
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UN IȚI-VAH

zilele de
C.C. al

26—28
P.M.R.

noiembrie 1958 a avut loc ședința ple-In 
ră a

Plenara a avut la ordinea de zi dezbaterea proiectului pla- 
ilui de stat pe anul 1959.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
P.M.R., a făcut o expunere cu privire la sarcinile organelor 
organizațiilor de partid, organelor de stat și economice, or- 

tnizațiilor de masă în domeniul dezvoltării economiei națio- 
ile în anul viitor.

La dezbateri au luat cuvîntul membri ai Comitetului Cen- 
11, prim-secretari ai comitetelor regionale de partid, miniștri.

Plenara a aprobat expunerea făcută și măsurile în vederea 
eșterii mai accentuate a producției industriale, dezvoltării a- 
iculturii socialiste și sporirii producției agricole, valorificării 

mai intense a rezervelor interne ale economiei naționale și 
licării nivelului de trai al oamenilor muncii.

Plenara a stabilit ca pe baza dezbaterilor ce au avut loc 
se aducă planului de stat pe anul 1959 îmbunătățirile și 

mpletările corespunzătoare.

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P, Romînc?
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încep întrecerile celei de 
a Spartachiadei de iarnă

Di

a
a tineretului

a

portivii uzinei noastre 
mîndria noastră

Colectivul uzinei 
as t r e „Grivița 

șie" este cunos- 
t prin hărnicia sa, 
, n grija cu care
J ti vă tradițiile 

te revoluționare 
luptă, fiind as

ii, ca și întrecut, în 
} steagul de luptă al

GHEORGHE BORȘ 
secretar el Comitetului 

de partid Complexul C.F.R.
„Grivița Roșie"

îndeaproa-

fruntași în

afară de contribuția la înviora-1

cutii de grăsime), 
Dumitru Durdubaia 
(electrician), Florea 
Vasile (longeroa- 
ne), Vasile Niță 
(sudură vagoane), 
Gheorghe Șerban 
(cazangerie) ș. a. 

care, fiind sportivi de frunte, sînt în 
același timp și muncitori fruntași în 
întrecerea socialistă.

Comitetul de partid din complexul 
nostru feroviar se preocupă 
pe de educarea patriotică și politică a 
sportivilor, îndrumă îndeaproape colec- ( 
tivul sportiv al complexului, astfel în- 
cît acesta să activeze în așa măsură 
îneît pe terenurile de sport să fie a- 
trași cît mai mulți muncitori, tineri sau 
vîrstnici. Prin organizațiile noastre de 
bază căutăm să arătăm în permanență, < 
în special muncitorilor în vîrstă, că 
sportul este deopotrivă bun și pentru t 
ei ca și pentru muncitorii tineri, că as- I 
tăzi au la îndemînă toate acele posihi- % 
lități de care nici nu putea fi vorba în / 
trecut. Cete cîteva meciuri de fotbal r, 
ținute între muncitorii vîrstnici din u- r 
zina noastră constituie un început pro- 1 
mițător. O altă dovadă că munca / 
noastră în această direcție dă roade J 
este și faptei că baza sportivă antena- S 
jată de complexul nostru este tot mai/,.*'?

uzinei)îngaactivitatea sportivă. In ediția din 
cit ș! de membru lor de familie. _ ( t an a Sp‘rtachiadei de tară a 

Reorganizarea mișcării de cultură d tineretului s-a clasat al 2-lea din cele 
opt raioane bncureștene, în ceea ce 
privește mobilizarea. De asemenea, în

primele rînduri 
partidului. Acest 

ru este simbolizat de Ordinul „Apă
rea Patriei" clasa I acordat nouă 
către partid și guvern și prin Dra- 

■ de producție al Consiliului de Mi- 
i de întreprindere fruntașă pe ța- 

pe care-1 dețin atelierele noastre.
Toate acestea explică de ce muncito- 

inginerii și tehnicienii noștri cer 
'irtivilor Griviței Roșii, care îi repre- 
stă, atît în țară cît și peste hotare, 

fie la înălțimea colectivului din 
re fac parte, să aibă o comportare 
ortivă și cetățenească exemplară. Do
ha lor este îndreptățită și izvorăște 
1 convingerea că dacă astăzi spor
ește un bun al maselor largi popu- 

e, dacă toți oamenii muncii au po- 
•ilitatea să-și oțetească brațul și 
ntea pe terenurile de sport, aceasta 
daicrește și luptei lor, dusă sub 

nducerea partidului de avangardă 
clasei muncitoare.

Sportivii complexului nostru răspund 
estei cerințe a tovarășilor lor de 
încă. Echipa de rugbi „Grivița Ro- 
“ a cucerit pentru a doua oară, con- 
iuiiv, titlul de campioană națională, 
xerul Aurel Morăruș este campion 
temațional feroviar, halterofilul Ion 
telcam a ocupat locul al doilea în 

•donatele R.P.R. Din rîndurile 
•Ire avem un campion mondial: ti

rul ajustor Marin Ferecate, care la 
mpionatele mondiale 
>ri, ce s-au ținut anul 
va, a ocupat locul 1.
Sportivi de frunte, 
doare pe terenurile de sport pentru 
isfea uzinei și pentru culorile c'ubti-i 
i lor sînt în același timp și munci-\ 
ri fruntași, care-și dovedesc șl prin» 
ancă atașamentul față de uzina in] 
re lucrează, dragostea față de colec-1 
ml lor. Astfel, toți membrii echipei 1 
•astre de rugbi sînt în același timpr 
muncitori și tehnicieni harnici, ino-1 

lori și raționali zatori. Munaitorii I 
șlri vorbesc cu nundrie de tovarășiii 
Mistantin Tăpălogu (uzina de ener-^ „ .
î electrică), Petre Soimăreanu (mon-z Ne aflam deunăzi la una din șe- 
j locomotive), Virgil Lefter (turnă-J dințele tehnice ale selecționatei divi- 
ria de fontă), Tudor Dumitru (îm-t zionare de fotbal, care urmează să 
ăcăminte), Mihai Goanță (secția^ plece niîine în Anglia, cînd 

la sfîrșitul ei, Caricaș a propus ca

Numeroși tineri au învățat să 
schieze cu prilejul întrecerilor Spar
tachiadei de iarnă.

Ca și acești școlari, care se în
dreaptă spre locul de concurs, la 
una din 'întrecerile disputate in 
trecuta ediție a Spartachiadei de 
iarnă, anul acesta alți tineri, mereu 
mai multi, vor cunoaște și vor în
drăgi schiul.

(Foto: Gh. Dumitru)

Iată-ne în pragul începerii celei 
de a IV-a ediții a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului. Intrată

adînc în tradițiile mișcării sportive din 
țara noastră, Spartachiada de iarnă a 
Tineretului a mobilizat la fiecare edi
ție mase largi de tineri și tinere de 
Ia orașe și sate.

In i . __ ...........
rea activității sportive de mase, este 
de subliniat și aportul pe car® Spar
tachiada de iarnă a tineretului l-a 
adus în popularizarea și dezvoltarea 
unor ramuri de sport mai puțin cu-; 
noscute. Zeci de mii de tineri și ti-1 
nere, în special din mediul sătesc, au 
practicat și au îndrăgit astfel șahul, 
schiul sau tenisul de masă. Nu puține 
sînt exemplele de tineri care au cunos
cut sporturile de iarnă cu prilejul Spar
tachiadei, pentru ca apoi, datorită ta
lentului lor 
să realizeze' 
bune.

Pregătirile 
treceri ale 
organiza începînd de luni 1 decembrie, 
s-au desfășurat într-un ritm susținut. 
In orașul București, în regiunile Ga
lați, Iași, Craiova, Cluj, numeroase co-

■ lective sportive s-au preocupat de buna 
pregătire a întrecerilor, procurînd ma
terialul și echipamentul sportiv și sta
bilind programul de desfășurare al în
trecerilor. La rîndul lor sportivii au fă
cut antrenamente și azi sînt gata pen
tru start.

și pregătirii perseverente,- 
rezultate dintre cele mai

în vederea primelor în- 
acestei ediții, care se vor

de tir — ju- 
acesta la Mos-

care luptă cu

Sprijinul organizațiilor U.T.M. — 
în dezvoltarea activității

fizică și sport a constituit o vie preo
cupare și pentru comitetul nostru de par- r__ _ ___ __ ___  __ _______ ,
tid. In Grivița Roșie a fost reorganizat j acțiunea de înscriere de membri în 
consiiMu! colectivului sportiv în care, (U.C.F.S., raionul Stalin ocupă locul 
sub îndrumarea noastră, au fost aleși J doi. In marea majoritate a colectivelor 
tovarăși harnici și cu dragoste pentru C sale sportive se desfășoară o susținută 
mișcarea de cultură fizică și sport. Au *că de at a cît maj mulv oa.
fost de asemenea reorganizate birourile VTleIli af muncij terenurile de sport.
secțiillor pe ramură de sport, iar în contribuție importantă la obținerea

£ acestor succese a adus-o sprijinul or-(Continuare in pag. 4-a)

Raionul Stalin din Capitală și-a cîș- ganizatiilor U.T.M. din întreprinderi, 
gat în ultima vreme un loc fruntaș instituții, școli. Luptînd pentru înde

plinirea sarcinilor trasate de Hotărîrea 
din 2 iulie 1957 a partidului și guver
nului, organizațiile U.T.M. din raionul 
Stalin au acordat o atenție deosebită 
sprijinirii Consiliului raional U.C.F.S. 
în direcția dezvoltării și întăririi 
activității sportive. Această orientare 
s-a reflectat chiar de la reorganizarea 
colectivelor sportive. In noile consilii 
au fost aleși numeroși utemiști, tineri 
cu un nivel politic-ideologic ridicat, 
cu dragoste față de sport, dor
nici să pună umărul Ia înflorirea

înaintea plecării în Anglia

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ DE 
A VIZITAT FABRICA DE CONFECȚII JJ GH

FOTBAL
GHEORGHIU-DEJ fJ

i vizita pe care au făcut-o la Fabrica de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej", com- 
onenții selecționatei divizionare de fotbal au manifestat un viu interes penirii 
rocesul de producție. Fotoreporterul nostru i-a surprins pe cînd urmăreau felul 

cum se decupează cupoanele de stojăcu ajutorul mașinii „Banzing".

factor important 
sportive
mișcării sportive. Așa stau lucrurile 
la colectivele Centrocoop, P.T.T., Artăs 

Cinematografie, Tehnica textilă, Com
binatul Poligrafic Casa Scînteii, 
A.C.R.A. 3, I.A.T. Mogoșoaia etc.

Așa de pildă secretarul colectivului 
sportiv IPROCHIM, N. Zaharia, este 
totodată responsabil cu problemele 
sportive în comitetul U.T.M. In alte 
locuri, cadrele U.T.M. au munci de 
răspundere pe linie sportivă, asigu- 
rîndu-se în acest fel o legătură mai 
eficace între consiliile colectivelor spor
tive și comitetele U.T.M. Colaborarea 
celor două organizații îmbrățișează 
și alte aspecte. Astfel, secretarii co
mitetelor U.T.M. participă deseori la 
ședințele de lucru ale 
lectivelor sportive. La 
sională nr. 
organizației 
nastica de 
printre cei 
gimnasticii 
Scînteii",

Una din îndatoririle de seamă ale 
organizațiilor U.T.M. este și aceea de 
a se preocupa de educarea comunistă 
a tinerilor sportivi. Tov. D. Olleanu, 
activist al comitetului raional U.T.M. 
Stalin, ne-a arătat că în momentul de 
față toți sportivii, din raion sînt cu
prinși în învățămîntul politic. Printre 
cei mai sîrguincioși se dovedesc a fi 
sportivii de la Tehnica textilă.

consiliilor co- 
Școala proie- 
din inițiativa 
introdus gim- 
Uteniiștij sînt 
susținători ai 

,C.asa

3 confecții,
U.T.M. s-a 
producție, 
mai activi 
de producție și la

Fiola, Tehnica textilă etc.

între-inițiativa 
prinderi să

— Ce ar fi, de pildă, dacă 
dimineață am merge la fabrica de 
confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" ?

Propunerea lui Caricaș a fost pri
mită cu multă bucurie de toți compo- 
nenții selecționatei, dornici să strîngă 
și mai mult legăturile cu muncitorii 
din marile fabrici și uzine, să cu
noască efortul acestora în procesul de 
producție. Componenții selecționatei 
divizionare, printre care se aflau Di
nulescu, Macri, AL Vasile, Oaidă, 
Greavu, Tătaru, Eftimie, Caricaș, Voi- 
nesou, Cădariu, Popa Cornel, Toma, 
Ene II, Nunweiler, Ene I etc., au fost 
însoțiți de secretarul general al F.R.F. 
tov. I. Stoian, precum și de antrenorii 
A. Botescu și I. Oană. La sosire, tov. 
L. Livezeamu, director adjunct al fa
bricii, le-a adresat oaspeților, în nu
mele conducerii și aii celor peste 7000 
de salariat» ai fabricii, un ouvînt de 
bun sosit.

începe vizita... In sectoarele fabri
cii, pretutindeni pe unde trec fotba
liștii, muncitorii și muncitoarele vin 
să le strîngă mîna, să-și manifeste 
bucuria de a avea în mijlocul lor 
oaspeți atît de dragi. Cu o deosebită 
simpatie sînt înconjurați de un grup 
de suporteri cci trei reprezentanți 
ai echipei Rapid — Macri, Ene II și 
Greavu — care sînt asaltați cu tot

vizitării unor mari 
fie continuată.

niîine

de întrebări: cînd se joacă me- 
Știința Cluj ? Cite 

„sălta"

felul 
ciul-restanță cu 
locuri va mai „sălta“ în clasament 
echipa feroviarilor ? Cum se vor pre
găti rapidiștii pînă la începerea retu
rului ? Pe de altă plarte, interesul oa
speților față de procesul de muncă 
este evident. Dinulescu, de pildă, ur
mărește c-u atenție felul cum lucrează 
mașina „Banzing", Oaidă vrea să știe 
în cît timp se confecționează un co
stum bărbătesc, Tătaru se interesează 
în special de .confecțiile pentru... copii. 
In acest timp Al. Vasile și Nuniweiler 
dau autografe. Sînt vizitate, pe rînd, 
cele mai mari sectoare ale fabricii, 
grupul tehnic, cantina, sala de festi
vități. Ultimul popas — la expoziția 
permanentă a fabricii și la club.

A fost o vizită instructivă, cu prile
jul căreia sportivii au putut avea o 
imagine reală a ritmului în care se 
lucrează în această uriașă întreprin
dere textilă, a efortului muncitorilor 
pentru a da produse dc cît mai bună 
calitate. Fotbaliștii noștri și-au luat 
angajamentul ca în apropiatul turneu 
pe care-1 întreprind în Anglia, să aibă 
o comportare la înălțimea încrederii 
acordată de miile de muncitori și 
muncitoare din fabrică, la fel ca șt 
de milioanele de iubitori ai fotbalului 
din țara noastră.

(Continuare in pag. 5)

TINERI ȘI TINEREI

ACTIVIȘTI DIN
SPORTIVE!

PREGĂTITI-VĂ
MELE ÎNTRECERI

T. STAMA

COLECTIVELE
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DIN CADRUL

TRADIȚIONALEI COMPETITR DE
MASE: SPARTACHIADA 
DE IARNĂ A TINERE-

TULUL
Vi



Pe urmele materialelor publicate
împotriva chiulului în producție

Conducerea uzinelor „Steagul Ro
șu" din Orașul Stalin ne face cunos
cut că articolul apărut în ziarul nos
tru Nr. 3286, cu privire la atitudinea 
negativă față de munca în produc
ție a jucătorului de fotbal Gh. Fu
sulan, a constituit un prețios ajutor 
atît pentru colectivul de conducere 
al uzinelor cît și pentru sportivul în 
cauză.

„Faptul că unii conducători, Ingi
neri și maiștri, se spune îir scrisoa
rea primită de la uzinele Steagul 
Roșu, în dragostea și pasiunea lor 
excesivă pentru fotbal, uită, de obli
gațiile elementare de a aplica întoc
mai regulamentul de ordine interioa
ră a întreprinderii în ceea ce pri
vește pontajul salariaților în subor
dine, cum s-a întîmpîat în cazul spor
tivului Fusulan, ne-a obligat să luăm 
măsuri de sancționare. Pentru aceas
tă abatere, tov, inginer Gh. Coma-

Perspective pentru activitatea sportivă 
la sate in timpul iernii

Activitatea sportivă a tineretului de 
la sate are perspectiva de a continua 
și în lunile de iarnă cu aceeași inten
sitate.

După cum se știe, în prezent, sportivii 
de la sate sînt angrenați în două mari 
întreceri: concursul bilanț și campio
natul de casă al colectivului sportiv 
sătesc. La acestea se va adăuga în 
curînd o nouă competiție de frumoasă 
tradiție : Spartachiada de iarnă.

Iată deci că, în perioada în care 
muncile agricole au un ritm mai redus, 
tineretul sătesc are la dispoziție un 
bogat program competițional. Nu ră- 
tnîne decît ca activiștii din cadrul con
siliilor colectivelor sportive să ia din 
timp toate măsurile pentru angrenarea 
unui mare număr de tineri țărani mun
citori în întreceri și pentru o cît mai 
bună organizare a concursurilor.

Pentru aceasta, colectivele sportive 
sătești vor trebui să ia o serie de mă
suri tehnico-organizatorice privind, în 
special, procurarea de materiale spor
tive, fie că este vorba de șahuri, schiuri, 
palete și mingi pentru tenis de masă 
sau saltele pentru întrecerile de trîntă. 
Evident că nu toate colectivele sportive 
de la sate au posibilitatea să-și pro
cure, din bugetul propriu, aceste mate
riale. Problema sc poate rezolva însă 
prin folosirea unor resurse locale, așa 
cum de altfel s-a întîmpîat deseori în 
anii trecuți. Pe de altă parte, colecti
vele sportive sătești pot primi un spri
jin direct din partea colectivelor spor
tive de la orașe, în baza relațiilor care 
s-au statornicit cu prilejul unor întîlniri 
amicale. In sfîrșit, la capitolul pregăti
rilor pentru activitatea sportivă de 
iarnă, amintim colectivelor sportive de 
la safe de grija pe care trebuie să o 
aibă în legătură cu stabilirea și ame
najarea din timp a traseelor 
întrecerile de schi, fără ca să 
căderea zăpezii, cînd această 
ar cere eforturi mai mari.

Pe timp de iarnă, tineretul 
din satele patriei noastre își poate des
fășura cu succes activitatea și în ca
drul căminelor, culturale. Colaborînd

pentru 
aștepte
muncă

sportiv

Vești de la corespondenții noștri
Succesele colectivului Chimistul 

Baia Mare

In prezent, numărul membrilor co
lectivului „Chimistul", al Combinatului 
chimico-metaltirgic „Gh. Gheotghiu- 
Dej" din Baia Mare s-a ridicat la 
1600, iar cotizațiile sînt achitate în 
proporție de 98 la sută. In munca de 
înscriere în U.C.F.S., din cele 11 secții 
ale combinatului s-a evidențiat Topi
toria (249 membri). Colectivul sportiv 
„Chimistul", sprijinit de conducerea 
Combinatului cffimico-metalurgrc, a în
registrat, în general, importante suc
cese în activitatea de mărire a numă
rului membrilor U.C.F.S. și a încasării 
cotizațiilor.

V. SASARANU
Pentru îndeplinirea angajamentului

La Brăila, un colectiv sportiv care 
desfășoară o rodnică activitate este 
Voința. Acesta se îngrijește de angre
narea în sport a salariaților din cele 
11 cooperative meșteșugărești. Unul din

al co-

nici, șeful secției Forje, a fost sanc
ționat cu mustrare scrisă cu avertis
ment și pierderea dreptului la primă 
pe trim. 111. Aceleași sancțiuni le-a 
primit și sportivul Gh. Fusulan, a 
cărui atitudine negativă față de 
muncă a făcut obiectul unei analize 
în cadrul secției de fotbal și 
lectivului nostru sportiv".

*
In legătură cu articolul amintit mai 

sus, Gheorghe Fusulan ne răspunde 
și el :

„Sînt întriitotul de acord cu cri
tica făcută în coloanele ziarului 
„Sportul popular" și vă asigur că 
măsurile disciplinare luate de condu
cerea uzinei și de colectivul sportiv 
(prin secția de fotbal) constituie un 
ajutor prețios pentru întreaga mea 
activitate de viitor pe linie profesio
nală și sportivă'*

cu conducerea căminelor culturale, co
lectivele sportive pot stabili un pro
gram sportiv atractiv, care să angreneze 
un număr tot mai mare de tineri. In 
plus, acolo unde există săli de sport, 
se recomandă organizarea unor între
ceri de volei, șah, trîntă, tenis de masă 
etc., a unor întîlniri între sate sau co
mune, fapt care ar constitui o propa
gandă eficace pentru răspîndirea spor
tului în mediul sătesc.

Iată, așadar, cîte posibilități există 
pentru a face și mai bogată activitatea 
sportivă sătească în timpul lunilor de 
iarnă. Pentru aceasta se cere numai 
inițiativă și perseverență t

„înflorește sportu-n (ara mea!'

0 ZI PRINTRE SPORTIVII BUZOIENI
Este plăcut să revezi, după ard șt 

ani, locurile dragi ale copilăriei. Re- 
trăiești clipe pe care — de altfel — nu 
le-ai ittat niciodată, siringi mîintle 
prietenilor de care te leagă atitea a- 
miniiri frumoase și, 
cu nespusă bucurie 
parcurile, iot ce Odinioară îți era atîl 
de familiar. Revelația o vei avea însă 
privind transformările ce s-au produs 
de-a lungul anilor, evoluția nebănuită 
a orășelului fără veleități din anii 
aceia... lată de pildă Buzău!. Altădată 
era vestit doar prin frumusețea crân
gului său. Astăzi, în acest orășel de 
la poalele munților, se creează o in
dustrie locală puternică, se constru
iește intr-un ritm trepidant, schimbîn- 
du-se straiele vechi cu altele noi trai
nice, frumoase. Sportul' ocupă și el an 
loc important în preocupările buzoieni- 
lor. In locul celor cițiva fotbaliști — care 
reprezentau cu 15 ani în urmă sportul 
de pe aceste meleaguri — se află a- 
ctim aproape 10.900 tineri și tinere 
care, atrași de frumusețea întrecerii 
sportive, vin cu drag pe stadioane, te
renuri și în sălile de sport.

apoi, cercetezi 
școala, ulițele.

principalele obiective ale muncii colec
tivului îl constituie înscrierea de noi 
membri în U.C.F.S. Respectîndu-se an
gajamentul luat, s-a reușit ca pînă în 
prezent 1359 de cooperatori să devină 
membri ai U.C.F.S. In fruntea acțiunii 
de înscriere se află Maria Arbondis de 
la cooperativa de artă populară și Ion 
Zlătaru de la cooperativa „Viitorul".

I. BALTAG

66 colective față de î2 !
In urma reorganizării mișcării de cul

tură fizică, activitatea sportivă din ra
ionul Reghin a luat un mare avînt. 
Pînă în prezent au fost înscriși în 
U.C.F.S. 8954 oameni ai muncii, cifră 
care reprezintă 85 la sută din totalul 
angajamentelor luate, iar numărul co
lectivelor a ajuns la 66, față de 32 cîte 
erau pînă la reorganizare. Datorită 
muncii depuse de consiliile colectivelor 
sportive Tractorul (de pe lingă S.M.T. 
Reghin), Avîntul, Spic de Aur (co
muna Mureș Mort), Mureșul (comuna 
Maiorești), Victoria (comuna Tonciu), 
etc., mii de tineri au devenit membri 
ai U.C.F.S., cu cotizația la zi.

JLIE STANCA

Vom îndeplini angajamentele !

Articolul „Despre unele angajamen
te neîndeplinite", apărut în ziarul 
nostru Nr. 3297 a contribuit, așa 
după cum scontam, la îmbunătățirea 
muncii privind înscrierea de noi 
membri în U.C.F.S. Iată ce ne co
munică consiliul orășenesc U.C.F.S. 
Cluj:

„Considerăm ' juste observațiile cri
tice cu privire la munca noastră. 
Pentru remedierea deficiențelor sem
nalate în acel articol am întocmit un 
plan de acțiune 'concret pe baza că
ruia ne vom desfășura activitatea de 
aci înainte. Avem certitudinea că 
pînă la sfîrșitul anului, consiliul oră
șenesc U.C,F.S. Cluj va putea rapor
ta și el îndeplinirea angajamentelor 
luate".

îndeplinirca angajamentelor

*
eficiente pentru înscriereaMasuri 

de noi membri în U.C.F.S. a luat și 
colectivul sportiv „Textila Buhuși", 
în urma articolului apărut în Nr. 3268:

„Colectivul nostru a analizat ime
diat după apariția articolului situația 
înscrierii de noi membri în U.C.F.S. 
și a ajuns la concluzia că cele sem
nalate de dumneavoastră sînt juste. 
Ca urmare a măsurilor luate, vă fa
cem cunoscut că de la data apariției 
și pînă în prezent, numărul membri
lor U.C.F.S. din întreprinderea noas- 

la
cu

' Șiră a crescut în proporție de sută 
sută (1194 dintre care 880 sînt 
cotizația la zi“).

l-au trecut la... Insectar

„Cu ajutorul ziarului, ne înștiințează 
consiliul orășenesc U.C.F.S. Craiova, 
activitatea sportivă din 
scăpat de o figură Cu 
insectar, cum era cea a 
tinescu Cristian Mahia.
parîției articolului „Figuri 
tar", plenara comitetului 
de organizare a U.C.F.S. 
hotărît excluderea acestuia 
sportivă".

localitate a 
adevărat de 
lui Constan- 
In. urma a- 

de insec- 
orășenesc 

Craiova a 
din viața

Profesorul Constantin explică elevilor săi tehnica prinderii mingii in jocul de 
handbal.

Poți înțelege însă și mal bine dru
mul parcurs cînd vei afla că Buzăul 
deține locul fruntaș pe întreaga regutne 
Ploești în ceea ce privește atragerea de 
membri în U.C.F.S. Sint Victorii ce se 
înscriu pe filele noii istorii a acestui 
oraș care înflorește de la an la an, 
prin grija regimului nostru demo
crat-popular.

O vizită prin cîteva colective 
sportive

La întrebarea cum au fost realizate 
aceste succese se poale răspunde nu
mai după ce ai vizitai cileva colective 
sportive. La colectivul sportiv Progre
sul (președinte — ing. Aurelian Popa 
secretar — Traian Vrapciu) ai să in- 
tîlnești peste 350 sportivi care își dis
pută cu regularitate înlîietatea în com
petiții de șah, tenis de masă, popice, 
baschet, volei și atletism. Grija deo 
sebifă pe care consiliul acestui colec
tiv sportiv o are pentru asigurarea' Alex. Gherghelescu "(fotbal), plani fi- 
condițiilor de practicare a sportului este 
răsplătită de numărul tot mai mart 
al tinerilor care vin să se înscrie în 
U.C.F.S.

Cu ani în urmă, rareori trecea de 
granițele orașului faima vreunui sportiv 
buzoian. In ultimul timp însă in orice ftecare școlar —— un sportiv vrerfrsic 
discuție cu un pasionat al sportului ai 
să auzi rostite cu mîndrie numele unor 
sportivi din colectivul sportiv Voința 
(președinte — Aurel Fieraru, secretar — 
Marin Dumitru) care au cucerit victo
rii hi d? aiWl9?r<L Pri-ntrc

Gimnastica de producție Ia fabrica „Proletarul roșu”-Birt

Dorința muncitoarelor 
din secția a 11-a •••

Obiectiv important al mișcării noas
tre sportive, gimnastica de producție cursese „lecția" a fost turburată de 
cunoaște pe zi ce trece o răspîndire tot 
mai largă. De unde, cu un an în urmă, 
consemnam doar cîteva experimentări 
timide, astăzi, în multe întreprinderi 
din țară, ea a îmbrăcat un caracter de 
masă, fiind practicată cu interes,. cu 
entuziasm. Popularitatea de care se 
bucură gimnastica de producție, ne-a 
fost confirmată recent, cu ocazia vizi
tei pe care am făcut-o la una din în
treprinderile textile din țară,. Este vorba 
de fabrica „Proletarul roșu" din Brr- 
lad.

CU ȘAPTE LUNI IN URMA...
...muncitoarele din secția I participau 
la primele experimentări. Fabrica nu 
avea un instructor specializat în aceas
tă direcție, astfel câ aportul voluntar al 
cîtorva profesori de educație fizică din 
oraș (S. Vasiliu, Elena Moraru etc.) a 
fost binevenit. Exercițiile sc efectuau 

. chiar pe locurile de muncă, lîngă ma
șinile de cusut, în pauza pentru pasă. 
După ce ne-a oferit aceste sumare date, 
secretarul organizației de partid, tov. 
Gh. Dimofte, ne-a invitat să participăm 
la „pauza de gimnastică" (așa o nu
mesc muncitoarele din fabrică) care 
tocmai trebuia să înceapă.

INTERES, PASIUNE ȘI... REGRETE
Atente la comenzile instructorului

(fabrica are astăzi un instructor re
crutat chiar din rîndurile salariaților) 
cele 250 de muncitoare din secția I e- 
xecută primele mișcări. Programul, bine 
întocmit, este executat cu mult interes. 
Accentul este pus pe acele grupuri de 
mișcării menite să activeze mai ales, 
mușchi pectorali și dorsali, fnai puțin 
solicitați în timpul orelor de muncă. 
Impresionează nu numai armonia per
fectă a mișcărilor, ci și uniformitatea 
lor. Executante inimoase sînt, firește, 
muncitoarele tinere (Ruxandra Popes
cu, Maria Brojban, Margareta Spulber) 
dar și unele mai în vîrstă, ca de puuă, 
Marta Ignat. Figurile muncitoarelor 
sînt vesele, destinse. La ultimele exer-

află și tînăru! turnător Ilie Pău- 
campion r '-lican de juniori la 
lăcătușul mecanic Dinu Stroe,

ei se 
noiti, 
box, 
campion al cooperației meșteșugărești 
(iot la box) ș a. O mîndrie a acestui 
colectiv sportiv o constituie bilanțul 
demonstrațiilor făcute de reprezentati
vele de fotbal și box în colectivele spor 
live sătești din comunele Zărnești. Po
goanele, Merei etc.

Exemplul muncitorilor fruntași în 
producție — care au obținut și însem
nate succese pe terenul de sport — a 
constittiit un puternic stimulent pentru 
muncitorii ceferiști. In colectivul spor-, 
tiv C.F.R. (președinte — Gh. Mitico- 
ciu, secretar — C. Vlase) s-au insert's 
pînă acum în U.C.F.S. 991 de munci
tori. Pe tabloul de onoare al sportivi
lor fruntași in producție și pc terenul 
de sport se adaugă mereu alte nume: 
fierarul Alex. Ionescu (selecționai in 
lotul republican de rtigbi), rabolorul 
Th. Cioculescu (rugbi). strungarul 

catorul Ion I.uca (fotbal). lăcătușul 
Gh. Rtmniceanu (rtigbi), economistul 
Ion Gheorghe (handbal), fochistul Au
rel Ionescu (fotbal)...

Munca plină de entuziasm a profe
sorilor de educație fizică, pentru răs
pândirea sportului în mediul școlă
resc, g dat roade bogate. Aciiviiaieq 

ciții (respiratorii) liniștea în care c 

ușor murmur. Explicația ? Ne-a dat 
chiar una dintre muncitoare: — 1 
plac așa de mult exercițiile, înc.ît n 
mai 5,minute...
DORINȚA MUNCITOARELOR DU 

’ SECȚIA A II-A...
In drum spre sediul colectivului spe 

tiv a! fabricii sîntem martorii unui cj 
sod care nu este lipsit de semnificat 
O tînără, pe nume Alaria Andrei, nu 
stră la secția a 11-a, apropiindu-se ■ 
grupul din care făceam parte, se adr 
sează tovarășului Dimofte:

— Tovarășe secretar, de cînd ne-; 
promis că veți organiza gimnastica 1 
producție și în secția noastră 1

După plecarea tinerei maistre, tc 
Dimofte ni se adresează cu o privi 
convingătoare :

•— Ei, v-ați convins cîtă dragoste 
găsit la noi, gimnastica de producție

Apoi, adresîndu-se secretarului cole 
tivului sportiv:

— Trebuie să grăbim înfăptuir 
proiectului d-tale...

Proiectul se referă la calificarea m 
multor instructori (dintre salariații i 
bricii) precum și la crearea condițiil 
pentru cuprinderea în practicarea gir 
nasticii de producție a tuturor salari 
ți lor.

Ultimul cuvînt l-a avut director 
fabricii, tov. Teodor Frăteanu.

— Nu m-am îndoit niciodată de w 
litatea gimnasticii de producție. Rezu 
țațele depășesc însă așteptările noa 
tre. Muncitoarele so simt mai vioai 
mai dornice de muncă, iar calitat< 
produselor a fost simțitor îmbunată 
tă. In legătură cu proiectul amintit, î 
vom strădui să introducem gimnastă 
de producție și în secția a Il-a. Ș: 
ceasta fără întîrziere: chiar pînă 
sfîrșitul acestei luni...

...Sfîrșitul acestei luni. Practic., do. 
cîteva zile... Maistra Maria 
tovarășele ei de muncă vor 
tiv să sc bucure,.

TIBERIU

Andrei 
avea nu

STAMA

sportivă a școlarilor se desfășoară du. 
un calendar judicios alcătuit. Buză 
are astăzi numeroase echipe de han 
bal și acest lucru se datorește in bui 
parte muncii depuse de prof. Consta 
lin Căpățină. Dar nu numai handb 
Iul este îndrăgit de elevi. Voleiul, ba 
cheiul, atletismul, gimnastica, oină 
alte discipline sportive reunesc la sta 
tul competițiilor Sute șt suie de elet 
Spartachiada pionierilor și școlar:' 
s-a bucurat și ea de un deosebit . 
ces. La șah au participat peste Im, 
școlari, la gimnastică 900, atletiSi 
1.500, jocuri sportive 2457. In câmpie, 
natul școlilor medii și-au disputat îi 
tiietatea: 2000 șahiști, 150 gimnaș 
HO echipe de baschet, 80 echipe c 
handbal (fiecare clasă are echipa ei! 
60 echipe de volei și peste 300 atlel 
In afară de aceste competiții se orge 
nizeazli periodic concursuri' și câmpie 
nate inter-școli la care participă re 
prezentativele tuturor unităților șco 
Iare. Cu o atlt de bogată activitat 
sportivă este firesc să nu ți se par 
exagerată afirmația profesorului C. Ci, 
patină: „Dorim să facem din fiecar 
elev un sportiv vrednic!“

Puțină statistică

Să facem acum puțină statistică per 
im a afla cîte ceva din succesele con 
sitiului raional U.C.F.S. Buzău (pre 
ședințe Grigore Bndescu). Coto.v 
sportive: 25; membri U.C.F.S.: 980 
angajament anual: 9,500), baze spot 
five : 4 terenuri pentru fotbal, handba 
rugbi; 2 piste atletism: II terenuri vc 
lei; 4 terenuri baschet: 9 piste popia 
5 săli de gimnastică; formații sportive 
22 echipe fotbal; 36 echipe volei (nu 
mai reprezentative de școli și colectiv 
sportive): 12 echipe baschet: 23 echip 
handbal: 2 echipe oină; 6 echipe tem 
de masă ere.; competiții organizate 
51 competiții orășenești: 38 campio 
naite de casă. O statistică — se pare — 
simplă. Da, este simplă, dar fireasc< 
numai regimului nostru democrat-popu 
Iar. chezășia vieții noastre noi.

Plecînd dn orașul copilăriei, am 
păstrat un sentiment de firească bucu
rie. In anii care s-au scurs, viața noul 
a dobindit și aici victorii de n pre 
țuit. Sportul 
pid unind în 
cîți n-aș fi 
fi peste al ți

s-a dezvoltat in ritm ra 
jurul său alifia pasiona/ 
bănuit niciodată. Ce vc 
15 ani?...

H. NAUM



Ciao luan a înoafat sa înoate...

în aceste 
simplu: 

n-a îm- 
Vîrsta sa,

ică veți cerceta clasamen- 
cclor mai buni înotători 

>zi nu veți întîini desigur 
,:le lui Ciao luan. Și vreți 
știți de ce acest talentat 
tor, cunoscut amatorilor de 

nu figurează 
mente? Foarte 
ă Ciad luan 
t încă... 11 ani 1
de fragedă, nu-l împiedică 

a fi considerat drept o 
speranță a natației din 
Chineză. Ciao luan a în- 

t să înoate la 8 ani. Poate 
r fi făcut lucrul acesta mult 

devreme. Tatăl lui este
... profesor de înot. Dar mi- .

Ciao luan îi era grozav 
de apă. Să intre în ba- 
să se joace cu alți copii, 
împroaște cu apă mai în
că, dar ca să încerce să 
nă singur la suprafață — 
ceva era imposibil de rea- 

Intr-o zi, la școala ele- 
:iră Hsian Ghin din Șan- 
ținde învață Ciao luan, 
oiornit o întrecere la învă- 
ă între elevi. Fiecare elev 
clasa A trebuia să se în- 
ă cu un elev sau o elevă 
clasa B. Nu știu cum s-au 
vit lucrurile, dar lui Ciao 

i-a fost desemnată drept 
■rsară" o fetiță, Tin-Li. 
toi s-au pus pe învățătu- 

, la sfîrșitul întrecerii, Ciao 
si Tin-Li erau la fel de 
la citire, la aritmetică, la 
manual. Ce era de făcut ? 

•sorul a hotărît: „Vom 
niza o cursă de ' înot; cine 
junge primul va fi desem- 
cîștigătorul întregii între- 

Ciao luan fusele în- 
t dacă știe să înoate. Cum 
-i răspunsese afirmativ,

Ciao luan s-a rușinat să măr
turisească adevărul. Așa că a 
spus :

— Cum să nu 1 înot chiar 
foarte bine 1

Și Ciao luan a dat fuga a- 
casă să-l roage pe tatăl său 
să-l învețe să... înoate.

Nu mai este nevoie desigur 
să spunem că Ciao luan și-a 
învins teama de apă și a în
vățat să înoate doar in citeva 
lecții. In ziua întrecerii cu Tin- 
Li, micul înotător în vîrstă de 
8 ani era încrezător în forțele 
sale. Tin-Li a înotat însă mai 
bine și a cîștigat întrecerea. 
Multe zile a fost neconsolat 
Ciao luan de această primă în- 
frîngere. Dar apoi a uitat ne
cazul și, cum învățase binișor 
să înoate, a început să meargă 
tot mai des pe la bazin. De la 
o zi la alta, Ciao luan a pro
gresat tot mai mult. Avea doar 
10 ani cînd s-a aliniat la star
tul unui important concurs dc 
înot pe rîul Wang-Po. Trebuiau 
parcurși 2000 ni. Printre con- 
curenți se aflau înotători expe
rimentați, maeștri ai sportului. 
Toată lumea privea însă cu in
teres spre micul înotător. La 
terminarea cursei, Ciao luan 
nu se afla — firește— pe un 
loc fruntaș, dar antrenorii, ar
bitrii și ceilalți concurenti au 
fost cu toții de acord că par
curgerea traseului pînă la ca
păt reprezintă — prin ca în
săși — o mare performanță pen
tru un înotător atît de tînăr. Iar 
Ciao luan a fost grozav de 
niîndru cînd a primit felicitări. 
Mai ales că printre cei care 
veniseră să-i strîngă mîna se 
afla și Tin-Li, fetița care-1 în
vinsese odată, dar care desigur 
că acum nu s-ar mai încumeta

să cl!se ia la întrecere cu
Ciao luan este cel mai bun 

înotător al școlii sportive de 
tineret din Șanhai. Peste cîțiva 
ani, el va fi junior și va putea 
să atace recordurile țării și 
poate chiar mai mult. Ciao 
luan, micuțul înotător din Șan
hai, elev în clasa a V-a a șco
lii elementare Hsiăn-Ghin are 
tot viitorul în față 1

luni Deacikov' este un nume 
nou iu atletismul sovietic. Tî- 
nărul atlet în vîrstă de 18 ani 
ține cu orice chip să-i „eclipse
ze" în performanțe pe părinții 
săi: recordmana mondială la 
aruncarea discului Nina Dum
badze și Boris Deacikov, fostul 
recordman al Uniunii Sovietice 
la săritura cu prăjina. Și 
se pare că lurii are toate șan
sele să devină unul dintre cei 
mai puternici decatloniști din 
lume. Fizicul său este de-a drep
tul - ' '
tă
m.
In
ce,

excepțional. La această vîrs- 
el măsoară în înălțime 1,96 
și are o greutate de 92 kg. 
afară de aceste calități fizi- 

... lurii are talent și voință. 
Primul concurs de decatlon la

Curse cîclâste 
antrenament mecanic

In spatele moto-se bucură 
cursele 
meca- 
desfă-

care a participat lurii Deacikov 
a fost în măsură șă ne de
monstreze că Nina Dumbadze și 
soțul său au motive să fie 
mîndri de fiul lor. lurii a tota
lizat 6012 puncte, fără să so
cotim proba de 1500 m. plat, 
la care nu a participat. In rest, 
rezultatele sale sînt excelente 
pentru un atlet aflat la înce
putul activității sportive. El a 
obținut 1,87 iu. la înălțime, a 
aruncat discul la 36,57 m., a 
parcurs 400 m plat în 51,7,

a obținut pe ,,sută“ timpul de 
11,5 iar la 110 ni. garduri a 
realizat 15,2.

lurii Deacikov face parte din 
pleiada tinerilor atleți sovietici 
care, în fiecare an, bat cu suc
ces la' poarta consacrării. Poate 
că nu va trece multă vreme pî- 
nă cînd în cronicile noastre at
letice vom anunța rezultatele 

pasionantului duel la decatlon 
dintre lurii Deacikov și compa
triotul său Kuznețov, actualul 
recordman european al probei...

-u

STAN CIOCIRL.AN, PITEȘTI. — 
V-a mirat clasamentul publicat în 
ziarul nostru "din 18.11.1958:

1. C.F.R.
2. Dlnamo

18 16 11 249:42 51
18 16 11 161:29 51

Dv. ați socotit șl ați ajuns la 
concluzia că, dată fiind egalita
tea de puncte (51), Dlnamo ar tl 
trebuit să apară pe locul I (coefi
cient: 6,241), Iar C.F.R. pe locul 
II (coeficient: 5,928). Calculul Dv. 
ar fi riguros exact dacă s-ar re
feri la... fotbal, unde, la egali
tate de puncte, decide golavera
jul care se stabilește prin împăr
țirea golurilor marcate la cele 
primite. In cazul nostru e vorba 
însă' despre rugbi, iar la acest 
sport departajarea echipelor afla
te la egalitate de puncte se face 
ținîndu-se seama de rezultatele 
dintre ele. Cum In tur învinsese 
C.F.R. cu 5-0, iar în retur Dlnamo 
numai cu 3-0, evident, scorul ge
neral este în favoarea C.F.R.- 
ului. In ipoteza însă că' acest 
scor ar fi arătat și el perfectă 
egalitate, ar fi Intrat în joc 
esaverajul, care, spre deosebire 
de fotbal, se stabilește prin scă
derea punctelor primite din cele 
marcate. Și în acest caz. după 
cum puteți să vă dați seama chia- 
,,dln ochi”, tot C F.R. ar îl ' * 
pe primul Ioc.

soarta cu... Eugen Lupșa, cel mal 
bun sprinter al nostru în afară 
de Ion Moina. A alergat de două 
ori ,,19,5’’. Ave 31 ani și e antre
nor la Știința Timișoara.
Marta Diți a fost legitimată la 
Voința. Acum însă 
de 
ei 
de

acl Înainte cu 
se vor mîndri 
la C.S.U.

2)

e studentă 6i 
performanțele 
(sperăm!) ce*

M. GHEfRDAN, ORADEA. — 1) 
Handbalul nostru feminin are toa
te șansele să confirme la viitoa
rele campionate mondiale ,,în 11", 
performanța realizată în 1956, la 
Frankfurt: cucerirea titlului su
prem. Ultimele rezultate și mal 
ales acel 4—3 obținut. în deplasa
re. în fața puternicei echipe a 
R.D.G. (după părerea noastră, la 
ora actuală mal tare decît cea 
a R.F.G.) ne dau dreptul să fim 
optimiști. — 2) Ultimele record
mane mondiale (șt nu campioane 
mondiale, la atletism echivalentul 
acestui titlu fiind cel de campion 
olimpic) au fost: Cen Fen iun 
(R.P. Chineză) 1,77 m. șl Mildred 
Mc. Daniel (S.U.A.) 1,76 m.

fost

Un „strămoș0
spre vechimea fotbalulw 
l lorența ar putea să spu- 
esigur multe lucruri intere- 
- grupul de arheologi care 
’scifrat cu ani în urmă o 
nficaiivă inscripție de pe 
lasore'ief. Acest basorelief, 

intr-tuia din piețele ren
ale vechiului oraș Floren- 
• prezenta 

-ii in 
mocă 
Inător 
le pe 
r" vechimea acestui joc: a- 
1400. Apare deci ca tui fapt 
eplin verificat 
are o vechime 
•inci secole!
t vă dăm acum 
e asupra jocului.

formate din cite 27 
ori, iar jocul putea 
icul numai de nobili. 

’. echipa se așeza in felul 
lor: o linie de 15 jucători, 
■aveau sarcini asemănătoa- 

u cele ale înaintașilor din 
du! contemporan, apoi ve- 

alte trei linii, formate 
cite cinci, patru si trei ju- 
i.
gtdile jocului erau în nu
de 34. Cel care avea sar
de a veghea la respecta-

al fotbalului

un număr' de 
fastuoase'e costume 
practicind un joc a- 
fotbatului. Inscrip- 
basorelief este clară

cit „II cal
de re/ pn-

citeva amă-
F.chipcle 

de 
fi 

Pe

hocheiul rusesc se aseamă- 
>arte mult cu fotbalul ? In- 
avăr, o echipă de hochei 
c are 11 jucători, ditnen- 
e terenului sînt de 1.10x75 
iar pucul este înlocuit cu 
nge de cauciuc.
scrima se bucură de o 
laritate deosebită în R.P. 
eză ? Socotită sport națio- 
cu îndelungată tradiție, 

ia chineză folosește 20 de 
i de arme.
cea 
fare 
ate 
i“).

în
„lupiefe eu pumnii'
•ntat prima formă de box 
usia sec. XVIII—XLX? A- 
o era d? două feluri: in- 
uală („mm contra unu") 
•!< tlvă ( ,zid contra zid*)- 
primul campion mondial <■- 

de șah a fost austriacul

mai lungă distanță de 
la Olimpiadele din an- 
era așa numita „Do- 
Aceas-tă probă se a- 
24 de ture de stadion.

i“ a.u re-

Cehoslovacă 
de multă popularitate 
cicliste cu antrenament 
nic. Aceste întreceri se 
șoară pe velodrom. Alergăto
rul concurează pe o bicicletă 
specială (roata din față este 
mai mică) în spatele unei mo
tociclete, Motocicleta are și ea 
o construcție specială care per
mite pilotului să conducă din- 
tr-o poziție aproape verticală. 
Aceasta, pentru ca rezistența 
aerului să fie învinsă de moto- 
ciclist, ceea ce ușurează sarci-

na ciclistului.
cicletei (făcînd parte din caro
seria acesteia) se află un rulou 
care împiedică accidentarea ci
clistului în momentele cînd vine 
cu roata in apropiere de moto
cicletă. In acest gen de curse 
se dezvoltă o mare viteză, (a- 
jungîndu-se pînă la 170 km/h). 
In sezonul viitor se vor desfă
șura și în țara noastră (pe ve
lodromul Dinamo) astfel de în
treceri cicliste cu antrenament 
mecanic.

GHEORGHE ANGHELUȘ, 
TOȘANI. — 1) Alexandru
centrul înaintaș al echipei Dlna
mo București are 29 ani. I-a îm
plinit în septembrie. înainte de a 
juca 
post 
care 
alții,
Voinescu II șl actualul stoper al 
Petrolului, Marinescu.

— h. n. —

propriu

existau 
înscris

rea lor era una din notabilită
țile orașului, la alegerea echi
pelor . dar i se cerea acesteia 
și o pregătire corespunzătoare 
in materie. Amănunte despre 
felul în 'care se desfășura jocul 
lipsesc deocamdată. Un singur 
lucru este cunoscut și anume 
faptul că terenul avea 272 me
tri în lungime și 139 metri in 
lățime. Vă închipuiți ce efor
turi trebuia să depună un 
înaintaș care s-ar fi gindit să 
ia o acțiune... pe cont 
și să marcheze gol!

încă un amănunt: nu 
porți. Golul se socotea
atunci cînd balonul trecea pes
te linia de fund a terenului. Cu 
o „poartă" de 139 metri lățime 
este de la sine ințeles de aceea 
că nu se putea vorbi de... im
precizie in șut!

In 1947, Ia Praga, s-a jucat 
din now „11 calcio” după regu
lile și în „echipamentele" de 
acum cinci secole și mai bine. 
Tinerii italieni, participant^ la 
primul Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților au ofe
rit spectatorilor din toate col
țurile lumii această originală 
demonstrație de... istorie fot
balistică!

Steinitz? 1.1 a deținut titlul su
prem între anii 1886 și 1894.

... proba de sol la gimnasti
că a fost introdusă în progra
mul Olimpiadelor moderne la 
J.O. din 1932 ? S-au disputat a- 
tunci numai întreceri mascu
line.

...cel mai mare patinoar din 
Moscova este amenajat în in
cinta Expoziției Agricole Uni
onale ? El are posibilitatea de 
a găzdui 10.000 de oameni si
multan.

...academicianul G. Călinescu 
a scris cuvinte entuziaste des
pre gimnastica de înviorare 
practicată în R. P. Chineză ? 
Impresiile sale sînt consemnate

BO- 
Ene,

la Dinamo, a deținut același 
în echipa Metalochlmlc, din 
au mai făcut parte, printre 
Voinescu, Nicușor, Drăgan.

MIHAI BAIER, BISTRIȚA. — 
1) E. L.UPȘ3. despre care ați citit 
recent în ziarul nostru că a eîștl- 
gat o cursă pe 100 m. plat în 
11,1 sec. este una și aceeași per-

ARISTIDE TIMUS, CRAIOVA.— 
1) E greu de apreciat care e cea 
mai bună performanță obținută do 
echipa noastră națională de fot
bal în ultimii 10 ani. Desigur, 
victoria cu 1—0 obținută' la Bel
grad, în 1956. asupra Iugoslaviei, 
este un rezultat de prestigiu. Nu 
mai puțin valoros însă ni se pare 
meciul egal, 1—1 realizat în 1957 
la Moscova, în fața redutabiieî 
formații a Uniunii Sovietice. De 
asemenea trebuie să reamintim 
despre un remarcabil 2—1 obținut 
la București, în urmă cu cîțiva 
ani. asupra echipei Cehoslovaciei. 
— 2) Vart'.n Ovsepian, recordma
nul U.P.S.S. la aruncarea greută
ții (17,93 m.) are 26 ani. Prin 
aco stă performanță el s-a apro
piat foarte mult dc recordul euro
pean al Iul Jiri Skobla (R. Ceho
slovacă) la această probă: 18,65m.

ION POȘTAȘUL

S-A FIXAT PROGRAMUL
PE ZILE

este cel de caiac-canoe: se 
termină doar în 3 zile.

Ca și la Melbourne, dumini- 
e zi de repaus.

tiu concurenți de 
dintre care primii 
în clasament

fiecare țară, 
trei contează

ca

EXPOZIȚIE
PARTICIPAREA RECORDFestivitatea de 

deschidere a celei 
de a XVII-a edi
ții a J.O. va a- 
vea loc în după a- 
miaza zilei de 25

august 1960. In aceeași seară 
se vor disputa și întîlnirile de 
box și polo, care deschid Jocu
rile. Ziua cea mai „aglomera
tă" din program este luni 29 
august, cînd sînt programate 
întreceri la 12 sporturi I In 
ziua festivității de închidere se 
dispută numai o probă de că
lărie. (La Melbourne, în a- 
ceastă zi s-a desfășurat finala 
la fotbal).

Cel mai lung turneu este cel 
de scrimă, care se întinde pe 
12 zile de concurs. Ii urmează 
boxul și fotbalul cu cîte 10 
zile. Cel mai... rapid concurs

în cartea „Am fost în China C 
Nouă". r

...marele pictor Honore Dau- J 
mier a creat și opere cu temă Z 
sportivă? Una din aceste lu- ț 
crări, plină de vervă satirică,% 
a fost consacrată boxului fran- ) 
cez (așa numita „savatte"). V

...unul dintre cele mai râs- / 
pîndite sporturi practicate în 
Indc-nezia este lupta „penceak"? £ 
Acest sport se aseamănă cu bo- i 
xul și cu luptele, avînd în mul- 
te privințe contingente cu un J 
dans de luptă și fiind practicat 7 
cu acompaniament muzical.

...în fiecare an se desfășoară > 
la Murmansk tradiționala „Săr- J 
bătoare a Nordului"? Cu acești 
prilej au loc întreceri de schi / 
și patinaj, precum și curse de j 
sănii trase de reni. C

...primele întreceri olimpice Ț 
feminine de -gimnastică au a- Ă 
vut loc în anul 1928 cu prilejul l 
J. O. de la Amsterdam?. \

Cu ocazia 
de la Roma 
organiza în 
latul Științelor o 
expoziție 
lată „Sportul 

artă".

intitu- 
în 

Această

J.O.
se va

Pa-

Comitetul de or
ganizare a Jocu- 

r celei de a 
l-a Olimpiade 
stabilit — pe

baza unui examen 
al adeziunilor primite — nu-

istorie și în
expoziție va pune în valoare 
istoria și iconografia fiecărui 
sport în Italia, din antichitate 
și pînă în secolul al XX-Iea. 
Expoziția va cuprinde 13 sec
ții și se va întinde pe 7000 mz.
Ea
în
de

mărul sportivilor care, 
toate _ ......... ..
parte la întrecerile dintre 
august și 11 septembrie, 
la Roma.

Grupîndu-se informațiile 
mite doar de la 46 de Comi
tete Naționale Olimpice (din 
totalul de 90 de Comitete a- 
derente la C.I.O.) s-a atins 
deja numărul de 5.469 sportivi, 
din care 4.685 băieți și 784 
fete.

probabilitățile, vor
după 

lua 
25 
de

pri-

DIN ISTORIA PATINELOR

va arăta că arta poate găsi 
sport o sursă inspiratoare 
adevărate capodopere.

PROBELE DE CĂLĂRIE

Jn urma dezba
terilor din cursul 
sesiunii Comitetu
lui Internațional 
de la Tokio și con 
form cu acordurile

intervenite între C.I.O. și Fe
derația Ecvestră Internațională, 
a fost definitiv stabilit progra
mul olimpic pentru probele de 
călărie. Astfel, se vor disputa: 

.Marele premiu de dresaj: 
probă individuală cu partici
parea a doi concurenti de fie
care țară;

Marele premiu de obstacole: 
probă individuală (3 concu
renti de fiecare țară) și probă 
pe echipe.

Concursul complet de călărie, 
compus din 3 probe: dresaj, 
fond 35 km. și obstacole. La 
această probă sînt admiși pa

Cel care practică azi spoitu
rile de iarnă, cti greu își poate 
închipui că atît patinele cît și 
schiurile își au o origină co
mună. pierdută în negura vre
murilor.

Evident că sporturile „alune
cării pe gheață sau pe ză
padă" s-au născut dintr-o ne
cesitate practică și anume, din 
nevoia omului de a se deplasa 
și iarna, dintr-un loc în altul. 
Pentru aceasta s-.iu folosit Oase 
mai lungi (de obicei tibia) de 
cal sau de bou, care se fixau 
pe talpa picioarelor prin mijlo
cirea unor curelușe, 
tea și rapiditatea 
asigurau cu ajutorul 
bete cu care omul 
vînt.

Cele mai vechi 
vîrid acest sport, 
în citeva gravuri 
giunile Mării Albe, gravuri da- 
tînd din mileniile III și II îna
intea de era noastră. Cercetă
rile arheologice din vremurile’ 
noastre au scos la iveală nu
meroase patine de soiul aces
tora, răspîndite pe o întinsă 
arie geografică cuprinsă între 
Siberia și insulele Britanice. 
La începutul secolului XII, mai

Stabilita- 
mișcării se 

a două 
își făcea a

indicii pri
se păstrează 
găsite în re-

precis în anul 1120, călătorul 
arab /U-AfaroiazZ, referindu-se 
la felul cum se deplasau negus
torii arabi în regiunea Volgăi 
mijlocii și superioare, scrie tex
tual, că acolo .... nu este po
sibil să se meargă pe zăpadă 
sau pe gheață dacă nu se nun 
in picioare oase de bou și dacă 
nu se ține in fiecare mină cite 
un băf care, împinse îndărăt, 
permit să se alunece pe gheață 
cu iuțeala vîntidui".

Din această relatare se poate' 
lesne vedea că sîntem puși în 
fața unei combinații între 
tine și schiuri.

Săpăturile 
■țara noastră 
mai vechi 
colul IV era 
teni, raionul
lu! X și XI ele sînt toarte răs- 
pîndite în așezările arheologice 
de la Garvăn, raionul Macin, 
Capidava raionul Hîrșova și 
Păcuiul lui Soare, raionul 
Adam-Klisi. De menționat că 
acest fel de patine este folosit 
și astăzi, iarna, de către copiii 
din satele de pe ambele ma
luri ale Dunării.

P. DIACONU

pa-

din 
cele 
(se-

arheologice 
au descoperit 
patine de os 
noastră) la Corlă- 
Dorohoi. In seco-



;CUPA SPORTUL POPULAR” LA C1CL0CR0S
REUNEȘTE LA START CEI MAI VALOROȘI CICLIȘTI a

O nouă Mă do desfășurare
T

„Cupa Sportul popular" la ciclocros 
se află în centrul atenției iubitorilor 
sportului cu pedale din Capitală. în
scrierile primite la comisia de organi
zare arată clar că această competiție 
întrunește la start un lot valoros de 
'alergători care vor ridica considera
bil nivelul competiției.

„Cupa Sportul popular" se va des
fășura duminică dimineața începând 
de la ora 10. Startul se va da din fața 
sălii de sport Floreasca, urmînd ca 
participant să străbată un traseu 
situat în împrejurimile acestei baze 
sportive. Categoriile de concurs vor 
fi următoarele: avansați, categoria

rului Marin Nictilescu am stat de 
vorbă cu cîțiva dintre membrii lotului 
republican. Iată ce ne-au declarat:

CONSTANTIN DUMITRESCU: „Am 
îndrăgit ciclocrosul doar de cîțiva ani. 
După succesul pe care l-am realizat 
în finala campionatului republican 
desfășurat la Cluj în 1957, m-am legat 
și mai mult de această ramură a ci
clismului. Pregătirea fizică de care 
dispun îmi permite să mă întrec cu 
alergători consacrați în această probă. 
Prevăd o luptă strînsă în competiția 
organizată de ziarul „Sportul popular". 
Anul acesta rrnilți dintre alergătorii

Duminică dimineață vom vedea cît 
am progresat în timpul antrenamente
lor. Cu toate că nu sînt un specialist 
în probele de ciclocros, voi lupta cu 
toată ambiția pentru a mă clasa pe 
un loc fruntaș".

AUREL ȘELARU: „Traseul „Cupei 
Sportului popular" la ciclocros este

Șt. Roreceanu (C.C. A.) conduce plutonul fruntaș intr-una din alergările de 
ciclocros desfășurate in acest an.

Traseul „•Cupei Sportul popular" ! 
la ciclocros. i

Plecarea din fața sălii de sport } 
Floreasca, pe calea Floreasca, Stă- ( 
vilar, ]>e malul sting al lacului ( 
Tei pînă Ia Ștrand, Șoseaua Pipera, | 
„Ferma Roșie" și retur pe același » 
traseu (20 km). Pe această rută | 
vor concura seniorii, urmînd ca ce- l 
lelalte categorii să parcurgă un ; 
traseu mai redus. i

interesant și va permite spectatorilor 
să urmărească aproape tot parcursul. 
Cicliștii din lotul republican așteaptă 
cu nerăbdare confruntarea cu specia
liștii ciclocrostului".

Campionatul republican de popice 
pe anul 1959 se află în plină desfășu
rare. Turul primei faze (raion-oraș) 
se va încheia la 31 decembrie, urmînd 
ca a doua zi să se și inaugureze retu
rul competiției. Echipele câștigătoare 
ale etapei regionale vor ti cunoscute la 
12 aprilie. Ele se vor întrece apoi în 
laza inter-regională, după o formulă 
nouă. Noutatea constă in faptul că echi
pele finaliste ale campionatului repu
blican vor fi desemnate de-a lungul a 
patru etape, după cum urmează : cam
pioanele pe regiune se vor întîlni în 
jocuri eliminatorii, cu turul la 26 apri
lie și returul la 3 mai. Echipele caii 
ficate în turul 11 își vor disputa întîie- 
tatea după același sistem (turul 10 
mai, returul 17 mai), după care se vor 
cunoaște cele cinci formații masculine 
și feminine calificate în turneul final 
(București, 3—7 iunie). Incepînd de la 
laza interregională, echipele (formate 
din cîte 6 jucători și respectiv 6 jucă
toare) se vor întrece în probele clasi

ce : 200 bile mixte băieți, 100 bile mi? 
fete.

Din datele încă necentralizate reie 
totuși că la primele jocuri ale camp: 
natului participă numeroase echipe, 
orașul București se întrec 120 formal 
In regiunea Ploești 72, în reg. Stai 
peste 100. De asemenea în regiun 
Pitești și Bacău, unde sportul popit 
lor era mai puțin dezvoltat, se desl 
șoarâ actualmente o bogată activiti 
datorită campionatului R.P.R. Toi 
comisiile regionale au comunicat fee 
rației că întrecerile campionatului 
publican se desfășoară în bune c< 
dițiuni. Tov. loan Posa, membri: în i 
misia orășenească din Sibiu, ne-a sc 
despre cel mai important meci din 
calitate susținut recent de echipi 
Electrica și C.F.R. Feroviarii au obții 
victoria la capătul unui meci dispu 
(2493—;2457 p.d.). N. Munteanu, 
Barbu, I. Bobeș și C. Găian (C.F.R 
D. Lupii, R. Sădeanu, A. Cosma și 
Ghișoiu (Electrica), au obținut rez 
ta te de peste 400 popice doborîte.

hi campionatul de bascb

Două meciuri de mare imporfanfă: Dinamo Oradea-C.C./ 
(băiefi) și Constructorul—Oiimpia (fete)

primului clasat 
urmînd ca 
li se ofere

amtnțat, la

ce- 
di-

a-

a IlI-a și neclasificați, juniori și o 
cursă specială pentru juniorii secției 
de ciclism a clubului sportiv „Victo
ria" (concurs de casă). „Cupa Sportul 
popular" va fi oferită 
la categoria avansați, 
lorlalți învingători să 
plorne.

După cum am mai
ceastă competiție vor participa și aler
gătorii din lotul republican care se 
antrenează pentru „Turul Egiptului". 
Printre aceștia se află cunoscuții aler
gători C. Dumitrescu, Gabriel Moi- 
ceanu, Ion Vasile, Aurel Șelaru, Gh. 
Șerban, Ludovic Zanoni ș.a.

După antrenamentul efectuat joi 
după-amiază sub conducerea antreno-

® Din etapa de azi și mîine a cam
pionatelor republicane 
(masculin și feminin) 
sînt foarte interesante 
apropiată a echipelor.
de ele în ultima vreme, locul deținut 
în clasament și... tradiția jocurilor 
anterioare. La Oradea, echipa mascu
lină a dinamoviștilor din localitate în- 
tîlncște pe campioana țării, CCA,. 
în Capitală sînt opuse formațiile 
mining Constructorul (valoroasa 
tfgătoare a ultimelor trei ediții

| campionatului republican) și Olimpia, 
j aflată în momentul de față pe locul 

trei, la egalitate de puncte cu Con
structorul și Voința Orașul Stalin, 
fruntașa clasamentului. Partidele sînt 
importante și pentru faptul că în a- 
ceste echipe joacă o serie de elemente 
componente ale loturilor republicane.

® In
F. R.
zei de 
pentru 
pitală 
tembrie, 
pînă de 
Cele 80 
tru își continuă în momentul de față 
pregătirile în sala Floreasca. sub su
pravegherea a trei antrenori : prof. 
Xenia Brînzei, prof. Laura Cafrița și 
prof. Mircea Negulescu. Participantele 
la centru sînt împărțite în două grupe 
de vîrstă (10—12 ani și 13—14 ani), 
în momentul de față se urmărește ca

■ prin metode diverse, apli
cate în mod variat asu
pra grupelor (fiecare an
trenor conduce cite o 
grupă) să se experimen
teze diferite mijloace me
todice de învățare și an
trenament. Cele 80 de fete 
se bucură de o atenție 
deosebită concretizată 
prin asistență medicală 
permanentă, . control re
gulat asupra situației șco
lare etc. In momentul în 
care tinerele baschetbalis
te vor atinge o valoare 
ridicată, ele vor fi re
partizate echipelor frun
tașe, contribuindu-sc prin 
aceasta la împrospătarea 
cadrelor acestora.

® De curînd, Biroul 
F. R. Baschet a aprobat 
data stabilită de colegiul 
central dc. antrenori pen
tru organizarea consfătui
rii pe țară a antrenorilor 
de baschet. La această 
consfătuire, care va avea 
loc în Capitală în zilele 
de 22 și 23 decembrie, 
vor fi dezbătute proble
mele teoretice și metodice 
actuale ale jocului de 
baschet. Colegiul central 
de antrenori a definitivat 
următoarea tematică: I 
Documentele de planifi
care î i baschet: 2.
Terminologia în baschet ;
turului campionatului categoriei B pe 
anul 
rivot 
cedee

’’ <. jocul

de baschet 
două meciuri 
prin valoarea 

forma arătată
mai
Ion

tineri s-au afirmat puternic (cel 
bun dintre
Stoica), iar cei specializați în ciclo- 
cnos sînt bine pregătiți. Concurînd 
alături de Matei Kammer, D. Drago- 
mir, N'. Stepanian, Petre Șoltuz, Con
stantin Baciu și de cicliștii din lotul 
republican este greu să învingi, dar 
nu imposibil. Voi încerca totul (mă 
refer la acțiuni tactice și atacuri 
spontane) pentru a realiza un rezultat 
cît mai bun".

GABRIEL MOICEANU: „Cupa
Sportul popular" reprezintă un bun 
mijloc de pregătire a alergătorilor 
noștri. Pregătirea de iarnă introdusă 
pentru prima oară la noi anul acesta 
necesită și concursuri de verificare.

ei este fără îndoială

iar 
fe- 

cîș- 
ale

Începe activitatea la handbal in 7
Luni după-amiază în sala Floreasca, meciul Dinamo — Rapid

La începutul săptămînii viitoare, se 
va inaugura, în sala Floreasca, acti
vitatea la handbal în 7, prin dispu
tarea primelor partide din cadrul cam
pionatului republican, faza orășeneas
că. Deși la prima vedere ar părea că 
este vorba de o competiție de mică 
importanță, totuși nu trebuie să uităm 
că în această fază 
cele mai bune echipe masculine și fe
minine de handbal 
noastră.

luni
pro- 

c.s.u. 
— Ac-

sînt angrenate

în 7 din țara

Primele partide vor avea loc 
după-amiază, după următorul 
gram: ora 16: C.C.A. — 
București; ora 17,20 : Titanii 
vila; ora 18,30: Clubul Școlar Bucu
rești — Politehnica; ora 18,45: Di
namo — Rapid. Ultimul joc consti
tuie punctul de atracție al progra
mului, întîlnirea dintre aceste două 
formații fiind un veritabil derbi al 
competiției.

Sportivii uzinei noastre—
(Urmare din pag. 1)

locul celor 44 cercuri sportive au fost 
create 55 grupe sportive care cuprind 
toate atelierele, secțiile și serviciile din 
complex. Prin grupele sportive s-a 
reușit o mai vie mobilizare a maselor 
de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari Ia diferite acțiuni sportive. 
La crosurile de masă „Să întîmpinăm 
1 Mai“ și crosul în cinstea zilei de 
7 Noiembrie, au participat cîteva mii 
de muncitori. De asemenea, în comple
xul nostru au fost organizate campio
nate de casă la fotbal și volei, cam
pionate care au angrenat inai toate a- 
ielierele.

Cu aceeași dragoste cu care colec
tivul uzinei noastre ține să fie frun
taș în întrecerea socialistă, în lupta 
pentru făurirea unei vieți noi, doresc 
muncitorii noștri ca tinerii sportivi 
care-i reprezintă în întrecerile sportive 
să fie în primele rinduri și în același 
timp să aibă o comportare demnă în 
viața de toate zilele. De aceea, mun
citorii clin complexul Grivița Roșie dez
aprobă cu hotărîre comportarea unor 
elemente care nu le fac oinste, cum 
6înt boxerii Șerban Romeo și Nițu Va-

cadrul campaniei dusă de 
Baschet pentru asigurarea ba- 
masă a baschetului feminin și 
ridicarea lui calitativă, în Ca- 

a fost organizat, din luna sep- 
un centru pentru fete, care 

curînd a activat în aer liber, 
de fete înscrise la acest cen-

Venit din urmă, Rodor încearcă printr-o sărit ur 
spectaculoasă să-l împiedice pe Haț’erpinu să arunc 
la coș (Rază din meciul C.C. A.—Metalul M.I.G.

3. Analiza

1958—1959 : 4. Jocul cu jucător 
și atacul cu jucător centru (pro- 
tehnice pentru

fără minge) ; 5.
angajarea lor. 
Aruncarea la

probleme antrenorii să depună mate 
riale la secretariatul colegiului. it. 
pentru problemele 5—7 vor fi trimis 
fiecărui antrenor invitat, tezele luc-i 
rilor, urmînd ca acestea să fte d.-ct 
tate și dezvoltate în cadrul const;

! c

mîndria noastrăJ£micî
f coș din săritură legată

; 6. Urmărirea la
și tactică, procedee de învă-

de sistemul de 
panou în atac

sile, fotbalistul Ion Leșanu. Aceștia au 
avut manifestări de vedetism, de îngîm- 
fare, de desconsiderare a obligațiilor 
pe care le au; unii dinți'; ei nu au avut 
o comportare morală cetățenească. 
Muncitorii din comple.: au cerut, și 
pe bună dreptate, ca acești sportivi să 
fie sancționați pe linie de sport, iar 
cei care nu-și îndeplinesc obligațiile 
lor de muncitori, să fie sancționați pe 
linie administrativă. Sportul de mase 
este o creație a maselor largi populare 
sub conducerea partidului, bazele și 
materialele sportive sînt create prin 
munca întregului popor muncitor, a tu
turor oamenilor muncii. De aceea mun
citorii cinstiți nu pot admite ca unele 
elemente să nesocotească acest lucru.

In vederea intensificării muncii po
litice și patriotice în rîndurile sportivi
lor de frunte, comitetul dc partid din 
complexul nostru a îndrumat îndea
proape colectivul sportiv al uzinei, a 
analizat munca acestuia și a hotărît 
luarea unor măsuri eficace de educație 
a sportivilor. La cursurile de învă- 
țămînt politic au fost delegați tovarăși 
cu înalt nivel politic și ideologic. Ne 
propunem, în același timp, să organi
zăm convorbiri între sportivii noștri 
fruntași și muncitori în vîrstă, care au 
participat la luptele muncitorești din 
februarie 1933. Socotim în felul acesta 
că vom sădi tot mai adine în conștiin-

perfecționare) ; 7. Presingul 
lui.
ca discuțiile să fie cît mai 

utile, antrenorii parti-

. țâre și .a jpwia.nor uv^rri a. g^stea lața \ .
de uzina pe care o reprezintă și față de^1 atacu 
tradițiile ei revoluționare. î> Pentru

O mare atenție o vom da în ce pri-f vii și cît mar
yește antrenarea maselor de muncitori) cipanțj vor trebui să pregătească cu 
la trecerea normelor G.M.A., acțunei toată atenția subiectele anunțate. Go- 
care nu este mea satisfăcătoare totă>]egiul central de antrenori a indicat 
ne cerinței? noastre. ■« de altfel ca pentru primele patru

Ne propunem sa îndrumam mai în-ff 
deaproape organizațiile de bază din a-1 - 
teliere, secții și servicii în ce privește/ 
sprijinirea activității de cultură fizică^ 
și sport. Organizații de bază, cum sîntf 
cele din secțiile biele, mecanisme, tur-/ 
nătoria de bronz, sudură locomotive,» 
ajustaj vagoane și altele dau o atenție? 
deosebită activității grupelor sporii ve.î

Comitetul nostru de partid socotește? 
intensificarea activității de cultură fi A 
zică și sport în complexul „Grivița/ 
Roșie" ca pe o chestiune de mare i-m-X 
portanță, în legătură directă cu între-f 
cerea socialistă pentru îndeplinirea șiL 
depășirea planului de producție, pentru/ 
creșterea productivității muncii. Dorim/ 
ca în complexul ncs’rii să existe uni 
adevărat sport de mase și în același? 
timp sportivii noștri să fie mîndria^ 
noastră. Oricine să vadă într-un spor-? 
tiv din Grivița Roșie un sportiv dej 
frunte și în același timp un bun cetă-j 
țean și un mimciitor înaintat pe care j 
cu greu îl poți întrece atît pe terenulC * 
de sport cît și în muncă. j

'Ș'

__
srouivitoR

tuin'i.

i -

Ultimele meciuri din cadrul seriei 
a campionatului republican ue uqi 

pe echipe

Mîine se vor desfășura ultimele me 
citiri din cadrul seriei I a canipionatu 
lui republican dc box pe echipe. Vo 
avea loc 3 întîlniri după cum urmează 
BUCUREȘTI : Spartac-C.F.R.-ț-Cetate 
Bucur: ORAȘUL STALIN: Dinamo 
C. S, Marina Constanța ; GALAȚI 
Gloria-C.C.A. Din programul etiape 
desprindem reuniunea de. la Orașu 
Stalin, unde se întîlnesc Dinamo ș 
Marina Constanța, formații echilibrai 
ca valoare, capabile de a furniza dis 
pute de calitate. La București, fruntaș; 
seriei 1 echipa C.R.R.-(-Cetatea Bucur vi 
încerca inline dimineață, incepînd de U 
ora 10 in sala Rloreasca, să-și conso 
lideze poziția de lider în dauna forma, 
ției Spartac. In sfîrșit, pugiliștii de 1; 
Gloria Galați vor primi replica puter
nicei formații C.C.A., .care de data a- 
ceasta va deplasa garnitura completă.



Penultima etapă a campionatului republican 
de lupte

1 Campionatul republican de lupte pe 
echipe se apropie de sfîrșit. Mîine, 
orașele București, Sinaia, Baia Mare 
și Arad găzduiesc întrecerile din pe
nultima etapă. Ținind seama de faptul 
că victoriile sau înfrîngerile înregis
trate de echipe în această etapă duc 
la stabilirea aproape definitivă a con
figurației clasamentului general, scon
tăm întreceri deosebit de dîrze.

..upta pentru primul loc se poate 
considera insă dc pe acum încheiată. 
Titlul de campioană republicană îi va 
reveni și de această dată echipei 
Dinamo București, care pornește mîi
ne cu un avans de șase puncte față 
de C.C.A. clasată pe locul doi. Cea 
mai aprigă luptă o vor susține echi
pele amenințate cu retrogradarea, cum 
sînt Constructorul Cluj, Carpați Si
naia și Corvinul Hunedoara. Cele trei 
formații au un punctaj apropiat și nu 
se poate prevedea nici chiar după 
consumarea acestei etape care din

pe echipe
ele va reuși să evite retrogradarea.

Constructorul Cluj are o sarcină 
deosebit de dificilă în grupa de ia 
București, unde evoluează liderul cla
samentului Dinamo București, Meta
lul M.I.G., o echipă inconstantă dar 
capabilă de surprize și C.S.M. Reșița, 
situată la jumătatea clasamentului ge
neral. Un avantaj are echipa din Si
naia, care susține întîlnirea pe „te- 
len propriu". Ea are toate șansele 
să iasă învingătoare în întîlnirea cu 
C.S.M. Lugoj (în mare declin de for
mă) și să facă un meci egal cu Ce
tatea Bucur. Cea de a treia echipă 
amenințată cu retrogradarea, Corvi- 
nul Hunedoara, are de asemenea o e- 
tapă grea. Ea întîlnește echipe puter
nice și constante ca Feroviarul Timi
șoara, Chimistul Baia Mare și C.C.A.

La București întrecerile se vor des
fășura în sala de festivități a Uzi
nelor Mao Tze-dun cu începere de 
Ia ora 9.

Sabrerii de la C.C.A. au reeditat 
performanța floretiștilor

Din nou arbitraje incorecte, acte de indisciplină
La două probe, echioa de scrimă 

campioană pe anul 1958 a fost sta
bilită prin baraj. Performerii: repre
zentanții clubului snortiv ai C.C.A. 
întocmai ca floretiștii, sabrerii de la 
C.C.A. au repurtat un important suc
ces, datorită deosebitei dîrzenii cu 
care au luptat în fiecare asalt, pen
tru fiecare tușă. De două ori învin
gători cu 9—7, de două ori cu 10—6 
și tot de atîtea ori cu 12—4, sabrerii 
militari au acumulat același număr 
de victorii cu Progresul Cluj. Deci, 
pentru a doua oară în cadrul cam
pionatului din acest an echipa cam
pioană a fost stabilită prin baraj. Au 
învins cei mai calmi, mai stăpîni pe 
ei : sportivii de Ia C.C.A. Echipa 
campioană, care aduce pentru a 9-a 
oară titlul clubului său a fost alcă
tuită din : Andrei Vilcea. Cornel Pel- 
mtiș, Dumitru Mustață și Octavian 
Vintilă.

P-ogresul Cluj a scăpat prilejul 
de a-și adjudeca titlul de campioană 
deoarece sportivii săi au fost insufi
cient stăpîni pe ei. Au tras nervos, 
chiar și atunci cînd importanța meciului 
era mai mică. Așa se face că în ba
rajul susținut cu echipa C.C.A. tră
gătorii din Cluj care conduceau la un 
moment dat cu 3—0 la asalturi au 
pierdut cu 7—9. Nicolae Ghilezan, Ion 
Szantay. Tiberiu Bartossy și Tiberiu 
Szabo sînt sportivi cu o bună pregă
tire. cu 
concurs 
firesc ca 
momente 
trebuind
ca și atunci cînd rezultatul 
favorabil.

Meritorie este performanța 
ților din Tg. Mureș. Ei au 
locul III în clasamentul general, la 
egalitate de puncte cu C. S. Oradea, 
dar cu un tușaveraj mai bun. De la 
studenți cei mai buni au fost Koșa și 
Csiigor, tar de la Oradea, Arnș Herc- 
zeg și Szantho. Stăruința Satu Mare 
a avut cei mai buni trăgători în 
Mezei, Jenei și Csipler. Progresul 
București — cu o echipă alcătuită în 
majoritate din tineri — a fost un 
adversar ușor de învins de către 
fruntași. Ultima clasată, Dinamo Cluj 
a reușit o 
campionatul 
cu 9—7.

întregul arbitraj la sabie a avut 
greșeli. Nu săvîrșite de arbitrii prin
cipali (care s-au achitat bine de sar
cinile avute), ci făcute de juriu, de 
cei ce-1 ajutau pe arbitrul principal. 
Lucrurile au luat un aspect cu totul 
nesănătos, în special în meciul de 
baraj dintre Progresul Cluj și C.C.A. 
Neobiectivi, arbitrii Rohony și Hova- 
ny — și nu numai ei — au denatu
rat arbitrajul, ceea ce, firesc, a atras 
schimbarea lor din juriu și înlocuirea 
cu Peterffi și Szocs, arbitri corecți. 
Arbitrajul incorect al celor amintiți 
a avut darul de a enerva pe trăgă
tori. Și atunci, au început să curgă 
actele de indisciplină care au cnlmi- 

condamnabilă a 
Acesta, ..nemul- 

Dumitru Mustață 
dreot, tot in ter- 
o lovitură prea 
spre a-1 lovi cu

In vederea hi rai eu I uî din Angli

Toc de antrenament la lumina reflectoarelo
Probabil că cei care locuiesc in a 

propierea Stadionului Republicii se vor 
fi mirat văzînd joi seara aprinse toa
te reflectoarele de pe stadion. Campio
natul categoriei A s-a terminat. De 
caniculă nici pomeneală... ba dimpo
trivă, temperatura destul de scăzută 
vestește apropierea iernii. Și totuși, pe 
stadion se juca fotbal în nocturnă, în 
fața a 1000 de spectatori ; era pe
nultimul antrenament al fotbaliștilor 
noștri care vor pleca mîine în Anglia.

„Căutăm să ne adaptăm încă de a- 
casă condițiilor de joc din Anglia, 
ne-a spus A. Botescu, unul din antre
norii lotului. Adică, a continuat el,

jucăm la lumina reflectoarelor, cu o 
minge foarte umflată, tare, și cu terenul 
bine udat. In Anglia clima este ploioasă 
și mai întotdeauna terenurile de fotbal 
sînt moi".

Dar iată că de sub tribuna a Il-a își 
fac apariția echipele. Mai întîi o încăl
zire prelungită și apoi combinata fot
baliștilor buctireșfeni s-a aliniat, pe 
teren în următoarea formație : Toma—• 
Greavu, Caricaș, Macri—Al. Vasile, 
Nunweiler—Oaidă, Constantin, Dinu
lescu, Eftimie, Tătarii. Adversari le-au 
fost fotbaliștii de la C.S.U. București 
(categoria C) : Șod—Urseanu, Miu, 
Tendler—Maior, Papuc—Dumitrescu, 
Moraru. Ghimpețeanu, Gibea, Crstici.

Aspect de la meciul 
divizionare din

MîineSk •

Meciul i-cheie

de antrenament susținut joi de selecționata echipelor 
București, în compania echipei C.S.U, București

(Foto: I. Mihăic-ă)

Arbitrul Mircea Sadoveanu a fluiei 
începutul meciului de antrenament, ci 
a durat 90 minute împărțite în t 
reprize.

Repriza I. Combinata face un joc d< 
tul de bun, dar și partenerii îi serve 
o replică Inimoasă. Ca urmare a di, 
renței de rutină și de pregătire, Corni 
nata divizionară înscrie' de două ( 
prin Dinulescu (min. 2 și 15) du 
acțiuni frumoase.

Repriza a II-a. Echipele reintră 
teren cu cîte o schimbare în format 
Ene II îl înlocuiește pe Dinulescu, i 
în echipa adversă Timar pe Dumitre 
cu. Ene II se integrează mai bine 
centrul liniei de atac, care devine ni 
agresivă și, în general, practică un j 
mai bun decît în prima repriză, dc 
Oaidă face destule greșeli pe partea li 
In apărare, Greavu este depășit 
cîteva ori de Crstici. Scorul este ni 
Jorat la 5—0 prin punctele realizate < 
Ene II (min. 3G) și Eftimie (min. ‘ 
și 52). De remarcat numeroasele șutii 
trase la poartă de cei doi mijlocași.

Repriza a IH-a. Ambele formalii ii 
troduc alți jucători. Combinata joai 
cu : Voinescu-Greavti, Motroc, Macr 
Al. Vasile, Bone-V. Angliei, Cădari 
Ene I, Ene II, Tătarii. Jocul este in 
puțin reușit. Dc altfel, în această ri 
priză nu s-a marcat nici un gol. Pop 
n-a participat la joc nefiitid încă con 
plet restabilit. A făcut însă antren: 
ment individual.

Combinata va face ultimul antreu 
ment azi, cu doi adversari: o lepri; 
cu Cohibinatul Poligrafic Bucureși 
cealaltă cu Confecția. Prima parte 
antrenamentului 
mina zilei, iar a 
toarelor

se va efectua la It 
doua la lumina reflec

M. T.

o apreciabilă experiență de 
Tocmai de aceea nu este 
ei să „se piardă" în anumite 
dificile ale unei întîlniri; ei 
să lupte cu aceeași dîrzenie 

le este

nat cu atitudinea 
lui Tibsriu Szabo, 
țumit" de faptul că 
i-a reproșat — ce-i 
meni nesportivi — 
tare, a întors sabia 
minerul. Acest fapt a incitat publicul, 
a contribuit la crearea unei atmosfere 
neprielnice desfășurării meciului. Nu
mai Pelmuș din echipa C.C.A. și Ghi- 
lezan de la Cluj și-au putut stăpîni 
nervii. In rest... măștile aruncate, să
biile asemenea (ca și cum ele erau 
de vină că trăgătorii greșesc!). Cele 
petrecute la Tg. Mureș trebuie să 
constituie un prilej de temeinică a- 
naliză, pentru secțiile de scrimă ale 
clubului. C.C.A. și colectivului Pro
gresul. Nu este permis nici unui spor 
tiv să se comporte de așa manieră. 
In scrimă, ca și în toate celelalte 
sporturi s-a întronat o disciplină 
fermă, liber consimțită. Iar cei ce nu 

să țină seama de aceasta tre- 
Desigur că 

federația de specialitate ar trebui 
se intereseze de aceste fapte și să 
măsurile în consecință.

vor
buie aspru sancționați. 
Și 
să 
ia

studen ■ 
ocupat

ELENA MATEESCU

singură victorie în tot 
la Progresul București

*

Desfășurarea probei de sabie a adus 
din nou în discuție problema arbitra
jului și aceea a actelor de 
lesportivitate ce păreau a fi total 
Măturate de pe planșele de scrimă. 
Ai atît mai grave sînt cele petre 
:ute la Tg. Mureș în cadrul returu- 
ui’campionatului, întrucît cei ce le-au 
otriis sînt sportivi fruntași, chemați 
ă reprezinte scrima noastră în în- 
îlriirile internaționale, sportivi spre 
are sînt îndreptate privirile tinere- 
llui.

■ Pentru duminică 7 decembrie, I.S, 
Loto-Pronosport oferă o surpriză parti- 
cipanților la concursurile Pronosport. 
La această dată se va desfășura un con
curs special la care se atribuie un fond 
suplimentar de ÎCO.ODO lei pentru pro
nosticurile la pauză.

Ce trebuie să rețineți?
La acest concurs CU ACEEAȘI TAXA 

DE PARTICIPARE se oferă mai multe 
șanse de cîștig.

Obișnuit, la concursurile Pronosport, 
participanții au șansa de a obține unul 
sau mai multe premii la cele trei cate
gorii (I, II și III). De data aceasta însă cu 
aceeași taxă de participare, mai aveți 
șansa de a obține unui sau mai multe 
premii pentru rezultatele la pauză 
celor 12 întîlniri cuprinse în programul 
special.

Așa dar, la acest concurs, cu varian
tele * ’ - ■ - --» -
are

1. 
mii 
tru

2. 
mii ... ___ _ ___ _  _ _ ____ .
sticurile finale, cît și la categoriile pen
tru pronosticurile la pauză.

3. Să obțină pe aceleași variante pre- 
mi.', atît la categoriile pentru prono
sticurile finale cît și la categoriile pen
tru pronosticurile la pauză.

Să presupunem eă la acest concurs 
special pronosticurile finale ar fi: 1, X, 
1, 1, 2, 1, X, 1, 1, 1, 2, 1; iar pronosticu
rile la pauză ar fi: X, 1, 1, X, X, 1, 1, 
1, X, X, X, 1.

Dacă un participant n jucat pe bule- 
ținui său următoare-a variajită: 1, X, 
1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, ,1, 1, 1, el va avea 
10 rezultate exacte la premiile obnișniiite 
(pentru pronosticurile finale). Iată însă, 
că un alt participant a înscris pe bu
letinul său următoarea variantă: X, 1» 
1, X, 1, 1, 1, 1, X, X, X. 1. Tn mod nor
mal, la un concurs obișnuit, ei și-ar fi

înscrise pe buletin, participantul 
următoarele șanse:
Să obțină unul sau mai multe pre
ia cele trei categorii obișnuite pen- 
pranosticurile finale.
Să obțină unul sau mai multe pre
ia cele trei categorii pentru pronos-

ia sfîrșit turul categoriei B la fotbal
Craicva, București, Suceava și Timișoara. © Antrenorul Angelo Nku- 
tehnic și valoarea echipelor din seria întîi

Minerul B. Mare : C.F.R. Timișoara —
C. S. Oradea, Tractorul Orașul Sta
lin — C.F.R. Arad, care stîrnesc un 
viu interes prin perspectivele pe care 
le oferă.

la Lupani, lași.
lescu ne vorbește despre nivelul

După categoriile C. și A, iată că i-a 
venit rîndul și categoriei B să-și în
cheie prima parte Mîine au loc jocu
rile ultimei etape a turului, care ur
mează să stabilească liderul în sena 1 
și ultimele echipe clasate în ambele 
serii. Liderul seriei a doua este 
cunoscut mai de mult: Rapid 
II București. Singura problemă pe 
care o va rezolva etapa de mîine în 
legătură cu primul loc din seria a 
doua este aceea a diferenței de puncte 
cu c.arc Rapid II va termina turul 
In ultima ior partidă, ceferiștii voi 
întîlni — în deplasare — echipa I mi 
rea Iași, a treia clasată (cu 17 puncte 
față de 21 ale Rapidului). în timp ce 
a doua clasata, Metalul Titanii Bucu
rești (17 puncte) joacă pe teren pro
priu cu Dinamo Galați. Aceste întîlniri, 
ca și partidele Dinanic Obor — Pra
hova Ploești, Foresta Fălticeni — Uni
rea Focșani și Progresul Suceava — 
Gloria Bistrița, care Interesează îndea
proape ultimele locuri, sînt cele mai 
importante în această serie. In prima 
serie are loc tin adevărat derbi: Mine
rul Lupeni — Ind. Sîrniei Cîmpia Tur- 
zii. Se întîlnesc deci, primele două cla
sate, care — la ora actuală — sînt 
despărțite doar de două puncte (17 
față de 15). Firește, minerii au prima 
șansă. In același timp, au loc partide 
importante privind sittuația din coa
da clasamentului: Știința Craiova —

a ECHILIBRU IN SERIA INTII

De altfel, jocurile din această serie 
sînt extrem de echilibrate și deschise 
oricărui rezultat. Acest lucru ni l-a 
confirmat ANGELO NICULESCU (an
trenorul echipei Tractorul Orașul Sta
lin), cu care atu stat de vorbă zilele 
acestea:
—„Cele mai multe echipe sint echilibra

te, au bună tehnicitate, joacă la fel de 
bine și frumos. Ceea ce le diferențiază 
este puterea de concretizare. Un singur 
exemplu Minerul Baia Mare, clasată 
în prezent pe locul al 12-lea, este după 
nune la fel de bună ca și liderul Mi
nerul Lupeni, ca C. S M. Reșița sau 
ca A.M.E.F.A. Nu are insă, finalitate 
în acțiuni, nu marchează. Sînt și excep
ții în privința nivelului tehnic: Știința 
Craiova și Gaz Metan Mediaș, care-și 
bazează jocul pe pregătire fizică și 
elan. O echipă care nu-a plăcut foarte 
mult a fost C.S.M. Reșița, prin jocul 
său complet. Am jucat cu ea pe terenul 
nostru și am pierdut cu 1—0. Reșiienii 
au o echipă cu jucători bine dotați fi
zicește, înzestrați cu o bună tehnică 
individuală și de ansamblu, o pregătire

oSrnosport
aruncat buletinul, deoarece a constatat 
că nu are decît 4 rezultate exacte.

Dar, la acest concurs special cl nu-și 
va atruiiica buletinul, deoarece varianta 
înscrisă de el are 11 rezultate exacte 
Ia pauză.

Șanse și mai msri de cîștig la acest 
concurs îl au acei care vor juca buletine 
colective deoarece pot obține premii atît 
la pronosticurile finale cit și la cele de 
la pauză.

Pentru acest concurs special, I.S. Loto- 
Fronosport a alocat un fond SUPLI
MENTAR de 100.000 lei, sumă din care 
se vor plăti TOATE VARIANTELE 
CIȘTIGATOARE LA PAUZA. Fondul de 
premii pentru pronosticurile finale ră- 
mîne INTACT și se repartizează pe cele 
trei categorii ca și pînă acum. Fondul 
suplimentar de 100.ooo lei (pentru pro
nosticurile la pauză) se va distribui m 
întregime după cum urmează: 25% cate
goriei I, 30% categoriei a Il-a ș.i 45°/« 
categoriei a IlI-a. Valoarea minimă a 
unui premiu este de 15 lei. Tn cazul 
cînd valoarea unui premiu dintr-o ca
tegorie este sub 15 lei, suma afectată 
categoriei respective se atribuie în cote 
egale celorlalte categorii.
• Nu uitJjți! La concursul Pronosport 

nr. 48 de mîine 30 noiembrie, putett 
depune buletinele Dvs. Ia toate agențiile 
Loto-Pronosport astăzi pînă Ia ora 24. 
Excentie face Agenția Centrală din Ca
lea Victoriei nr. 9, care va fi deschisă 
toată noaptea pînă durpinică la ora 8 
dimineața. n,

PREMIILE PRONOEXPRES
In urma omologării variantelor depuse 

la concursul Fronoexpres nr, 45 din 26

noiembrie, s-au stabilit următoarele pre
mii:

Categoria 
fiecare.

Categoria
fiecare.

Categoria 
fiecare.

Categoria 
fiecare.

Fond de
Deoarece . __  _

un premiu de categoria I sau 
se reportează pentru concursul 
expres nr. 46 cu tragerea din urnă 
miercuri 3 decembrie 100.043 lei pentru 
categoria I-a și 100.043 lei pentru catego
ria Il-a.

ța Plata premiilor la concursul Prono- 
expres nr. 45 din 26 noiembrie se va 
face luni 1 decembrie cu începere d’e 
la ora 17 la agențiile proprii Loto- 
Pronosport în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele.

PROGRAMUL CONCURSULUI SPECIAL 
PRONOSPORT din 7 decembrie 1958.

IlI-a: 15 variante a 6.669

a IV-a: 93 variante a 1075

V-a: 476 variante a 210

VX-a: 1.641 variante a 6o

premii: 600.262 lei. 
nici o variantă nu a

lei

lei

lei

lei

ob ținut 
a II a 
Prono-

din 7 decembrie

I. Turcia (A)—R.P. Bulgaria (A).
II. R.P. Bulgaria (B)—Turcia (B).

III. C.F.R. Tim.-—C.S.M. Reșița ""

IV. C.F.R. Arad—A.M.E.F.A.
R.P.R.)

V. Carpați Sin. Tract. Or. Stalin
R.P.R.).

VI. Met. Tîrgoviște—Dinamo
(Cupa R.P.R.).

VII. Monaco—Racing Paris 
VIII. Valenciennes—St. Etienne

IX. Strasbourg—Nice
X. Toulouse—Lens

XI. Limogesr—Sedan 
XII. Lyon—Angers

Rubrică redactată de I. S. 
Pronosport. ,

(Cupa

(Cupa

(Cupa

Otior

Loto-

tactică corespunzătoare și o mobilita 
te foarte mare, grație căreia trec tișo 
din atac in apărare și invers. Tra, 
des și bine la poartă.

ÎMBUNĂTĂȚIRI la capitolul 
DISCIPLINA

Cit despre disciplină, trebuie să re 
marc micșorarea cazurilor de abater 
și neregularități. Acțiunea federației < 
avut un efect binefăcător. Majoritate 
echipelor sint preocupate de practica'ei 
unui joc cit mai bun și c't mai corect 
Oarecum excepție face Industria Sir 
mei. La realizarea unui joc organiza, 
și bun contribuie și terenurile gazonate 
care sini bine întreținute. D: aseme 
nea, jocul bun este favorizat și de ar 
bitraje corespunzătoare. A rămas înci. 
nerezolvată in măsura dorită problem 
atitudinii unor spectatori, care mani
festă lipsă de cunoaștere și înțelegeri 
față de jocul de fotbal și arbitraje

ELEMENTE DE VALOARE

Să remarc. In încheiere, etțiva jucă
tori care prin comportarea și posibili
tățile lor, s-au impus și care cred că 
pot fi luați în considerare pe viitor în 
lucrările de selecționare. Este vorba 
de: Noian și Staiidt (Gaz Metan), 
Crăiniceanti (Lupeni). I z d r ă i 1 (5 
f/lAfEFA). Mauciu (C.F.R.-Timișoara), 
Racksi (Ind. Sirmei), Manolaclie (Re
șița). Rusii (B Mare), Nistor (Hune
doara), Comșa și Vătafu II (Tracto
rul). Sint elemente ca perspective" — 
a încheiat Angelo Niculescti

*

antrenorului echipei din 
sint interesante. Ele sub-’ 
o parte preocuparea --

Observațiile 
Orașul Stalin 
liniază pe de , 
lăudabilă — a echipelor pentru reali-' 
zarea unui joc de bună calitate, iar 
pe de altă parte, succesele remarcabile 
obținute în această direcție, ca și în 
ceea ce privește aspectul disciplinar al 
întîlnirilor.

Ș^iri din fotbal
B Echipele de categoria A susțin mîine 

întîlniri amicale. Astfel, Dinamo Bucu
rești se deplasează la Brăila, unde va 
întilni o selecționată locală. I.a Cluj, 
echipa Știința va juca în compania for
mației Rapid din categoria C.

a Meciurile de categoria B programate 
pentru mîine în Capitală se vor desfă
șura în program cuplat pe stadionul 
binamo: la ora 12,15: Dinamo Obor— 
Prahova Ploești și la ora 14.00: Meta
lul Titanii—Dinamo Galați. Biletele pen
tru acest cuplaj au fost puse în vîn- 
zare la casele stadionului Dinamo.

H De sâptămina aceasta. formația 
Știința Cluj' are un nou antrenor: V. Măr- 
dărescu.
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3OGAT PROGRAM COMPETITIONAL 
LA HOCHEI PE GHEAȚĂ

AL CAMPIONATULUI REPUBLICAN 
PE ANUL 1958: tur 22—24 decem
brie, retur 27—29 decembrie.

Iată acum și cîteva știri în legătură 
cu viitoarea activitate :

9 In prima serie, ale cărei jocuri 
vor începe la 4 decembrie sînf urmă
toarele formații : Recolta-M. Ciuc, 
Progresul-Gheorghieni, Dinamo-Tg. 
Mureș, Progresul-M. Ciuc, Alimentara- 
Tg. Mureș, C.S.M.-Rădăuți. In această 
scrie Locomotiva-Gluj, probabil că nu 
ia parte la campionat.

« Pentru a se asigura o cît mai 
bună desfășurare partidelor au fost 
invitați cei mai buni arbitri. Astfel, 
în afara celor din București, la jocu
rile primei serii vor fi delegați și 
bitrii : L. Sîngeorzan 
vas (Sighișoara) și 
(Or. Stalin). Pentru 
fost invitați : Pavel 
ghieni), Andrei Kisă 
Traian Percec (Rădăuți).

9 Un fapt interesant este acela că 
în cadrul turneului de calificare pentru 
campionatul categoriei A pe anul 
1959, la care iau parte echipele cla
sate pe locurile 3 și 4 în fiecare se
rie, vor conta și rezultatele obținute 
de echipe între ele în cadrul seriilor 
respective.

9 Primul meci pe patinoar are loc 
mîine seară, începînd de la orele 18,30, 
cînd echipele C.C.A.-București și 
C.S.M.-Rădăuți se vor întîlni într-o 
partidă de antrenament.

acestc zile, cînd în marea 
î a sporturilor activitatea 
ntensitate, la hocheiul pe gheață 
flăm în preajma inaugurării unui 
it și bogat program competițional. 
1 întrecerilor sportive, pe care le 
pizdui în această iarnă modernul 
loar artificial din Capitală, va în- 
prin disputarea campionatului re

call de hochei pe gheață pe anul

Retrospective la sezonul 1958

majo- 
scade

turneului de cali- 
specialitate a sta-

a cum am anunțat, această com
ic se va desfășura în două etape : 
a etapă este un turneu de califi- 

la capătul căruia v-om cunoaște 
patru formații care își vor dis- 
în continuare, turneul final pen- 

.icsemnarea echipei campioane. în

rijinul
ganîzațâîlor U.T.M

(Urmare din pag. 1)

ritoarele Valerica Mairin, Florica Io- 
i și Iuliana Popa, jucătoare deJiand- 
se evidențiază la cursul „Să ne 

laștem patria". Fotbaliștii de la 
J.S. nu participau ou regularitate la 
țămîntul politic. In urma criticii 
tă de comitetul U.T.M. al conibi- 
lui, ei și-au revizuit 

munca de educare a 
nizațiile 
live din raionul Stalin 
es conferințele, 
ifestările cultural-artistice așa cum 
cazul la „Sănătatea", Centrocoop, 

i-Gineniatografie etc.
nt și exemple — puține la număr 
de organizații dc bază U.T.M. de 
rare se așteaptă un sprijin mai 
: în activitatea sportivă. A-
.ta este situația la M.I.G., la 
1OM și chiar C.P.C.S. (unde nu
li de uiemiști înscriși în U.C.F.S. 
încă sub posibilități). Ajutate de 

itetiil raional U.T.M., aceste orga- 
ții vor putea sprijini și mai bine 
area sportiva, contribuind activ la 
zarea angajamentului comun luat 
irgaiiele U.T.M. și U.C.F.S. ale ra- 
lui Stalin: pînă la 20 decembrie 
:<? numere în raion 40.000 membri 
J.C.F.S.!

U.T.M. și

atitudinea, 
sportivilor, 

colectlivele 
folosesc cu 

simpozioanele,

vederea organizării 
ficare, federația de 
bilit un număr de 14 echipe, împărțite 
în două serii de cîte 7. In fiecare se
rie se va juca sistem turneu,, numai 
tur, urmînd ca primele două clasate 
în cele două serii să ia parte la tur
neul final. înainte însă de a vorbi 
mai în amănunt despre acest turneu 
de calificare, să vă prezentăm cele 
14 echipe, care își vor 
cerea peste cîteva zile: 
Ciuc, C.C.A.-București, 
Progresul-Gheorghieni, 
Mureș, Steagul roșu-Or. 
vaîa-Sighișoara, 
Voința-M. O 
reș, C.S.M.-Rădăuți, 
T.A.R.O.M.-București 
Cluj. Dintre acestea formația 
Locomotiva a anunțat că — 
— nu va putea lua parte 
pionat.

Este de subliniat faptul că 
pcle clasate pe locurile 3 și 4 în fie
care serie vor participa la un turneu 
șt anume acela pentru desemnarea a 
încă două formații, care alături de 
cele patru participante la turneul final, 
vor forma categoria A a campionatu
lui pe anul 1959.

Datele de disputare ale campiiona- 
tului sînt următoarele: SERIA 1 : 
4—10 decembrie ; SERIA a Il-a : 12— 
18 decembrie; TURNEUL PENTRU 
LOCURILE 5—6 TN CAMPIONATUL 
CATEGORIEI A PE ANUL 1959: 
20—21 decembrie; TURNEUL FINAL

începe între- 
Reco'.ta-M.

Știința-Cluj, 
Dinamo-Tg. 

Stalin, Nico- 
Progresul-M. Ciuc, 

Ciuc, Alimentara-Tș. Mu- 
n = Surîanu -Sebeș,

și Locomotiva- 
clujeană 
probabil 
la cam-

și echi-

ar-
(Cluj)’ M. Hai-

N. Dumitrescu 
seria a ll-a au 
Lazăr (Gheor- 
(Tg. Mureș) și

București, Miercurea Ciuc, Tg. Mu
reș... Patinatorii din aceste trei locali
tăți se pregătesc cu intensitate în a- 
ceste zile în vederea apropiatului sezon 
competițioual.

viteză, Eva Farkaș constă din exerci
ții de imitare a alergării pe patine, de
prinderea unei poziții corecte, întărirea 
mușchilor picioarelor și alergări pe pa
tine cu rotile.

Rînduri despre cele 757 secții 
de atletism afiliate...

• De cîteva zile și-a deschis porțile 
patinoarul artificial din parcul ,,23 Au
gust" din Capitală. Viteziștii din sec
țiile cluburilor Dinamo, Constructorul 
și C.C.A. au și efectuat primele an
trenamente pe gheață. Federația de 
specialitate ne-a comunicat că baza 
sportivă din parcul „23 August" va fi 
pusă de 3—4 ori pe săptămînă la dis
poziția patinatorilor bucureșteni, pen
tru a se pregăti în vederea viitoarelor 
concursuri.

o Întrecerile finale ale campionatului 
republican de patinaj viteză pe anul 
acesta, întrerupte în iarna trecută din 
cauza timpului nefavorabil, au fost re- 
programate în zilele de 27—30 decem
brie, pe patinoarul din Poiana Stalin 
sau la Miercurea Cine.

Una din concluziile principale care 
se‘ desprinde dintr-o analiză a sezo
nului atletic 1958 este aceea că acti
vitatea competițională s-a desfășurat 
în mod nesatistăcător. Dacă pe linie 
centrală a existat o preocupare pentru 
a se asigura atleților fruntași un pro. 
gram de întreceri, mai mult sau mai 
puțin corespunzător, în schimb pe scara 
întregii noastre mișcări atletice situa
ția este cu mult sub nivelul cerințelor. 
Din ce cauze ? Desigur, trebuie avu
te în vedere lipsurile pe care le întîlnnn 
în activitatea celor mai multe dintre 

. comisiile locale și regionaie de atle
tism. Acestea, în cel mai fericit caz, 
s-au mulțumit sa respecte calendarul 
central, dar au făcui r>rea nul i pen
tru organizarea dc cumpc, p pentru 
dezvoltarea pe această eale a bazei de 
mase a atletismului nostru. Totuși, nu 
numai aici trebuie căutată pricina sla

bei activități atletice. După părerea 
noastră, cheia problemei se află în 
modul în care este privit atletismul în 
unele din cluburile și colectivele noas
tre sportive.

Am mai scris despre aceste lucruri 
și cu alte ocazii. Nu a fost retrospec
tivă asupra activității atletice din ulti
mii ani la care să nu readucem în 
discuție această situație care frîneazâ 
dezvoltarea atletismului din țara noas. 
tră. Totuși, îmbunătățirile sînt atît 
de mici îneît problema este și astăzi 
la fel de actuală.

Ceea ce-i de criticat din capul locu
lui este atitudinea FORMALA pe care 
o au colectivele și cluburile, aproape în 
totalitatea lor, față de atletism 1 Ce 
înțelegem prin aceasta ? Să dăm cîteva 
exemple. In scriptele federației de atic 
tism figurează în momentul de Jațâ 
757 de secții aliliate. Dacă atieusmul 
nostru s-ar baza într-adevăr pe aceste 
aproape 760 de secții, ar însemna că 
există o bază suficient de puternică 
pentru dezvoltarea sa. Dar cum s-a a- 
juns Ia această cifră ? Regiunea lași, 
de pildă, figurează cu 101 (HI) secții 
afiliate, regiunea Craiova cu 91 de 
secții, Pitești cu 74, Galați cu 50. Sec-

țiile de atletism din cele patru regiuni 
amintite au legitimat 6781 de atleți șl 
atlete, adică MAI BINE DE O TREI
ME din totalul atleților legitimați din 
întreaga țară. Or, aceste regiuni sînt 
printre cele mai slabe în atletismul 
nostru. Cu rare, foarte rare excepții, 
atleții din aceste regiuni nu se „văd" 
în listele primelor 50 de rezultate și 
sînt la periferia clasamentelor tuturor 
competițiilor (de juniori, de seniori, 
școlare ș.a.). Această realitate nu se 
împacă de loc cu... cifrele prezentate 
mai sus. De unde se poate trage con
cluzia că majoritatea colectivelor din 
cele patru regiuni și-ati înființat DE 
FORMA secții de atletism, și-au legi
timat DE FORMA sportivi, crșzînd că 
în acest fel s-au achitat de sarcinile 
care le reveneau — așa cum este bine 
cunoscut — în legătură cu dezvolta
rea atletismului.

Există și alte cifre din .registrele fe
derației, care sînt reale dar — cu re
gret trebuie s-o spunem — ilustrează 
o situație cu nimic mai bună. Știați, 
bunăoară, că în întreg orașul București 
există numai 13 secții de atletism ? In 
regiunea Timișoara (în care silit atîtea 
centre cu veche tradiție atletică: Ti
mișoara, Arad. Reșița, Lugoj, Caran
sebeș) numărul secțiilor aliliate se ri
dică la... 12. „Recordul" îl deține re
giunea Baia Mare cu numai 3 se„,.i 
de atletism 1...

Cifrele pe care le-am înfățișat sînt 
cunoscute de mai mult timp. Desfă
șurarea sezonului atletic a permis cca 
mai 
sau injusteței lor. Concluziile s-au vă
zut.
față 
lipsă

bună verificare practică a justeței

Agenda vîndtorului și pescarului sportiv

j. MUREȘ 28 (prin telefon) — 
public numeros a urmărit cu

1 interes, în sala I.M.F. din loca- 
e, întrecerile din prima zi a fi- 
i campionatelor republicane de 
diet pentru ‘ școlile medii. C'ele 6 
pe masculine și 6 feminine au fost 
irtizate în cîte dc«iă serii, ale căror 
igătoare urmează să-și dispute 

-etatea duminică după amiază. La 
ți, finalistele sînt cunoscute încă 
pe acum. Ele sînt echipele școlilor 
'.ii Nr. 2 „Bolyai"-Tg. Mureș
—40 cu șc. med. 3-Satu-Mare și 
-40cușc. med. „C. N'egrttzzi“-Iași) 
Ir. 1-N. Bălcescu-București (72—49 
„I.L. Caragiale“-Ploești). La fete 
ost desemnată pînă în prezent, 
lingură finalistă, șc. med. Nr. 4- 
Mureș (68—34 cu șc. med. 7-1.L. 

agiale-Buciirești și 51—18 cu șc. 
I. 2-Rădăuți).

V. RADAR, coresp. regional

9 Patinatorii de Ia Miercurea Ciuc 
au trecut de la antrenamentele 
pe. uscat la pregătirea pe gheață. Re
prezentanții colectivului Recolta, în 
frunte cu frații Csedo și talentatul 
Andrei Bacsi, au efectuat primele an- 
tretiamente de reacomodare cu gheața. 
Ședințele de pregătire ale patinatorilor 
artistici sînt conduse de experimenta
tul antrenor Andrei Șomodi, care se 
ocupă de campioana țării Marieta Wein- 
rich, de Eva Paloși, 1. Comănici șl de 
ceilalți sportivi consacrați din 'locali
tate.

9 Patinatorii din Tg. Mureș își con
tinuă încă antrenamentele pe uscat. 
Antrenorul federal Ion Craioveanu ne-a 
declarat că a fost îneîntat de conținu
tul și varietatea programului de pre
gătire al patinatorilor de la colectivul 
Alimentara Tg. Mureș. Instructorul 
Carol Gall a respectat întocmai pro
gramul preconizat de forul de specia
litate pentru lunile de vară. Actual
mente antrenamentele la care participă 
cu regularitate și campioana țării Ia

9 O dată cu decembrie, lună dc iarnă, 
pentru vînat începe o perioadă grea, 
o perioadă deseori îmbinată cu sufe
rințe și lipsuri. In multe locuri zăpada 
este mare și scorțoasă, iar ninsorile 
continuă să cadă cu o abundență spo
rită. De aceea, trebuie făcută o hră- 
nirc sistematică a vînatului nerăpitor. 
De pildă, se pot tăia în acest scop ar
buști de esență moale. Totodată se va 
acorda o atenție deosebită adăposturi
lor și locurilor de hrană ale vînatului. 
De asemenea, este necesară intensifica
rea combaterii răpitoarelor prin toate 
mijloacele existente (cu arma, capcane, 
otravă), dueîndu-se o luptă neobosită 
și pentru stîrpirea braconajului. Se 
controla dacă nu s au pus lațuri 
curse prin vii, grădini de zarzavat 
păduri, pentru prinderea vînatului.

9 In această epocă începe împere
cherea mistreților, iar căpriorii și-au le
pădat coarnele.

® Luna decembrie este însă și o pe
rioadă de plin sezon de vînătoare. Ast
fel, se face în continuare vînătoarea la 
iepuri, începînd goanele. Se mai vînea-

va
Și
și

In1 Capitală
AZI

VOLEI: Sala G tulești: ora 16,30: 
namo-Metalul M.I.G. (fem.); Con- 
uctorul-Dinamo (mase.) ; Rapid- 
tatea Bucur (mase.).
GIMNASTICA : Sala Floreasca : ora 
: Finala campionatului republican 

ninill
BASCHET : Sala Dinamo : de la ora 
: C.S.U.-Clubul Școlar Timișoara 

:m.); Rapid-C.C.A. (fem.) ; Metalul 
LG.-Dinamo București (mase.) ; 
instructorul-Olimpia (fem.).

MÎINE

BASCHET : Sala Dinamo : de la ora 
Cetatea Bucur-Știința Cluj (mase.); 

linipia-Torentul Galați (mase.) : Pro- 
estil-C. S. Oradea (fem.) ; Rapid- 
iința Timișoara (mase.).

LUPTE. Sala de festivități a ('zinc- 
lor Mao Țze-dttn, cu începere dc Ia ora 
9: penultima etapă a campionatului 
republican pe echipe.

RUGBI : Campionatul categoriei B. 
seria 1 : teren Tineretului II: ora 10 : 
Știința Arhitectura-Cetatea Bucur; 
teren Tineretului IV: ora 11,30: Pe
trol Chimie București-Mfcrerul Bucu
rești; teren Gloria: ora 11 : Metalul 
M.I.G. I-Știința Agronomie ; Cupa 
Constructorul: teren Constructorul: ora 
11 :Dinamo-C.S.U. București.

GIMNASTICA : Sata Floreasca : ora 
18 : Finala campionatului republican fe
minin.

BOX. Sala Floreasca : ora 10 : cam
pionatul republican pe echipe : Spartac- 
G.F.R. + Cetatea Bucur.

CICLISM. Cupa Sportul popular Ia 
ciclocros: ora 10: plecarea din fața 
sălii Floreasca.

MOTO : Faza a V-a a campionatului 
republican de motocros : ora 10, pe tra
seul din spatele stadionului Construc
torul.

VOLEI. Sala Giu/ești: ora 8,30: Pro
gresul Voința Or. Staliu (fem.); Ra-

C.C.A. -
Vic-

pid-Știința Tnpișoăra (fem.) ; 
tractorul Or. Stalin (mase.) ;

toria-Voința București (mase.) 
FOTBAL. Stadionul Dinamo : 

12,15: Dinamo Obor-Prahova Ploești;
ora 14; Metalul Titanii-Dinamo Ga
lați.

ora

In1 țară

ză mistreți, fazani, cerbi lopătari (numai 
cu autorizație specială și doar pînă la 
31 decembrie), iar la 15 ale acestei 
luni se închide vînătoarea la icrunci 
(găini de alun). Vînătorii vor mai pu
tea obține rezultate satisfăcătoare în 
împușcarea păsărilor de baltă.

® Dar, în afara vînatului nerăpitor 
(permis a fi împușcat), se vînează bine
înțeles, lupii și vulpile, dîndu-se aten
ție combaterii vidrelor în bazinele pisci
cole ale crescătoriilor și, în special 
în rîurile de munte unde se constată 
prezența lostriței.

® Pe lîngă obligațiile de pază, ocroti
re și combatere a răpitoarelor cu păr și 
pene, vînătorii trebuie să mai manifeste 
o grijă deosebită și pentru conservarea 
în cele mai bune condițiuni a vînatului 
recoltat.

9 Și activitatea pescarilor sportivi se 
va îndrepta în acest timp pe linia inten
sificării pazei fondurilor de pescuit, 
pentru ocrotirea icrelor și a reproducă
torilor. In clocitoriile de păstrăvi incu
bația icrelor este în plină desfășurare. 
Trebuie supravegheate tot timpul insta
lațiile de clocit cu întreg complexul lor 
(filtrele, sitele, canalele de aprovizio
nare etc.). Spre sfîrșitul lunii pot ieși 
chiar și primii puteți (alevini), dacă 
temperatura apei nu va fi mai mică de 
9—10 gr. C. Se vor lua măsuri pentru 
pregătirea trocilor în care vor fi așe
zați puieții din vasele dc clocit.

9 In.apele de munte este permisă în 
această perioadă prinderea lostriței 
(numai cu autorizație specială), a lipa
nului și păstrăvului curcubeu.

® In ceea ce privește apele de șes 
se poate pescui cu bune rezultate cti 
momeală artificială (la linguriță) și 
momeală naturală (peștișori vii) știuca, 
bibanul și în mai mică măsură șalăul.

Pe dc o parte, atitudine formală 
de atletism; pe de altă parte 

de preocupare. Și într-un 
caz și în celălalt, o greșită orientare 
a colectivelor sportive care nu înțeleg 
necesitatea unor adevărate secții de 
atletism, capabile să pregătească un 
număr cît mai mare de tineri și tinere 
care — pășind în sport prin poarta 
atletismului — vor putea deveni atleți 
de valoare sau apți pentru ori care altă 
ramură sportivă.

Cu toate acestea, cînd afli că la Con
stanța și Timișoara se organizează 
„divizii" atletice cu zeci de echipe șco
lare, cînd afli că echipcțc, comunelor 
din raionul Tg. Mureș au un campio
nat propriu dc atletism cînd la concursu
rile școlare din Capitală iau parte mii 
de elevi, îți dai seama ce uriașe posibi
lități de dezvoltare are acest sport în 
țara noastră. Trebuie numai ca toți ac
tiviștii sportivi, antrenorii și profesorii 
de educație fizică să-și pună la inimă 
cauza atletismului, să se străduiască 
pentru răspîndirea în mase, tot mai 
largi a acestei minunate discipline 
sportive.

ROMEO VIL AR A 
lAClMT MANOL1U

DE LA FEDERAȚIA DE, FOTBAL
începînd din ziua de 1 decembrie, la 

F.IR.F. nu se mai primesc noi legiti
mări, în vederea terminării lucrărilor 
de sfîrșit de an.

BILETE PENTRU GALA DE BOX 
DIN CAPITALA

Biletele de intrare pentru întîlnirea 
de box Spartac-C.F.R. + Cetatea Bucur 
se pun în vînzare de azi dimir.ec.'ă la 
Ag. Pronosport din Cal. Victoriei 9 și 
Ia Chioșcul special din str. Ion Vidu.

BILETE DE INTRARE 
LA GIMNASTICA

Biletele de intrare pentru campiona
tele republicane feminine de gimnastică 
s-au pus în vînzare la casa specială 
din str. Ion Vidu și agenția cenlrală 
Pronosport din Calea Victoriei. Azi și 
mîine, între orele 9-14 se pot procura 
bilete de la aceste case; de la orele 
15 se găsesc bilete la casele Sălii Flo
reasca.

RUGBI. Campionatul categoriei B, 
seria I : Olimpia Or. Stalin-Dinamo Mi
liția, Petrolul Pitești-Metalul M.I.G. 
II. Seria a Il-a : Petrolul Ploești- Pro
gresul F. B. Galați, Știința Galați-La- 
minorul Roman, Constructorul Birlad- 
Zimbrui Tecuci, Unirea T.U.G. Urăila- 
S. N. M. Constanța, C.F.R. Btiziiu- 
Aeronatifieă București. Seria a IH-a : 
Știința
G.F.R, 
C.S.A. 
Lupeni-Utilajul Petroșani.
BASCHET. Etapa a Vil-a a campiona

tului republican : irjțșșculin : Dinamo 
Tg. Mureș-Voința Iași, Dinamo Oradea- 
C.C.A.; /e/niw'n 'voința Tg. Mureș- 
Voința Or. Stalin, Alimentara Tg. Mu
reș-Voința Oradea.

Galați-Șantierul Hunedoara, , 
Timișoara-Chimica i îrnăveni,; 
Sibiu-C.F.R. Cluj, Minerul

C. S. Victoria a cîștisat taral competiției de hochei
pe iarbă „Capa orașului Bacureeti^

O dată cu întîlnirile C.S.U.B.-Cons
tructorul l-o (1-0) și Acvila-C.S.A..6 1-0 
(0-0) disputate duminică, a luat sfîrșit 
turuil competiției de hochei pe iarbă 
dotată cu „Cupa orașului București’’, 
organizată de Comisia Orășenească 
U C.F.S.

Prezentând o formație omogenă cu o 
pregătire superioară și mergînd' pe o li
nie ascendentă', C.S. Victoria — care a 
avut o comportare frumoasă și în tur
neul fi”al al campionatului republican 
— șl-a adjudecat primul loc, obținînd 
trei victorii și un rezultat egal.

Locul doi a revenit echipei campioane 
republicane C.S.U. care nu s-a prezen
tat la nivelul titlului pe care-l deține. 
Campionii au aliniat o formație cu ju
cători noi, fără experiență, fapt care 
a făcut să obțină rezultate inegaje.

Pe locurile următoare sau clasat Ac
vila, C.S.A.6 și Constructorul.

Iată acum clasamentul:

1. C.S. Victoria
2. C.S.U.B.
3. Acvila
4. C.S.A. 6
5. Constructorul

4 3 10
4 2 11
4 112
4 112

7
5
3
3

4 0 2 2 8-5 3



Marea sărbătoare a poporului aioanez

Printre sporturile Care cunosc 6 mare popularitate în R. P. Albania se 
numără și baschetul. Iată o fază din inlilnirea internațională care a 

opus formațiile Partizan Tirana și TSKMO Moscova.

fascismul german, poporul albanez 
a dat înalte exemple de eroism și 
de abnegație, adueîndu-și contri
buția, alături de celelalte popoare 
din coaliția anti hit ieri stă. Ia vic
toria împotriva forțelor întunecate 
ale fascismului.

Au trecut 14 ani de la elibe
rare. In această perioadă, relativ 
scurtă, poporul albanez a făcut u- 
riași pași înainte, mareînd o serie 
de mari succese în domeniile vie
ții economice, politice, culturale, 
artistice, sportive. Sub conduce
rea înțeleaptă a Partidului Mun
cii, datorită ajutorului multilate
ral al Uniunii Sovietice și al ce
lorlalte țări din lagărul socialis
mului, poporul albanez a creat o 
industrie modernă, socialistă, care 
deține rolul primordial în dezvol
tarea ansamblului economiei na
ționale. In comparație cu anul 
1938, producția industrială gene
rală a crescut în 1957 de 
Aceasta înseamnă că în

Se împlinesc 14 ani de cînd 
poporul albanez, scuturînd jugul 
ocupației fasciste și robia feu- 
dalo-burgheză, și-a cucerit liberta
tea și independența. Ziua de 29 
noiembrie a intrat în istoria Al
baniei drept cea mai mare sărbă
toare. Ea a însemnat împlinirea 
năzuințelor de secole spre lumină 
și libertate, ale micului dar atît de 
viteazului popor al schipetarilor.

Sărbătorind ziua de 29 noiem
brie, poporul albanez își îndreaptă 
privirile pline de recunoștință că
tre poporul sovietic, către glorioa
sa sa Armată care, zdrobind hoar
dele fasciste, a făcut posibilă eli
berarea Albaniei, a creat poporu
lui albanez condiții prielnice pen
tru a porni pe calea luminoasă a 
construirii socialismului.

In lupta pentru eliberarea pa
triei de sub jugul fascist, poporul 
albanez a înscris pagini glorioase 
în istoria sa. In încleștarea cu cel 
mai mare dușman al umanității,

treaga producție a anului 1938 a 
fost livrată în numai 23 zile. Pro
grese importante au fost realizate 
în domeniul agriculturii. Trăsătu
ra caracteristică a ultimilor doi 
ani a constituit-o extinderea ne
contenită a colectivizării agricul
turii. In septembrie 1958 existau 
în întreaga țară 1935 cooperative 
agricole, reprezentînd 74,9 la sută 
din suprafața cultivabilă a țării.

In ritm cu vertiginoasa dezvol
tare a tuturor domeniilor de ac
tivitate a mers și activitatea spor
tivă, parte integrantă a culturii 
socialiste a poporului. Sportul, no
țiune aproape complet necunoscu
tă pentru oamenii muncii din Al
bania înainte de eliberare, a deve
nit acum un bun al întregului po
por. Introducerea complexului spor
tiv G.M.A., larga popularitate a 
competițiilor de masă, au făcut 
ca zeci și zeci de mii de tineri 
albanezi să cunoască și să se bucu
re de binefacerile culturii fizice. 
Toate recordurile naționale dina
inte de război au fost întrecute. 
Sportivii albanezi au înregistrat 
progrese remarcabile în discipline 
ca fotbalul, atletismul, natația, 
baschetul, voleiul, șahul, alpinis
mul ș. a. O mare dezvoltare cu
noaște mișcarea sportivă în satele 
albaneze. La prima fază a Sparta- 
chiadei naționale au luat parte 
465 colective sătești cu peste 
15.000 membri. Caracteristic Ia 
sportivii albanezi este entuziasmul 
cu care participă la întreceri, pre
cum și avîntul cu care luptă pen
tru culorile patriei lor dragi.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a poporului albanez, cea de a 14-a 
aniversare a eliberării patriei, 
sportivii noștri, alături de întreg 
poporid, transmit un fierbinte sa
lut poporului și sportivilor alba
nezi, tirîndu-Ie noi și mari suc
cese pe calea construiririi socia
lismului, în întărirea necontenită a 
unității de nezdruncinat a lagăru
lui socialismului și păcii, în frunte 
cu Uniunea Sovietică.

Din tara
\ constructorilor comunismulu

Echipa de fotbal a militarilor din 
Rostov a promovat in clasa A

După încheierea jocurilor din ca
drul campionatului categoriei „A" și 
a „Cupei U.R.S.S.", interesul iubito
rilor de fotbal a fost polarizat de 
turneul de la Tbilisi, care a reunit 
cele mai bune formații din clasa „B“, 
candidate la locul rămas vacant prin 
retrogradarea echipei Admiralteeț din 
Leningrad.

După cum se știe, anul acesta, în
trecerea echipelor diviziei secund» s-a 
desfășurat după un sistem nou. Lupta 
s-a dat în cadrul a șase zone terito
riale. Cîștigătoarele grupelor sau 
întîlnit apoi într-un turneu final în 
capitala Gruziei. Jocurile preliminare 
s-au soldat cu un succes al echipelor 
militare (Casa Ofițerilor) care au o- 
cupat primul loc în toate cele șase 

‘zone. Astfel că la Tbilisi s-au întrecut 
formațiile militare din Rostov, Sver
dlovsk, Sevastopol, Odesa, Lvov și 
Habarovsk. De la început s-a văzut 
că pentru locul întîi concurează for
mațiile din Rostov și Sverdlovsk, 
înaintea ultimului joc (între cele 
două echipe) ambele formații erau 
neînvinse. Militarii din Rostov de
țineau însă un punct avans datorită 
unui meci nul făcut de cei din Sver
dlovsk. Această veritabilă finală a 
clasei B s-a încheiat cu un rezultat 
de egalitate (1—1) care a permis 
celor din Rostov să păstreze primul 
loc și să promoveze în clasa „A". 
Iată clasamentul

concretizat în numeroasele record: 
performanțe de valoare și mari s 
cese repurtate pe stadioanele hm 
Impresionant este mai ales sal 
cantitativ și calitativ efectuat de 
ritorii în înălțime. Anul acesta 
sportivi sovietici au trecut 2 metr 

.mai mult. In fruntea lor se si 
ează recordmanul mondial Ii 
Stepanov cu o performanță de 2,12 
De remarcat că în urma sa și în in 
diată apropiere se află numeroși tiu 
(Șavlakadze, Rîbak, Bulkin etc.), ci 
în acest an și-au stabilit performs 
ța lor record. Lista celor mai bi 
săritori sovietici .în înălțime pe ar 
1958 arată astfel :

2,12
2,10 
2,09 
2,06 
2,05 
2,03

m — Stepanov.
m — Șavlakadze, Kașkarov. 
m
tn

— Ribak.
— Bulkin, 

m — Sitkin.
tn

2,02
2,01
2,00

in 
iu 
tn

cea

— Lukașevici, Smirnov, < 
melciuk, Cistiakov.

— Mamîrov.
— Evsiukov
— Poliakov, Danilov, Rub 

Ter-Ovanesian, Lohov, S 
rokin, Kukharev, Efimo 
Saenko, Koroșilov, P 
pov, Polevoi, Skolearo 
Gogoberidze, Sluțkii.

Schiorii la start

In
Sovietice
zăpada acoperă în strat gros pămîr 
tul, termometrul a coborît cu mult 
linii sub zero. Duminica trecută s- 
desfășurat aici primul concurs oficii 
cu participarea celor mai buni schio 
fondiști din Uniunea Sovietică. Bă) 
bații s-au întrecut în cursa de I

mai mare parte a Uniur 
a poposit iarna. La Zlatow

10: 4
14: 6

9
8

14,6 ori.
1957 în-

Rostov
Sverdlovsk 
Sevastopol 
Odesa

desfășoară ultima fazăMîine se
de motoci osa campionatului republican

Schiorii sovietici au inceput sezonul de iarnă. In fotografie: aspect de la un 
concurs de slalom

3
2

Pe traseul din spatele stadionului 
„Constructorul" (Șos. Olteniței) se 
va desfășura ultima fază (a V-a) a 

impionatului republican de motocros. 
Cei mai 
ultimul 
rilor de 
încep la
de disputate. La clasele 175 cmc, 250 
cmc și 350 cmc situația nu este încă 
lămurită și concursurile ultimei faze

buni motocrosiști vor da mîine 
asalt pentru cucerirea tiilu- 
campioni ai țării. Întrecerile 
ora 10 și se anunță deosebit

pot aduce surprize. La clasa 175 cmc 
se va da un aprig duel între dinamoviști 
(T. Popa, Tr. MaCarie, Iosif Popa) 
și metaktrgiști (St. Iancovici, B. Pre- 
descu, Paul Enescu) pentru ocuparea 
primului loc pe care și-l dispută T. 
Popa (Dinamo), actualul lider și St. 
Iancovici (Metalul M1G). Gh. Ioniță 
(CCA) va trebui să-ți apere șansele 
la clasele 250 cmc. și 350 cmc (unde 
conduce pînă acum) în lupta cu Mir-

cea Cernescu (Dinamo) și Alex. Lăză- 
rescu (Rapid).

Mihai Pop (Dinamo) la 125 cmc 
și Mihai Dăncscu (CCA) la 500 cmc 
au scăpat de emoții (datorită 
jtilui mare realizat în fazele 
astfel că mîine vor face doar 
de onoare" înainte de a primi 
rile de campioni. Și la aceste clase va 
fi însă interesantă disputa pentru locu
rile. următoare.

puncta- 
I—IV), 
„tururi 
trieou-

5.
6.

Lvov
Habarovsk

5 1
5 1

1 3 8:13
0 4 6:14

27 săritori peste 2 metri 
In actualul sezon

luatSezonul atletic din acest an a 
sfîrșit în U.R.S.S. Bilanțul general 
al atleților sovietici este rodnic, fiind

In scopuri militare...Pe spinarea motocicliștilor...

In orășelul Chur a avut loc, nu de 
nuli, o sesiune a Federației de moto- 
iclism din Elveția. Discuțiile au pur- 
ai un caracter neobișnuit, ocolind ioc- 
nai problemele principale ale sportului 
espectiv și rezumindu-se doar la 
prinse dezbateri de ordin ... finan- 
iar. Cu 510 voturi coiilra 253, a lost 
doptată o rezoluție care a produs 
evoliă in riadul iubitorilor sportului 
u motor din țara Alpilor.

.Astfel, cotizațiile membrilor 
ponte cu 40 la sută, tarifele 
e intrare la concursuri cu 
irtă iar laxele de participare 
ctițiile internaționale cu 35
i același timp, prima de asigurare 
cordată motociclișiilor in caz de ac- 
dente a fost... redusă cu 30 la sută. 
Trezorierul Barambon a motivat ho- 
rtrea spunind că federația trece prin- 
-un impas financiar, că beneficiile au 
ăzut simțitor. Șl, bineînțeles, vrea 
t iasă din încurcătură tot pe spinarea 
otocicliștilor...

au fost 
biletelor 
sută la 
la tom
ia sulă.

„Afacorea Real" ...

Numele lui Sonor Santiago Bernabetl 
reulă cu insistență în cercurile fot- 
distice internaționale.
Iii și-a făcut apariția in arena „spor-

tivă" ci: 15 ani în urmă cînd, plictisit 
de viața monotonă dusă pe marile sale 
domenii din Catalonia, a ocupat func
ția de președinte al clubului Real, un 
fel de societate anonimă pe acțiuni. 
Și pentru că treburile uit mergeau 
prea bine, Șenor Santiago a hotărît 
să-și achiziționeze o echipă. El a în
ceput să colinde stadioanele lumii în 
căutare de „marfă1.

„Președintele" La adus pc Di Ste
fano din Argentina, confecționîndu-i 
niște... bunici spanioli. Tot de peste 
ocean au fost cumpărați Gcnto și 
Santamaria. Și tot calitățile de negus
tor ale lui Bernabeu l-au tăcut pe 
idolul fotbalului francez, Kopa, să tra
verseze Pirineii...

„Afacerea Real" a început să „mear
gă". Bucurîndu-se de aportul cîtorva 
vedete si de o reclamă zgomotoasă, 
clubul din Madrid devine echipa cu 
cota cea mai mare la bursa fotbalului. 
Trei ediții ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni" au rotunjit capitalul lui Berna
beu. Nu însă și al jucătorilor, care 
rămîn simpli salariați, „buni pentru 
Real" alîta timp cît picioarele Ie 
tinere și viguroase. Și pentru a 
monstra că Senor Bernabeu își 
tează angajații ca pe simpli...
de curse, este suficient să ne referim

la următorul caz. In ultima vreme s-a 
pripășit la Real transfugul maghiar, 
trădătorul de țară Puskas. Afaceristul 
Bernabeu și-a frecat mîinile a cîștig 
văzîndu-1 c.ă-i bate la poartă. Lovitura 
publicitară era într-adevăr spectacu
loasă. Dar Senor Santiago își cu
noaște interesul. Contractul cu Puskas 
prevede o clauză bine cîntărită : „Ră- 
mîne în vigoare atîta timp cît jucă
torul va fi in formă". Dar după aceea? 
Bineînțeles că Bernabetl n-are nevoie 
pe... pensionari.

Campionul cerșetor...

sint 
de- 
ira- 
cai

Vă mai aduceți aminte de Henry 
Armstrong, „minunea neagră", boxerul 
care în perioada anilor 1937—1938 a 
deținut trei centuri de campion al 
lumii la categoriile pană, ușoară și 
semunijlocie ?

Astăzi ? Da, astăzi el poate fi înlîlnit 
rătăcind pe drumurile Statelor Unite 
predicînd și invocînd mila trecătorilor. 
Este o binecunoscută formă (camu
flată) a cerșetoriei. Prea puțini ar 
recunoaște în această epavă omenească 
pe fosta stea a ’ boxului profesionist 
american. Nu este
cru. In orînduirea capitalistă viața oa
menilor valorează prea puțin.

de mirare acest lu-

Vice campionul olimpic de lupte, 
vestgermariul Wilfried Dietrich n-a 
participat la campionatele mondiale de' 
la Budapesta, deși avea șanse de a 
cuceri un loc bun în clasament. Mo
tivul? In ziua cînd trebuia să plece 
spre capitala Ungariei, lui Dietrich i 
s-a întîmplat o mare nenorocire. De 
mal multă vreme, împreună cu familia,’ 
cu prețul unor mari eforturi, el a 
reușit să-și ridice în localitatea Schof-' 
ferstadt o căsuță modestă. Clădirea: 
era aproape gata cînd consilierul mu-' 
nicipal Speyer însoțit de vreo 15 poli-: 
țiști a sosit la locul construcției po-. 
runcind ca totul să fie dărîtnat. In1 
ciuda protestelor vehemente ale cam-: 
pionului „misiunea" a fost îndeplinită.* 
Intrebînd de ce se face aceasta, i s-a' 
răspuns: ț

„In scopuri militare /"
Probabil că nenorocosul sportiv a 

avut „proasta inspirație" să cumpere 
un loc pe care puseseră ochii ocu-: 
panții americani in vederea amenajă
rii bazelor .lor militare îndreptate îm
potriva țărilor lagărului păcii.

Și așa, Dietrich n-a mai plecat să-și: 
măsoare forțele la campionatele rnon-' 
diale.,j :

km. Cunoscutul campion Pavel Kolcin 
s-a arătat a fi într-o formă excelenta. 
El a terminat primul, reușind timpul 
de 35:50,0. Kolcin a dovedit o mare 
măiestrie atît în porțiunile de urcuș 
cît și în cele de coborîre. La 39 de 
secunde a sosit Anikin, urmat de Mar- 
fincev, Kondakov, Sagov, Seliuhin, Ga
liev, A. Kuznețov, Uudeakov și Va
ganov. De remarcat că în rîndul ce
lor mai buni s-au impus numeroși 
schiori tineri.

In cursa feminină pe 3 km. s-a 
înregistrat o mare surpriză. Campi
oana mondială Valentina Kolcina 
(parcurgînd distanța în 11:34,0) s-a 
clasat pe locul 2. Tînăra Gusakova 
a avut un timp mai bun cu 4 se
cunde. Pe locurile următoare s-au 
clasat Acikasova, Smirnova, Bala- 
șova, Kaaleste.

Un mare talent în sportul 
halterelor

a Intr-unui 
>> desfășurate 
Acoperit un
Xterelor. Este vorba de tînărul Vitalii 
P Dvigun, considerat de pe acum un 
A demn urmaș al niultipliihii campion 
Ași recordman mondial Arcadii Voro- 
X.biov. In limitele categoriei semigrea, 
X Dvigun a totalizat 462,5 kg. Doar 
►> recordmanul lumii, Vorobiov, a reușit 
; o performanță superioară acesteia. 
X Antrenorul de stat al U.R.S.S. Iakov 
PKuțenko a declarat unui corespondent 
A al ziarului „Sovietski sport" că Vi- 
’? talii Dvigun, în vîrstă de 22 ani, este 
Acapabil să obțină rezultate superioare 
X actualului record mondial deținut de 
X Vorobiov
X490 kg., 
>> formanțe 
X goi ie.

din ultimele eoncursuri 
în U.R.S.S. a fost des- 

nou talent în sportul hal-

(470 kg.), ridicînd pînă la 
plafonul celei mai bune per- 

mondiale în această cate-
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otbaliștii romîni joacă azi 
la Tirana

de la
prînz

TIRANA 28 (prin telefon 
nisul nostru). Miercuri la 
ecționata de fotbal a Bucureștiu- 
și-a început călătoria spre Tirana, 

r numai după puțin timp de la de- 
are, am și aterizat pe aerodromul 

Sofia
ipte. Cu acest prilej delegația noa- 
i a asistat la desfășurarea parti- 

Ț.D.N.A. — Atletico Madrid, con- 
d pentru „Cupa Campionilor Eu- 
>eni“. Apoi, joi nc-am continuat 
imul spre ținta finală a călătoriei 
sstre: Tirana.
Jupă un zbor desfășurat în condi
ții excelente am ajuns pe pămîntul 
>aniei prietene. Pe aeroport, și apoi 
hotel, ni s-a făcut o primire ex- 

m de cordială, care ne-a impresio- 
: în mod deosebit. Fotbaliștii noș- 
se bucură aici de un frumos re- 

tne, ca urmare a felului cum au 
at diferite echipe romînești care 

evoluat In Albania.
imediat după sosire, jucătorii noș- 

au și făcut un ușor antrenament 
destindere pe stadionul „Kemal 

ifa“, unde va avea Ioc și meciul, 
acest antrenament, ca și Ia cel 

sfășurat vineri dimineața, au fost 
îzenți numeroși iubitori ai sportu- 

din Tirana, care au aplaudat cu 
Idură apariția jucătorilor romîni. 
Aici timpul este foarte frumos. Ter- 
imetrul arată plus 17 grade, ceea 

ni se pare foarte mult, mai ales 
noi toți am plecat de acasă îm- 

ăcați în... paltoane.
In jurul meciului de astăzi există

unde am poposit pentru

un foarte mare interes. Toate cele 
23.000 de bilete (capacitatea maximă 
a stadionului) au fost epuizate cu 
multe zile în urmă.

Pentru această întîlnire selecțio
nata Tiranei a fost alcătuită pe sche
letul echipei Partizan (adversara 
noastră de miercuri) : Maliqatri — 
Telialisi, Fagu, Papalloupouli — Mer- 
ja, Ndini — Pano, Kraja, Jareci. 
Resmja, Deda. Media de vîrstă a 
echipei este de 25—26 ani. Cel mai 
tînăr este Pa.no, în vîrstă de 17 ani, 
el fiind una din cele mai autentice 
speranțe ale fotbalului albanez. Noi 
vom folosi probabil, formația: Mîn 
dru — Pahonțu, Capaș, Soare —■ 
Țîrcovnicu, Jenei — Zaharia, Petschov- 
ski, Gram, Lereter, Bădulescu. Ar
bitru va fi bulgarul Takov.

Întîlnirea se desfășoară în cadrul 
festivităților prilejuite de sărbătorirea 
celei de a XlV-a aniversări a elibe
rării Albaniei de sub jugul fascist.

PETRE GAȚU

fost stabilit arbitrul intilnirii
de rugbi Italia-Romînia

După cum s-a anunțat, ia 7 decem- 
ie selecționata țării noastre va in- 

’ni ta Catania (Sicilia) reprezentati- 
i de rugbi a Italiei. Partida va ft 
indusă de arbitrul francez Charles 
urând.

Comitetul de organizare a campio
natului mondial masculin de baschet, 
care va avea loc între 21 și 30 ia
nuarie 1959. a desemnat orășele unde 
se vor desfășura meciurile din preli
minarii. In orașul Antofagasta vor 
avea loc jocurile grupei C: Filipine, 
Uruguay, Mexic, Republica Arabă 
Unită. La Concepcion grupa A: SUA,? 
R.P. Bulgaria, Panama, Argentina și 
la Santiago grupa B: U.R.S.S., Bra
zilia, Canada, Taivan.

Primele două clasate 
grupă Se califică pentru 
la care va participa și
litate de țară organizatoare. (Ager- 
pres).

în fiecare 
turneul final 
Chile în ca-

kevanșa întîl n i r i i
Joi seară au plecat spre Budapesta 

îotătorii, săritorii și jucătorii de polo 
e apă, selecționați în echipa Bucu- 
sștiului. In capitala Ungariei, repre- 
entanții natației bucureștene vor sus- 
ine azi și mîine întîlnirea revanșă cu 
portivii maghiari, care ne-au vizitat 
u trei săptămîni in urmă.

înotătorii noștri așteptați cu viu 
interes

Frumoasa comportare pe care spor- 
ivii bucureșteni au avut-o în prima în- 
îlnire a impresionat în mod plăcut pe 
tdversariî noștri. Declarațiile lor, lâ 
uapoierea în țară, erau unanime în a 
ecunoaște progresul înregistrat de îno 
tătarii, săritorii și jucătorii de polo 
omîni. „Sportivii bucureșteni, a scris 
riarul „Nepsport", sînt adversari redu- 
abili pentru noi, motiv pentru care pe 
)iitor vom căuta să-i intilnim cit mai 
ies".

Sportivii bucureșteni doresc să con
firme impresia lăsată în prima 

întîlnire

Cotiștienți de faptul că întîlnirea re
vanșă cu sportivii maghiari le va pune 
în față probleme mai greu de rezolvat, 
reprezentanți) noștri au folosit din plin 
ultima perioadă de timp pregătindu-se 
cu conștiinciozitate. Rezultatele obținute 
la ultimele concursuri de verificare 
demonstrează progresul evident realizat 
de cei mai mulți dintre ei. Cîteva exem
ple pe care le socotim edificatoare: 
MASCULIN: Blajec 58,5 (100 m liber); 
Voicu 59,2 (100 ni liber); Cociuban 
2:14,9 ( 200 ni liber); Șt. lonescu 4:48,5 
(400 ni liber); Șt. Kroner 1:07,8 (100 
m fluture) : FEMININ: Ingrid Wăchter 
1:10,9 (100 m. liber): Vasilica Iurciuc 
1:11,2 (100 ni. liber); Mariuca Rotaru 
1:26,5 (100 m fluture) etc.

Antrenamente severe, atent supra
vegheate de antrenorii lotului, au făcut 
în această perioadă și jucătorii de polo. 
Ei au insistat asupra elementelor ia 
care s-au dovedit insuficient pregătiți 
în întîlnirile desfășurate la București. 
In cazul în care vor reuși să adopte o

GHEORGHI DAMIANOV
Telegrama de condoleanțe din partea C. C. al P. M. R., 
Prezidiului Marii Adunări Naționale și a Consiliului 

de Miniștri al R. P. R.
Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

- Prezidiului Adunării Populare a Republicii Populare Bulgaria
Consiliului

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Prezidiul Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 
Romîne, Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne, întregul po
por romîn exprimă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, Prezi
diului Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria, Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulgaria 
și întregului popor frate bulgar cele

de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

mai profunde condoleanțe pentru du
reroasa pierdere suferită prin în
cetarea din viață a tovarășului 
Gheorghi Damianov membru al 
Biroului Politic al Comitetului Cen
trai! al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Prezidiului Adunării Popu
lare.

Trista veste a îndurerat adine po
porul nostru care a stimat și a prețul 
pe tovarășul Gheorghi Damianov *.t 
pe unul din conducătorii de frunte ai 
Partidului Comunist șj statului denio-

crat popular bulgar. Discipol și tovarăș 
credincios al lui Gheorghi Dimitrov, 
Gheorghi Damianov și-a consacrat 
viata luptei pline de abnegație pentru 
triumful cauzei construirii socialismu
lui în Republica Populară Bulgaria.

Vom păstra vie memoria luminoasă 
a tovarășului Gheorghi Damianov, care 
a militat consecvent și neobosit pentru 
întărirea continuă a legăturilor frățești 
dintre popoarele romîn și bulgar, pen
tru întărirea unității lagărului socialist, 
pentru pace și colaborare între popoare.

al Partidului Muncitoresc Romîn 
GHEORGHIU-DEJ 
Naționale a Republicii Populare Romîne

In numele Comitetului Central
GHEORGHE

In numele Prezidiului Marii Adunări 
ION GHEORGHE MAURER

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine
CHIVU STOICA

Bin partea Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne
Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romine a hotărît ca ziua de duminică 50 noiembrie 1958 — 
ziua funeraliilor tovarășului Gheorghi Damianov, președintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria — să fie declarată zi de doliu.

Instituțiile și întreprinderile vor arbora drapele îndoliate. (Agerpres)

Azi, în sala Floreasca

Întrecerea celor mai bune gimnaste
Azi după-amiază, începînd de la ora 

18, se desfășoară în sala Floreasca din 
Capitală finala campionatului republi
can individual feminin de gimnastică.

Azi >â mîine Ia Budapesta

Je natație B ucurești—Ru d a p e s t a
tactica bazată pe caracteristicile și ca- tidei, jucătorii bucureșteni vor putea 
litățile echipei, să practice un joc în obține și de astă dată un rezultat fa- 
continuă mișcare pe toată durata par- vorabil.

14 gimnaste — cele mai bune pe care 
le avem în prezent — au fost invitate 
de către Federația Romînă de Gimnas
tică pentru a-și disputa titlul de cam
pioană a țării. Astfel, vor fi prezente: 
Elena Teodorescu, Sonia lovan, Elena 
Dobrovolschi, Anastasia lonescu, Utta 
Schlandt (C.S.U.), Emilia Liță, Ileana 
Petroșanu, Anica Kocsis (Dinamo), 
Marina Bibire (Steaua roșie Bacău), 
Elisabeta Micii, Cornelia Anghel 
(Voința Arad), Ana Scherer (Steaua

roșie Sibiu), Antoaneta Țăranu (școala 
sportivă Constanța), Ileana Ba bits (Vo
ința Cluj).

Privind lista participantelor la cea 
mai importantă competiție internă in
dividuală a anului, constatăm că nu 
lipsește nici una dintre fruntașele aces
tui sport. Este o garanție în plus în 
privința nivelului tehnic ridicat la care 
vor avea '.ec întrecerile.

Programul este următorul: AZI, 
ora 18: exerciții impuse; MI1NE — 
aceeași oră: exerciții liber alese.

In preajma meciului feminin de șah

vară 
noi 

au

Q fază din întîlnirea Internațională de polo București-Budapcsta, desfășu
rată în Capitala țării noastre.

Ieri dimineața - au părăsit Capitala 
indreptîndu-se spre Varșovia șahistele 
icprezentativei R. P. Romîne, care se 
vor întrece în zilele viitoare cu ju
cătoarele din echipa R. P. Polone, în 
cadrul unui interesant meci-turncu. 
Au făcut deplasarea : Maria Pogore- 
vici, Aăargareta Teodorescu, Maria 
Desmircanu, Rodica Manolescu, Ale
xandra Nicolau, Margareta Pcrevoz- 
nik, F.lisabeta Polihroniade și Elena 
Ududec.

Întîlnirea cu șahistele poloneze va 
avea loc în orașul Sczcczin și va cu
prinde 8 runde, fiecare jucătoare ur- 
mind să susțină cîte un joc cu toate 
echipierele adverse. Deci un total de

fi împărțite între am-'64 puncte vor 
bele echipe.

Este pentru 
zentativa feminină a țării noastre în- 
tîlnește pe șahistele din țara priete
nă, în cadrul unui meci de asemenea 
amploare. De remarcat că ultima oară 
cînd s-au confruntat jucătoarele ce
lor două țări (in cadrul întîlnirii 
mixte R. P. Romînă — R. P. Polonă 
desfășurată în această
București și cîștigată de 
11-9) șahistele poloneze
ținut un surprinzător succes, 
au obținut 3 puncte din cede 4 
tide.

prima oară că repre.-

1a
cu 

ob- 
Ele 

par-

ORASUL VIENA CERE SA ORGA
NIZEZE --------------- — -------OLIMPIADA DE VARĂ 

DIN 1964

(Agerpres). Orașul Viena 
candidatura oficială pentru 

Jocurilor Olimpice de

brie. în timp ce bulgarii doresc, ca me
ciul să aibă loc la 7 ianuarie.

o Viena 
și-a depus 
organizarea 
vară din anul 1964. Cercurile sportive 
austriece susțin această candidatură 
arătînd că Viena posedă instalații 
sportive care permit desfășurarea 
Jocurilor Olimpice în bune condițiuni. 
Jocurile Sportive din cadrul Festiva
lului Mondial al Tineretului vor avea 
loc ia Viena în vara anului 1959.
UN RECORD

LOARE

alizat timpuri superioare recordului 
mondial al lui Bonedetti.

CAMPIONATELE MONDIALE 
ANUL 1959

PE

CICLISM

MONDIAL DE O VA- 
EXCEPȚIONALA

® Pentru a șasea 
oară în cursul acestui 
sezon cicliștii chinezi

doborît recordul mondial în proba 
100 km. deținut din anul 1942 de 

italianul Benedetti cu timpul de 2 h. 
20:44. Zilele trecute în cadrul unei 
competiții disputate la Pekin ciclistul 
Ien Sun-hua a realizat pe această 
distanță timpul excepțional de 1 h. 
56:38 care corectează cu 24 minute 
și 6 secunde actualul record mondial 
oficial. De remarcat că primii șase 
cicliști sosiți în r.ceastă cursă au re-

au 
de

® Campionatele mondiale de ciclism 
pe anul 1959 se vor desfășura în 
Olanda, probele de pistă la Amster
dam, iar cele de șosea pe circuitul de 
la Zandwoort. Cil prilejul unei ședințe 
a Uniunii internaționale de ciclism a 
fost aprobat circuitul rutier de la 
Zandwoort deși mai mulți delegați au 
votat împotrivă deoarece traseul este 
în cea mai mare parte plat și deza
vantajează pe ‘ " ...............
muntoase.
SITUAȚIA IN

LOR

alergătorii din țările

FOTBAL

„CUPA CAMP1ONI- 
EUROPENI"

® Meciurile din ca
drul optimilor de fi
nală ale „Cupei cam

pionilor europeni" nu au clarificat încă 
pe deplin situația echipelor care s-au 
calificat în sferturile de finală. Șase

echipe se cunosc pînă acum: Real Ma
drid, Wiener Sport Klub, Young Boys 
Berna, Wismut Karl Marx Stadt, 
Sohalke 04 și Standard Liege. Cele
lalte două echipe urmează să fie de
semnate după desfășurarea celei de a 
treia partide dintre Ț.D.N.A. și At
letico Madrid și a returului Reims— 
Palloussera Helsinki.

• Joi la Istanbul, în meci revanșă, 
Real Madrid și Besiktas au terminat 
la egalitate: 1—1 (1—Q). Intrucît în 
primul meci 
cu 2—0, ca 
mă tor.

• Meciul 
sera a luat 
în favoarea 
retur va avea loc tot în Franța, la 
2 decembrie.

e Echipele Ț.D.N.A. Sofia și Atle
tico Madrid au căzut de 
treia partidă să aibă loc 
Data desfășurării nu este 
1ită. Spaniolii au propus

echipa spaniolă a învins 
s-a calificat în turul ur-

dintre Reims și Palious- 
sfîrșit cu scorul de 4—0 
echipei franceze. Meciul

acord ca a 
la Geneva, 
încă staui-
18 decem-

® Intr-un meci amical desfășurat 
la Tirana echipa Dinamo din locali
tate a dispus de Dinamo Berlin cu 
scorul de 4—2 (2—0).
UN JOC IMPORTANT

® La
va avea
ny Stadion din Praga 

întîlnirea internațională de handbal 
redus dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și Danemarcei socotite prin
tre cele mai bune echipe masculine 
din Europa.
.CURSA DE

LA

LA PRAGA

HANDBAL
7 decembrie 
loc pe Zițni

MOTOCICLISM
34-a ediție a 
„Cursa de 6 
viitor la Gottwaildov. 
concursului 
schimbări în 
jul. Traseul 
trei regiuni 
lina.

6 ZILE" VA AVEA LOC 
GOTTWALDOV

® Federația de mo-: 
tociclism a R. Ceho
slovace a stabilit ca a 
tradiționalei competiții 

zile" să aibă loc anul 
In programul

s-au făcut numeroase 
ceea ce privește puncta-' 
competiției va trece prin 
ale Moraviei și prin Zi-


