): 20: MIG — Olimoia MIC (m.).

Olim-

• Mult așteptata întrecere, prin co
respondență la capitolul „lovituri li 
bere" ia sfîrsit oficial acum, cînd ?în- 
tem în măsură să publicăm rezultatele 
complete.

FEMININ

...programul etapei

MASCULIN

Di'larno Tg. Mureș — Voința lași. 
PTT — CSU Cluj.
miu București — Olimpia MIC. 
Steagul Roșu Orașul Stalin — Di
namo București. . ,
Constructorul Cluj — CCA 
Dinamo Oradea — Știința Timi
șoara.

pre- 
a 

Campionatelor mondiale masculine de 
handbal în 7 vă vom prezenta pro
gramul jocurilor echipei noastre: :oi 
27 februarie: R.P. Romînă — R.P. 
Ungară: sîmbătă 1 martie: R.P. Ro
mînă — Islanda: duminică 2 martie: 
R.P. Romînă — R. Cehoslovacă.

Cei 16 jucători care ne vor repre
zenta țara vor pleca lini dimineața 
cu avionul la Berlin.

zistență, iar pe Caralulis l-a depășii 
prin siguranță, regularitate și calm. 
Ultimul putea să cîștige meciul cu 
Bosch pe care l-a condus cu 5—4 in 
setul I, a cîștigat setul II și a avut 
avantaj (5—3) în setul 111 și 3—1 
în setul IV. Dacă s-ar li stapînit 
mai mult în momentele dificile Ca- 
ralulis și-ar fi putut apropia victoria.

Rezultate mai importante din cele 
două turnee : Bosch — Caralulis 
7—5, 5—7, 7—5, 6—3 ; Gh. Viziru — 
Bosch 6—4, 4—6, 6—3, 
Viziru — Cristea 6—3. 
Ecaterina Roșianu 
6—0, 6—0 ; Ecaterina Roșianu — 
leonora Roșianu 7—5, 
Namian — Eleonora 
6—0.

Astăzi este ultima 
desfășurîndu-se tot în 
între orele 9 și 17. Printre meciurile 
mai importante menționăm : Gh. Vi
ziru — Cara'ulîs. Cristea — Bosch, 
J. Namian — Ec. Rcșianu.

6—0; Gh. 
6—4. 6—1

Livîa Avram
E-

6—1 : Julieta 
Roșianu 6—1,

zi, întrecerile 
sala Recolta

Pe numeroase arene din țară se 
(desfășoară în aceste zile o activitate 
fcempetițională neobișnuit de intensă. 
tIntîlnirîl‘e internaționale proiectate cu 
sportivii din Ungaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și participarea țării 
noastre la „Cupa Europei" au sti
mulat pregătirile popicarilor noștri.

PERFORMANȚE VALOROASE

•«

In campionatul Capitalei, care an
grenează 30 de echipe, dintre care 17

limpia MIC) 83%; 6—9: Lavinia Va- 
siliu; Hilde Eordogh (Constr.), Ileana 
Tîrziti (ICO), Ileana Vinczeler (CSU 
Cluj) 80%; 10. Eva Ferencz (CFR) 
79%.

masculin

Echipe: 1. PTT 847%; 2. CCA 
84,4%; 3. CSU Cluj 82,5%: 4. Dina
mo Buc. 79,9%; 5. MIG București 
79,3%; 6 Dinamo Oradea 78,2%: 7.
Constr Cluj 77,9%: 8. Din. Tg. M. 
71,4%; - “ - - ........
10. Voința 
MIC 59% 
Timisoara): 
48,2%.

Individual: 1.
P5%; 2—3 Albu (CSU Cluj), Cucoș 
(PTT) 92%; 4—6. Folbert, ” ’ ' 
Eordogh (CCA) 91%; 7—9 : 
(St R. Or. Stalin), Wilvert 
Cluj) 90%; 10—.13: Fodor 
Sp. Marian (Din.
(MIG), “ 
88%.

De notat 
feminin unde codașa 
(CSU Cluj) s-a situat pe primul loc 
de data aceasta, iar Mora Wiridt a 
repurtat alături de Ana Berețki o 

Subliniem de a- 
semenea performanța P.T.T.-ului care 
a depășit pe favorită, echipa C.C.A.

• Verificîndu-se arbitrajul prestat 
de Barabas și Ah'Aăesen Ia partida Di
namo Oradea^CCA s-a constatat că în 
meciul amintit cei doi arbitri din Tg. 
Mureș au comis grave erori de arbi
traj, pentru care au fost suspendați 
pe cîte trei etape, dar că nu a fost 
vorba de „rea credință" asa cum s-a 
apreciat în primul moment.

9. St. R. Or.
Iași 59,4%:
(a efectuat concursul la

12. ~ ' ’

Stalin .69,2%;
11. Olimpia

Știința Timișoara

Nedelea (OCA)

Buc.),
Pândele Florescu

Nedef, 
: Roșu
(Constr.
(CCA), 

Borcesctt 
(PTT)

surpriza din concursul 
clasamentului

Clasament pe echipe: 1. Știința 
Cluj 74.4%: 2. Constructorul Buc. 
71,4%; 3 Olimpia MIC 67.8%: 4. A- neașteptată victorie, 
limentara Tg. M. 66%: 5. ICO 
64,7%; 6. Progresul Buc. 64,2%: 7. 
Voința Orașul Stalin 63,6%; 8, Știin
ța ICF 62.5%; 9. CFR Buc. 62,3%: 
io. ITO 62%.

Individual: 1—2. Mora Windt (V. 
Or. St.), Ana Berețki (CSU CLUJ) 
88%: 3—4. Viorica Antonescu (Con
structorul Buc.). Iolanda Darabaș 
(ICO) 87%, 5. Elena Țiutqrespu (O-

feminine, au fost realizai? iu ultimele 
etape procentaje de invidiat : Ion Bas- 
tar (100 bile mixte), 448 p. <1., An
drei Alexandru 437 p. d., Nic Saenco 
436 p. d., Tr. Mihăiîescu 432 p. <1. 
Și alți numeroși popicari au trecut 
granița celor 400 popice. In competiția 
rezervată băieților echipa muncitorilor 
de Ia l.O.R. s-a dovedit cea mai omo
genă pînă în prezent, iar în întrecerile 
feminine Progresul Finanțe Bănci în 
seria I și Laminorul în seria a Il-i 
dețin primele locuri în clasamente după, 
etapa a VI.

UN CENTRU IMPORTANT...

...pentru dezvoltarea sportului popice
lor este orașul Ploe.ști. Paralel cu cam
pionatul republican s-a desfășurat de cu- 
rînd un interesant concurs la care au fost 
obținute procentaje deosebit de valoroa
se : Gh. Rădulescu (proba clasică de 
200 bile mixte) 831 p. d.. Victor Ivan 
817 p. d. și Ion Dinescu 807 p d. 
Corespondentul nostru I. Rădulescu ne 
relatează că primul loc pe echipe a 
fost ocupat la fete de formația Doro
banțul, 
revenit 
trolul.

iar la băieți victoria finală a 
fostei campioane a țării Pe

186 DE CONCURENȚE..

...și-au disputat întîietatea în 'mirul 
unei competiții organizate recent Ta 
Orașul Stalin și cîștigată de nopicarul 
Ion Lupea (Strungul). Pe echipe vic
toria a revenit după trei zile de între
ceri formației Strungul ta fete și Me- 
trom I la băRt'. Au participat 28 
echipe.

ALTE COMPETIȚII

Ultimul concurs organizat la Sibiu 
reunit în finală echipele Locomotiva 
Săgeata. Cupa a fost cîștigată de 

prima formație care a învins cu scorul 
de 1388—1215 p.d. (sistemul 100 bile 
izolatei. Individual s-au remarcat I. 
Mimteanu (261), Aurel Tudor (256) 
și A. Pivoda (246).

Popicarii dela „Industria Șîrmei" 
din Cîmpia Turzii au susținut întîl- 
niri amicale cu echipele „Soda" Ocna 
Mureșului și „înfrățirea" Turda, ieșind 
î^vinrrăfoare cil 1412—1258 n <1 și 
respectiv 1376—1162 p.d. (sistem 100 
bile izolate).

a 
Și



Pe marginea consfătuirii pe țară a fotbalului

PENTRU SPRIJINIREA MAI EFICACE
A ANTRENORILOR

țară
alte

principal merit. A-

a fotbalului a 
părți poziti-

Caleidoscop voleibalistic
• O decizie care poate crea precedente nedorite
• Cinci candidați de arbitru internațional • Echipa 
studenților din Orașul Stalin se pregătește pentru
categoria B • Un proiect pe care-l dorim realizat

1

Consfătuirea pe 
avut — pe lingă 
ve — un mare și 
cela că atît referatele prezentate cît 
și discuțiile care au avut loc s-au 
purtat pe o bază realistă, privindu-se 
cu seriozitate și curaj situația . ac
tuală și anticipîndu-se de asemenea cu 
pricepere, realism, cu multă încredere 
asupra perspectivelor celui mai popi»- 
Iar sport din țara noastră. Din 
toate aceste punete de vedere, expu
nerea președintelui federației — to

varășul Corneliu Mănescu — a con- 
kriuit lin exemplu, fiindcă ea a îm
brățișat pe baza unor exemple con
cludente, convingătoare, toată activi
tatea fotbalului nostru privită sub 
aspectele domeniilor și factorilor cei 
mai importanți. In această expunere, 
problema antrenorilor a ocupat un 
loc însemnat S-a anunțat cu acest 

.prilej că federația este decisă să 
urmărească cu mult mai mare aten
ție activitatea tehnicienilor noștri, 
să-i ajute efectiv în preocupările lor, 
să le apere prestigiul, interesele, po
ziția lor morală și profesională. 
Rolul antrenorilor este deosebit de 
important, mai ales în actuala pe
rioadă. Lor le revin cele mai multe 
sarcini cu deosebire în munca de 
instruire de perspectivă, ei trebuie 
să realizeze de pe acum o pregătire 
tehnică îmbinată cu aceea atletică. Și 
fiindcă am abordat acest capitol, al 
antrenorilor, vrem să sugerăm Fede
rației de Fotbal o serie de inițiative 
care ar stimula cu siguranță pe cei 
mai valoroși specialiști ai noștri în 
Jfețu’itatea de fiecare zi, ăjutîndu-i 
efectiv în ridicarea cunoștințelor pro
fesionale.

Sigix’ că organizarea cursului de
ii

va
dO^ționare pe care federația 
f^Bctează pentru anul acesta, 
ăjuTă considerabil antrenorilor noștri. 
Credem însă, că ar fi cazul ca — 
tot spre punerea la curent cu toate 
noutățile tehnico-tactice din domeniul 
fotbalului și pentru cercetarea dife
ritelor metode de pregătire Întrebuin
țate de antrenorii străini — să se 
inițieze schimburi de antrenori cu fe
derații din alte țări. Mai ales că în 
aceste luni ai» loc în mod frecvent

asemenea acțiuni. Recent federația iu
goslavă a invitat cinci antrenori 
francezi pentru un stagiu de mai’ 
multe zile în capitala Iugoslaviei; 
antrenorul federal francez Pibarot a 
stat aproape o lună în capitala Un
gariei, documentîndu-se asupra prin
cipiilor de muncă ale antrenorilor 
maghiari; antrenorii bulgari au fost 
oaspeții antrenorilor sovietici, cei 
polonezi ai antrenorilor iugoslavi etc. 
etc. Credem că sugestia noastră poa
te fi realizată prin reciprocitate ceea 
ce ar face ca cheltuielile să fie 
foarte mici. Eventual se poate ajunge 
la înțelegeri în sensul ca să trimi
tem antrenori de fotbal și să primim 
în stagiu antrenori la alte sporturi 
în care țara noastră este mai bine 
cotată (tenis de masă, volei, sporturi 
nautice etc.).

Fiindcă nu avem voie să neglijăm 
stimularea antrenorilor, sublinierea 
succeselor lor (exemple pentru cei
lalți tehnicieni, mai puțin conști
incioși, mai puțin ambițioși) credem 
că ar fi cazul ca federația să dis
tingă la sfîrșitul unui sezon sau la 
terminarea anului pe cei mai meri
tuoși antrenori. Propunem ca opera
ția s-o efectueze chiar Biroul federal 
la propunerea colegiului de antrenori 
și emitem chiar și trei categorii 
asemenea distincțiuni. Sîntem 
părere ca să fie premiați antrenorii 
care:

1. Au ridicat cei mai mulți juniori 
în prinsa echipă, cu condiția ca va
loarea echipei să se fi ridicat sau 
să se fi menținut cel puțin, (pentru 
categoriile A, B și C).

2. Au pregătit și alcătuit înain
tarea care a marcat cele mai multe 
goluri în campionatul categoriei A.

cei mai mulți și mai 
jucători reprezentativei

categoria B • Un proiect pe

REJUCA- 
Conside- 
este in-

de 
de

3. Au dat 
bine pregătiți 
A.

Sigur că la 
adăuga altele 
— dar esențialul este ca federația să 
se oprească la cele mai potrivite, co
rnii nicindu-!e oficial pentru ca sem
nalul întrecerii să poată fi dat Spre 
binele fotbalului, credem noi.

EFTI.MIE IONESCU

aceste propmeri se pot 
— posibil și mai juste

chim 
din

Pregătirile
• Un meci de antrenament reușit. 

In ciuda terenului acoperit de apă 
și cu noroi : Progresul București— 
Prahova 1 Mai Pioeștî 5-1 (3-0).
Uneori, jocul a luat adură de cam
pionat, echipele lupttad cu multă 
ardoare. Au marcat : Mateianu (2), 
Oardă, Moldoveanu și Soare, respec
tiv Mihaiache. PROGRESUL a folosit 
ta^tația : Mindru (Bădescu)—Toma 
^^krescu), Cojocaru (Caricaș), Do- 
I^Wcu (Soare)—Ciocea, Știrbei—Oai- 
dă, Smărăndescu, Mateianu (Dinu- 
lescu), Marin (Banciu), Moldoveanu. 
PRAHOVA : Ionescu (Gavrilă)—Teo- 
dnrescu, Gavriloaia, Tais—Stanoilo
vici I (Burtea), Rînceanu—Mihalache 
(Motronea), Stanoilovici II, ~ 
(Stanoilovici I), Gheorghiu (Mihala
che), Tonița II (Moraru).

Joia viitoare. Progresul 
cu Petrolul Bloești, 
București.

Drăgan,

va juca 
probabil la

a influențai 
Rapid (fost 

C.P.C.S., dar

• Terenul desfundat 
jocul de antrenament 
Locomotiva)—Progresul 
a scos în evidență pregătirea fizică 
satisfăcătoare a echipelor, mai ales 
a Rapidului, care a învins cu 2-0 
(2-0) prin golurile marcate de Ene II 
iv Georgescu. Rapid a prezentat for- 
mație : Dungu (Todor) — Greavu, 
Vărzan, Macri—Bodo, Stancu—Copil, 
Olaru (Seredai, Olarul, Ene 
gescu (Seredai), Raab.

DUMINICA DIMINEAȚA 
10.30, RAPID JOACA 1N 
CU C.F.R. CLUJ.

II. Genr-

LA ORA
GIULEȘTI

I.C.O.—DiOradea :
2-3 (2-1). Au mar- 
: Ptazairu, Babocie,
Călinoiu. Pentru în- 
echipeie se prezintă

I • Miercuri la 
Inamo București 
|cat în ordine 
Roșu, Bebone și 
cetput de sezon
mulțumitor ca pregătire.

I DINAMO: Cozma (Uțu)—Motroc 
(Popa), I. Lazăr, Al, Vâsle—Căli- 
neiu, NunweHier—V. Anghei, Nicu- 
șor (R. Lazăr), Ene, Bebone, Koszp- 
gy (Suru). I.C.O.: Sugar—Vorhanek, 
Tiriae, Kiss II—Băcuț I (I. Bartha), 
Cue—Toth, Pinzaro, Roșu, Niculescu, 
Demien.

• MUREȘUL (fost Recolta) TO- 
PLJȚA iși continuă pregătirile sub 
conducerea antrenorului Sony Nicu-

• LA 14 DECEMBRIE s-a disputat 
în sala Dinamo din Capitală partida 
Progresul ITB — Tractorul Orașul 
Stalin. Asupra acestei întâlniri, zia
rul nostru a revenit la timp, subli 
niind greșeala de interpretare a re
gulamentului săvîrșită de oficialii 
meciului (Milan Stănescu și Emil 
Costoiu), greșeală care a influențat 
rezultatul final. Recent, s-a publi
cat un comunicat al federației de 
specialitate care DISPUNE 
REA ACESTEI INTILNIRI. 
răm că decizia federației 
justă. Din două motive :

a) Conform regulamentului in vi
goare „DECIZIILE ARBITRILOR S1NT 
FARA APEL“ (articolul 27, alinia
tul 1).

b) Disputând rejucarea partidei a- 
mintite, se creează un periculos pre
cedent, care poate duce la o serie 
de alte viitoare contestații, indiscu
tabil în defavoarea bunei desfășurări 
a campionatului și, implicit, a 
teiului.

Fără nici o îndoială că — așa 
de altfel a subliniat cronicarul 
rului nostru — arbitrii acestei 
tide „cu cintec” au comis o greșeală 
foarte gravă pe care federația a șl 
sar»cționat-o exemplar. Dar măsurile 
trebuiau să se oprească aici! Cu în
vățămintele care trebuie să decurgă 
din ele pentru toți arbitrii noștri. 
Hotărirea 
este 
unor
— o 
cute.

Niculescu (toți 
București), Costin 

Mușat (Constanța) și V. 
Moraru (Cluj).

• AU ÎNCEPUT SA NE 
VINA primele vești in 
legătură cu echipele 
masculine participante 
la campionatul categoriei 
B, care iși vor începe 
întrecerile la 13 apri
lie. Corespondentul nos
tru Traian Brener din 
Orașul Stalin ne-a scris 
in legătură cu echipa 
locală Politehnica. Stu
denții și-au început pre
gătirile cu multă vreme 
in 
rea prof. Nicolae Bosch, 
s-a

vo-

cum 
zia- 
par-

de rejucare a in t finirii 
însă o completare nefericită a 
juste decizii și ea poate duce 
repetăm — la urmări neplâ-

• ȘI-ACUM, după ce am vorbit 
despre o deficiență a arbitrilor, să 
vă anunțăm o știre care face cinste 
carpului nostru de arbitri. Vorba 
proverbului (inversat — pentru cir
cumstanță — de noi): „după una rece, 
una caldă"*— De curind, biroul fede
ral a hotărît să propună forului in
ternațional, pentru acordarea titlului 
de candidați arbitri internaționali, pe 
următorii oficiali de la noi: Gheor- 
ghe Ionescu, Nicolae Mateescu, Ioa-

fotbaliștilor continuă...

Țițeica și Ene II in duel „aerian" pentru baton. Primul,' cu o detentă 
mai bună, reușește să înlăture, pentru moment, pericolul care amenință 
poarta apărată de Popovici. Foto: T. RO1BU

lescu II care are la dispoziție ur
mătorul lot : Duca, Sîrbescu, Wolf. 
Ambruș, Dulău, Mincsor, Vakarcș 1. 
Roler, Toth, Szasz I, Gorgan, Ma- 
teescu, Ursu, Hal as z, Merlan, Bara- 
baș, Simon, Baes, Korpos, Szatmar.i. 
Stoian.

• CARPAȚI (fost Energia) SINAIA 
din categoria C iși desfășoară antre
namentele în aer liber sub îndruma
rea antrenorului Teodor Beffa. Pen
tru returul 
contează 
ru, Duțu, 
Dulamă, 
Iordache,

echipa 
Panțu-

campionatului 
pe următorul Iot :
Oancea, Vîlceanu, Masury, 

Popescu, Decu, Petrescu, 
Onu, Kameledin, Toacă.

• O DATA cu schimbarea numelui 
din Energia în Cor vinul, echipa hu- 
nedoreană din categoria B a pom't 
la drum cu noi speranțe, bineînțe
les, vizând categoria A. De aceea, 
antrenamentele ău început cu mult 
timp în turmă sub conducerea an
trenorului Tiberiu Remeny. Echipa 
se bazează tot pe vechiul lot, adică. 
Niculescu și Nebela — portari, Ca
lotă, Coiciu, Panait, Gec, Strbu, Ba- 
lint, Tătara, Pîrvu, Tetea, Tătărucă. 
Costăchescu, Huzum, Zapis II, Voi- 
nescu II, 
cane s-a 
semenee, 
juniori.

Smărăndescu II, Nagy, la 
adăugat Fi. Menta. De a- 
vor fi promovați eîțiva

1-
• Concursul Pronosport nr. 8 (etapa 

din 23 februarie) care se închide în Ca
pitală astăzi la ora 24 a trezit un mare 
interes în rîndurile participanților, atît 
datorită faptiului că fondul de premii 
este mărit cu 177.346 lei, reportați de la 
concursul anterior, cît și datorită nume
roasele r premii în obiecte acordate gra
tuit prin tragere din urnă tuturor par
ticipa nț ilor, indiferent de numărul de 
pronosticuri exacte indicate.

Iată lista completă a acestor premii : 
O MOTOCICLETA I. J. 

CIUC., PATRU MOTORETE 
FRIGIDERE „PINGUIN**, 
MAȘINI DE CUSUT 
ZECE . ..............
TREI 
TREI 
ULEI, 
ZECE 
BEDA", 
F.ATF. ]

DE 3â« 
CINCI 
CINCI 

„CASNICA", 
ARAGAZ CU 
ȘI BUTELIE, 

PICTURA IN

MAȘINI 
OCHIURI 
TABLOURI 
CINCI BROȘE DE AUR, 

CEASURI DE MINA „PO- 
, CINCISPREZECE APA- 
DE RADIO „OPERETA** 

ȘI TREI SUTE MINGI DE FOT
BAL.
această ocazie vă reamintim căCu

dată cu depunerea buletinelor agențiao
trebuie să vă elibereze, un număr de cu
poane numerotate egal cu cel ai va
riantelor depuse. Numărul trecut pe cu- 
poan. este numărul cu care veți parti
cipa la tragerea din urnă a uremiilor in 
obiecte. Păstrați deci cu grijă cupoane
le (ca și taloanele 3 ale buletinelor și 
chitanțele respective), ele fiindu-vâ ne
cesară atît pentru a controla dacă ați 
obținut vreun premiu, cît și pentru 
completarea declarațiilor care trebuie 
înaintate prin scrisoare recomandat-ex- 
pres pe adresa Pronosport căsuța poș
tală llfâ—București, în acest caz.

Depunind deci cit mai multe variante,

urmă sub conduc e-

In ciuda tribunelor cam... golașe, pariida Știința 
rC.F. — Voința Sibiu a fost foarte disputată Ima
ginea noastră o reprezintă pe Sonia Braga (Știința 
'.C.F.) in acțiune. De curind. echipa din Sibiu 
împreună cu Voința Orașul Stalin a alcătuit o 
combinată care a susținut două partide în R.P. 
Polonă, la Gdansk și Gdinia. cu selecționata Start. 
Polonezele au învins în ambele partide: 3—0 res
pectiv 3—l.

Mai tatii 
_ insistat asupra pregătirii fizi

ce și ta ultima vreme s-a trecut la 
finisarea elementelor tehnice. Lotul 
echipei este alcătuit din: I. Baciiă. 
V. Bâcilă, Papuc, Borbil, Fieșeriu, 
Stan, Bleaca, Briiller, Niculescu, Radu 
Anghel și Matei.

• DUPĂ CUM SE ȘTIE, la începu
tul lunii viitoare selecționata femi
nină de volei a Republicii Demo-

crate Germane va vizita țara noa
stră, întilnir.d 
reprezentativa
ral studiază posibilitatea disputării 
unora dintre
vor avea loc cu această ocazie și în 
alte orașe decît Bucureștiul, probabil 
la O.uj sau Orașul Stalin. Remarcăm 
inițiativa federației și sperăm că și 
ahe intilniri de volei se vor disputa 
in fața spectatorilor din provincie.

în mai multe meciuri 
noastră. Biroul fede-

cele trei meciuri ce

Antrenori, arbitri și activiști 
voluntari propun ■■■

Dorința sinceră de strinsă conlu
crare pentru îndeplinirea măsurilor 
necesare îmbunătățirii calității fot
balului nostru a caracterizat recenta 
consfătuire pe țară. .Această dorin
ță, a fost prezentă tot timpul in 
cursul lucrărilor consfătuirii noii 
conduceri a fotbal ului nostru cu fac
torii săi activi. Ea a rezultat și din 
referatele președintelui și secretaru
lui general al federației și din dis
cuțiile purtate de antrenori, arbitri, 
conducători, cadre voluntare, care 
au făcut observații juste, compe
tente, și propuneri menite să ducă 
la rezolvarea unor 
fotbalului, tetă ci te va 
puneri:

• Organizarea unei 
nori (Dincâ Schileru - Știința Timi
șoara). Biroul Federal studiază în 
momentul de față posibilitatea în
ființării unei astfel de școli, menite 
să mărească numărul cadrelor teh
nice necesare fotbalului. In orice 
caz, federația va organiza un curs 
de perfecționare pentru antrenori.

• Mai multă atenție din partea co
lectivelor pregătiri? profesionale a 
fotbaliștilor, pentru completarea stu
diilor și pentru o calificare supe
rioară (X. Celente — Rapid Bucu
rești).

• Competiții pentru jucătorii care 
depășesc vîrsta junioratului. Tov. 
lt. col. Ion Aurel (C.C.A. București) 
a propus organizarea unor campio
nate de rezerve pe plan mai restrins

probleme ale 
din aceste pro-

școli de antre-

(de pildă, o grupă a echipelor de ca
tegoria A și B din Bucureștii, Pio- 
ești și Orașul Statal). Antrenorul I. 
Lupaș (Progresul București) a fost 
pentru organizarea unui campionat 
de tineret, oare este mai fructuos 
sub aspect tehnic. Președintele fe
derației, tov. Comeliu Mănescu — 
răspunzind și unei întrebări a tov. 
Mtadruțiu (Cimpia Turzii) — a in
format consfătuirea că Biroul Fe
deral studiază posibilitățile de reîn
ființare a campionatului echipelor 
de tineret, după cum va studia și 
organizarea unor competiții școlare.

• Organizarea unor cursuri pentru 
arbitri (Zaharescu — Pitești).

• Asigurarea unui program inter
național pentru echipele de colectiv 
(Grecsner — UTA Arad). Biroul Fe
deral are in planul său asemenea 
intUniri utUe, rezervmd date la dis^ 
poziția colectivelor, mai ales in 
cursul săptâminii și în zilele cind se 
joacă pentru Cupă (pentru echipele 
eliminate). Președintele federației a 
subliniat insă, că de această cinste 
se vor bucura numai echipele valo
roase care vor dovedi și preocupare 
pentru progresul lor.

• Jocuri inter-orașe ca mijloc de 
stimulare a elementelor locale (Din- 
că Schileru — Știința Timișoara).

• Delegări mai raționale și mai 
economice, prin folosirea in egală 
măsură a tuturor arbitrilor din țară 
din lotul republican. (Grecsner — 
UTA Arad).

lost stab1’ lite

ono sport
veți avea șl mai multe cupoane nume
rotate și totoefată și mai multe șanse de 
a fi premiali, în afara premiilor în bani 
pentru 12, 11 și 10 rezultate exacte și cu 
unul sau chiar mai multe premii în obiec
te, numărul acestora nefiînd limitat (un 
participant poate obține chiar și... toate 
cele 358 premii în obiecte acordate la 
acest concurs !...).

In încheiere nu ne mai rămîne decît 
să vă sfătuim că trebuie să vă grăbiți 
cu depunerea buletinelor deoarece con
cursul Pronosport nr. 8 se închide în 
Capitală ASTAZI LA ORA 24.
• Iată acum programul concursului Pro

nosport nr. 9 (etapa din 2 martie 1958): 
I. Torino—Juventus (camp, italian) 

Padova—Napoli (camp, italian) 
Sampuoria— Bologna (camp, ita-

Milan—Udinese (camp, italian)
A les sand ria—Interna zionale (camp.

ii. 
în.

Man)
IV.
V. _ ___ __

Italian)
VI. Spăl—Lanerossi (camp, italian)
VII. Verona—Roma (camp, itadian) 
VIII Lazlo—Atalanta (camp, italian) 
IX. Reims—Lyon (Cupa Franței;
X Sete—Ales (Cupa Franței)
XI Bordeaux—Racing Paris

Franței)
XII. Toulon—Monaco (Cupa Franței)

• INFORMAȚII PRONOSPORT 
EXPRES

In urma omologării concursului Pro-

(Cupa

cu 5 sporturi 
cite 17-5x6 lei;

nosport Expres nr. 5 au 
u-niătoarele premii:

Premiul II: 6 variante 
exacte, revenind fiecăreia

Premiul III : 311 variante cu 4 spor
turi exacte, revenind fiecărei cîte 33® 
lei;

Negăsindu-se nici o variantă cu 6 
sporturi exacte, conform regulamentu
lui, fondul de premii acordat premiului 
I cu 6 sporturi exacte adică 42.230 lei se 
reportează întregului fond de premii al 
concursului Pronosport Expres nr. 6 cu 
tragerea din urnă miercuri 26 februarie.

Fond de premii al concursului nr. 5: 
422.796 lei inclusiv cei 29.822 lei reportați 
de la concursul anterior.

• Introducerea premiilor speciale pen
tru variantele cu ,,0” rezultate la con
cursul Pronosport Expres a adus o sim
țitoare creștere a numărului de partici
pant! și odată cu aceasta și a fondului 
de premii. Desigur creșterea nu se va 
opri aici. Cei care se... tem că nu pot 
indica 4, 5 sau 6 sporturi exacte au 
acum ocazia de a obține în fiecare săp- 
tămînă — participînd la „0” rezultate — 
însemnate premii în obiecte : motoci
clete, motorete, etc. Depuneți deci și 
dumne?voastră cît mai multe variante 
la concursul Pronosport Expres nr. 
cărui fond de premii este mărit 
42 280 iei reportați 
terior
• Plata premiilor

nosport nr. 7 din 
concursurile r._i—F--- .__—
și nr 5 continuă în Capitală azi după 
amiază începîhd de la ora 17 numai la 
Agci ția Centrală din Calea Victoriei 
nr. 9 •

ete la concursul

6 al 
cu 

an

Pro-de la concursul
16 februarie șt de la 

Pronosport Expres nr. 4



Specializare pe probe—primul obiectiv

-Deunăzi am văzut la Ploești um- 
plîndu-se cu prisosință „butoaiele lui 
Ozolin” Oricărui cunoscător în dome
niul atletismului, expresia pedagogului 
sovietic îi este’ binecunoscută. De 
data aceasta însă au ne vom referi la 
ătleți, pentru că nu numai_ ei depun 
eforturi considerabile umpiînd adevă
rate „butoaie” cu transpirație. Cele 
Văzute și povestite acum, s-au petre- 
but într-o sală a stadionului Petrolul 
din Ploești în secția de scrimă con
dusă de apreciatul antrenor Ion Po
pescu. Ne referim deci Tă un sport 
care, * după fotbal, prezintă cea mai 
mare atracție pentru tineretul ploeș- 
tean. Șansele ne-ausuris chiar de la 
început, deoarece scrimerii Energiei 
Ploești erau în plin antrenament, așa 
că am așteptat răbdători ca ei să 
termine. Urmărindu-i, gîndurite ne-au 
purtat cu uri an în tirmă, cînd scri
merii tinerei echipe, diminați din pri
ma categorie a țării, încercau cruda 
dezamăgire a retrogradării. Tînăra^ne
experimentată, formația ploeșteană a 
fost nevoită să capoteze în fața unor 
formații rutinate și complete ca C.C.A., 
Progresul F.B., Energia S. Mare, Pro
gresul Chij, ele.

„Omul și arma", una din condițiile 
pretinse formațiilor din cea mai bună 
categorie a țării a lipsit echipei din 
Ploești, Energia Ploești, deși avea în 
componența ei scrimeri excefenți ca 
Neagu Cecilia, Sorin Poenaru, Dinu 
Paisie. Mireea’Vintilă ș.a. nti a putut 
suporta asaltul decis al celorlalte e- 
chipe. Aceiași oameni la floretă, ace
iași la spadă și Ia sabie!

Ău primit ei oare resemnați eșecul? 
Tocmai acest răspuns își propune să-l 
dea materialul nostru.

Este interesantă, admirabilă, fermi
tatea care caracterizează în prezent

CECILIA NEAGU (floretă fete)

In 
din

pe tinerii seri meri ai Energiei, 
fond, multe echipe au coborît 
nA“ ’în „B“ și pamîntul nu s-a scu
fundat! De aceea, seri merii Energiei 
sînt porniți anul acesta pe fapte mari. 
Revenirea în categoria A este proble
ma nr. 1 pentru care 
efortarile. Aproape 60 
niori (de ia vtrsta de 
seniori, se pregătesc 
unui singur antrenor* 
pare extrem de greu.

se depun toate 
de copii și ju- 
9 aiu) și 27 de 
sub conducerea 
ceea ce ui se 

De altfel, după 
fecțiile practice pe planșe^ după lucru 
la spadă, sabie sau floretă cn fiecare 
în • parte, oboseala antrenorului era
evidentă'.’ După cîteva minute de o- 
dihnă# cu prisosință meritată, am
putut ’cunoaște „planul de bătaie" pen
tru viitorul apropiat, precum și cel de 
perspectivă, al formației ploeșteae.

In ciuda greutăților provocate de 
imposibilitatea ca im singur antre-

ocupe de pregătirea a 
sportivi, există speranța 

avea arrai acesta o 
", Toți scrinîerii aș

teaptă nerăbdători să dea asaltul... 
pe plaase și bineînțeles. în clasament. 
Neaga Cecilia de pildă (element de 
bază și în iotul republican), cu volu
bilitatea care o caracterizează, ne-a 
vorbit cu lux de amănunte despre spri
jinul pe care secția de scrimă îl pri
mește ru urma reorganizării colecti
vului sportiv, despre speranțele echipei 
și ale ei, mai cu seama că mîine plo- 
eștenii vor intra în bătălia pentru re
cucerirea unui Ioc în prima divizie a 
țării.

Proiectele antrenorului Ion Popescu 
sînt de asemenea multiple, 
realizabile. Cel puțin așa 
„Omul și arma" — iată 
luptăm acum. Aceasta nu 
o utopie pentru echipa noastră, 
realitate
(antrenorul se referea desigur 1a scrî- 
merii de categoria I Gh. Lăudoiu, 
Neagu Cecilia, Eugen Papp, S. Lam- 
brino. Anton Petrov ici) și cu cele pe 
cale de afirmare, sper să readuc echi
pa în rîndul formațiilor fruntașe ale 
țării”. O merită nu ?

nor să se 
peste 80 de 
ră echipa va 
comportare bună.

dar perfect 
susține ci: 

pentru -ce 
va mai fi 

ri o 
Cu elementele care le am

R. CALARAȘANU

DIN TARA
ORAȘUL STALIN

• Sportul popicelor cunoaște o lar
gă dezvoltare tu Orașul Stalm, unde 
activează peste 30 formații mascu
line. Nu aceeași situație este atunci 
cînd e vorba de practicarea 'acestui 
sport de către femei.

lată însă că, recent, colectivul spor
tiv „Metrom" a alcătuit și o formație 
feminină, compusă din jucătoare tinere, 
între 18—20 ani. După o perioadă de 
susținută pregătire, sportivele au fost 
supuse recent unui serios examen, în 
cadrul unui interesant meci cu echipa 
masculină „Spicul”, Bineînțeles, au în
vins băieții (1979 p. d.), dar fetele 
au dovedit reale calități înregîstrînd 
1880 p. d. ceea ce este concludent. Ca 
acest prilej, s-au remarcat Gerda Re
nta (366 p.d.) si Maria Hermenecwu 
(369 p.d.).

Este vorba de ttn frumos exemplu 
care ar putea fi urmat și de alie co
lective sportive atît din Orașul Sta’.ia 
cît și din alte centre.

BECIEAN
cadrul colectivului sportiv 
din Beclean a început sa

» Și în 
.jSomeșul” 
adie vînt nou. Astfel, la data alegerii 
nouftti organ de condncere nrtmărnl 
snortfvilor era de 135, iar în drcttrs 
de numai o săptămînă, numărtil lor 
s-a dublat, cu noi membri ai LJ.C.F.S. 
Desigur, acestora le vor itrrr.a si alții. 
De asemenea, la întrecerile din ca
drul Spartachiadei de iarnă, peste 256 
tineri și-an disputat întîietatea cn în
suflețire în diferite probe.

Pe linie organizatorică, conducerea 
colectivului și-a înscris în planul de

Un nou sistem de disputare
Așa cum era de așteptat, constituirea 

federației de oină a adus un reviri
ment în activitatea sportului nostru 
național. La prima sa reuniune, mem
brii noului birou federal au venit cu 
o serie 
n e vom

de proiecte importante de care 
ocupa în ritmurile

ani campionatul

muncă o serie de obiective imediate 
ca: îngrădirea terenului de sport, a- 
menajarea unei popicarii cu două piste, 
precum 
membri

și creșterea numărului de 
ai LLC.F.S. pînă. la 500.

Gh. Lupșa 
corespondent 

CARACAL
pînă mai zilele trecute, spar
er așnl Caracal erau tare mîh- 
tacrările de reamenajare a 
- “ — - - dm

în 
lâ, ialâ câ ei an 

impro'spiteze

Ducă 
tivii din 
uiți că 
stadionului Progresul, singurul 
locaUrtate, începute cu mu h «sri 
urmă, nu se mai termir “ 
■un nou prilej care să le... i—,---- ,-------
amărăciunea. Este vorba de terendl 
de sport al școlii medii nr 1 t director 

iov. I. Stoicescu și 1. Zamfires'-: -are 
A FOST ARAT. în bună psr.e. p-ntrn 
a fi folosit ca k>i experimental pen
tru cercul de științe naturale...

La aceasta mai trebuie adăugat și 
faptul că. deși pred, de educație fizica” 
Smarandache Bală a înaintai mau de
mult direcției școlii un referat pentru 
procurarea de material lemnos, nacesai 
instalațiilor de pe terenuriJe de volei, 
baschet și fotbal, direcția a Tâspuas— 
printr-o tăcere totală.

Aceasta fiirad situația, se pune irtre^ 
barea unde vor face sport devii din 
această școală și ram sc vor pregâl: 
ei pentru campionatele republicane 
școlare, srnai ales că școala nu are 
nici sală de sport?

Desigur, răspunsul trebuie să-l dea 
direcția școlii Noi. împreună ca devii 

(dornici de sport, îl așientăni rserntîr- 
3i at. Gh. Doc cm

corespendeat

a campionatului de oină

PETRE DOBRICA, CONSTANțA. — 
1) Brînzei are 30 de ani. Cioeesca : 23. 
Cc-man : 26. Androvici: 32. — 2) Cunos
cutul centru înaintaș al echipei Real 
Madrid, Raymond Kopa, fiind cetățean 
Dramoez, va putea apăra culorile Francei 
fn Sinaia campionatului mondial de 
fotbal de la Stockholm. — 3) Cei mai 
Vuni portari din uKirnii 20 oe ani ? 
Greu de apreciat. Cred lotuși că printre 
cei mai buni portari din țara noastră în 

’aceasiă perioadă trebuie citați, în 
primul rind, David, Pavlovka, Valentin 
fJtănescu, Voinescu ,și Toma. De ase- 
inenea un portar de mare talent, dar 
care nu s-a putut realiza pe deplin dîn 
cawa lipsei de seriozitate, a fost, in
contestabil, și Lazăreanu.

COLECTIVUL SPORTIV AVINTUL, 
VERNE ȘTI. — 1) A căzut — cel puțin 
pentru moment — proiectul unui meci 
de fotbal Kuropa—America de Sud. In 
orice caz, finala campionatului mondial 
de fotLal ne oferă o interesantă con
fruntare între fotbaliștii europeni și 
cei sud-am-ericarii. — Dacă în comuna 
Dv. „Sportul popular” apar'e uneori... 
sâptămî'ial, asta e... inițiativa oficiului 
local P.T.T.R. !

NIIUJ BJLDEA, CUGIK. — Babone a 
jucat chiar zilele trecute La Dinamo 
București, în meciul amical cu I.C.O., 
mareînd 2 din cele 3 goluri ale echipei 
sate-

LUCIAN CRE.ANGA, BUCUREȘTI. —
1) Nu există record mondial Ia bob, în
trucât între o pârtie și alta exista dife
rențe de ©avei, de lungim® și de viraje.
2) Performanța Angelicăi Hozeanu — 
aceea de a cîștiga de 6 ori consecutiv 
titlul mondial la simplu — reprezintă 
un record în materie. Jucătoarea ma
ghiară de tenis de masă M. Mednyanski, 
care s-a evidențiat acum 30 -de ani, a 
Cucerit titlul suprem 10 simplu numai de 
5 ori oc®seoufttv. Totuși ,^i ea deține un 
...record : a cîștigat 8 ani Sa rând (din

care șase făcând pereche cu A. Sipoș), 
titlul la dublu femei. Aceasta între 
anii 1927—1935. 3) Nu e vorba să apară 
o nouă ediție a cărții „Fotbalul nostru”. 
Dar sîntem ăe acord eu Dv că această 
lucrare cuprinde mult prea puține date 
din trecutul fotbalului nostru. Dar cum 
nu e vorba nici de prima și desigur nici 
de ultima lucrare în legătura cu fot- 
b'alul, nu trebuie să fiți chiar atît de 
deznădăjduit!

ȘTEFAN OBOBOCEANU, NEHOW. — 
1) Stadionul MaTacana din Rio de Ja
neiro are — potrivit celor apărute în 
presă — 210.000 locuri. — 2) Stadionul 
Dinamo ain Moscova va fi acoperit. Lu
crările au și. început, astfel că — ținînd 
seama de ritmul în care se lucrează în 
Uniunea Sovietică — nu e prea departe 
ziua cînd SOW moscoviți vor putea vi
ziona în perfecte condițiuni un meci de 
fotbal, în ciuda viscolului care i-ar îm
piedica să vadă la doi pași. Singura 
greutate ar fi să... nimerească stadionul 
pe o astfel de vreme. Pe urmă....

BUȘIT ILAME, TfRGU MUREȘ, TI'31 
IONESCU CRAIOVA, DUHHTKU HO- 
PIRCA, BISTRIȚA, ERWIN ROSEN
FELD, SIBIU. — V-am răspuns priaa 
poștă.

De 7 .. . ________ _ _ _ . _
după același sistem. Mereu au apărut 
în faza finală cam aceleași echipe și 
din această cauză nu am putut aprecia 
calitatea sportului nostru național. 
Acum însă... finala campionatului re
publican se va desfășura tur-retur în 
4 etape în cadrul cărora își vor dispu
ta întâietatea primele două clasate în 
întrecerile zonale și în plus, cîștigă- 
toarea Spartachiadei tineretului. Un 
stimulent puternic pentru echipele par
ticipante la Spartachiada tineretului!

Prin realizarea acestui nou sistem se 
asigură: 1. participarea la ultimul act 
al campionatului a celor mai în formă 
echipe; 2. continuitate în «ctivttaiea 
echipelor fruntașe; "3. verificarea .ade
văratei valori a echipelor protagoniste; 
4. campionatul va lua în faza finală 
forma unei competiții regulate; 5. 
teresui pentru 
atenție pentru 
respunzătoare. 1

SOLUL

ION POȘTAȘUL

O serie de p?rașuti.ști tineri 
și de valoare nu eu fost selec
ționați în lotul reprezentativ pen
tru campionatele mondiale:

Nu este o măsură dreaptă
Că sini lăsați să vegeteze, 
Cind et de-ai ii a timp așteaplc 
Ocazia să se_ lanseze!

V. D. POPA
U.C.F.S. regional Oradea a in- 

f oi mat că 37.0f0 sportivi .au par
ticipat la conc.ursul de se Iii și 
săniuțe din cadrul Spartachiadei. 
deși în regiune n-a fost zăoadâ 
deloc.

Dreptate dînșii iot avură
Și n-av minții {cum ni se spune
Cu infori»-ires lor făcură 
Să-„nghețe“ apa și-n regiune!

ConsOtui noului colectiv spor
tiv al fabricii de hârtie din Buș
teni a ho.tărît să desfășoare o 
activitate multilaterală.

E o decizie chibzuită
(Ce-mi face multă bucurie), 
Ce coridîțîunea implicită 
Să rut răndnă... pe hirtie!
__  MIRCEA CODRESCU

CEI MAI 'BUNI
BUCL'REȘreNi

SALA
Asiăzi și mâine

TINERI SCRlMERJ 
SE INULNESC IN
DINAMO

după-amiază au loc în 
sala Dinamo finalele fazei orășenești a 
can.pionateior republicane individuale 
de scrimă pentru tineret. Participă cei 
mai buni tineri bucureșteni, calificați 
în finale în urma concursurilor elimina
torii și semifinale desfășurate în acea
stă săptămînă. Aceste întreceri au reu
nit peste 80 de tineri din toate colecti
vele Vucureșfene cu reații de sorimă.

CUPA .2 MARTIE" CA 
GIMNASTICA

înIn cinstea alegerilor dc depistați 
Sfaturile populare, colectivul sportiv 
I.P ÎB.O.F.I.L. București organizează un 
concurs de gimnastică la care pot par
ticipa toți eimnastii din categoriile I, 
a U-a, a III-a și juniori. Concursul, pro
gramat pentru mîine la ora B.30 în sala 
de gimnastică a școlii de comerț nr. 1 
din strada Hrisito Botev nr. 17, se vadin strada Hristo Boiev nr. 17, se 
desfășura pe echipe și individual.

I. Kaufman-eorespondent

CONCURS DE TIR

tir -din Capi- 
concors de tir

Comisia orășenească de 
tală organizează mime mn______ _______
în cinstea alegerilor de deputați în Sfa
turile populare. Concursul se va desfă
șura după -următorul program : poligo
nul Dinamo ora 9 — proba de 3 X 20 
focuri armă liberă Și proba de pistol vi
teză &0 focuri (participă maeștrii și jma- 
estrele Epont.ul.ui și trăgătorii de catego
ria I-a) ; poligonal din Parcul de Cul
tură și Odihsă or* 9 : armă liberă 3 X 20 
focuri juniori ; poligonul Tineretulufl 
oria 9: armă sport 3x10 (au drept de parti- 

n-eelas-ifieați și cei 
maximum categoria a

IN AL VIII-LEA

ce urmează:

s-a disputat

a
V.

_ „ *n-
campionat ai Implicit 

o pregătire eît mal co-

Se înțelege eă pentru ca această nouă 
formulă de campionat să dea rezulta
tele scontate este necesară în primul 
nnd contribuția substanțiala a antre
norilor. Ei au datoria de a începe încă 
de pe acum pregătirea completă (spe
cializarea pe posturi, sisteme tactice, 
prevenirea sportivilor asupra diverselor 
elemente familiare ale jocului, munca

Peste âteva mommie* mingea din mina fruntașului de la prindere va 
de jucătorul edUfti de la bătaie. Eăză de la un meci desjășrmt 

stadionul Tineretiiliâ.
fi Imită

educ-tivă 
ridicarea

V.. numitrear-u și N. Tafcaeek — 
corespondenți

revin antrenorilor pe Linie de in
struire — în urma consfătuirii pe țară 
de la 17 februarie. Cu acest prilej, Ia 4 
martie se vor desfășura jocurile menite 
să devină tradiționale, ~ 
vincia, între antrenori.

SELECȚIONATA DE 
IOVEI A PLECAT IN

Bu cur ești - Pro -

BOX A CRA-
R.P. POLONA

Joi seara a pSrSstt Capitala, înârep- 
i;r>Uv-se spre R.P. Polonă, selecționata 
de box a oralului Craiova. Din echipă 
fac parte cunoscutii pugtiiștî: Ludovic 
Anibruș, Miftai Trancă, Petre ceea, 
M.ar-wi Ciit.tea, Matei Godeamu ți C. lor
ii ache, ca și unii boxeri tineri : C. Vădu
va, ZL Mwtea, O. IP.araciaeanu, I. Oăaru, c. 
Bilă, I. Fewnte. D. PrtuiiiHU și St. Mar- 
coviceanu. Selecționata Craiovei este 
însoțită de antrenorul Petre AJexandres- 
cu, precum și de judecătoi'ii-arbitri Pe
tre Epureanu și dr. Petre Tonltra.

CAMPIONATUL
LA

DE
BOX

loc în 
cadrul

anul trecut pe
etc,) contribuind astfel 

valorii oinei.
la

cv.no

Rosnowsky; N. Constantin bjp. FI. Mus-

O GAi.A DE BOX €U MULTE
CAPETE DE AFJSM LA UZINELE 

„23 AUGUST**
Azi dupfi-nmtarS. la ora 17. va avea 

loc în sala de festivități a uzinelor „S3 
August" o interesantă reuniune de Lax. 
în cadrul căreia vor evolua numeroși 
pugilisti fruntași. Dintre meciurile a- 
nunțwte. se remarcă în mod deosebit un- 
-mă-toarele r teșit Bemeter—Siw' v 
Oheorghe (o întîlnire cu totul inedită, 
ăe care metalurgistul se prezintă în Ti
cnitele de greutate ale categoriei aemi- 
mijlocie». Dinu Eugen—St. Bumitraclia. 
Dumitru Uimea—M ieftine Nița, Ștefan 
Bogdan—Dumitru Fieraru, ion lteceanu 
—V. lomesou «t Al. CăUrașu—JfcioeJae 
Ene. In completarea programului, se 
vor disputa 1 meciuri din cadrul cane- 
pâonatullui de cailifieare. Sala uzinelor 
„M August" este situată la canatul li
nsei de tî-amva-i 2X, poarta nr 3.

din cauza arbitraj ului, ceea ce a «Set 
loc la o serie de prerteste al-e jAicâîAu-i- 
lor. Cauza esențială: nu a existat o 
concepție unică de art>rtraj, o for-ră 
care să asigure cea mai bună vizfik*- 
litate în teren. Măsuri: la sfârșiți1’ lucii 
viitoare va avea loc la București pri
mul curs de împrospătare 
țelor aibîîrfkjr.

UN ADOLESCENT TN PUSA 
DEZ VOI .TAIE

Jocul de oină în 6, care constituie un 
obiectiv principal în munca b:r*t«5«I 
federației, a prilejuit destuâe caenenViii 
în rînriuri’.e specialiștai-or și K’bi^wLer 
acestei (tlieeipline sportive. Treptat, nu
mărul adeptilor acestei inovații de o 
reală utflîtate în timpul iernii rn j»e 
C’»l — a crescut sj jocul de •cir» re
dusă a început să fie experimentat în 
diferite colective sportive. La «neg
rești și Dorohoi — după cum am mhjd- 
țat — au și luat ființă prime’? e-ebioe 
masculine si feminine. AșteptSm ase
menea vești și din alte orașe.

TR. IOANITFSCU

ACTIVITATEA.
LA NATAȚIE

UN NOU •<(vsc<r T A RA-
Z1.NUL FLOREASCA

CALIFICARE

sala Giuteșfi o 
camp ionat uluii

Ja-i sesra a avuit 
nouă reimiune în __
de calificare la box. In general întilni- 
riie au ^litcut datorită ciîrzeniei, coinba- 
tivi<tății și eehtlibrtdud de forțe 
comibe.tanți. Deciziile au fost în general 
juste cu excepția aceleia dintre V. Du- 
mitamehe (T. Dinamovist) și L. Fereș- 
teanu (Vulcan).

Organizarea în schimb, a lăsat de dorit 
dînd reuniunii un aspect penibil, dato
rită unor elemente turbulent© care aiu 
provocat scandal și dezordine în timpul 
desfășurării meciurilor.

Rezultate tehnioe : Z. Slujitorii b.p. 
R. JDavidovici ; V. Dumitnache b.p. iL. 
Fereșteanu; ffvian 'Constantin bp. Gh. 
AngheL; Jean Păauraru b.p. D. Cteeș- 

rești consfătuirea antrenorilor de fotbal n@iuî Petre Vizitiu bp. C. Stoieiu; Gr.
. -r, . _ T , , L , Dragoș b.p. FI. Constantin; Marin T—de «itegone A.B și c. In ea*rul acestei b. M N, Buturuga . nie Gheorghe

” 1 ' l "1 -------- --------—J Moise Alex.; O. Sllbcrman b.p.

cipane trăc&lanil 
clasificați jluâ 1* 
Il-a).

Șl... MECIURILECONSFĂTUIREA
ANTRENORILOR DE FOTBAL

consfătuiri vor fi trasate sarcinile care

D.

Ion 
b.p 
Ad.

HALTERE
49 Dtwninică dimineață, c*u îneenere 

de la ora 10, se va desfășura în sala 
Dinamo un concurs la care vor participa 
în afară de dinamoviști și halterofili in
vitați.

LUPTE
9 Azi și mncte va av-eâ l®c un con

curs în sala Gifulec-ti II. întrecerea este 
dotată ou „Cffiipa 2 Martie” și este re
zervată j-imiarilor diiu toate raioanele 
Capitalei. Sîmbătă concursul începe 1? 
oira 18, iar duminică la ora 10.

IN AUG I PR ARE A ACH VI TATI I
GROS Șl MARȘ

dimineață -se va inaugura 
competițională oficială pentru

, marș. Colectivul ’P.T.T. organi- 
zeatză în -incinta ^tacionul'Ui £ău, din 
șos. M'. Pravu, crosuri pentru juniori 
(3 ta».), junioare (6KM) m.), 
(1.000 m.) și seniori (6 km.). Concursul 
care începe la ora T©, se va desfășura 
pe Bchipe formate din .cîte cinci atlet!., 

Comisia orășenesacă de atletism orga
nizează în împrejurimile sălii Floreasca, 
de la ora ^45, o cursă de marș pentru 
.jiuniori și începători (2 km.) și o alta 
pentru seniori (6 km.).

Mttine 
vitatea 
cros și

DE

acti-

«©nioare

î|

Comisia orășenească de nats.iie 
orgaiaizeazâ mîine dimineață la ba- 
zirai-l Floreasca, începând d? la ora 
9,30, întreceri de înot, săritori și 
polo pe apă. Concursul este desch« 
înotătOEiilor................................. .......
categoria a 
și copiilor, 
zute probe 
m., 809 m., 
carea rezistenței seniorilor și a ju
niorilor în această etapă a perioa
dei pregătitoare și pe distanțe de 
66,86 m. pentru copii. După care, 
urmează sărituri de la itrambulnă și 
jocuri de pod-o pe apă.
ASTA SEARA JOCURI »E POLO IN 

„CUPA PEIMAVERII”
Astă seară de la ora 1905 conti

nuă jocurile de polo pe apă (juJ 
niori) afle etapei a TI-a a „Cup<i 
Primăverii". S-î-nt programate urmă- 
rr^irete întilmiri : Școala sportivă de 
‘■"Wet—‘Șeesăa sport' ă -de eleri, 
CCA. 1— PJwresul Gospodării H. 
C.C.A. ;II-CjF.E.

(seniori și juniori) din 
H-a și a ni-a, precum 
In program sirrt prevă- 
p“ distanțe funoi (40t 
1.580 m.) pentru werift-
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—Era o scenă dintr-un film de 
război. Un film care evoca marea 
epopee a apărătorilor Stalfngradu- 
luu „Zile și nopți". Pe 100 m de 
peliculă asistam la cea mai teribilă 
cursă din viața unui om, la o între
cere în care adversarul era moartea. 
Pe o plajă netedă ca palma, prin 
fața 1 iniilor inamice se tîra un ostaș 
sovietic pnrtînd la piept, ca pe o 
comoară de preț, planurile unui a- 
tac de care depindea soarta unei în
tregi bătălii. Mitralierele țăcăneau 
sinistru, iar plumbul ucigător se în
figea în nisip însemnind prin mici 
nonilețfe de praf locul unde își gă
sise mormîntnL Momentul purta în 
el ceva deopotrivă înălțător și si- 
nistru, era în același timp tragic șf 
pasionant. Și era exclus să nu rămâi 
mut de admirație în fața măiestriei 
cu care tînărul ostaș se strecura 
prin ploa a de gloanțe, folosind cele 
mai n..ici încreți furi ale unui teren 
îngrozitor de plat Și a trecut...

Era o scenă dmtr-im film, dar ea 
a egFndit tin episod real care s-a 
petrecut de nenumărate și nenumă
rate eri în anii de grea încercare 
cînd vilej.i ostași sovietici își apă
ra» patria în Marele Război.

După cum nu încape 
cei care reușiseră 
eraa posesorii unei pregătiri 
totul remarcabile și poate 
înainte,. în zile pașnice, se 
setă în cunse îi® care după 
sosire îi- așteptau cupe și 
ce* se oferă învingătorilor.

★

A pregăti ostași puternici 
zistenti. capabili să înfrunte 
învingă cele mai mari greutăți, a 
pregăti, oameni adevăr ați, iată un țel 
<^.e a stat totdeauna în centrul 

i i’ itelu Arniale Sovietice. 
^Troblema de bază a pregătirii 
zice în armată și flotă, precum 
scopul ei final constă în educarea 
nuf luptător neînfricat, agil, mereu 
în mișcare cu o voință puternică, 
perseverent în atingerea scopului 
propus. Pregătirea fizică devine ast
fel o condrț e de bază a instrucției 
unui Tuptâtor complet și a unui co
mandant priceput.

h
Activitatea sportivă de masă, unul 

din principiile de bază ale mișcării 
de c-diură fizică din U.R.SJD, și-a 
găs:t un teren rodnic de dezvoltare 
în rîndurile armatei sovietice. Spor
tivii din armată s-au găsit în avan
garda practicanților sportului de 
masă, au răspuns primii la toate 
chemările guvernului și partidului- 
La î ianuarie 1935, 89 la sută din 
osteșiî armatei sovietice au trecut

normele complexului GTO gradul 1, 
numeroși au fost cef care au îndepli
nit normele mai dificile ale com
plexului GTO gradul II sau chiar au 
devenit sportivi clas.ficați. Pe acea
stă bază de masă s-a ridicat vertigi-

îndoială că 
asemenea isprăvi 

fizice ct« 
că mai: 
întrecu- 
linia de 
medalii

Și 
U

re-
să

a-

fi
ți 
u-

ti au adus echipei U.R.S.S. 14 me- 
dalii de aur, 11 de argint și 15 de 
bronz contribuind în mod simțitor 
la realizarea marelui succes al spor
tului sovietic.

In rîndul sportivilor militari se- 
numără maeștrii atît de vestiți ca 
dublul campion olimpic și record
man mondial atletul Vladimir Kuț, 
trăgătorii A. Bogdanov V. Roma- 
cenko, D. Bobrun. AL Itkis, K. Kup- 
ko, L. Weinstein, halterofilii A. Vo- 
lobiov și F. Bogdanovski, luptăioru’. 
V. Nikolaev, boxerul V. Safranov, 
patinatorul E. Grțșin, schiorul F- 
Terentiev ș.a. In echipa reprezenta
tivă de hochei a U.R.Ș.S., campioana 
olimpică în 1956, au figurat ÎQ spor
tivi militari în frunte cu faimosul 
Vsevolod Bobrov. Sportivii Armatei 
sovietice au făcut parte din repre
zentativele de gimnastică, pentagon 
modern, fotbal, baschet, polo pe apă 
care au cucerit nenumărate victorii 
în arena internațională.

Mișcarea de cultură fizică
U.R.SB. se mîndrește cu sportivii 
săi militari. Sportivii din lumea în
treagă, iubitori de pace și progres, 
.urează sportivilor din .Armata So
vietică, la sărbătorirea a 40 de ani 
de la înființarea glorioasei armate a 
primului stat al m«ncifcrj!or și ță
ranilor, noi și însemnate succese în 
activitatea lor.

din

I Sport sub soarele Mediteranei
• re.ard ui G re *tei ia aruncarea

va juca fotbal pe gazon I • Basch etbafiștri 
in fermă

Sub soarefe Mediteranei, mai ge
neros ca oricînd în aceasta iarnă, 
tivilatea atletică n-a înti-ziat să 
avînt Primul concurs, priirml recordl 
La prima sa ieșire pe stadion, în ca
drul tmei retmiunr organizate de clu
bul Panathinaikos. atletul Calambacos 
a aruncat sulița la 69,25 m. Perfor
manța corectează vechiul record al 
țării, deținut de același, fiind o bună 
promisiune că în sezonul care a în
ceput sulițașii greci vor depăși granița 
celor 70 m.

ac- 
ia

Pină la marile întreceri de atletism, 
fotbalul rămîne lără rival serios în 
captarea interesului iubitorilor de 
sport din Grecia. Cu tcții urmărim 
desfășurarea campionatului național 
(turneul final). Ia care iau parte 12 
cluburi, calificate din competițiile re
gionale. După 5 jocuri, conduce echi
pa Olympialros Pireu cu T4 puncte, 
urmată de A.E.K. 13 p. șî Parrzthinai- 
kos 12 p. Nu vă grăbiți să spuneți 
că am făcut o greșeaîă în cafcntarea 
punctelor !... In Grecia, o victorie la 
fotbal echivalează eu 3 păruite, uu 
meci ual cu 2, iar înfri^ii se conso
lează cu 1 punct. Deci, Olymniakos, 
dștigînd 4 meciuri față ce tin singur

suliței 
de la

• Și în Grecia se 
Panelîinîos mereu

meci nul 
puncte.

Amatorii sportului cu balonul rotund 
așteaptă cu interes evenimentul fot
balistic de miercuri, meciul interna
țional dintre reprezentativele militare 
ale Greciei și Iranului. Intîlnirea con-» 
tează ca returul meciului de la Tehe-i 
ran, în care fotbaliștii greci au cîști-’ 
gat cu 4—0. Reprezentativa noastră 
are deci toate șansele să se califice 
în semifinalele «npionatiTiii inter- 
militar, în care va avea de înfruntat 
echipa Egintului, învingătccrea neaș
teptată a Italiei.

Vorbind despre fotbal, cred că este, 
interesant să amintesc c problemă . 
care apasă pe specialiștii de la noi. 
Cu ocazia marilor serbări sportive pe 
care fe pregătește clubul Panathinai- 

împli-
— se

Grecia 
După 

numai

are în clasament exact 14

Vladimir Kuț, unul dsn cei mai mari 
sportivi pe care i-a cunoscut omenirea 
a crescut și a urcat treptele măies
triei in rîndul Armatei Sovietice.

ta numeroase compe- 
Forțelor Armate au ob- 
de răsunătoare succese.

nos nivelul teluric și măiestria spor
tivilor militari care ocupă astăzi un 
loc de frunte în ierarhia sportului 
sovietic.

Participînd 
tițiit sportivii 
țintit o serie
Numai în ultimii trei ani întrecîndu-se 
în H4 campionate, competiții de 
cupă etc., ei au obținut 97 de vic
torii. In această 
Armatei și Flotei 
250 de recorduri 
tre care aproape
rioare recordurilor mondiale.

Despre nivelul pe care l-a 
sportul de performanță în 
Forțelor Armate ale U.R.S.S. vor
besc rezultatele sportivilor militari 
Ia Spartachiada Popcarelor șl Jocu
rile Olimpice. E suficient să amio- 
tim că la întrecerile de la Melbourne

perioadă sportivii 
au stabilit peste 
ale U.R.S.S. din- 

100 au fost supe-

atins 
rîndul

UlHmefe confruntări înaintea începerii 
campionatelor mondiale de hochei

Pînă Ia inaugurarea campionatelor 
mondiale de hochei pe gheață au mai 
rămas doar dteva zile. In prezent în 
Europa au sosit echipele Canadei și 
S.U.A. care susțin meciuri de acomo
dare.

Astfel, echipa „ Whitby Dunlops" 
care va reprezenta Canada, a susținut 
în Anglia cîteva meciuri în compania 
echipelor profesioniste. In primul meci, 
canadienii au întîlnit echipa Harringav 
Racers de care au dispus cu 6—2. In 
al doilea meci, susținut în compania 
echipei Brigldon Tigers, au obținut 
victoria cu scorul de 8—2. In sfîrșit. 
săptămîna aceasta, canadienii au evo
luat în Suedia, unde au întîlnit repre
zentativa țării Echipa Suediei, campi
oană a lumii, a fost învinsă cu cate
goricul scor de 13—0.

Joi seara echipa canadiană a sus
ținut un n^ci cu formația reprezen
tativă a Norvegiei, renurtînd victo
ria cu scorul de 5—0 (0—0 ', 1—0 : 
4—0).

Hocheiștii americani, sosiți în Europa 
cîteva zile mai tîrziu, au susținut pri
mul meci în Anglia tot în compania

echipei I Izrrirgay._ „r Racers, la care an 
pierdut eu scorul de 5—4. In al doilea 
mea, cu Paisley Pirates, hocheiștii a 
mericani au câștigat cu 4—2, iar în 
a treia bitîliure au fost învinși de 
Wembley Lions cu 7—6. Pierind apoi 
în Elveția, echipa S.UJL a întîlnit la 
Zurich reprezentativa țării de care a 
dispus cu 13—1.

Echipa Uniunii Scvtetee și-a încheiat 
pregătirile și a plecat în Suedia. 
Acolo va susține cîteva înfiîniri ami
cale cu echipe de tfub, continuîndu-și 
apoi călătoria Ia Oslo.

In cursul săptămîrui viitoare, toți 
partfcrparrțn la campionatele mondiale 
se vor afla la Oslo, urtnînd ca vineri 
28 februarie să aibă loc inaugurarea 
competiției.

kos, pentru vara aceasta — la 
nirea a 
vor juca 
mecruri 
cum se 
terenuri- 
te greu 
a Greciei. Dar cu prilejul festivităților 
amintite, clubul Panaltiinaikos s-a de
cis la aceste sacrificii materiale, mai 
ales că printre echipele invitate să 
participe la turneul, jubiliar se numără 
asemenea nume celebre ca Real Ma
drid și Millionarios Bogota. Deocam
dată,. ca o avanpremiera a jubileu
lui, cei de Ia Panathinaikos au orga
nizat un mare... bal, în timpul carna
valului. La vară, în afara turneului 
de fotbal (datele nit sînt încă fixate) 
se vor desfășura importante compe
tiții în alte ramuri de sport, printre 
care și un mare concurs internațional 
de atletism, la care vor fi invitați cam-’ 
pioni și recordmani din multe țări 
ale hunii.

Pentru sfîrșit, o știre din baschet. 
Echipa Panellinios, viitoarea adversa
ră a campioanei Romîniei în „Cupa 
campionilor europeni", este fruntașă și 
în campionatul național pe anul în 
curs. Panellinios a cîștigat toate cele 
patru meciuri susținute pînă acum și 
se află în fruntea clasamentului. Deci, 
atenție baschetbalist! romîni !

ELLIE SPOR IDIȘ 
corespondentul ziarului 

Sportul popular" în Grecuț

50 d? arri de existență 
pentru prima oară în 

de fotbal pe gazcn 
știe, pînă acum avem 
de zgură, gazonul fiind foar- 
de întreținut în clima uscată

Frăția de arme roaiîno-sovîetîca

ude/w- Ifofoa,, fadieceLea, didrd
După ce luptaseră zile și nopți, 

în strînsă legătură cu divizia sovie
tică 78, de sub comanda generalului 
maior Mihaiifov ți cu divizia sovie
tică 337 de sub comanda colonelului 
Goroibeț, la 8 noiembrie 1944 ostașii 
români din divizia a 3-a. vînători de 
ruin’' ajunseseră la Tisa. In avan
gardă era batalionul de moți din 

Abrud, care avea misiunea să 
țeze iliiivint în dreptul localității 
sakezi.

Ptatenul 1 din compania I, 
mandat de sublocotenentul Sir sac. se 
avîntă primul să înfrunte apa și fo
cul inamicti'.ui. Ajunge pe malul ce
lălalt, avîrtd doi mor ți și nonă răniți.

In aceeași noapte, compania a 3-a 
pe care o comandam, trebuia să 
treacă fltivftrJ și să sprijine lărgirea 
capului de pod făcut de primele e- 
șaleane române și. sovietice. La mie
zul nopții ne îndreptăm ș' noi spre 
„plajă". ..Plajă" era un fel de a 
spune, fiindcă. în realitate, erau nu
mai câțiva metri pătrați de nisip.

Noaptea era neagră 
Ascunși sub mal, 
cîțiva ostași sovietici 
așteptau. ’ _
putere șf vorbim în șoaptă, 
mult, prin

— S-au
— Nu !... Trag tot așa de tare 

și aseară.
— Bărcile sînt bune ?
— N-ave ți nici o. grijă.
— De unde sîrttețr ?
— De pe Volga... Luntrași 

Volga....
— Atunci e bine... înseamnă 

cunoașteți meseria asta...

simțiți, 
ducem

ne-am

for-
Ti-

co-

ca păcura, 
printre tufișuri, 

cu bărci ne 
Ne strîngem mîinile cu 

mai
semne •_
m.ai liniștit hitleriștii?

de

ca

pe

că

— Fiți liniștiți... Nici nu 
eînd vă trecem dincolo... Vă 
pe curent ca vîntuf.

Am tras bărcile Ia mal, 
urcat cîte patru în cîte o barcă și
cu inimile strînse de emoție am por
nit.

Lopețile se înfig adine. Bărcile a- 
llmecă ușor, dar deodată încep „să 
latre" lutleriștii de pe mal. Trag cu 
artileria și cu aruncătoarele. Proiec
tilele cad în apă și tromba uriașe 
se ridică în jurul bărcilor. Un val 
se ridică peste barca noastră. Uzi 
pînă la piele, scoatem gamelele și 
aruncăm apa. Mai cade un proiectil 
în apropiere... altul...

Ne culcăm pe fundul bărcilor, căci 
au început și rafale de arme auto
mate. „Piu... piu... piu... piu..." șuieră 
gloanțele pe deasupra bărcilor. Lun- 
frașii s-au așezat în genunchi și 
vîslesc din toate puterile. Sudoarea 
le curge gîrlă pe față căci vîslesc 
din răsputeri să ne 
grabă la mal.

Prin negura nopții 
și barca se înfige în

— Am ajuns !... Gata !... Coborîțil... 
ne spun luntraș'i.

Ne luăm rămas bun de la ei și ne 
adunăm sub mal. Cu privirea și cu 
gîndul, îi însoțim pe luntrașii so
vietici pe drumul plin de primejdii 
pe care au pornit din nou să aducă 
alt eșalon. Noi sîntem acum la mal, 
cu picioarele pe părnfnt. Avem o 
cută de teren, un tufiș, o groapă, 
un mal unde să ne adăpostim 
fccu' inamicului. Dar ei? Mereu 
pericol, sub ploaie de proiectile

ducă mar de

zărim sălciile 
m>al.

de 
în 
Ș>

gloanțe, iar sub ei— apă adîncă de 
15 m.

Pornim pe malul Tisei. E beznă 
de nu vezi nici la doi pași.

Ocupăm o poziție. Dimineața ve
dem în dreapta noastră plutoane de 
infanterie sovietică. Ei au trecut Tisa 
mai spre nord Nu mai avem nici 
o teamă, deoarece sovieticii au reu
șit să 
așezat

Pe 
nului 
„Compania 
sprij ină

treacă și aruncătoare și le-au 
în poziție de tragere.
înserat comandantul batalio- 
îmt trimite nrr ordin scurt: 

a 3-a ia legătura și 
compania sovietică coman

dată de căpitanul Krupin în fața 
localității Tisakezi". Pe căpitanul 
Krupin l-am găsit într-un adăpost, 
Ia cotul Tisei. Era un bărbat de 
vreo 3(J de ani. mic de statură, yoios. 
Cînd a auzit că am venit să-l spri
jin, m-a bătutțpe umăr și mi-a spus 
că e bucuros, deoarece ostașii romînj 
sînt curajoși șl știu să lupte. Mai 
mult prin semne înțeleg că îi plac 
mult ostașii cu berete (vînătorii de 
munte) pe care i-a văzut luptînd Ia 
Debrețin, la Haidubbscmanyi și în 
alte locuri.

Un agent a plecat să aducă com
pania la noua poziție. Căpitanul Kru
pin a băgat mîna în firida adăpos
tului și a scos un bidon. înainte de 
a mi-1 întinde, a vorbit ca ia un ban
chet : .

— Tovarășe locotenent, în cinstea 
armatei romîne, în cinstea companiei 
tale, în cinstea prieteniei care se 
leagă, aici, pe front. între popoarele 
sovietice și poporul romîn, să bem aceas
tă vodcă rusească. Nu știam rusește, 
dar acolo, în adăpostul de pe malul

Tisei, inimile noastre de ostași sim
țeau tot ce ne spuneam în graiuri 
diferite.

Zgribuliți sub foaia de cort, ascul- 
tînd șuieratul vîntulirf și bătaia ploii, 
am închinat cu căpitanul Krupin 
pînă am golit bidonuL Prin inter
pret, am vobit despre cei de acasă, 
despre cei dragi, despre planurile 
de după război...

Cînd a venit unitatea, am ocupat 
poziție în stînga companiei sale și 
am întocmit amîndoi pianul de atac. 
Am controlat pîndarii din linia în- 

tîi, situată la 70—80 m. de nemți, 
și din ochi parcă ne întrebam:

— Ce zici ?... Să începem .?...
— Da! Da ?... Să începem!
Era ora 3 noaptea. Căpitanul Kru

pin a intrat în groapa unui 
și a dat comanda : „Foc 1“.

C armă automată a început 
cănească în noapte. Apoi a 
alta... șî alfa... toată linia de foc a 
sovieticilor și romînilor. Nemții au 
răspuns aruncând mai întîi rachete, 
care luminau cîmpul ca ziua. Proiec
tilele trasoare țișneau dintr-o parte 
și din alta, zburau, se încrucișau în 
aer ca într o horă nebună.

Din gropi s-au desprins umbre în 
mantăi cenu i și kaki și au plecat 
tîrîș sau în salturi spre casele de 
la marginea satului. In stînga, o 
grupă de vînători de munte a încon
jurat o casîi și strigă nemților să 
se nretea. Nn vor. Ostașii aruncă 
grenade ge a rituri, Ia ușî. TTn Ostas
a găsit undeva un bidon cu benzină

și dă foc casei. Flăcările luminează . 
partea stingă a sateliții. arătînd osta
șilor sovietici și romîni calea spS 
fiecare cuib de rezistență. Intr-o 
casă găsim zeci de F e telefonice. 
Se vede bine că aici a tc.t postul 
de comandă al unui batalion. ,,Fritz" 
n-a apucat să ridice decît centrala 
telefonică. încolțit din toate părțile, 
a întins-o și de la Tisakezi. Capul 
de pod era de acum lărgit. Dinspre 
Tisa se vedeau alte unități sovietice 
și românești care veneau să măreas
că rîndurile celor care porneau îri 
urmărirea inamicului spre Szakata1, 
'Miscolz ș.a.

*

pîndar

să ță- 
pornit

Au trecut de atunci peste treisprezece 
ani. Adeseori, întîlnesc ofițeri satt 
ostași care au luat parte, alături de 
armata sovietică, la luptele de Ta 
Debrețin, Tisakezi, munții Btik ș.J. 
Ne reamintim cu drag și err.oție, fie'? 
care zi, fiecare noapte de luptă. Nu 
știm pe unde sînt acum luntrașii 
de pe Volga care ne-au trecut într-o 
noapte Tisa. Nu știm pe unde este 
inimosul căpitan Krupin. De aceea, 
de ziua Armatei Sovietice, folosim 
acest prilej de sărbătoare, pentru a le 
trimite tuturor un cald salut din 
partea celor care au luptat alături 
de ei pentru înfrîngerea fasciștilor 
pentru o viață nouă, pașnică și lu
minoasă.

ION DULÂM.IȚA 
căpitan în rezervă



propune: J|

de 
un 
Și 

lu- 
va-

competiții

Precizam în articolul nostru pre
cedent că recent încheiatul turneu 
final al concursului republican 
handbal de sală a constituit 
pas înainte în acest sport. 
— spuneam atunci — că acest 
erai a fost dovedit nu numaj de
tearea unor noi tormații, care au evo
luat cu succes in întrecere, ci și de 
Hisăși volumul mult mai mare al 
•ompetițiilor prevăzute în calendarul 
competition al.

Vorbind însă despre
ne-am referjt numai la cele cu ca
racter intern, deoarece în privința 
intîlnirilor internaționale am conti
nual și anul acesta să păstrăm o 
■ejustițicată rezervă. Pe scurt, e- 
Chipi noastră masculină a participat 
la un turneu pregătitor în R. D. 
Germană șî R. F. Germană, iar 
peste cîteva zile se va alinia la star
tul Campionatelor mondiale. In a- 
fctră de aceasta, echipa feminină 
Lokomotiv Virovitica a întreprins un

„Cupa Dunării" |j H jț ]
Prima ediție s-ar putea

iarna viitoare
turneu în țara noastră. Acesta este 
tot calendarul internațional și noi 
il considerăm insuficient.

Pentru că peste cîteva zile echipa 
masculină a țării va lua parte la 
Campionatele mondiale, întrecere la 
care participă cele mai bune 
din lume, vom face astăzi o 
nere intru realizarea căreia 
lua primele legături chiar la 
campionate. Despre ce este vorba ? 
Ziarul nostru propune ca în iarna 
acestui an să se organizeze la Bucu
rești un turneu fulger de handbal 
î-n 7 dotat cu „CUPA DUNĂRII".

La o asemenea competiție ar putea 
participa. în afara reprezentativei ță
rii noastre, echipele selecționate ale 
U.R.S.S.. Iugoslaviei, Ungariei, Ceho
slovaciei. Austriei, R F. Germane 
și. eventual. R. D. Germane. In pri
vința ultimelor două echipe facem 
precizarea că. avînd în vedere că, 
la actuala ediție a Campionatelor 
mondiale cele două țări sînt repre-

echipe 
propu
se pot 
aceste

desfășura — eventual 
la București
zentate de o singură echipă și la 
„CUPA DUNĂRII" ele ar putea a- 
linia tot o echipă comună.

Valoarea formațiilor care vor par
ticipa la o asemenea competiție va 
ridica nivelul jocurilor, situînd în
trecerea printre cele mai reprezen
tative turnee ce handbal în 7 orga
nizate în Europa. Și pentru a face 
jocurile și mai atractive s-ar putea 
adopta sistemul de disputare „ful
ger". mult folosit în străinătate. In 
acest fel s-ar reduce simțitor și chel
tuielile necesare pentru organizarea 
competiției, care în acest caz, nu 
ar dura mai mult decît 2—3 zile.

Ca încheiere vom sublinia faptul 
că pentru marea masă de jucători 
de handbal în 7. prezența unor echi
pe de valoarea celor enumerate mai 
sus ar constitui un excelent prilej de 
a învăța, de a-și ridica măiestria, 
imprumutînd din tehnica excelenților 
jucători care compun formațiile in
vitate.

11 țâri au confirmat participarea la turneul 
internațional de juniori din Luxemburg
• Au fost stabilite datele de disputare a jocurilor • Tragerea la sorți a grupelor și 

martie la Bruxelles • locuri și In R. F. Germană,

chipă joacă cu celelalte și se întoc
mește un clasament): la 4, 6 și 8 a 
prilie în grupele A și B, la 5, 7 și 
9 aprilie în grupele C și D. Semifi
nalele vor avea loc la data de 11 
aprilie, finala pentru locul 3 la 12 a- 
prilie, iar finala turneului la 13 apri
lie în orașul Luxemburg.

De data aceasta — pentru a evita 
riscurile financiare — federația luxem- 
burgheză a hotărît ca o parte din jo
curile pe grupe (din faza preliminară 
a turneului) să se dispute în orașe- 
din R.F. Germană, Belgia și Franța, 
[n vederile acestei federații stau ora 
șele: Aachen, Trier, Neunkirchen și 
Saarbrficken (R.F. Germană), Namur, 
Liege, Verviers și Arlon (Belgia).

Cititorii noștri știu. că anul acesta 
tradiționalul Turneu Internațional de 
juniori (fost F.I.F.A.) se va desfă
șura în organizarea federației luxem
burgheze de fotbal. Datele de dispu
tare au fost fixate între 4 și 13 a- 
prilie.

Comisia de juniori din cadrul U- 
niunii Europene de Fotbal a stabilit 
ca Turneul să se dispute în două fa
ze. de altfel, ca și la precedentele e- 
diții: o fază cu jocuri pe grupe și 
alta (semifinale și finale) cu jocuri 
eliminatorii. Cele 16 țări care și au 
anunțat participarea vor fi împărțite 
în patru grupe a patru echipe. Joc't- 
rile din cadrul grupelor se vor dis
puta după cum urmează (fiecare e-

Belgia

Sedan, 
Nancy 
se va

ți Franța

Longwy, 
(Franța), 
juca în

programului la 1

Forbach, Metz și 
In Luxemburg 

orașele: Luxem
burg, Esch, Dudelange, Differdange, 
Rodange etc. Cantonamentul general 
— locul und? vor fi instalate echj- 

a fost stabilit 
la 15 km. de

fi programate 
stabilite în

Turneul Petrolului Ptaești ii Orientul Mijlociu
— De vorbă cu antrenorul ilie Dană despre intilnirile 
din Liban, Egipt și Siria, despre adversari și rezul

tate și despre... campiona t —

Petrolul Ploești s-a înapoiat joi 
după-amiază în țară, dar pe Oană nu 
l-am întîlnit decît ieri dimineață. 
Puțin cam obosit, e drept, dar bucuros 
că se vede din nou în țară, Oană 
și-a păstrat intactă buna dispoziție și 
după schimbul de urări ocazionale, 
am trecut direct la subiect: turneul în 
Liban,. Egipt și Siria.

— „Ă folosit echipei acest turneu?"
— „Fără discuție — ne-a răspuns 

Oană-, Și ne-a folosit din mai multe 
puncte de vedere. In primul rînd, 
jocurile acestea au contribuit la ma
turi zarea echipei, ceea ce n-am fi 
reușit într-un sezon întreg în țară, cu 
partide indigene. Jucătorii noștri n-au 
mai jucat crispați, timorați. Cu fie
care îneci în plus, au fost mai calmi 
și mai siguri de ei, desfășurînd un 
joc de calitate la valoarea lor reală. 
Ih al doilea rînd. întîln’rile ne-au aju
tat să ne completăm pregătirea și 
prin aceasta — în al treilea rînd — 
să ameliorăm calitatea jocului. Toate 
la un loc ne-au dat ocazia să avem 
comportări bune și chiar foarte bune, 
atrăgîndu-ne aprecierile elogioase ale 
specialiștilor din Liban. Egipt și Si
ria, ceea ce a însemnat de fapt și o 
bună reprezentare a fotbalului din 
țara noastră.

„O dovadă o constituie faptul că 
PENTRU IARNA 1958—59 NI S-AU 
PROPUS DOUA TURNEE PENTRU 
DOUA ECHIPE ROMINESTI DINTRE 
CARE I NA PETROLUL: UNUL IN 
LIBAN SI SIRIA, ALTUL IN EGIPT 
ȘI IRAN". ...

— .Jucătorii n-au resimțit oboseala
turneului?" ,

— „Puțin și aceasta îți Egipt, unde 
am jucat din două în două zile. In 

general însă, deși cu efectiv restrîns 
de jucători (15). am suportat rigorile 
acestui turneu, reușind și o comple
tare a pregătirii Foarte buni au fost 
tot timpul Topșa, Marinescu și D. 
Munteanu. Zaharia a început turneul- 
excepțional, dar l-a terminat sub va
loarea Iui. ratînd cele mai multe oca
zii (deși, el a înscris cele mai multe 
goluri: 12 din 29). Inconstanți- au 
fost: Neacșu, Sfefcti. Marosi. Fronea 
și Tabarcea. Satisfăcător A. Muntea
nu"

— „Ce s-a intimplat la Port Said, 
Cairo și ultima dată la Beyruth?"

— „Rezultatele ne puteau fi favora
bile țoale, dar... La Port Said (3-3) 
unde am jucat foarte bine, în repriza 
a doua — cînd conduceam cu 2—0, s-a 
pornit un vînt puternic, care a întors 
mingea mereu țn terenul nostru (ju
cam contra vîntului). Și n-a fost de
loc ușor. Maroși a primit un gol Be la 
40 de m.l... La Cairo (1—2), am ju
cat sub valoarea noastră, iar Nacional 
— cea mai bună echipă egipteană — 
s-a comportat foarte bine. Totuși, am 
ratat multe ocazii, cu care am fi putut 
scoate măcar un meci nul. Iar la 
Beyruth (0—1) selecționata libaneză 
(care învinsese cu 1—0 mai înainte ne 
Szeged) după ce a marcat în min. 
12, s-a retras într-o apărare sistem 

beton, peste care am trecut greu. Zia
rul „L’ORIENT" a și scris după meci 
că „Selecționații — ca să-și apere a- 
vantajul — au jucat toți portari", iar 
despre victorie că nu bucură, pentru 
că, în fond, între fotbalul libanez și 
cel european a rămas prăpastia

— „Și acum, ce proiecte aveți?"
— „După cîteva zile de repaus, 

reluăm pregătirile pentru campionat, 
care ne interesează în mod deosebit. 
Avem de apărat un loc la care nu 
sîntem dispuși să renunțăm".

(P- g )

pete participante —• 
în localitatea Mondorf, 
Luxemburg.

Orașele unde vor 
meciuri n-aîi fost încă
mod definitiv. Operațiunea aceasta se 
va face cu prilejul tragerii la sorți 
a grupelor si meciurilor primei etane. 
TRAGEREA LA SORTI A FOST 
FIXATA LA I MARTIE LA BRUXEL
LES, sediul comisiei de juniori dm 
cadrul U.E.F.A. Un lucru însă, se 
știe sigur: că semifinalele și finM'de 
vor avea loc numai în orașe din Ma
rele Ducat, cum se numește Luxem
burgul.

Stabilirea orașelor de disputare a 
meciurilor va ridica însă o rob!' ’ â 
destul de importantă, avînd în ve
dere că echipele urmează să joace 
din două în două zile: aceea a de
plasărilor de la locul cantonamentului 
pînă în orașele unde vor fi progra
mate partidele. Printre orașele viza
te, unele se găsesc la distanțe destul 
de mari și. deci, deplasările sînt 
obositoare: 156 km. pînă la Namur G 
Aachen. 152 km. pînă la Liege, 135 

km. pînă la Verviers, 120 km. pînă 
la Sedan. Și aceste distanțe trebuie 
parcurse dc două ori (dus și întors). 
Există o dispoziție ca aceste distanțe 
să nu depășească 100 km., dar cum 
se vede, excepțiile nu sînt excluse. Și 
aceasta pe socoteala juniorilor...

In ce privește confirmările de par
ticipare, ultimele știri sosite d -u ca 
sigură prezența echipelor reprezenta 
five din: Anglia, Italia, Belgia, Ro- 
minia, Franța, Cehoslovac a, Bulgaria. 
Grecia, Austria — deținătoarea Cupei 
Turneului —, R.F. Germană și Lu
xemburg. Deci, în total 11 țări.

U.R.S.S.—R. P. Bulgaria
9-7 la lupte libere

In Palatul Sporturilor din Moscova 
a avut loc meciul dintre reprezentati
vele de lupte libere ale U.B.S.S. și 
'R.P, Bulgaria. Luptătorii sovietici au 
învins cu 9—7, cîștigînd 4 întîlnici.

CONCURSUL CU PREMII
AUIAR£LUMJOȘȚRu/j

ÎNTREBAREA Nr 1
(5 puncte)

Ce se întîmplă dacă într-o partidă 
de șah, în care ambii, parteneri se 
află în mare «criză de timp”, cade 
aitît sbegulețul unuia cît și al celui
lalt ?

ÎNTREBAREA Nr. 2 
(10 puncte)

este deiținiatonul recordului 
al țării noastre la haltere

Cine
absolut
Și cu ce performanță ?

CUPON DE CONCURS 
Nr. 5 (etapa a II-a)

ȘTII SPORT ?
SPORTUL POPULAR nr. 3160

SOLIDARI CU LUPTA POPOARELOR
DIN COLONII

își manifestă in ziua deIn fiecare an. întreaga omenire progresistă
21 februarie solidaritatea cu lupta pe care popoarele o duc împotriva 
odiosului sistem colonial, solidaritatea cu cei ce trudesc și cu tineretul 
din colonii.

In acest an. ziua de 21 februarie s-a sărbătorit sub impulsul suc
cesului crescind al mișcării de eliberare națională din colonii.

In ciuda lipsei de sprijin și condiții, sportivii țărilor coloniale 
afirmă pretutindeni datorită marelui lor talent. De o faimă mondială 
bucurat sau se bucură sportivi născuți in colonii ca: El Ouafi, Mimoun, 
Alphons Halimi, Ben Barek, Thiam Papa Gallo, Njo Lea, Mac Donald 
Bailey. Roger Antoine etc., etc. Dar „escadronul negru' 
trimită elemente de valoare spre primul plan al 
noastră înfățișează trei minunați fotbaliști de pe 

achiziții care evoluează in echipa de fotbal Sete. 
Anoh și Yapi (de la stingă la dreapta).

i" nu a încetat să-și 
Aportului. Fotografia 
Coasta dir Fildeș, noi 
Numele lor: Akouate,

MANCHESTER UNITED 
a reintrat cu o

In seara zilei de miercuri, 60.000 
spectatori — dintre care multi pur
tau doliu la braț — au umplut pînă 
la refuz tribunele vechiului stadion 
Old Trafford din Manchester, pentru 
a asista la primul joc al echipei Man
chester United, după tragicul accident 
de avion suferit acum două săptămîni. 
Gazdele în rîndurile cărora apăreau 
numai ăoi jucători din vechea forma-, 
ție (Gregg și Foulkes) au primit re
plica echiuei Sheffield Wednesday, in
tr-un meci contînd pentru optimile de 
finală ale Cupei Angliei.

Noii echipieri ai lui Manchester U- 
nited s-au comportat la înălțimea pre
decesorilor lor Deși mulți dintre ei 
(membri ai echipei de juniori și re
zerve) nu mai jucaseră într-itn meci de 
o asemenea importanță, comportarea 
lor a întrecut așteptările celor mai 
pasionați suporteri. Meciul s-a termi
nat cu o victorie categorică a lui 
Manchester United: 3—0 (1—0). Punc
tele au fost înscrise de Brennan (2) 
și Dorsen. In echipă a debutat un 
singur jucător achiziționat: Ernie Tay
lor. Iată de altfel formația utilizată 
de învingători: Gregg — Foulkes. Gre
aves — Goodwin. Copp, Crowd eu — 
Webster E. Taylor. Dorsen. Peirson. 
Brennan.

La Miinchen, patru dintre titularii 
echipei — Morgans, Violett, Scanlon 
și Wood — răniți niai ușor, au ascul
tat o transmisie telefonică specială a 
desfășurării meciului. Lui Matt Bus
by i-a fost adus la cunoștință rezul
tatul, după terminarea meciului.

Viitoarea adversară a lui Manches
ter United în Cupa Angliei este West 
Bromwich Albion, a patra clasată din 
prima ligă. West Bromwich s-a califi-

ÎNTREBAREA NT. 3

(13 puncte)

Oricît de bun călăreț ai fi, se în- 
tnr.plă foarte rar să închei un con
curs cu atitea probe oficiale și va
riate, fără nici o penalizare. Și totuși 
la concursul internațional de călă
rie desfășurat anul trecut la Bucu
rești, a existat vn astfel de caz. 
Cvncașteți numele călărețului și al 
cilului, dare au coalizat această 
performanță excepțională ?

victorie la scor
cat . în dauna lui Sheffield United, pe 
care a învins-o (tot miercuri, în reju- 
care) cu 4—1. Două din golurile în
vingătorilor au fost opera lui Derek 
Kevan, centrul înaintaș care candidea
ză la postul rămas vacant în naționala 
Angliei, în urma tnorții lui Tommy 
Taylor.

Moartea 
lui Duncan Edwards

După cum anunță agenția France 
Preșsc, cunoscutul jucător de fotbal 
Duncan Edwards a decedat la spitalul 
din Miinchen in urma rănilor grave 
suferite în accidentul de aviație în cajd 
și-au găsit moartea alți 7 jucători W 
echipei Manchester United. Duncan 
Edwards în vîrstă de numai 21 de ani, 
de 18 ori internațional, era considerat 
ca unul dintre cei mai buni jucători 
englezi în postul de mijlocaș stînga. In 
1957 Edwards a făcut parte din 
echipa de tineret a Angliei care a 
jucat la București. (Agerpres)

PE SCURT
BASCHET:

Astă-seară, 
Milano, se desfășoară 
reprezen.ftati veie masculine 
ale Uniunii Sovietice și Italiei.

FOTBAL: Honved și M.T.K.
în Iugoslavia

In cadrul turneului pe care-1 Între
prinde în R.P.F. Iugoslavia, echipa 
Honved a susținut Ia Subotica primul 
meci, în compania formației Spartak. 
Intîlnirea s-a terminat la egalitate: 4-4. 
după' ce la pauză iugoslavii conduceau 
cu 4—2. La Zagreb. M.T.K. a Învins Di
namo cu 4—2 (2—1).

ÎNOT : Nou record mondial
La Melbourne, tînăra înotătoare Use 

Konrads (în vîrstă de 13 ani) a înotat 
880 y. liber în 10'16,2. Performanța co
rectează cu 1.5 sec. vechiul record mon
dial care-i aparținea.

ȘAH : Bîkova a redus din handicap
Flisabeta Bîkova a cîștigat cea de a 

7-a partidă a meciului cu * ‘
Ompioana mondială de 
acum cu 4—3.

VOLEI : Naționala 
învingătoare la

Azi, Italia — U.R.S.S. 
la Palatul Sporturilor din 

meciul dintre 
de baschet

Olga Rubțova. 
șah conduce

bulgară 
Paris

Meciul dintre reprezentativele mascu
line de volei ale Franței și R.P. Bulga
ria a revenit ultimei cu scorul ’ “ “
(15— 1Q 15—8, 15—13)

ATLETISM : Preussger 4,52
La Leipzig, cunosoutul săritor 

jina Manfred Preussger (R. D. Ger
mană) a realizat cea mai bună perfor
manță euix>peană' pe teren acoperit să
rind 4,52 m.

de 3—9


