
de după aceea, Comso-

Din glorioasa istorie 
a Comsomolului

Gloriosul Comsomol Leninist a 
fost creat în perioada înfăptuirii și 
consolidării Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie.

De la înființarea sa și pînă în 
zilele noastre, de-a lungul celor 40 
de ani de existență, Uniunea Tinere
tului Comunist Leninist a dovedit 
prin devotamentul său, în cele mai 
grele lupte, prin eroismul și entu
ziasmul cu care a răspuns chemări
lor partidului, că merită să fie de
tașamentul de frunte al tineretului 
sovietic, rezerva de miine a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice. 
Educați de P.C.U.S. în spiritul unei 
nemărginite dragoste față de patrie 
și față de popoarele lumii, comso
moliștii participă cu elan nestă
vilit la construirea comunismului.

Istoria Comsomolului se identi
fică cu marile lupte și victorii ale 
poporului sovietic în anii de după 
înlănțuirea Marii Revoluții din Oc
tombrie. Conduși de comuniști, ti
nerii leniniști au dat dovadă de 
înalte calități morale încă din pri
mele zile de existență a statului 
sovietic. Pentru vitejia pe care a 
dovedit-o în luptă pe fronturile 
războiului civil, Comsomolul a fost 

_ decorat în 
gu| Roșu".

In anii 
moțul și-a adus însemnata sa con
tribuție la înfăptuirea mărețului 
plan leninist de transformare a Ru
siei înapoiate într-un stat socialist, 

[• cu' o industrie și agricultură socia
listă puternică. In anul 1931, pentru 
meritele sale deosebite pe frontul 
construirii socialismului, Comsomo
lul a fost decorat cu „Ordinul Stea
gul Roșu al Muncii".

Au urmat anii grei ai celui de 
al doilea război mondial, cind fas
ciștii germani au atacat mișelește 

ț țara sovietică. Milioane de comso- 
moliști s-au înrolat în Armata So- 

) vietică sau în detașamentele de par- 
i tizani, luptînd cu prețul vieții lor, 
) pentru apărarea patriei sovietice, 

pentru alungarea cotropitorilor, 
* pentru zdrobirea fascismului. Ni- 
l colae Gastefo, 
’ sov, Oleg Coșevoi, 
L- ’ demianskaia, iată

1928 cu „Ordinul Stea-
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fotbaliștii turci sînt de două zile 
oaspeții Capitalei

Fotbaliștii turci sînt oaspeții Bucu- 
reșthilui de marți seara, cind au sosit 
pe calea aerului direct dc la Bruxel
les, unde duminica trecută au întâlnit 

mația Belgiei. Oaspeții — cu care 
- s.n luat legătura în cursul zilei de 
’■feri — sînt încă sub impresia meciu
lui, pe care-1 consideră ca un succes

in „Cupa Europei” la fotbal 
nu se schimbă jucători 

Hotăririle U. E. F. A,
Paris 29 (Agerpres). —
Comisia de organizare a Cupei Europei 

lnter-(ări la torbal s-a întrunit la Paris pen
tru a lua o serie de hoiărîri în legătură 
cu desfășurarea acestei competiții.

Comisia a hotârit ca pentru prima ediție 
a Cupei Europei sâ nu se admită înlocuirea 
jucătorilor.

în sfîrșit, au fost omologate rezultatele 
Tnregistrate pînă acum (U.R.S.S. — R.P. Un
gară 3-1 și franța - Grecia 7-1] și s-a defi
nitivat calendarul viitoarelor întiiniri.

lată datele meciurilor din optimile de fi
nală care se vor termina în anul 1959 : R.P. 
Romîna — Turcia ; 2 noiembrie la București 
(arbitri elvețieni) și 29 aprilie 1959 la Istan
bul (arbitri iugoslavi) ; Franța - Grecia meci 
retur : 3 decembrie 1958 la Atena (arbitri 
italieni) ; R.P. Bulgaria — Iugoslavia : 31 
mai 1959 la Belgrad (arbitri romini) și 25 oc
tombrie la Sofia (arbitri din R.F. Germană) ; 
R.D. Germană - Portugalia : 24 mai 1959, 
1a Leipzig (arbitri cehoslovaci) și 27 iunie la 
Lisabona (arbitri spanioli) ; Austria — Nor
vegia : 20 mai 1959 la Oslo (arbitri din R.D. 
Germană) și 23 septembrie la Viena (ar
bitri greci) ; R.P. Polonă - Spania : 21 iu
nie 1959 la Varșovia (arbitri maghiari) și 4 
octombrie ta Madrid (arbitri englezi) ; 
U.R.S.S. — R.P. Ungară meci retur : 27 sep
tembrie 1959 la Budapesta (arbitri polo
nezi ].

Meci preliminar t Irlanda de Sud - R. Ce
hoslovacă : 5 aprilie 1959 la Dublin (ar
bitri begieni) și 10 mai la Praga (arbitri 
francezi). învingătorul acestui meci va în- 
tîlni tot in cursul onului 1959 echipa Da
nemarcei, 

nume dan rândul neînfricaților 
eroi ai acelor ani. Pentru meritele 
sale excepționale în Marele Război 
de Apărare a Patriei, Comsomolul a 
fost decorat în 1945 cu cea mai 
înaltă distincție „Ordinul Lenin".

In anii de după război, tineretul 
leninist și-a pus întreaga sa capaci
tate de luptă și muncă eroică în 
slujba măreței opere de refacere a 
eoooomiei țării. Pentru această 
contribuție, el a fost distins pen
tru a doua oară cu „Ordinul 
Lenin".

Astăzi, Comsomolul leninist, sub 
conducerea P.C.U.S., mobilizează și 
însuflețește tineretul sovietic la lup
ta pentru înfăptuirea visului de aur 
al omenirii : comunismul. In reali
zarea mărețelor opere ale Uniunii 
Sovietice pe drumul comunismului, 
comsomoliștii se găsesc, alături 
de comuniști, în primele rân
duri. Astfel: 350.000 de tineri
au participat la valorificarea a 36 
milioane hectare de păinînturi înțe- 
lenite ; 400.000 de trimiși ai Com
somolului au ridicat pe pătninturi 
nelocuite, în taigă și în stape, 
noi uzine și mine, au con
struit căi ferate noi; peste 650.000 
de tineri și tinere au plecat să lu
creze ca crescători de vite (aceasta 
după absolvirea școlii de 10 ani), 
pentru ca Uniunea Sovietică să 
poată întrece Statele Unite în pro
ducția de carne, lapte și unt pe cap 
de locuitor.

Comsomoliștii se găsesc și în pri
mele rinduri ale sportivilor sovietici, 
ale căror performanțe au ridicat 
sportul sovietic pe o înaltă treaptă 
în ierarhia mondială.

Toaâe aceste realizări au fost po
sibile datorită faptului că tinerii le
niniști sînt educați în spiritul învă
țăturii marxist-leniniste despre rolul 
mișcării revoluționare a tineretului, 
sub permanenta conducere și îndru
mare a Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice.

Aceste cîteva file din istoria Com
somolului leninist sînt o pildă itiăl- 
țătoare pentru toate organizațiile 
comuniste de tineret, pentru toți ti
nerii progresiști din lume.

pentru fotbalul turc și ca rezultat 
(1 — 1) și ca joc.

După cum ne-au declarat oaspeții, 
meciul este așteptat cu mult interes în 
Turcia, mai ales datorită caracterului 
lui oficial. Această partidă internațio
nală este a cincea între reprezentati
vele A ale celcr două țări. Ultima a 
avut loc la 15 aprilie 1928 la Arad 
(4—2 pentru Romînia).

„Jucătorii noștri sau pregătit cu 
multă atenție în vederea acestor două 
meciuri (n.r. este vorba de întâlnirile cu 
Belgia și Romînia) ne-a spus dl. Or
han Apak, președintele federației de
fotbal din Turcia. Noi vom juca pro
babil fără Turgay, portarul nostru ti
tular, care este bolnav. El a venit însă 
la București. La Bruxelles, tinărul Oz
can care l-a înlocuit s-a comportat 
foarte bine. în general, la Bruxelles 
echipa noastră s-a arătat în formă și 
rezultatul obținut este meritoriu. For-

Lurti după-amiazâ, pe stadionul 
Constructorul, își unduiau faldurile în 
adierea vîntului zeci de steaguri roșii 
și tricolore. 280 tineri din 28 colect've 
sportive ale raionului N. Bălcescu aș(Continuare in pag. 4)

Start! Junioarele din colectivele sportive ale raionului I. V. Stalin 
au pornit să-și dispute intiietatea in cadrul fazei raionale a crosului „Să 
Uituqpinăiu 1 Noiembrie:", ---------: ------ ~------

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna'
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In cinstea zilei de 7 Noiembrie
Competiții sportive pe întreg cuprinsul țării

BACAU. Peste 200 de pionieri din 
10 școli elementare și două medii au 
participat la ineditul concurs allelic 
,,Cupa pionierilor". Întrecerile au cu
noscut un deosebit succes, ele stîrnind 
mult interes în rîridurile tineretului 
școlar. Concursul și-a atins scopul da
torită în mare parte eforturilor depuse 
de profesorii de educație fizică Ana 
Luca (șc. med. (>), Gh. Creangă (șc. 
med. 1) și fon Constandache (șc. el. 
3). Cele mai bune atlete : 60 ni.: E- 
lena Munteanu (șc. el. 3) 9,2 sec; 
300 ni. : Lucia Ismerliu (șc. el. 3)
56.8 sec; lungime: Niculina Coreea
na (șc. el. (>) 3,62 m ; greutate: Ele
na Șerban (șc. med. 1) 7,20 ni. ; înăl
țime : Olga Dolganciu (șc. med. 1) 
1,20 m; ștafeta 4x60 m: șc. eleni. 
3,40 sec. Cei mai buni atleji: 60 m: 
Gli. Luncan (șc. med. lj 8,5 sec; 
500 m: Gh. Luncan 1:30; lungime: 
V. Bușteagă (șc. el. 6) 4,31 m : greu
tate : R. Hascal (șc. el. 5) 8,92 ni ; 
înălțime: C. Siibaț (șc. med. 2) 1,25 
ni. ; ștafeta 4x60 m. : șc. eleni. 1 —
34.9 sec. La aruncările cu mi/tgea de 
oină. Maria Cristofor (șc. el. 4) cn 
40,05 m. și D. Paraschiv (șc. el. 2) cu 
55,48 ni., au ieșit victorioși. „Cupa 
Pionierul" a revenit școlii elementare 
nr. 6, care a acumulat 72 puncte. Pe 
locurile următoare s-au clasat : școala 
medie nr. 1 (65 p), șc eleni. 2 (44 p) 
etc.

V. Ml HAI LA, corespondent

RE^lfA. Dintre numeroasele con
cursuri organizate în cinstea zilei de 
7 Noiembrie de Consiliul raional U.C.F.S. 
a luat sfîrșit, de curînd, cel de tenis de 
masă pentru juniori, la care au luat 
parte aproape 50 jucători și jucătoare. 
Lasimplu băieți locul I ă fost ocupat de 
Adalbert Trupl, elev Ia șc. medie din 
Bocșa Vasiovei, Ia simplu lele de 
eleva Cornelia Buruleanu, iar la du
blu mixt de perechea Gerlinde Deme-

Printre participant
Zile însorite de toamnă... Pe terenurile de sport din întreaga (ară. In 

parcuri și în împrejurimile lacurilor se revarsă zilnic șuvoaie de tineri și 
tinere. Atrași de frumusețea întrecerilor sportive, ei se avintă cu entuziasm 
in marile competiții de cros închinate sărbătoririi zilei de 7 Noiembrie.

In Capitală, cei mai buni dintre zecile de mii de tineri care au participat 
la faza pe colectiv își dispută acum intiietatea in cadrul fazei raionale.

UtffTT-VX f

Cu puține zile in urmă, catedra de educație fizică a Institutului Po
litehnic din Capitală a organizat in cinstea zilei de 7 Noiembrie un reușii 
festival sportiv cu caracter intern. Festivalul a cuprins exerciții de gimnast- 
tied, demonstrații de scrimă și întiiniri de volei și baschet. In fotografie, 
un aspect de la întrecerea scrimerilor.

trovici-Adalbert Trupl. Tot zilele aces
tea șahiștii din comunele Bocșa Va- 
siovei și Bocșa Romină s-au întîlnit 
Intr-un interesant meci la 10 mese.

I. PLAVIȚU, corespondent

Cl MPU LUNG-MUSCEL. tn cadrul 
Lunii Prieteniei Romino-Sovietice s-a 
desfășurat în localitate primtil cam
pionat regional de atletism. Întrece
rile au scos în evidență progresul în
registrat in ultimul an de aiieții regi
unii Pitești. Majoritatea probelor au 
fost ciștigate de reprezentanții raionu
lui Muscel, lată cele mai bune rezul
tate : Fete: 
(Muscel) 13j6

tOO m.: Maria 
sec; 200

Liana 
Mariam :

In preajma zilei de 7 Noiembrie 

la întrecerile de cros

teptau cu nerăbdare clipa în care a- 
veau să ia startul. Pînă atunci antre
norii, profesorii de educație fizică, ins
tructorii — nu mai pridideau să răs
pundă la numeroasele lor întrebări.

Dar iată că a sosit clipa startului. 
Au pornit junioarele. în frunte se află 
o zvîrlugă cu codițe negre. Aleargă ca 
într-o cursă de 100 metri plat. Mai 
sînt doar cîțiva zeci de metri pînă la 
sosire și din spate vin alte două con
curente, care o întrec... S-a așezat pc 
iarbă. E supărată.

— Pantoful ăsta e de vină ! — ne 
spune ea arătînd spre pantoful de te
nis. Este cu un număr ma.i mare și 
am simțit că-tni iese din picior. Dar 
las’ — duminică o să-mi iau o pereche 
de pantofi buni și n-am să mai pierd 
primul loc !

Ochii îi strălucesc. Vorbește cu atîta 
convingere tînăra Elisabeta Gavrilă, 
elevă a școlii profesionale „Kirov" 
(are doar 14 ani), îneît îți este greu 
să nu-i dai crezare...

...Stadionul „Parcul copilului". Sute 
de muncitori și muncitoare, majorita
tea din atelierele C.F.R., se pregătesc 
să ia startul. Printre ei se află spor
tivi cunoscați ai țării noastre (Letiția 
Bendin, Gh. Stanei) și antrenori ai lo
tului național de atletism (printre care 
D. Osiac) care ii ajută, ii sfătuiesc 
pe toți pentru, a obține.» victoria. Dar. 

Fiona (M) 28,2: 800 m: Ni ne la Rd 
ducuța (M) 2:38,5; înălțime: Etern 
Beu (R. vilcea) 1,30 m; lungime 
Maria Fianu (M) 4,57 m. Disc: Ol im 
pia Cataramă (M) 41,71. Suliței; E- 
lena Nicolesca (M) 23,80 m. (1 rentate 
Elena Cosac (M) 9,38 m. Băieți : lOt 
m.: Gh. Popescu (Slatina) 117; 20t 
in: I. Mihăilescu (Drăgăsaiu'i 2421 
400 m : P. Mincimescu (M) 55,9. lbth 
m: P. Șaua (Al) 4:46,8; 110 m.g.: P 
Mincimescu (M) 16,6 sec; suliță 
1. Popescu (Slatina) 45/18 m. înălțime 
I. Mărcuș (C. de Argeș) 1,65 m.

De remarcat rezultatele bune ș 
faptul că majoritatea atletelor sini 

foarte tinere, junioare intre 15—17 aru

G. DUMITRESCU, coresponden

se discută cu ardoare aici și despr 
cazane de locomotivă reparate in tim, 
record, despre depășiri de angajament 
in cinstea zilei de 7 Noiembrie, des 
pre inovații, sini amintite nume al 
unor cunoscuți muncitori sovtetici, sin 
comentate ultimele schimburi de expe 
rianță... Este firesc. Cei care sini acun 
pe stadioane sini muncitori și sportivi

REZULTATE.»

Raionul Grivîța Roșie. Senioare: 
Reprezentativa colectivului sportiv 
„Tableta"; seniori: echipa colecti
vului sportiv „Atelierele Grivița Ro-1 
șie“; junioare: Școala medic nr. 3; 
juniori: Școala medic nr. 4.

Raionul I. V. Stalin. Senioare: 
Reprezentativa colectivului sportiv 
P.T.T. ; seniori: echipa Institutului 
Agronomic ; junioare : Școala nr. 
32 ; juniori: Școala nr. 32.

Raionul N. Bălcescu. Senioare. 
Reprezentativa colectivului sportiv 
„Chibritul" ; seniori: echipa colec
tivului sportiv „Autobuzul" : juni
ori : Școala profesională „losif Ran- 
gheț“ ; junioare: Școala profesio
nală Kirov.

iar preocupările lor dinainte și de după 
amiază sini strins legate intre ele.

— Juniorii la start!
Un pocnet de pistol și iureșul S-i 

dezlănțuit...
‘ '\H. NAU/Vfc



alergări
au durat

spectacol 
tinerii și

,rr Sărbătoarea prieteniei

In aceste zile, în întreaga țară se 
esfășoară numeroase manifestații 
ultural-artistice și sportive, prilejuite 
e Luna Prieteniei Romîno-Sovietice, 
a care participă mii de oameni ai 
luncii.
O asemenea sărbătoare a avut loc 

ecent pe stadionul fabricii de ..sucuri 
in comună Băiculești (rcg. Pitești), 
‘este 2000 de spectatori au urmărit un 
ogat și interesant program de jocuri 
portive și distractive, alcătuit din 
leciuri de fotbal, handbal, volei, curse 
»otocicliste pe traseul Curtea de Argeș- 
iăiculești, trasul frînghici, 
1 sac și alte întreceri care 
ină seara tîrziu.
La realizarea frumosului 

îortiv și-au dat contribuția mmu 
nerele de la colectivele Fabrica de 
miri din localitate, Voința, 6 Martie, 
teul de fete din Cartea de Argeș 
i altele, care au furnizat întreceri viu 
plaudate.

10 N COȚOI
corespondent

O inițiativă frumoasă

Consiliul orășenesc U.C.F.S. din 
lediaș a luat frumoasa inițiativă de 
organiza o întrecere între colectivele 

jortive din localitate, avînd ca obiec- 
v mărirea numărului de membri în 
I.C.F.S. Consiliile colectivelor au răs- 
uns cu entuziasm acestei chemări, 
lînd măsuri de propagandă și agitație 
i vederea atragerii a noi muncitori și 
luncitoare pe terenurile de sport. Ast- 
I, conducerile colectivelor Gaz Me- 
in, Vitrometan, Metalul Școala, Re- 
ird, Textila, Avîntul și Ranid s-au 
ngajat ca în cinstea zilei de 7 Noiem- 
•ie să înscrie în U.C.F.S. între 300 și 
10 membri, folosindu-se nume- 
;asele competiții organizate cu pri
ori apropiatei sărbătoriri.
Prin această acțiune, consiliul oră- 
nesc U.C.F.S. și-a propus să depă- 
ască angajamentele luate și să 
h’.pgă la cifra de 9000 membri U.C.F.S.

DAN VINTILA 
corespondent

rimele concursuri experimentale 
G. M. A.

Numeroși muncitori, funcționari, teh- 
cieni și tineri elevi s-au întîlnit săp- 
mîna trecută pe stadionul „23 Au- 
ist“ din Baia Mare, într-un concurs 
iperimental G.M.A. organizat ALEX. MOMETE, coresp.

Dum ne pregătim?
In contradicție cu termometrul, care indică o temperatură destul de ridi- 

iă, calendarul arată că iarna se apropie totuși. Și, o dată cu anotimpul 
ce, se apropie momentul cînd activitatea sportivă de pe stadioane își va 
cetini ritmul, pentru a se „muta" în sălile de sport, pe pîrtiile de schi și 
Umoare. Dar cum se pregătesc colectivele, activiștii sportivi în vederea 
estui sezon ? Iată răspunsul pe care ni-1 dau la această întrebare cores- 
mdenții din două orașe : Craiova ș, lași.
UNELE MASURI LA CRAIOVA...

Nu se poate vorbi despre pregăti- 
e în vederea sezonului sportiv de 
rnă fără să te oprești în primul rînd 

felul în care sînt asigurate bazele 
ortive pdntru a găzdui activitatea în 
npul iernii. Din acest punct de
idere, în orașul Craiova s-au luat 
iele măsuri. Cele mai importante
crări s-au efectuat la stadionul cen- 
al Locomotiva și... nu numai în vo
irea sezonului de iarnă. Acest sta- 
on fusese destul de rău îngrijit de 
jmitetul de linie C.F.R. Craiova și 
ăa în ultimele luni, o dată cu trecerea 

în custodia clubului C.F.R. Rovine 
raiova s-au luat măsuri pentru rea- 
majarc. In vederea iernii, s-au re- 
irat instalațiile caloriferului, cele de 
>ă, s-au făcut trei noi vestiare, s-a 
amenajat sala de scrimă și box și 
a mai creat spațiu pentru o magazie 
* echipament.
La colectivul Dinamo, în afara ame- 
sjării unui teren de volei-baschet, 
enționăm «amenajarea sălii de gim- 
sstică și tenis de masă, construirea 
mi ring modern de box.
La Electropufcre, lucrările de la sta- 
on continuă. In schimb, din cauza 
isuficientului sprijin acordat de con- 
acerea întreprinderii, sala de box este 
ică necorespunzătoare pentru începe
ai activității.
Trebuie însă menționat că, paralel 

i aceste cîteva măsuri pentru pregă- 
ea de iarnă a bazelor sportive, o 
rie de colective se străduiesc să 
ncnajeze noi terenuri simple, în cins- 
a zilei de 7 Noiembrie. Un astfel de 
emplu îl reprezintă Școala medie nr. 
unde cu sprijinul direcțiunii ji al

In secția croitorie-lenjerie a cooperativei „Sîrguința" din Tirgoviște, 
gimnastica de producție și-a găsii multe adepte.
consiliul regional U.C.F.S. în cola
borare cu colectivul sportiv Stăruința 
din localitate. S-au experimentat 
normele în 5 discipline sportive. 
Dintre participanți s-au remarcat ti
nerii Alexandru Szentes, Gavril Csas- 
zar, Iolanda Szabo, luliu Gergely, Eli- 
sabeta Puklus de la cooperativa „Gu- 
tinul", Vasile David, Gh. Talaș și Mi
hai Știrt în vîrstă de 46 ani de la coop. 
Tehnolemn. Pînă în prezent, la între
cerile experimentale au participat peste 
350 ......................  ‘ 'tineri și vîrstnici.

V. SASARANU, coresp. regional

O secție de lupte clasice 
la Bistrița

Pentru consiliul colectivului sportiv 
Victoria din orașul Bistrița, asigura
rea unor condițiuni tot mai bune mem
brilor săi pentru practicarea sportului 
lor preferat constituie o preocupare 
de seamă. In acest scop, conducerea 
acestui colectiv a procurat toate ma
terialele necesare introducerii unei noi 
discipline sportive cu o slabă răspîn- 
dire în raza regiunii Cluj, luptele cla
sice. In noua secție s-au înscris pînă 
acum 25 de sportivi care au și început 
antrenamentele, sub îndrumarea meca
nicului Constantin Color, un harnic șl 
priceput instructor voluntar. Pregătin
du-se cu conștiinciozitate, componenții 
acestei secții vor obține în curînd roa
dele muncii lor entuziaste.

consiliului orășenesc U.C.F.S., s-au 
amenajat terenuri de baschet, volei, 
tenis de cîmp.

C. MOȚOC -corespondent regional

Una din problemele iernilor trecute 
— încălzirea sălii Voința — a tost 
rezolvată astfel îneît sportivii ieșeni 
vor avea în iarna aceasta condiții 
bune de antrenament și concursuri. 
Pentru patinatori se va amenaja 
ștrandul orașului unde, în urma pune
rii în funcțiune a motopompei, există 
posibilitatea creării unui patinoar care 
va avea și instalație de nocturnă. De 
asemenea, sala de sport de la Școala 
profesională metalurgică a fost rea- 
menajată și utilată cu noi aparate de 
gimnastică, datorită preocupărilor 
prof. Platon Aparaschivei și directo
rului adjunct C. Strungarii.

Colectivele sportive Penicilina. Țe
sătura și altele și-au procurat echipa
ment și materiale sportive necesare 
secțiilor 
cupările 
vrea să 
chei pe 
tica, în 
gheață, 
iarnă a 
că, în curînd, cabana de la liirnova 
(raionul Iași) va fi reamenajată.

Este ' 
acesta 
bilități 
pentru 
tedrele 
cupat din vreme de asigurarea echi
pamentului și materialelor necesare.

de schi. Meritorii sînt preo- 
coiectivului Penicilina care 

asigure jucătorilor săi de lio- 
iarbă posibilitatea de a prac- 
tinipul iernii, hocheiul pe 

Printre iubitorii turismului de 
stîrnit multă bucurie vestea

de menționat și faptul cu anul 
studenții ieșeni vor avea posi- 
mai mari să practice schiul, 
că rectoratele, împreună cu ca
de educație fizică, s au preo-

Interorațe

sportiv Progre- 
avut loc întîl- 
dintre selecțio-

întreceri de șah
In sala colectivului 

sul din Caransebeș a 
nirea amicală de șah 
natele masculine ale orașelor Caran
sebeș și Lugoj. Cele două echipe s-au în
trecut la opt mese, victoria revenind 
șahiștilor localnici cu scorul de 5—3 
Din echipa învingătoare au avut o 
frumoasă comportare tinerii Liviu Ca- 
bariu în etate de 17 ani, Vaier Onescu 
de 16 ani și Radu Coroerti de 18 ani, 
care au întrecut adversari experimen
tați. Comisia locală de șah a mai pro 
iectat întîlniri cu orașele Reșița și 
Otelul Roșu.

A. BULIGA, coresp.

Cinci minute de gimnastică 
la fabrica de figarete București

ae- 
de

...O hală lungă, luminoasă, bine 
risită. Deodată, zumzetul zecilor 
mașini care produc — fiecare —■ 
peste 1000 de țigarete pe... minut, în
cetează. Cît ai clipi din ochi, în mij
locul halei s-au adunat cîteva zeci de 
bărbați și femei, mai tineri sau mai în 
vîrstă, iar pe un piedestal adus în gra
bă a urcat un tînăr care a început să 
conducă exercițiile de gimnastică. In 
cîteva momente, toți muncitorii primu
lui schimb din atelierul 18 al Fabricii 
de țigarete București încep să efectue
ze exercițiile pauzei de cultură fizică. 
Și merită văzut cu cîtă corectitudine o 
fac 1...

Firește că primul cu care am dorit 
să stăm de vorbă, a fost tînărul pro
fesor de educație fizică, care ne im
presionase prin priceperea cu care co
manda exercițiile. -Dar... surpriză 1 
„Profesorul" era de fapt mecanicul 
Aristide Oporan, fotbalist în echipa fa
bricii și instructor voluntar de gimnas
tică de producție. El în schimbul I, iar 
Elena Oprea și Ion Stan în schimbul 
II, conduc cu competență exercițiile 
celor 120 de muncitori și muncitoare 
din atelierul 18, în care s-a introdus, 
experimental, pentru prima dată în in-

Învâtămîntul
ia clubul

politic de mase U. C. F. S 
sportiv Rapid București

In dorința de a imprima un carac
ter permanent și organizat muncii de 
educație a sportivilor, Biroul Consi
liului General U.C.F.S. a hotărît în
ființarea cursurilor anuale de învăță- 
mînt politic de mase U.C.F.S. la care 
să participe toii activiștii sportivi (apa
rat U.C.F.S., antrenori, activiști salariați 
ai cluburilor și colectivelor sportive) 
precum și toți membrii U.C.F.S. din 
cadrul cluburilor sportive.

Deunăzi, am vizitat clubul sportiv 
RAPID din Capitală, interesați să 
vedem felul cum sînt aplicate îndru
mările U.C.F.S. în legătură cu orga■ 
nizarea și funcționarea acestor cursuri.

MULTĂ GRIJA PE PLAN
ORGANIZATORIC

de 
la 
a-

Cursurile de învățămînt politic 
mase U.CȚS. au fost privite de 
început cu toată seriozitatea. In 
cest sens trebuie arătat că au fost 
luate din timp măsuri de încadrare 
a tuturor sportivilor, antrenorilor și 
tehnicienilor în grupe de studiu, 
s-au depus eforturi pentru procurarea 
materialului didactic și bibliografic, 
s-a asigurat un local corespunzător 
pentru desfășurarea lecțiilor și discu
țiilor. Pentru continuitatea în proce
sul ~ SrSd stabilit U.C.F.S., discuțiile nu trebuie să aibă

CARNET ATLETIC
O problemă actuală: concursurile 

t
Activitatea atletică internă nu trebuie 

să sisteze o dată cu încheierea campio
natului republican pe echipe. Marea 
majoritate a atleților își continuă an
trenamentele și la multe probe — în 
special aruncări și sărituri — se pot 
obține rezultate bune. Ținînd seama de 
acești factori, Federația a chemat co
misiile locale de atletism din întreaga 
țară să organizeze concursuri la 16 
noiembrie, 30 noiembrie și 14 decem
brie (ultimele două, în funcție de îm
prejurări, s-ar putea desfășura și în 
sală). Pe baza rezultatelor înregistrate 
se va alcătui un clasament pe orașe. 
Iată o inițiativă bună, care trebuie spri
jinită cu toată tăria.

Totuși, ar fi o greșeală ca lucrurile 
să se rezume numai la atît. De ce să 
așteptăm pînă la 16 noiembrie cînd 
acum timpul este atît de prielnic ? Pro
puneam în numărul nostru precedent 
comisiei orășenești de atletism București 
să organizeze un concurs la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Pînă în momentul 
de față nu știm care este intenția co
misiei în această privință. Dar știm 
că antrenori de la 6 cluburi și colec
tive din Capitală s-au angajat să-și a- 
ducă atleții la concurs, în eventualita
tea organizării lui. Nu există deci nici

Azi pe Stadionul 23 August, teren III

Grunwald Poznan - Constructorul 
București la hochei pe iarbă

Formația poloneză de hochei pe 
iarbă GRUNWALD (Poznan), fostă 
în repetate rînduri campioană a R.P. 
Polone, evoluează azi în București 
susținînd cel de al treilea joc din 
cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în țara noastră.

pro-dustria tutunului, gimnastica de 
ducție.

Am stat apoi de vorbă cu muncitorii 
Ana Dobrinoiu și Voicu Dogan, mem
bru în biroul organizației de bază 
P.M.R, a atelierului, unul din sprijini
torii acțiunii, — cu maiștrii de schimb 
Dumitru Zamfir și Constantin Ivan. 
Părerea lor : deși introdusă de numai 
două săptămîni în atelierul lor, gim
nastica de producție și-a făcut inulți 
prieteni, oamenii au început să o prac
tice cu plăcere. Ei mulțumesc comite
tului de partid (secretar tov. Teodora 
Georgea) și conducerii fabricii (director 
tov. Florian Vasilescu), care au dat 
sprijinul necesar acestui experiment.

Și tocmai cînd ne pregăteam de ple
care, împreună cu cei doi. experimen
tatori, prof. Efrem Kerteș și Dr. Dorel 
Mihai, ne-am întîlnit cu tov. Maria 
Bogățeanu, președinta comitetului de 
întreprindere.

— Ei, tovarăși, se adresă ea celor 
doi experimentatori, cînd credeți că 
putem extinde gimnastica și în cele
lalte sectoare ale fabricii ?

— Incepînd de săptămina viitoare — 
a fost răspunsul.

— conform unei planificări stricte — 
lectorii, fie din. mijlocul activiștilor 
clubului, fie ai Ministerului Transpor
turilor.

PRIMELE LECȚII...

La prima lecție au luat parte aproa
pe 90 la sută dintre cursanții înscriși, 
l ectorul a fost preocupat ca toți cei 
prezenți să-și ia notițe, indicîndu-le 
totodată .materialul bibliografic nece
sar aprofundării diferitelor probleme. 
Numeroși cursanți s-au adresat în 
timpul lor liber, lectorului, cerind con
sultații în vederea lămuririi unor pro
bleme rezultate din studiu și discuții și 
și-au întocmit caiete de conspecte. La 
acest capitol e bine să amintim cîteva 
exemple pozitive: atletul Eugen Ignat, 
basclietbalista Simona Voicu sau cano
torul Cristodor Popescu, care au ma
nifestat un viu interes pentru curs, 
pregătindu-se cu minuțiozitate in vede
rea discuțiilor. Dacă predarea lecțiilor 
s-a desfășurat în general în bune 
condiții, în schimb nivelul discuțiilor 
nu este la fel de ridicat in toate cele 
8 grupe de studiu. Trebuie spus că 
atît lectorii cît și responsabilii de 
grupe n-au îndrumat suficient cursan
ții pentru a lua cuvîmtul în număr 
cît mai mare.

Așa cum precizau și îndrumările 

un motiv care să justifice amînareâ a'4 
cestui concurs, decît poate... comodr-l 
tatea, lipsa de preocupare a comisiei 
orășenești.

Un cititor ne întreba acum cîteva 
zile : de ce nu se organizează întreceri 
atletice în pauzele marilor meciuri de 
fotbal? întrebarea este pe deplin jus-, 
tificată. Pista stadionului 23 August 
este nou-nouță, a fost total refăcută 
chiar în acest an. De asemenea, și ce-, 
lelalfe amplasamente pentru atletisiru 
Organizarea unor probe atletice — în ’ 
primul rîiid alergări — la care să fie 
invitați atleți fruntași ar constitui un 
bun 
lui.

prilej de popularizare a atletismul

Cursa combinată 
București — Urziceni

Colectivul sportiv „Vulcan" organiJ 
zează duminică a IV-a ediție a cursei 
combinate (marș și cros) Bucnrești- 
Urziceni. Traseul este împărțit în 5 
schimburi de marș și un schimb del 
cros (pentru seniori). Pentru juniori:! 
6 schimburi, toate de marș. La edj'iile 
anterioare, competiția a fost cîștigată! 
de: „Metalul 21 Decembrie" în 1950 4 
P.T.T. în 1951 ; Flamura roșie în 1952.' 
Trofeul pus în joc revine echipei care-1 
cîștigă de două ori consecutiv sau de 
trei ori alternativ.

După jocurile de la Gheorghienf 
(unde au pierdut cu 2—1) și de la 
Mircurea Giuc (unde au cîștigat cu 
9—0), polonezii întîlnesc azi formația 
buoureșteană Constructorul, pe Sta 
dionul 23 August, teren III, cu înce
pere de la ora 15,30.

Echipa oaspe se prezintă cu o carte' 
de vizită foarte bună, cuprinzînd 71 
internaționali (Mrazec, Maciaszczyk, 
Starzynschi, Kubiak, Stepniak, Smi-I 
gelski, Wisniewski), fapt care consti-' 
tuie un plus de atracție și o garanție 
că jocul de azi se va desfășura la 
un bun nivel tehnic.

In continuarea turneului, polonezii 
vor susține duminică u.n nou meci ou 
C. Ș. Victoria București.

ȘCOLARII CHEMAT! SA JOACE 
RUGB1

Clubul Sportiv Școlar dorind să Ii 
ființeze o secție de rugbi pentru înce
pători, cheamă astăzi, la ora ir, pe Sta
dionul Tineretului. pe școlarii din 
București născuțl în anii 1942, 1943, 1944 
în vederea trecerii unui barem de admi
tere în secție. Elevii vor veni cu echlJ 
pamentul necesar.
REUNIUNE DE BOX LA PLOEȘTI

M'arți seara a avut loc în sa!a uzine
lor 1 Mai din Ploești o întîlnire ami
cală de box între echipa regiunii Plo
ești și Dinamo Craiova. Pugiliștii plo- 

eșteni au obținut victoria cu scorul de 
9—5. P. BEDROSIAN—corespondent

un caracter scolastic, ci să se desfă-t 
soare la un nivel larg de înțelegere, 
să ridice probleme strîns legate de' 
viața și activitatea cursanților, să se 
ia atitudine față de lipsuri, să lie 
clarificate problemele polilico-ideolo-i 
gice.

Șl ALTE ASPECTE
Este vorba, în primul rînd despre 

prezență. Dacă la prima lecție au luat 
parte majoritatea cursanților, in schimb 
la cea de a doua proporția a fost 
mai mică. Motivul ? O _ parte 
din echipele clubului se aflau încă în 
deplasare, iar o serie de cursanți aii 
munci de răspundere în teritoriu. Pen-i 
tru a curma însă pentru viitor aseme
nea situații, considerăm că trebuie stai 
bilite zilele de predare în concordanță 
strînsă cu timpul disponibil al tuturor 
cursanților.

Fără îndoială că cele văzute la' 
clubul Rapid ne-au creat convingerea 
că. activitatea de învățămînt politici 
decurge cu bune rezultate. Este de 
așteplat însă ca și pe viitor cursanții 
să dovedească un interes major peru 
tru toate problemele ivite în discuții, 
să-și ridice necontenit nivelul politico-i 
ideologic, pentru a deveni exemple! 
demne de urmat atît în sport cît și în 
domeniul muncii lor profesionale, _ . - — 3



dipta intre ,,pachetele" de înaintași a fost dirză. De la stingă la dreapta, in 
ipta pentru balon: Mazilu (D), titan ciu, Cotter (C.F.R.), Petrache (D), 
'ircălăbescu (C.F.R.), Sebe și Doru țiu (D). Fază din meciul Dinamo — 

C.F.R. Grivița Roșie
Foto Gh. Dumitru

Prima înfrîngere a liderului

inamo București a întrecut la rugbi 
pe C.F.R. Grivița Roșie cu 5-3

Rezultatele tehnice ale etapei a 
(V-a: Progresul — Constructorul 
i—20 (0—8) ; C.C.A. — C.S.M.S. 
ași 14—0 (8—0) ; Dinamo —
'F.R. Grivița Roșie 5—3 (0—0): 
jfființa Timișoara — Rapid 0—3 
0—3) ; C.S.A. Ploești — C.S.U.B. 

1—3 (0—3).

■» Deși fără o valoare deosebită sub
♦ tehnic, nieciul-derbi al etapei, 

..no — C.F.R. Grivița Roșie a 
:ut mai ales prin fazele sale finale 

e. au fost de-a dreptul palpitante, 
nr victoria echipei gazdă (5—3) 
ta pentru titlu s-a redeschis, tui 
gttr punct despărțindu-i aonm pe 
amoviști (care au acumulat 42 

de lider: C.F.R. Grivița Roșie. 
>ri«na repriză a fost anostă, jocul 
.fășurîndu-se lent, la mijlocul fere
lii. In această parte au fost mai 
lt acțiuni statice,. care oglindeau 
r 'itatea, devenită aproape cronică, 
liniilor 'noastre de atac. Și să nu 
im că se înfruntau cele mai bune 
ipe ale acestui campionat. In par- 

a doua a meciului, deși juca în 
oameni (Irhnescu fusese accidentat 

a de la jumătatea primei reprize), 
,R. domină și lasă impresia că va 
iga, cu atît mai mult cu cit Mo- 
u reușește în min. 58 o lovitură de 
or căzută, culegînd balonul ce fu- 
e scăpat din brațe de Yantropa. 
e surprinderea generală sfîrșitul

REUNIUNEA DE SIMBATA

i cadrul reuniunii de galop din după 
aza zilei de simLâtă 1 noiemtme 
urează două probe importante, pre-
1 7 Noiembrie șt premiul Raz'oeg. 
na alergare reunește fruntașii cailor
2 ani alături de vîrstnici, pe dia
ta de' 1.24H) metri, iar secunda, pe 
) metri, prilejuiește reintîmirea ve- 
>lor generației trei anilor Gal și Vă- 
a, cărora le vor da replica Covasna, 
igătoarea a trei alergări consecutive, 
: și vîrstnicul Nuna.
mcurențil premiului 7 Noiembrie : 

Da (Iorga C.) 62, Jianu (Crlșan)
, Siblanca (Huțuleag) 58>/2, Pascal 
■ian Gh.) 58, Sovata (Stoian P.) 55* 
ața (Socrate) 55, Norocoasa (Ionescu) 

Nașa Mea (Drăghid) 50. Stejar H 
’ofătu) 4S'/>.

REUNIUNEA DE DUMINICA

.voinică 2 noiembrie au loc alergări 
trap, reuniunea începind la orele 

^dimineața.
fruntea programului se situează 

nlul 7 Noiembrie, alergare pe dis- 
;ă de 2.200 metri, în care se întîl- 
: trăpașii fruntași. De asemenea se 
disputa o alergare în care conduc 
■ițe și actori de la teatrele de stat, 
rrtleipanții din premiul 7 Noiembrie: 
a (Mareu) 2200, simfonist, (Ichim) 

Băltăreț (Tănase) 2200, Olteț (Bon- 
G.) 2220, Zvon II (Teofil) 2220, Vije- 
sa (Toderaș) 2240, Succes (Szabo T) 
, Zăduf (Oană) 2240, Singurel (Bral- 
sky) 2260.

SZULTATELE ALERGĂRILOR DE 
IERI

F:
mar a cîștigat iproba principală a 
riunii de ieri, premiul Bonzo, In- 
gînd după o scurtă luptă pe Lustra- 
și Vampir.

REZULT AȚELE:

Cocora (Brailowsky) 1'38,1, Zeffira 
ar. Cota: 2.50—32,00—40,00.
. Hrisov (Strljlniuc) 1’35,3, Urma 
tan. Cota: 1,50—15,40—32,00.
f. Crișana (Vasile Gh.) 1’40,3, Holtei, 
ăraș. Cota: 13,30—57,00—128,40.
'. Chiostec (Brailowsky), 1'28,9, A- 
a, Crenguța, cota: 2,30—13,40—30,70.

Minciuna IH (Tigăeru) 1'33, Hermes, 
u. Cota: 2,50—21.00—11,80.
t. Omar (Tănase) 1'28,2, Lustragiu, 
ipir. Cota: 4,60—19,20—18,90.
ti. Tămîios (Oană I.), 1'32,4, Teo- 
i, .Valea panel. 

partidei îi găsește însă pe diinamoviști 
dezlănțtiiți și deciși să întoarcă re
zultatul. Acest lucru le reușește cu 
două minute înainte de fluierul final, 
cînd Barbu înscrie o încercare spec
taculoasă la colț, pe care apoi Titi 
Ionescu o transformă. Menționăm că 
dinamoviștii au mai reușit înainte 
de această fază o încercare prin Van- 
toopa, pe care arbitrul însă n-a acor
dat-o. T. Moldoveanu a condus for
mațiile : DINAMO: Silaghi — Diaco- 
nescu. Hie, Ghiondea, Barbu — Van- 
tropa, Ionescu — Zlătoianu, Petrache, 
Graur — Mazilu, Dforuțiu — Sebe, 
lordăchesoii, Toma. C.F.R. : Buda — 
Irimescu (Stanciu), Tibuleac, Vusek, 
Bostan — Gherastm, Stanciu (Picu) 
— Picu, Rusii, Morarii — Milea. Mlă
diii — Cotter, Soculescu, Pîrcătăbescu.

(D. C.)

• Constructorul a făcut ieri în com
pania Progresului cel mai bun meci 
al său din actualul sezon. Intr-ade
văr, luptînd cti o vigoare rar întilniiă, 
echipa antrenată de Cornel Munteanu 
a demonstrat că răniîne una din re
prezentantele de frunte ale rngbiiihți 
nostru. Printr-o excelentă orientare' 
tactică, printr-o vervă neobișnuită a 
liniei de treisferturi, prin acțiuni ra
pide, Constructorul și-a depășit net 
un adversar care, deși condus de la 
început, a luptat pentru un rezultat 
cît mai strîns. Dar echipa gazdă s-a 
dovedit mult prea fragilă pentru a 
rezista. Au înscris Bărăscu (3), P. 
Niculescu (8), Sava (3), S. Niculescu 
(6) și respectiv Tănase (3). Am re
ținut jocul prestat de Ghiuzelea, Cli- 
movschi și Dumitrescu da la gazde 
și Mateescu (cel mai bun de pe te
ren), Bărăscu, P. Niculescu, Sava, 
Mehedinți și Luscal, din echipa în
vingătoare. (T. St.).

• In ciuda scorului, întilnirea dintre 
C.C.A. și C.S.M.S. Iași a fost destul 
de echilibrată și mai ales de un bun 
nivel tehnic. Militarii au făcut un joc 
valoros în special pe linia de treisfer
turi. Oaspeții — care în tur reuși
seră un neașteptat 9—9 — ar fi vrut 
să reediteze această performanță și, 
poate că ar fi reușit-o (pentru că 
ocaziile nu le-au lipsit) dacă și-ar fi 
organizat atacurile și ar fi avut fina
litate în acțiuni. Au înscris în ordine 
Ciobănel (3), Merghișescu (3), Penciu 
(2), Blăgescu (3), St. Constantin (3).

(P. CODREA și E. FILIP, cores
pondenți).

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 43 din 26 octombrie 
au fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 1 variantă cu 12 rezul
tate exacte în valoare de 120.233 
lei; Premiul II: 40 variante cu 11 
rezultate exacte a cîte 3.607 lei fie
care; Premiul III: 750 variante cu 10 
rezultate exacte a cîte 288 lei fie
care.

Fondul de premii: 480.932 lei.
• Plata premiilor la concursul 

Pronosport nr. 43 din 26 octombrie 
a.c. se va face în Capitală vineri 31 
octombrie începind de la ora 17 la 
agențiile proprii raionale Loto-Pro- 
nesport în raza cărora participant 
și-au depus buletinele.

• Seria premiilor mari la concursu
rile Pronosport continuă. După ce la 
concursul Pronosport nr. 42, doi con- 
curenți au obținut premiul I, reve
nind fiecăruia cîte 51.423 lei, iată că 
la concursul Pronosport nr. 43 un 
singur participant reușește „perfor
manța" de a indica 12 rezultate exac
te. Rezultatul: un premiu în valoare 
de 120.233 lei. __

Duminică, la București, în „Cupa Europein

Un no» examen pentru echipa noastră: jocul cu Turcia
e Cum se pregătesc fotbaliștii re mini ® I. Lazăr și Meszaros li în fot

La numai șapte zile de la meciul cu Ungaria, fotbaliștii primei noastre 
echipe reprezentative vor fi chemați să facă față unei noi și importante con
fruntări internaționale. După cum se știe, este vorba de partida cu naționala 
Turciei, care se va disputa duminică pe stadionul „23 August", în cadrul noii 
competiții fotbalistice „Cupa Europei". Despre această competiție nc-atn mai 
ocupat în coloanele ziarului nostru. Reamintim doar că la primul tur parti
cipă 17 echipe (Cehoslovacia susține un meci preliminar cu Irlanda de Nord), 
că meciurile se dispută tur-retur eliminatoriu și că partida noastră eu Turcia 
va avea două ediții: una duminica aceasta, a doua la 26 aprilie 1959, în 
Turcia, probabil la Istanbul. Se va califica echipa cu cel mai bum golaveraj.

Un examen dificil
Adversarii noștri de duminică nu ne 

sînt necunoscuți. Meciurile susținute 
în 1956 de Dinamo București cu Ga- 
latasaray Istanbul în cadrul „Clipei 
Campionilor Europeni", turneul între
prins în Turcia (Izmir și Arkara) de 
combinata C.C.A., ca și jocurile selec
ționatei Ankara la București și Ploești 
în 1957 au permis să cunoaștem valoa
rea reală și calitățile fotbaliștilor turci. 
(Patru dintre aceste meciuri au fost 

cîștlgate de echipele noastre, trei s-au 
terminat la egalitate și unul 

a revenit jucătorilor turci). 
In plus, recentele meciuri internațio
nale susținute de naționala Turciei 
(victorie asupra Olandei Ia Amsterdam

CORNELIU POPA

ȘTiRI DE FOTBAL
e l.E.B.S. ANUNȚA CLUBURILE 

SI COLECTIVELE SPORTIVE DIN 
BUCUREȘTI CA-SI POT RIDICA CO
TELE DE BILETE REPARTIZATE 
PENTRU MECIUL ROMINIA—TUR
CIA DE DUMINICA 2 NOIEMBRIE, 
DE LA CONSILIUL ORĂȘENESC 
ȘI CONSILIILE RAIONALE U.C.F.S.

• Sîmbătă 1 noiembrie, cuplaj pe 
stadionul Dinamo: la ora 13 Dinamo 
9 Miliție București — Combinatul Po
ligrafic București (cat. C) și Dinamo 
Obor București — Metalul Titanii Bu
curești (cat. B) la ora 15.

o Duminică se vor disputa în Bucu
rești următoarele jocuri de cat. C: 
Cetatea Bucur—Rapid reg. Ploești (Sta
dionul Republicii, ora 9), C.S.U. Bucu
rești — Oltul Tr. Măgurele (teren 
C.A.M. ora 10).

« Jocul Dunărea Corabia — C.F.R. 
Rovine Craiova se va disputa la Tr. 
Măgurele.

TG. MUREȘ 29 (prin telefon). As
tăzi s-a disputat în localitate partida 
restanță din categoria B, dintre C.S. 
îg. Mureș și U.S. Oradea. Gazdele au 
practicat un joc rapid și spectaculos, 
dar atacul a lost lipsit de eficacitate. 
Victoria a revenit totuși echipei lo
cale cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
punctul înscris de Bociardi, în minu
tul 3. Riposta oaspeților a fost slabă.

V. KADAR 
corespondent regional

Fericitul cîștigătr este Nartea A. 
loan din Ploești care își înscrie ast
fel numele pe tabloul cîștigătorilor 
la Pronosport, cu o sumă care de
pășește 100.000 lei.

o Concursul Pronosport nr. 44 de 
duminică 2 noiembrie este la fel de 
interesant ca și cel precedent și even
tualele surprize pot să ne ofere din 
nou premii frumoase.

In afară de întilnirea internațională 
de fotbal dintre reprezentativele R.P. 
Romîne și Turciei care se dispută în 
cadrul Cupei Europei, programul mai 
cunrinde 7 întîlniri din categoria B 
și 4 întîlniri din campionatul italian. 
Meciurile de categoria B incluse în 
program sînt cît se poate de echili
brate și deschise oricărui rezultat.

Intîlnirile din campionatul italian 
sînt de asemenea foarte echilibrate 
dacă ținem seama că echipele incluse 

și meciuri nule cu Belgia la (Ankara 
și duminica trecută la Bruxelles) pre
zintă într-o lumină favorabilă posibi
litățile și forma actuală a jucătorilor 
turci și subliniază caracterul dificil 
al partidei de duminică.

Echipa noastră deși pre renta o for
mație cu mulți debutanți, â avut o com
portare excelentă în meciul cu Unga
ria, deschizînd frumoase perspective 
activității internaționale viitoare. Dar 
aceasta nu rrebtre să însemne o supra- 
aprec ere a posibilităților noastre ac
tuale și, în același timp, o subapreciere 
a adversarului de duminică. Dimpotrivă, 
partida aceasta trebuie privită de ju
cătorii noștri cu toată seriozitatea și 
în vederea ei trebuie să se pregătească 
și mai atent pentru că este foarte 
importantă : se dispută în cadrul unei 
competiții oficiale în care urmează să 
ne calificăm pentru fazele următoare.

Pregătirile continuă
După meciul cu Ungaria, jucătorii 

noștri și-au reluat pregătirile sub con
ducerea atentă a antrenorilor Augus
tin Boțesc u și Ilie Oană, aceiași care 
s-au achitat cu succes de sarcina a- 
vută pentru meciul cu selecționata

Antrenorul F. Popescu ne vorbește despreț

Programul de pregătire 
al jucătorilor fruntași de popice

Evoluția reprezentativelor de popice 
ale țarii noastre în ultimele confrun
tări internaționale (Cupa Europei, dubla, 
întîlnire cu R.D.G.) a ridicat o serie 
de probleme de ordin tehnic în legă
tură cu pregătirea popicarilor romîni. 
Despre aceste probleme ne-a vorbit re
cent iov. F. Popescu, președintele co
legiului de antrenori din F.R.P.:

„In ultima vreme federația noastră 
a primit nenumărate scrisori din par
tea jucătorilor, antrenorilor și iubito
rilor sportului de popice, în care se 
vorbea despre necesitatea ridicării ca
litative a acestui sport și despre un 
plan metodic de. pregătire a jucători
lor și jucătoarelor. Unii sport,vi ne-au 
trimis chiar și referate, în care au fă
cut prețioase propuneri în aceste sens. 
Cel mai interesant referat este cel tri
mis de sportivul fruntaș Ivan Victor 
din Ploești, care ne-a folosit — de 
altfel — la alcătuirea unui proiect 
de pregătire în vederea competițiilor 
interne și intern .t onale din r.iml 1959.

Programul despre care voi vorbi se 
referă la perioada dintre lunile octom
brie 1958—iunie 1959. Acest timp de 
pregătire noi l-am împărțit în trei pe
rioade, după cum urmează: 1. octom
brie—ianuarie ; 2. februarie— aprilie ; 
3. mai—iunie. PI nul de pregătire teh
nică începe la 15 octombrie și cred 
că trebuie să cuprindă un singur an
trenament pe săptămînă, cotistînd din 
lansarea a 100 bile. Lansările trebuie 
efectuate pe două piste, cîte 50 lovi
turi pe fiecare, după următorul grafic: 
10 lovituri la 9 popice (plin), 5 lo
vituri la popicele nr. 1, 2, 3; 5 lovi
turi la popicele. 1, 8, 7:5 lovituri la 
popicele 8, 7, 9 ; 5 lovituri la popicele 

în meciurile 9 și 10 se află pe primele 
4 locuri în clasamentul italian și vor 
lupta ca să-și mențină pozițiile frun
tașe.

o Pentru a vă documenta la con
cursul Pronosport nr. 44 nu uitați 
să consultați Programul Loto-Pro- 
nosport nr. 237 care cuprinde im 
bogat material documentar legat de 
acest concurs.

e ATENȚIUNE PARTICIPANT 1 
NU UITAȚI! ÎNCEPIND CU CON
CURSUL PRONOSPORT NR. 44 DIN 
2 NOIEMBRIE A.C. VA PUTET1 DE
PUNE BULETINELE LA AGENȚIILE 
DIN CAPITALA NUMAI PINA SIM
BATA ORA 24.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 41 din 29 octombrie 
au fost extrase următoarele numere:

43 6 36 9 45 24
Numere de rezervă: 17 34.
Fond de premii: 1.035.976 lei.

Rubrică redactată de I.S. Loto- 
Pronosport

TOMA r
maghiară. O bună parte din meritul 
bunei comportări a echipei noastre ret 
vine acestor doi antrenori. j

Primele ședințe de antrenament atț 
avut loc marți și ieri. Marți s-a insist 
tat mai mult asupra antrenamentulu# 
rezervelor, iar miercuri asupra întret 
gului lot, ptinîndu-se accent pe preț 
gătirea tactică. Astăzi, echipa suspn4 
un joc Ia două părți. ,

Completări în lotul de jucători l,
In ce privește lotul, el a suferit mici 

modificări : Panait (Jiul) a ieșit ditlj 
lot, în schimb au fost introduși I. LaJ 
zăr și Meszaros II. Tn actuala Iul 
compunere lotul a fost comunicat laț 
U.E.F.A., forul internațional care orga-! 
nizează „Cupa Europei". Formația vai 
rămîne aceeași care a jucat cu Unt 
garia.

2, 3, 9 ; 5 lovituri Ia popicele 2, 3, 4 jj 
5 lovituri la popicele 8, 7, 6 ; 5 lovit 
turi la popicele 1, 2, 3, 6; 5 lovituri 
la popicele 1, 8, 7. 4. Este necesar ca 
la aceste poziții popicele să fie ridi-4 
cate după fiecare lovitură, pentru cai 
jucătorul să persiste în găsirea celei 
mai corecte lansări a bilei pentru re-i 
zolvarea figurilor respective. După ce 
jucătorul va termina de tras cele 10Q 
bile la pozițiile de niai sus, el va tre-i 
btii să continue ședința de antrena-! 
menț prin aruncarea a 100 lovituri la 
izolate, care să i formeze o mai mare 
precizie în lansarea bilei.

In perioada a doua (februarie—aprit 
lie) antrenamentul se va intensifica, 
jucătorii] trăgînd în afară de cele 200 
bile (100 izolate și 100 la pozițiile a-i 
ratate mai stis) încă 100 lovituri la 
sistemul mixt. In ultima perioadă, an- 
trenamentul — cu două ședințe pe 
săptămînă — se va compune du 100 
bile la pozițiile speciale, 100 la izo4 
late, plus 200 bile mixte (proba cla-i 
sică).

Intenționat am lăsat la urmă capito
lul pregătirii fizice. Dat fiind că îri 
ultima perioadă jucătorul trage 400 
lovituri pe săptămînă, se înțelege cît 
de importantă este pregătirea fizică, 
căreia trebuie să i se asigure o zi 
specială.

In ceea ce privește stilul de lansare' 
a bilei, am ajuns la concluzia — în 
urma unor îndelungate experiențe —■ 
că cel mai indicat este lansarea dreap-> 
tă. Acest stil s-a dovedit eficace atît 
pe pistele de mozaic, cît și pe cele 
de bitum. In încheiere aș vrea să 
spun că la fete, programul răniîne 
neschimbat, cu singura deosebire că 
numărul loviturilor în primele două 
perioade nu trebuie să depășească I0O 
bile, iar în ultima să se ajungă pînă 
la 150 de lansări. De altfel, noi vont 
alcătui în cttrînd un plan unic de ant 
trenament, pe care-l vom difuza înț 
toate colectivele sportive din țară". ,

Cupa Sfatuhiî Popular 
ai Capitalei Ia box

S la de festivități a I.S.B. din sta-. 
Berzei a găzduit marți seară cea de a 
treia reuniune pugili-stică din cadrul 
fazei I-a a „Cupei S-P.C.”.

In cele 9 meciuri de juniori am ret 
marcat pe Constantin Anton (T. D.), 
C-tin Neagu (Șc. Sp. Tineret), Kim 
Han Uan (Constr. C.F.R.), Dumitru Ni- 
colae (Vestitorul), și Ion V. Ion (La
minorul), iar în cele 4 meciuri de se
niori au ieșit în evidență Cornel Rusu, 
M. Vasiliu (St. Universitate) și N. Nel- 
cu (Titanii). Semifinalele fazei l'-a a 
„Cupei S.P.C.” vor avea loc vineri la 
ora 1», tot în sala I.S.B. din str. Ber
zei nr. 21. I
_ «IC. TOKACEK-corespondent



A doua ediție a
CUPEI „SPORTUL POPULAR44 

la călărie

Ieri, la Seinajoki

Reprezentativa de lupte a R.P. Romine 
a învins și echipa Finlandei

După cum am anunțat, duminică 
du'pă-amiază, pe hipodromul din Par
cul Poporului de la Craiova, -VASILE 
PÎNC1U (C.S.A. București) a stabi
lit* pe calul Pruhdiș un nou record re
publican de înălțime, trecind din pri
ma incercare peste obstacolul îuuițat 
la. 2 metri. Este o performanță care 
a ‘umplut de bucurie inimile tuturor 
iubitorilor acestui sport. In ceea ce îl 
privește pe noul recordman, trebuie 
să' spunem că așteptam de la el un 
astfel de rezultat, avînd în vedere 
forn.a excelentă și taleiilul acestui 
valoros că âreț. Săritura efectuată de 
■VJsi'e Pinciu pe calul său Prumliș la 
prima încercare — cu aproximativ 10 
cm. mai sus decît bara înălțată la 2 
metri —- ne arată că există posibili
tăți de a îmbunătăți acest record. Mai 
trebuie de arătat că apreciabila dife
rență dintre noul și vechiul record, 
stabilit acum cițiva ani la București 
de Gh. Antohi pe calul Haimana la 
1,90 ni. și egalat apoi de a'.ți cițiva 
călăreți, demonstrează progresul pe 
care l-a înregistrat călăria în ultimii 
ani în țara noastră.

★
Atît pe Vasi’e Pinciu cît și pe cei

lalți componenți ai lotului republican, 
amatorii de echitație din Capitală îi 
vor revedea întrecindu-se sîmbălă 
după-am.iază și duminică dimineață, 
în cadrul ultimei competiții hip.ee a 
anului, organizată de Federația Ro- 
mînă de Călărie și Pentatlon Modern 
în cinstea zilei de 7 Noiembrie și do
tată cu CUPA „SPORTUL POPU
LAR". Prima ediție a acestei competi
ții a avut loc anul trecut și ea a fost 
cîștigată de Alexandru Longo (Dina
mo București). Anul acesta, progra
mul competiției CUPA „SPORTUL 
POPULAR" a fost îmbogățit și cu 
alte probe dintre care unele inedite. 
Așa de pildă duminică dimineața îi 
vom vedea evoluind pe majoritatea 
celor care, la concursurile de pînă a 
cum arbitrau, organizau sau în cali
tate de antrenori, dădeau de pe mar
gine sfaturi concurenților. Desigur că 
fostele glorii ale echitației romînești 
nu vor conduce caii cu viteza cu care 
rie-au obișnuit în ultimii ani Vasile 
Pinciu și Langa. în schimb ne vor 
ofer: un plăcut spectacol hipic in care 
vom admira în primul rînd măiestria 
conducerii calului pe parcurs. De ase 
menea se vor întrece în probele de
obstacole, călăreții fruntași de la 
C. C. A., Dinamo București, 
C.S.A. București, C.S. Recolta Buc.. 
C. Tineret Buc., Stejarul Plcești, 
E. II. Gr. Ploești și U.A.S.R. Buc. La 
•cest concurs intrarea va fi liberă.

Astăzi, etapa a VITI-a 
a campionatelor de handbal

O nouă etapă — a VlII-a — se des
fășoară azi, în cadrul campionatelor 
republicane de handbal. In Capitală 
au ioc meciuri interesante, îndeosebi 
sub aspectul luptei pentru primul Ioc 
în clasamentele campionatului masculin 
și feminin cat. A. Pe stadionul Dinamo. 
de la ora 15,30, Dinamo București va 
primi replica echipei Chimia Făgăraș. 
După meciul egal din etapa trecută cu 
C.S.M. Reșița, Chimia Făgăraș con
stituie un adversar dificil pentru di- 
namovlștii buciircșteni, angrenați în 
lupta pentru întîietate. Cele două me
ciuri feminine (Rantd București — 
Olimpia M.I.C. și Steagul roșu — 
C.S.U. București prez'ntă de asemenea 
importanță țientru clasament, în care, 
atît Steagul Roșu cît și Olimpia, au 
același număr de puncte. Acest derbi 
al echipelor bucureștene se va disputa 

/ Ultima performanță a lui Vasile 
S Pinciu: 2 metri înălțime, nou re- 
/ cord republican.
x (Foto : I. Mihăică)

fotbaliștii turci sînt Se două zile
oaspeții Capitalei

(Urmare din pas. 1)

maț ia românească, în noua sa alcătui
re, a jucat cu foarte multă însuflețire 
în meciul cu rutinații jucători unguri. 
Schimbul de locuri ia înaintare a fost 
aplicat perfect, cu o viteză care deru
tează orice apărare. Echipa noastră va 
adopta o tactică în consecință, avînd 
în vedere aceste caracteristici. Dorința 
noastră este ca prietenia dintre tinere
tul celor două țări să iasă întărită din 
acest meci".

Am vorbit apoi cu Leonardo Remon- 
dini, antrenorul echipei naționale a 
Turciei, fost jucător la echipele ita
liene Milano, Lazio, Napoli :

„Anul acesta antrenez pentru prima 
oară echipa reprezentativă a Turciei, o 
țară în care nivelul tehnic al fotba
lului este în continuă creștere. Nu cu
nosc jocul echipei romîne. De altfel, 
este pentru prima dată cînd mă întîl- 
nesc cu fotbalul din țara dvs. Am au
zit numai cuvinte bune despre națio
nala Romîniei și, avînd în vedere com
portarea avută de jucătorii mei în ca
pitala Belgiei cred că meciul este des
chis". Apei, Remondini ne-a prezentat 
fotbaliștii turci prezenți la București. 
Cel mai cunoscut este interul Lefter, de 
41 ori selecționat în echipa națională, 
fost jucător la Nice și Fiorentina, la- 
tă-i pe ceilalți: Turgay și Ozcan — por
tari, Isma'l, Ergun. Naci, Basci, Ak- 
giin, Dogan, Mustafa — apărători. Șe- 
ref, Kadri, Metin, Can, lshan, Hilni, 
Ahmed — înaintași.

★

Acești jucători au făcut ieri dtipă- 
amiază un prim antrenament pe sta
dionul „23 August".

Stadionul a lăsat o frumoasă im
presie oaspeților, care au declarat că 
instalațiile lui, vestiarele ca și tere
nul propriu-zis de joc, sînt cu mult 

azi, îhcepînd de la ora 15, pe stadionul 
Ciulești.

lată programul jocurilor de azi din 
țară: masculin cat. A: ORAȘUL SIA- 
L1N: Dinamo — Rapid București; RE
ȘIȚA: C.S.M. — Știința Timișoara: 
SIBIU: Voința ■— Victoria Jimbolia; 
IAȘI: C.S.M.S. — Petrolul Ploești: 
TIMIȘOARA: Tehnometat — C.C.A.
Feminin cat. A: ORAȘUL STALIN : 
Tractorul — Măgura Codlei: TIMI
ȘOARA: Constructorul — Știința 1 i- 
mișoara; SIBIU: Flamura roșie — 
Record Mediaș; SIGHIȘOARA: Glo
ria — llefor Tg. Mureș. Masculin cat. 
B: SIGHIȘOARA: Voința — Balanța 
Sibiu; CONSTANȚA: C. S. Marina — 
Dinamo Tg. Mureș: HAI.CHIU: Re
colta — I.C.A. Arad; GALAjl: Ști
ința — C.S.U. Buc.; CLUJ: Știința — 
Stăruința Odorhei; BACAU: Victoria 

— Textila Cisnădie.

KUORTANE 29 (prin telefon de la tri- 
misul nostru special). Marți seara, re
prezentativa de lupte a țării noastre 
a obținut o nouă victorie internațională 
de prestigiu învingînd selecționata Fin
landei cu scorul de 9—7. Sala Ma- 
akunta din Seinajoki, unde au avut 
loc întrecerile, plină pînă la refuz, a 
răsunat îndelung de aplauzele specta
torilor, care au răsplătit cu ovații pu
ternice frumoasa comportare a spor
tivilor romîni. Luptătorii din R. 1’. 
Romînă au avut o sarcină foarte difi
cilă, deoarece echipa Finlandei întru
nea toate calitățile (viteză, forță, în- 
demînare etc.) și în- plus era hotărîtă 
să-și ia cu orice preț revanșa. Repre
zentativa noastră însă a dovedit și cu 
acest prilej multă voință și dîrzenie, 
precum și o bună pregătire tehnică, 
reușind să se impună.

Sportivii noștri s-au bucurat de mul
tă simpatie, de o grijă deosebită și de 
ospitalitatea recunoscută a gazdelor. 
O. Sirenin, secretarul federației de 
lupte din Finlanda, a însoțit permanent 
lotul romîn în vizitele pe care acesta 
le-a făcut în diferite localități. Luni 
27 octombrie, delegația noastră a vi
zitat în orașul Seinajoki mormîntul 

mai bune decît cele de la „Heyssel", 
stadionul din Bruxelles, pe care a 
avut loc duminica trecută meciul cu 
Belgia.

La apelul antrenorului Remondini 
au răspuns 15 jucători; Metin și Basri, 
ușor accidentați din meciul cu Belgia, 
au făcut doar o pregătire sumară, 
după ce și-au terminat pregătirile 
ceilalți jucători. Antrenamentul a lă
sat să se întrevadă frumoasele posi
bilități fizice ale jucătorilor oaspeți: 
detentă impresionantă, viteză și agi
litate, dar și o pregătire tehnică in
dividuală bună. La sfîrșit, cei doi 
portari, Turgay și Ozcan au fost su
puși unui tir intens al tuturor jucă
torilor. Antrenorul Remondini s-a ocu
pat în mod special de Turgay care 
duminică n-a jucat.

Printre sutele de spectatori prezenți 
ieri în tribunele de la „23 August", 
se afla și Ilie Oartă (unul dintre an
trenorii echipei noastre), care a ur
mărit cu atenție antrenamentul fotba
liștilor turci. „Au calități fizice de in
vidiat — ne-a spus el — iar tehnica 
lor individuală nu trebuie neglijată. 
Mustafa, Lefter, Kadri, Turgay și Me
tin sini jucători cunoscuți în țoală 
Europa. Va fi un meci dificil".

Astăzi și mline fotbaliștii oaspeți 
se antrenează din nou la „23 August".

M. T.

La Batumi, atleta 
ATLETISM Dzidra Tralle a ater- 

gat 80 m.g. în 11,0 
sec., îmbunătățind cu 0,1 sec. recordul 
R.S.S. Letone.

TBILISI 29 (Ager pres). —
In Capitala Gruziei au început la 

28 octombrie campionatele de atletism 
pe echipe ale U.R.S.S. la care iau 
parte selecționatele orașelor Moscova, 
Leningrad, și ale celor 15 republici 
unionale. In prima zi de concurs s-au 
înregistrat cîteva rezultate valoroase 
dintre care menționăm în primul rînd 
noul record unional la aruncarea greu
tății realizat de Vartan Ovsepian 
(Armenia) cu performanța de 17,93 
m. Proba de săritură în înă!ț:me a 
fost cîștigată de tînărul atlet gruzin 
Robert Șavlakadze cu rezultatul de 
2,09 m. La 20 km marș a terminat 
învingător Vladimir Golubnicii (Ucrai
na) cu timpul de 1 h 29’ 31". Valen
tina Saprttnova (Leningrad) s-a cla
sat pe primul loc la săritura în lun
gime femei cu 6,09 m.

Cursa de 10,000 m plat, care a 
ținut loc și de campionat unional in
dividual, a revenit atletului Piotr 
Bolotnikov (Moscova) în 29’ 06“ 8/10.

® Cu prilejul concursului de în
chidere a sezonului, atleții polonezi 
au realizat o serie de performanțe 

marelui campion de lupte al Finlandei 
Kusta Pihlajamăen, care a fost de 9 
ori campion al Europei, de 3 ori cam
pion olimpic și de 28 ori campion na
țional. Delegația noastră a depus flori 
la mormîntul lui și a păstrat ua mi
nut de reculegere.

Marți seara, la ora 19,30, sportivii 
au urcat pe podiumul întrecerilor. După 
intonarea imnurilor de stat, două tine
re au oferit sportivilor romîni buchete 
de garoafe roșii. Spectatorii au izbuc
nit în ropote de aplauze. Prima pere
che de sportivi a deschis apoi întîl- 
nirea prietenească dintre reprezentati
vele celor două țări.

Iată rezultatele : categoria 52 kg. 
După un meci foarte frumos, bogat 
în acțiuni tehnice, Gh. Szabad (R.P.R.) 
cîștigă întîlnirea cu O. Timonen (Fin
landa). Categ. 57 kg: I. Cernea 
(R.P.R.) a avut un meci deosebit de 
greu în fața lui R. Nykănen (Fin.) 
clasat pe locul 6 la Olimpiada de la 
Melbourne. Luptătorul nostru a dove
dit însă multă voință, reușind să ob
țină un meci egal în fața valorosului 
juptător finlandez. Categ. 62 kg: P. 
Popescu (R.P.R.) a început întîlnirea 
foarte agresiv. Executînd o centură la
terală de la parter, a reușit să acu
muleze puncte prețioase, care i-au asi
gurat victoria în fața lui P. Ahokas 
(Fin.). Cat. 67 kg: Gh. Dumitru a 
avut în persoana lui V. Alanen un par
tener deosebit de puternic, care a lu
crat foarte mult în forță și viteză. 
Luptătorul nostru s-a mai întîlnit cu 
Alanen la Festivalul Mondial al Tine
retului de la Moscova, făcînd atunci 
meci egal. Și de data aceasta întîlni
rea lor a rămas nedecisă. Cat. 73 kg: 
V. Bularca (R.P.R.) face meci nul că 
V. Rantanen (Fin.). Cat. 79 kg: 
N. Baciu (R.P.R.) a condus Ia început 
reușind să execute un salt, însă acțiu
nea s-a produs în afara saltelei. Spor
tivul nostru a mai încercat încă o dată 
prinderea mijlocului, însă adversarul, 
V. Lahti (Fin.) a contrat la timp, ani- 
hilîndu-i acțiunea. N. Baciu este de

Bogat program internațional în 1959 
pentru voleibaliștii și voleibalistele noastr

Reprezentativele de volei ale țării 
noastre vor avea o frumoasă activitate 
internațională în 1959.

în legătură cu aceste întîlniri inter
naționale, tov. ILARIE SACEANU, se
cretarul general al Federației Romîne 
de Volei, a declarat următoarele unui 
redactor al ziarului nostru :

„Sezonul internațional pe 1959 se va 
inaugura în februarie cu întîlnirea de 
la București dintre reprezentativele Ro
mîniei și Franței. La începutirf 1-ui mar
tie, naționala noastră masculină va lua 
parte ia un mare turneu internațional 
la Moscova, alături de echipele Uniunii 
Sovietice, Poloniei, Bulgariei și Ceho
slovaciei, iar la sfîrșitul lunii, la un 
turneu cu aceeași componență, la Bra
tislava. Sfîrșitul lunii mai îi va găsi 
pe voleibaliștii noștri la Budapesta, 
unde se va desfășura un turneu cu 
participarea reprezentativelor Romîniei, 
R. D. Germane și Ungariei, urmând ca

De peste hotare
valoroase. Astfel, sprinterul Zielinski a 
alergat 100 m. în 10,4 sec. St. Le
wandowski a câștigat 800 m cu 1:51,8

• In cadrul unui concurs desfășurat 
zilele trecute la Merano, Consolini a 
cîștigat aruncarea discului cu 54,42 m. 
Bravi a sărit 7,53 m în lungime iar 
atletul german Frost a aruncat sulița 
la 78,16 m.

Luni s-a desfășurat
FOTBAL la Moscova cea de a 

doua semifinală a 
„Cupei U.R.S.S." între echipele. Tor
pedo și Lokomotiv. Deși condusă cu 
1—0 Ia pauză Torpedo a reușit să-și 
impună superioritatea în partea a doua 
a jocului, cîstigînd cu 2—1 și califi- 
cîndu-se în finala competiției, în care 
va întîlni duminică pe Spartak Mos
cova.

La cea de a 24-a HOCHEI ediție a campionate
lor mondiale de ho

chei de la Praga (5—12 martie 1959) 
s-au înscris pînă în prezent următoa
rele țări: Canada, U.R.S.S., S.U.A.. 
Suedia, Norvegia, R.P. Polonă, R.D. 

clarat învins la puncte. Decizia dati 
de juriu este discutabilă. Cat. 87 kg. i 
Gh. Popovici a furnizat un meci car» 
a entuziasmat asistența. El a executai 
trei centuri laterale, reușind să acu
muleze puncte prețioase, după ce ît 
prima parte a întîlnirii fusese condus 
Sportivul nostru a refăcut handicapu 
printr-o luptă extenuantă, făcînd ast 
fel ca rezultatul pe echipe să devin) 
favorabil nouă. EI l-a învins la punct 
pe A. Vanhanen (Fin.). în ultitnu 
meci, la categ. grea, I. Radu (R.P.R.' 
pierde la puncte întîlnirea în fața lup 
tătorului finlandez V. Ahven.

V. GRADINARU

★

Aseară sportivii romîni sub denumi 
rea de echipa orașului București au sus 
ținut cea de a doua întîkiire cu spot 
tivii finlandezi în compania echipei d 
vizionare Etelă-Pohjanmaa.

Pînă la închiderea ediției nu ne-a 
parvenit rezult; tele.

Tînărul sudor din Reșița Petre P 
pescu a obținut in Finlanda cea de 
12-a vi ciori e internațională din acest a

între 1—7 iulie Bucureștiul să găzd 
iască un turneu internațional cu par 
ciparea echipelor masculine și fem» 
ne ale Cehoslovaciei, Uniunii Sovieti 
Poloniei, Bulgariei și, bineînțeles, 
formațiilor noastre. De remarcat că 
acest turneu noi vom participa și 
reprezentative de tineret. In septe 
brie, echipa noastră masculină v~ 
ca în „Cupa Continentelor". La 
tă competiție care se va desfășut. , 
Paris, vor partioipa cele mai bune 
chipe din Europa (Cehoslovacia, R 
tuînia, Uniunea Sovietică, Polon 
Franța), Asia (R. P. Chineză) și An 
rica (S.U.A., Brazilia). fn fine, 
decembrie, echipele masculină și fel 
nină ale R.P.R. vor întâlni la Bu< 
rești selecționatele U.R.S.S. în af: 
de aceste meciuri vor mai avea lo< 
multe întâlniri pentru echipele 
tineret".

Germană, R.F. Germană, Eîveț 
Austria, Italia, R.P. Chineză, R.P. I 
gară și R. Cehoslovacă. Federația 
ternațională de hochei a prelungit t 
menul de înscriere pînă la 15 ia-nua 
1959.

• In campionatul de hochei 
U.R.S.S. continuă să conducă ech 
T.S.K.M.O. care a totalizat 15 p. di 
8 meciuri cu un golaveraj de 58:8. 
locul 2 se află formația Aripile Sov 
telor cu 10 p. (din 6 meciuri) urm 
de Lokomotiv 8 p. (6meciuri) și 
namo Moscova 7 p. din 7 meciuri.

După terminarea
ȘAH limpiadei marii ma 

tri sovietici campion 
lumii M. Botvinik și Salo Flohr 
fost invitați în Olanda pentru a s 
ține mai multe simultane. In prir 
simultan dat la Amsterdam la 
mese Botvinik a obținut 21 victorii 
5 remize.

• In diferite orașe din Olanda 
desfășoară în momentul de față t 
ciul pentru campionatul mondial 
șașchi (dame) între deținătorul ti! 
lui marele maestru canadian Delor 
și marele maestru sovietic Kuperm 
După 15 partide chalangerul condi 
cu 8'/2—6'/2. Kuperman mai are 
voie de 2 puncte în ultimele 5 part 
pentru a deveni campion al lumii.

Redartia și administrația: București, str. Vasile Conta nr, 16. telefon 11.79.73 — 74—75. Nr. 1—2 STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 
XXXX Abonamentele se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și difuzorii voluntari din întreprinderi


