
Pe drumul luminos
a! construirii socialismului

de tovarășul 
ta ședința ple-

în patria
Expunerea făcută 

ih. Gheorghiu-Dej 
iară a C.C. al P.M.R. din 26—28 
loiembrie 1958 constituie un docu- 
nent de o uriașă însemnătate pen- 
ru oamenii muncii din țara noas- 
ră, pentru construcția socialisinu- 
ui în Republica Populară Romînă.

Acest document scoate în primul 
înd în evidență însemnatele reali- 
ări obținute în dezvoltarea econo- 
niei noastre naționale. Anul aces- 
a, producția globală industrială va 
i cu peste 9,5% mai mare decît 
mul trecut. în cursul anului 1958, 
ectorul socialist al agriculturii a 
ontinuat să se dezvolte, astfel că 
n prezent sînt create toate condi- 
iile pentru realizarea prevederilor 
Congresului al ll-lea «1 P.M.R. cu 
rivire la transformarea socialistă 
i agriculturii. Realizări deosebite 
^u fost obținute și în ceea ce pri
cește îmbunătățirea aprovizionării 
u bunuri de larg consum a popu- 
ației. Expunerea subliniază faptul 
ă în obținerea acestor succese, po- 
orul nostru a primit un sprijin 
oosebit din partea U.R.S.S.

In continuare, tov. Gh. Gheor- 
;hiu-Dej subliniază politica perse- 
erentă pe care o duc partidul și 
mvernul pentru realizarea acumu- 
ărilor necesare investițiilor pentru 
ndustrializare, ceea ce constituie 
hezășia avîntului întregii economii

ai multă exigentă in munca de educație comunistă a sportivilor
■ DUCAȚ1A comunistă a sporti-
■ vilor nu trebuie să constituie 
=* o sarcină de campanie, și nici
trebuie făcută pe etape, sau cum 

dese unii activiști U.C.F.S. „atunci 
d se ivește cazul". Educația co- 
nistă a sportivilor noștri consti- 
j o sarcină permanentă și de mare 
pundere. Ea trebuie dusă neîntre- 
>t, întrebuințîndu-se forme și mij- 
ce cît mai variate. Nu este per- 
; nimănui, nici unui activist din 
«divele și cluburile sportive de a 
lija îndeplinirea acestei importan- 
sarcini, de a considera că s-a fă- 

totul. Acest lucru este periculos, 
ar duce, firesc, la cocoloșirea lip
itor, la crearea unui climat favo- 
il indisciplinei, atitudinilor nedem- 
străine moralei proletare, 

torea majoritate a activiștilor clu- 
’ ’tor și colectivelor sportive acordă

,ie deosebită muncii de educație 
aufiistă a sportivilor. Ei consideră 
nea de educație cetățenească și 
rală a sportivilor drept principala 
miză în direcția întăririi și dez- 
[tării mișcării noastre sportive, 
lectivul sportiv „Locomotiva" (Com- 
xul C.F.R. Grivița Roșie), printre 
e măsuri în direcția educației co- 
niște a sportivilor, a inițiat îrrtîl- 
i și convorbiri 
:hi militanți ai 
ti, participant 
nte revoluționare

1932—33 și la luptele ceferiști- 
Aceste convorbiri au avut drept

între sportivi și 
mișcării muncito- 
la marile eveni- 
din perioada ani-

(Citiți amănunte în pagina a IV-a).

Prima zăpăci

încă nu s-a așternut bine primul covor de nea pe străzile Capitalei 
si săniuțele și-au făcut apariția in larma voioasă a celor mici.

noastră
naționale, a creșterii neîncetate a 
venitului național, pentru asigura
rea ridicării nivelului de trai al 
oamenilor muncii.

Expunerea tratează apoi despre 
principalele prevederi ale proiectu
lui planului de dezvoltare a econo
miei naționale pe anul 1959 în do
meniul sporirii producției în indus
tria siderurgică și a construcțiilor 
de mașini. De asemenea, în dome
niul dezvoltării Industriei chimice 
și al industrializării și valorifică
rii superioare a lemnului.

Un accent deosebit se pune pe 
creșterea producției bunurilor de 
larg consum. In vederea dezvoltă
rii industriei ușoare și alimentare, 
volumul de investiții prevăzut pe 
1959 este cu cea 53% mai mare 
față de volumul investițiilor desti
nate acestui sector in 1958.

In ceea ce privește dezvoltarea 
sectorului socialist al agriculturii, 
care reprezintă peste 55% din su- w 
prafața agricolă a țării, tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej arată că prin pro
iectul de plan pe anul 1959 se a- 
cordă agriculturii investiții însu- 
mînd 2,9 miliarde lei. cu 600 mi
lioane lei mai mult decît în 1958

Anaiizînd felul cum s-au aplicat 
hotărîrile Congresului al II-lea al 
P.M.R. în domeniul construcțiilor

(Continuare in pag. 3) 

scop de a se arăta sportivilor aspec
te din trecutul glorios al uzinei, unele 
momente din viața amară și chinuită 
a poporului pe timpul stăpînirii bur- 
ghezo-moșierești. De asemenea, a or
ganizat și a luat măsuri ca toți spor
tivii să fie cuprinși în învățămîntul 
politic de masă U.C.F.S.

Roadele preocupării colectivului 
sportiv respectiv în legătură cu edu
cația continuă a sportivilor n-au în- 
tîrziat să se arate. Toți sportivii mun
cesc nemijlocit în producție, în ate
liere și secții. S-a creat o opinie de 
masă puternică împotriva oricăror 
atitudini ce ar putea duce la călca
rea titlului de sportiv de tip nou și 
în primul rînd a moralei proletare. In 
ultima perioadă, succese importante în 
direcția educației sportivilor noștri au 
obținut cluburile și colectivele Dina
mo București, Someșul Cluj, C.S.M.S. 
Iași etc.

Din păcate mai sînt unele cluburi 
și colective, consilii raionale și oră
șenești U.C.F.S., activiști ai mișcării 
sportive, care consideră că educația 
comunistă a sportivilor poate fi lăsată 
pe planul al doilea, că este o sarcină, 
chipurile, numai a organizațiilor și 
organelor de partid, sindicale și 
U.T.M. Lucru cu totul nejust.

Despre ce educație cetățenească 
făcută sportivilor, de pildă, ne poate 
vorbi colectivul „Aurul Negru" Plo- 
eștî, cînd sportivii săi găzduiți în
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Astăzi începe campionatul republican de hochei pe gheață

hotelul nr. 1 din 
fapte de-a dreptul

luna octombrie la 
Bacău air comis 
huliganice. Așa cum ne informează 
corespondentul nostru din Bacău, Al. 
Andrici, sportivii acestui colectiv (Si- 
binschi, ionescu, Rădulescu, Chiță, 
Teodorescu etc.) au găsit de cuviință 
că pot să-și „omoare plictiseala" 
bătîndu-se între ei cu 
plăpumi, căni și scrumiere 
în camerele hotelului. Ba 
mult. Călcînd cu nerușinare titlul de 
sportiv de tip nou, care cere o înaltă 
ținută morală atît pe terenurile de 
sport cît și în viața particulară, Șo
văială Constantin — responsabilul sec
ției de volei a echipei „Aurul Negru" 
— la plecare și-a însușit un tablou din 
camera hotelului unde locuise. A fosi 
necesar ca administratorul hotelului 
să se deplaseze personal de la Ba
cău la Ploești, să seziseze organele

V. GRADINARU

perne, 
aflate 

mai

(Continuare ții pag. 3)

O valoroasă performanță a tine
rilor noștri jucători de tenis de 

masă

GHE0R6HE COBiRZAN 
și MARIA ALEXANDRII 
învingători în proba 

de dublu mixt, 
la Stockholm

TEAIIS DL MASĂ
• Azi la Orebro: Suedia- 

R. P. Romînă

STOCKHOLM (Agerpres).
După terminarea campionatelor in

ternaționale de tenis de masă ale 
Scandinavici, echipele reprezentative 
ale Suediei vor susține două întil- 
niri internaționale amicale. . Azi, la 
Orebro va avea loc dubla intilnire cu 
echipele R. P. Romine. In acest meci 
echipa masculină a Suediei va fi alcă
tuită din Tonny Larson și Tonny Borg, 
iar, cea feminină din Tegner și Hilgner. 
Echipa romînă cuprinde pe T. Harasz- 
todi, G. Cobirzan, Maria Alexandru și 
Mfiria Biro .
"In localitatea Boraas la 5 decembrie 

echipa masculină a Suediei va întilni 
[onnația R. P. Ujigare._ _

Fază din meciul C.C.A.—Știința 
Cluj. Lorincz (C.C.A.) se pregă
tește să centreze, urmărit de Tom- 
poș (Știința Cluj).

In vederea meciului cu Italia
Echipa noastră reprezentativă 
de rugbi a plecat la Catania

Roșie), D. Ionescu (Dinamo) — ZLA-t 
TOIANU (Dinamo), Graur (Dinamo)'; 
Niculescu (Constructorul) ’ — Melinte 
(Constructorul Bîrlad), Mladin (C.F.R. 
Gr. Roșie) — Pîrcălăbescu (C.F.R. Gr. 
Roșie), IORDACHESCU (Dinarrto), 
Sebe (Dinamo). Au mai jucat Nagel 
(Progresul) —- fundaș și Climovschi, 
(Progresul), «w,mijlocaș ia deschidere^

Pregătirile echipei noastre repre
zentative de rugbi în vederea partidei 
de duminică de la Catania cu Italia, 
s-au încheiat marți după-amiază. In
tr-un ultim nteci de verificare, selec
ționata țării a întîlnit pe Stadionul 
Republicii echipa Constructorul, care 
a fost o bună parteneră de joa Ea 
a pus la încercare formația reprczen- 

Rapida aripă a reprezentativei noastre, I. Teodorescu, a primit balonul 
de la Titi Ionescu și a intrat „pe partea închisă". Fază din meciul de veri
ficare : reprezentativa R.'P.R.—Constructorul.

(Foto B. Ciobanu)

tativă care s-a întrebuințat la ma
ximum. Am asistat astfel la un meci 
plăcut, cu faze frumoase, remareîndu- 
se în special combativitatea eelecțio- 
nabililor și ritmul extrem de susținut 
în care a fost purtat balonul. Exe
cuțiile tehnit-e mulțumitosre ne-au 
dat convingerea că rugb’știi noștri pot 
realiza un rezultat de valoare în 
compania puternicei ech'pe naționale 
a Italiei.

Partida de antrenament a luat sfîr- 
șît cu rezultatul de 15—3 (15—0) în 
favoarea selecționatei, scor care s-a 
datorat celor trei încercări (Barbu, 
Zlătoianu, Zlătoianu) transformate 
toate de Titi Ionescu. Pentru Cons
tructorul a realizat o încercare Nistor.

Echipa R.P.R. este alcătuită pe 
scheletul formației Dinamo, (cea mai 
în formă în acest sfîrșit de sezon). 
In rîndurile naționalei au evoluat ur
mătorii 17 jucători: PENCIU (C.C.A.) 
— Barbu (Dinamo), Kramer (C.C.A.). 
II..IE (Dinamo), TEODORESCU (Con
structorul), — Sianciu (C.F.R. Gr. 

. Nici nu se putea un prilej mai 
nimerit de a strînge material pen-r 
iru o avancronică la campionatul re
publican de hochei pe gheață ca 
acela oferit de întîlnirea de antre
nament dintre echipele C.C.A. și Ști
ința Cluj 1 Este lesne de înțeles că 
acest meci, în care au evoluat prin-, 
cipalele pretendente la titlu, ne-a pu
tut oferi o imagine asupra întrecerii 
eare se inaugurează astăzi dimi
neață.

Rezultatul partidei C.G.A.—Stiinta 
Cluj, 3—3 (0-0, 1—2, 2—1),' con
tează mai puțin. Important e felul 
în care au jucat aceste formații, sta
diul lor de pregătire, valoarea lor. 
Iar dacă această valoare o raportăm 
la ceea ce au arătat celelalte echipe 
în antrenamentele de pînă acum, 
sîntem în măsură să avem un tablou 
relativ complet al perspectivelor a- 
cestei competiții la care participă 
cele mai bune echipe de hochei pe 
gheață din țară.

Primul lucru care iese în evidență 
este acela că vechile echipe fruntașe

(Continuare in pag. 4)

Cei 17 jucători citați, cărora li s-a 
adăugat ca rezervă și înaintașul AL 
Ionescu de la C.F.R. Buzău, au pă
răsit ieri Capitala, pe calea aerului, 
îndreptîndu-se spre Italia. Lotul este 
condus de tov. Ion Balaș, vicepreșe
dinte al U.C.F.S. și este însoțit de 
antrenorul federal N. Pădureanu.

-k
Ultimul meci dintre selecționatele 

Romîniei și Italiei (1953 la București) 
a fost dramatic și s-a încheiat cit 
scorul de 16—14 fn favoarea, rugbiș- 
tilor italieni. Această nouă partidă apa
re și mai dificilă pentru sportivii noștri, 
deoarece italienii s-au pregătit serios 
în vederea acestei înlîlniri. Astfel, ci 
au întreprins recent un turneu în An
glia, care fără îndoială le-a fost 
foarte util. In acest an italienii au 
învins echipa R.F. Germane, iar îrti 
fața Franței au cedat la Napoli cir 
3—11 (0—0) după un joc destul de* 
echilibrat. Sînt rezultate care vorbesc, 
despre progresul rugbișților italieni’;, 
adversarii noștri de duminică. (O, D.)jJ



Un nou colectiv sportiv sătesc

Spectatorii și gimnastica

Țăranii muncitori din comuna Clo
cotici, raionul Reșița, au avut de cu
rînd o frumoasă înfăptuire : crearea 
colectivului sportiv. Nici nu se putea 
ca înființarea lui să mai întîrzie în
tr-o comună >în care prin contribuție 
voluntară a fost introdusă lumina e- 
lectrică și ai cărei locuitori au pă
șit pe calea cooperativizării, înființînd 
o întovărășire zootehnică.

La propunerea inovatoarei Octavia 
Peia, colectivul a primit numele de 
„LUMINA". Tineretul ca și oamenii 
mai în vîrstă din comună s-au ară
tat bucuroși de crearea lui și peste 
40 dintre ei au și devenit membri ai 
U.C.F.S. Pentru început colectivul va 
avea 5 secții: șah, fotbal, volei, trîntă, 
atletism.

L-
REGECZY LENKE-corespondent

Un nou tip de arcuri fabricate

la I.F.I.L. Reghin

(încercarea rezistenței și

La întreprinderea Forestieră I.F.I.L. 
din Reghin, colectivul de muncitori și 
tehnicieni a fabricat un nou tip de 
arc și de săgeți confecționate din fra
sin de grădină. Primele exemplare ale 
noului tip de arc și săgeți au fost 
trimise la Tîrgu Mureș colectivului 
sportiv Știința l.M.F. pentru experi
mentare " . ' .
constatarea preciziei la tragere).

După această experiență, I.F.I.L. 
Reghin va începe fabricarea în serie a 
primului lot de 3000 arcuri necesare 
secțiilor de tir cu arcul.

IOAN PÂUȘ-coresp.

Spartachiada pionierilor din regiu
nea Ploești

Orașul Buzău a găzduit cu cîteva 
zile în urmă faza regională a Spar
tachiadei Pionierilor, la care au par
ticipat peste 300 pionieri din orașele 
și raioanele regiunii Ploești. Datorită 
bunei organizări asigurate de U.C.F.S. 
oraș Buzău și de Comitetul orășe
nesc U.T.M., întrecerile s-au bucurat 
de un frumos succes. Iată echipele 
clasate pe primul loc : volei mascu
lin — Școala nr. 6 Buzău ; volei fe
minin — Șc. Medie Nr. 2 Buzău; 
handbal masculin — Șc. Medie nr. 1 
Buzău; handbal feminin — Șc. Me
die nr. 1 Tîrgoviște.

M. DUMITRU-coresp.
Grija față de echipamentul sportiv

In ultimul timp, la colectivul spor
tiv Voința Salonta s-a pus un accent 
deosebit pe realizarea unui punct im
portant din _ planul de muncă : „A- 
plicarea regimului de economii pri-

Din activitatea viitorilor profesori 
de educație fizică

Am fost zilele trecute la Institutul 
de Cultură Fizică pentru a afla știri 
despre activitatea viitorilor profesori 
de educație fizică. Datele culese sînt 
interesante și în același timp conclu
dente pentru munca intensă care se 
depune în aceste zile la I.C.F.

■ Săptămîna trecută s-a deschis 
majoritatea cercurilor științifice. Cer
curile au fost grupate în două cate
gorii : din prima fac parte studenții 
anilor I și II, care își bazează lucră
rile pe studierea materialelor teoreti
ce, iar din a doua grupă fac parte 
studenții ultimilor doi ani, care se 
bazează în lucrările lor pe experiment. 
Iată cîteva teme: „Exercițiile pregăti 
toare pentru aruncarea suliței" aleasă 
de studentele Marieta Barbu și Dora 
Costinescu din anul ■ II ; „Exerciții 
pregătitoare ' la aruncarea discului" 
care va fi dezbătută de Maria Me- 
deș, anul .III; „Analiza biomecanică 
a procedeelor tehnice • și în special 
loviturii' de atac la volei" ce va 
susținută de Dumitru Teodorescu, 
nul III și Corvin Mircioiu, anul 
etc.

■ Deosebit de intensa' este activi
tatea sportivă a studenților icefiști. 
Trebuie să remarcăm din capul locu
lui că studenții de la I.C’.F. care par
ticipă ia diverse campionate au note 
bune la învățătură. Astfel, echipa 
masculină de volei este alcătuită din 
premianți, iar cea feminină de baschet 
are în componența ei studente frun
tașe la învățătură ca: Virginia Săn- 
dulescu din anul IIT, Constanța Dal- 
ben, anul IV etc'. Dintre competițiile 
interne care se. sueded neîncetat, sînt 
deosebit de apreciate întrecerile spor
tive la care participă cadrele didac- 
jtice.

' L a Studenții de la J.CJj. rgs- 

a 
fi 
a- 
II

vind întreținerea și recondiționarea e- 
chip ament ului și materialului sportiv".

Astfel,, jucătoarele echipei feminine 
de baschet, printre care sînt și cîteva 
croitorese de la cooperativa „Dra
pelul Roșu" au reparat prin muncă 
voluntară 18 treninguri realizînd o 
economie de circa 350 lei. Nici cis- 
marii de la cooperativa meșteșugă
rească „Volga" nu s-au lăsat mai pre
jos : ei au reparat 25 bocanci de 
fotbal.

Mai de mult, la magazia colecti
vului au fost 
sedase din uz 
tofi de tenis, 
Acum aceste 
vizuite și s-a 
parte din ele .
rîndu-se astfel diferitelor echipe ale 
colectivului Voința Salonta alte ma
teriale și echipament.

MIHELFY PETRU-coresp.

pregătite 
mingi cu 
anvelope, 

materiale
constatat

pot fi reparate, asigu-

pentru a fi 
ventil, pan- 
fricouri etc. 
au fost re- 
că o maire

O frumoasă baxă sportivă în comu
na Cristestiu) de Mura;

De curînd, în comuna Cristestiul de 
Mureș din raionul Tg. Mureș a avut 
loc inaugurarea festivă a unui frumos 
teren de sport. Baza sportivă cu
prinde un teren de fotbal, o pistă de 
atletism, gropi cu nisip pentru sări
turi, un teren de volei și un complex 
de gimnastică.

Portrete de activiști sportivi

„Președintele nostru

tocmai 
la săr- 
din Iz- 

Gheorghe 
Slatina 
A mers

Venit de două-trei ore, după ce 
umblase zile de-a rîndul prin sate 
stlnd de vorbă cu oamenii, punind 
umărul la înviorarea activității spor
tive, tovarășul GHEORGHE ' TURCU 
a aflat că în lipsa lui consiliul regio
nal organizase o „Duminică sportivă" 
în comuna Izvoare. Cale de-o noapte 
pînă acolo. Și deja era ostenit de 
drum. Eh, dar o asemenea întrecere 
trebuie văzută! Poate e nevoie și de 
o mină de ajutor. Și, cum, 
președintele să nu participe 
bătoarea sportivă a tinerilor 
voare ? Cu primul tren, 
Turcu a por nit-o către Slatina și, 
de-acolo, către Izvoare: A mers o 
bucată bună și pe jos pînă în co
mună, dar cînd a poposit acolo și a 
găsit aproape tot satul adunat să-i 
vadă pe . tineri cum își măsoară for
țele și priceperea pe terenul de sport, 
a uitat și de oboseală și de tot. Se 
bucura deopotrivă cu ceilalți. Ea, 
poate chiar mai mult...

Este doar unul din faptele pe care 

puns cu entuziasm la chemarea lan
sată de a se organiza „Zece zile de 
muncă patriotică pe an". Astfel, stu
denții din anul I, II și III au 'hier. t 
zilele trecute pe șantierul de la Ar
enda. De asemenea s-a muncit intens 
la înfrumusețarea Institutului și a 
curții lui. Utemiștii au liotărît să se 
deplaseze la uzinele „Mao Țze-dun“ 
pentru a strînge fier vechi, necesar 
elaborării unei șarje care să primeas
că denumirea de „Șarja icefiștilor".

■ Un mare interes se acordă acti
vității culturale. Săptămînal, în sala 
de festivități au loc programe artis
tice și concursuri gen „Drumeții veseli" 
pe diferite teme, ca de pildă, „Topir- 
ceanu, omul și opera", organizat în
tre două echipe din anii I și II. Con
cursul a fost cîștigat de studenții a- 
nului I. In cadrul concursului „Să 
ne cunoaștem patria" a avut loc o 
discuție asupra munților Făgăraș. De 
remarcat că echipa de dansuri popu
lare s-a produs cu cîteva zile în urmă 
la televiziune.

■ Dar mai există și atitudini criti
cabile. Desnre ele ne-a vorbit gazeta 
satirică! ,,Fault", afișată tn incinta 
Institutului. Astfel, am aflat că stu
dentele T. Mănescu, V. Jujescu, Pa- 
trița Șiști și Anca Rîureanu, din anul 
III, au plecat de la cursuri cînd a- 
veau lucrare la Pedagogie, că studen
ții Ardeleanu și Aleman din anul II, 
obișnuesc să răspundă necuviincios 
cadrelor didactice, că în dormitorul 
204 al anului III domnește neglijen
ța. Puținele cazuri de mai sus, tre
buie lichidate de urgență pentru a 
nu umbri activitatea plină de elan a 
celor ce se pregătesc să devină cadre 
de nădejde ale mișcării noastre de 
cultură fizică ș: snort.

MIRCEA TUDORAN 

Cu ocazia inaugurării a luat'jjțuvîn- 
tul președintele colectivului sportiv 
Mureșul, tov. Andrei Fulop, eare a 
mulțumit tuturor celor care au mun- 
?it în mod voluntar la amenajarea 
acestei baze sportive. El a eviden
țiat pe membrii colectivului șportiv 
Petru Roșea, Ștefan Fefcete, loan Bo
ier și mai ales pe Mihai Otteanu care 
a depus singur 15 zile muncă” la a- 
ceastă bază. >h 

VIRGIL FODOR-coflesp.
Dl

Un reușit concurs de șah la
Tîrnăveni

Ir.
Șahul cunoaște o frumoasă activi

tate la Tîrnăveni. De curînd $ fost 
organizat un concurs pe echipe. Au 
participat șase formații alcătuite din 
5 jucători fiecare. După epuizarea 
celor 10 runde, pe primul loc s-a cla
sat echipa colectivului Chimica Tirnă- 
vetti, care a realizat 38 punctă'.

Revelația concursului a fost ^tinărul 
Iuliu Lakadat de la școala medie 
mixtă, care în tot turneul a 'bvut o 
singură înfrîngere și a făcut o singu
ră remiză, ciștigînd celelalte 'partide. 
Rezultate frumoase au mai obținut 
Aurelian Mirescu și Apoloit Stofceanu 
(Chimica) și Aurel Trifiț (Voința Tîr
năveni).

IOAN HASAȘIU-coresp.

U

ni le.au istorisit activiștii consiliului 
regional U.C.F.S. Pitești.

— Așa-i președintele nostru, ne-au 
mai spus ei. Uite, de-abia a venit din 
raionul Topoloveni (și sîntem ■ siguri 
că acum munca sportivă va erge 
„pe roate" la Golești, Pribocni și Ți
gănești) și... prinde-1 dacă poți 1 A 
și plecat în alt raion, la Vedea...

Ue cînd a venit să muncească in 
consiliul regional U.C.F.S., Gheor
ghe Turcu a fost totdeauna un 
exemplu. Tovarășii lui de muncă ne-au 
vorbit cu însuflețire despre dorința 
lor de a fi și ei ca Gheorghe Turcu: 
oameni cu multă inițiativă, perseve
rență, cu simț de răspundere.

„Președintele nostru este un activist 
sportiv de nădejde", spun ceilalți ac 
tiviști, președinții de colective, mem
brii comisiilor pe ramură de sport, 
toți cei care-l cunosc. Ce .poate fi mai 
plăcut pentru un conducător decît a. 
ceastă sinceră și tovărășească prețui
re a muncii sale entuziaste? Și, 
Gheorghe Turcu se bucură din plin de 
respect, de prețuire.

. Cu țoate că a căpătat destulă expe
riență în munca sportivă, președintele 
nu neglijează nici o zi pregătirea sa pro
fesională. Studiază regulamente, par
ticipă la toate discuțiile pe teme teh
nice, învață cu sirguință problemele 
muncii sportive. Iar noaptea 
Gheorghe Turcu scrie de zor 
netul său de notițe. Cine știe 
moașe inițiative s-au născut 
ra aceea! Și in celelalte,

tirziu, 
car- 
fru- 
sea- 

că 
fără

in 
ce 
in 

ra aceea! Și in celelalte, pentru, 
trebuie să spunem că nu trece zi 
ca președintele Gheorghe Turcu să nu 
studieze inițierea de noi acțiuni, noi 
metode de muncă. Uneori neglijează 
odihna și tovarășii lui de muncă i-au 
atras atenția cu grijă și dragoste asu
pra acestui lucru.

De unde atîta forță de muncă? De 
unde atita pasiune pentru munca de 
activist sportiv? Au întrebat mulți 
Am întrebat și noi.

Și, ni s-a răspuns doar atît: 
„Președintele nostru e membru de par
tid 1"

— d. g. —

il
CA.II TINERI IN PROGRES

Terenul înghețat și starea atmosferica 
d'in luna decembrie nu sînt prielnice 
stabilirii de recorduri. Totuși caii tineri 
au reușit în cadrul reuniunii de ieri, 
să marcheze plusuri de valoare. Doi 
anii Himera, Ionela și trei anii Ancora 
și Harcov și-au îmbunătățit recordurile.

Ceilalți cîștigători Bega II și Hazliu 
II au arătat de asemenea o bună formă. 
Ținînd seama de coeficientul zilei. au 
arătat valori apropiate de plafonul va
lorilor.

Rezultatele tehnice sînt următoarele:
I. Ionela (Toderaș) F42,3, Fugar, Han

giță. Cota: 4,30—8,00.
II. Himera (Marcu Tr.) 1’38,5, Basm. II, 

Crișana. Cota: 2,20—29,30—8,60.
III. Ancora (Ghînea Gh.) 1’36,5, Casa

nova, Condor. Cota: 2,80-21,40-6,90. ’1
IV. Hazliu II (Dinu Tr.) 1’31,4, Egoist, 

Viola. Cota: 3,00-16,90-13,80.
V. Bega II (Marcu Tr.) l»30,8, jucăria. 

Teofana, Cota: 2,80-36,20-16,40.

întrecerea celor mai bune gim
naste se terminase. Deși încă ne
anunțate, rezultatele înregistrate 
nu erau greu de presupus. De o- 
bicei, intr-o asemenea situație, 
spectatorii încep să-și părăsească 
locurile...

Dar sînt și ocazii în care spec
tatorii. îneîntați de cele ce au vă
zut pe terenul sau în sala de sport, 
nu se îndură — pur și simplu — 
să plece. Așa s-au petrecut lucru
rile zilele trecute, la finala cam
pionatului republican feminin de 
gimnastică. Trecuse de ora 21. 
Gimnastele își încheiaseră întrece
rea. Dar tuci unul dintre miile de 
seed at ori care le urmărise în con
curs nu s-a mișcat de la locul 
său. Crainicul anunțase o „demon
strație" pe care urmau s-o susțină 
cele mai bine clasate la fiecare 
aparat. Ropote îndelungate de a- 
plauze au salutat vestea. Specta
torii își manifestau astfel mulțu
mirea că mai pot 
dată îneîntătoarea 
nei Teodorescu, la 
a Emiliei Liță și 
la bîrnă, a Ilenei 
pentru că nu se

vedea încă o 
evoluție a Ele- 
sol și paralele, 
a Soniei lovasn 
Petroșanu... Și, 
anunțase că la 

demonstrație va participa și Elena

Pe marginea campionatului masculin de hand

Echipele tinere au înregistrat
o evidentă creștere calitati

Considerăm foarte util ca acum cînd 
nu s-a scurs încă multă vreme de 
la terminarea primei părți a campio
natelor republicane de handbal, să 
procedăm la o succintă analiză, sco- 
țînd în evidență principalele învăță
minte care se pot trage după mai 
bine de două luni de rodnică activi
tate.

Ediția de anul acesta a campiona
tului masculin de categoria A a arătat 
chiar de la primele etape că vechile 
raporturi de forțe sînt total schimbate. 
Ne obișnuisem să urmărim în această 
întrecere doar două lucruri intere
sante : duelul dintre C.C.A. și Dmamo 
Or. Stalin pentru titlul de campion 
și lupta pentru evitarea retrogradării. 
Situația este însă acum cu totul alta. 
Cinci echipe (C.S.M. Reșița, Dinamo 
București, Rapid București, C.C.A. și 
Voința Sibiu) sînt în prezent direct 
angajate în lupta pentru titlu. Ele au 
în imediata, lor apropiere un alt grup 
de formați î oare got în orice moment 
intra în partea superioară a clasamen
tului (Chimia Făgăraș, Dinamo Or. 
Stalin, Tehnometal Timișoara, Victoria 
Jimbolia). De aci reiese clar că în
trecerea echipelor masculine de cate
goria Aeste mai echilibrată caoricînd.

Explicația acestui sensibil echilibru 
de valoare nu trebuie căutată numai 
în scăderea valorică înregistrată de 
unele formații și în mod special de 
C.C.A. și Dinamo Or. Stalin. Acea.Tia 
pentru că o scădere efectivă a poten
țialului nu este evidentă decît la 
Dinamo Or. Stalin, care anul acesta 
se comportă sub nivelul cu care ne 
obișnuise. In schimb, o serie de for
mații se prezintă într-un real progres, 
cu loturi omogene, bine pregătite din 
toate punctele de vedere. Este în 
primul rînd cazul echipei C.S.M. Re
șița care de la joc la joc s-a com
portat mai bine. Meritul, firește, este 
și al jucătorilor, care s-au pregătit cu 
mai multă perseverență și conștiincio
zitate ca în trecut, dar și al antre
norului Mihai Szucik, care a știut să 
imprime echipei disciplina necesară 
atît la antrenamente, cît și la jocuri. 
In aceeași categorie cu C.S.M Reșița 
intră și formațiile Dinamo București 
(antrenor Oprea Vlase) și Rapid Bu
curești (antrenor Cornel Oprișan).

Se poate afirma deci că raportul 
de forțe din campionatul masculin de 
categoria A a fost serios modificat și 
că acest lucru se datorește, în primul

VI. Demon (Onache) 1’30,2 Berna, Her 
mes. Cota: 5,7027,08-27,20.

VII. Harcov (Ciobanu Gh.) 1’33,3, Cas- 
tan, Radovan. Cota: 3,80-11.16-31,30-

ALERGĂRILE DE DUMINICA
Reuniunea <le duminică 7 decembrie 

începe la ora 10 și cuprinde 8 alergări.
Primele două probe sînt rezervate 

cailor de doi ani cu record 1’36 și ma» 
slab.

In proba principală sînt înscriși: Rosa, 
Tarcău 1700; Olteț 1720; Simfonist, Ero 
nin 1740; Taircăiu, Oțel 1760.

Proba pentru amatori, ca de 
întrunește un pluton numeros, 
celelalte probe ale amatorilor, 
iește o întrecere spectaculoasă, 
conducători figurează: Rozalia 
Lidia Roman, Lily Urseanu, C. 
C. Elefterescu, Boris Ciornei.

Cea mai deschisă alergare se 
a cincea, în care concurează: < 
Delicioasa 1700; Pafta, Oravița 
Herța 17-10; Hermina, Hamefal 
Amica, Hopvșor 1789,

• obicei, 
. Ca și 

f;i gâtlu 
Printre 
Avram, 
Neacșu,

i anunța 
Ceahlău, 

1720; 
1760;

terminarea concursuli 
imprima pe peticul 
manifestare a gimna.

Dobrovolschi, spectatorii au it 
ce put să scandeze numele acestea 
Crainicul a reparat greșeala, c 
nuntind că și Elena Dobrovolscl 
va evolua la sol. Din nou aplauzi 
Din nou strigăte de BRAVO !

S-au aprins reflectoarele cint 
matografiei. (Este bine să știți c 
și operatorii cinematografici au a: 
teptat 
pentru a 
splendida 
telor neîndurtndu-se să le „derat 
jeze" cînd lucrau in concurs). Ș 
pe covorul verde al sălii au ap: 
rut, pe rînd, Elena Teodorescu . 
Elena Dobrovolschi. La bîrnă. St 
nia Iovan a lucrat atît de minuni 
incit ne-a amintit din nou despt 
marele ei succes din Cupa Eurt 
pel. Din nou ■— pentru a nu știi 
cita oară în cadrul acestui can 
pionat — spectatorii au „bisat 
ca la teatru...

Am consemnat acest fapt pei 
tru că el oglindește popularitate 
de care se bucură azi gimnastic 
în țara noastră, sport care în tr< 
cut' își ducea o existență modest, 
aproape nebăgată în seamă.

E. M.

rînd, unei serioase creșteri călit; 
înregistrată de o bună parte din ec 
Am văzut pe de altă parte formații 
namo București, Rapid Buci'r 
Chimia Făgăraș, C.S.M. Reșița, 
organizîndu-și acțiunile de atac a 
corect din punct de vedere V 
Acest fapt merită a fi subliniat, 
fiind că nu cu mult în urmă pi
tirea tactică era un capitol di fi 
la majoritatea echipelor noastre I 
tașe. Și — sub acest aspect — înti 
rea echipelor feminine de categoria 
a celor masculine de categoria 
marcat un progres.

Toate aceste lucruri nu trebuie 
să constituie pentru antrenorii n 
motive de a se considera pe di 
mulțumiți. Apropiatul sezon ue li 
bal în 7 și perioada de pregătire 
tru reînceperea activității la han 
Iul în 11 trebuie folosite pentrt 
se merge și mai departe pe dri 
ridicării calitative a handba 
nostru

lată clasamentul definitiv al tu 
campionatului masculin de categor

1. C.S.M. Reșița 11 8 2 1 133:
2. Dinamo București 11 7 2 2

3 Rapid București 11 7 0 4
4. C.C.A. 11 6 2 3
5. Voința Sibiu 11 6 0 5 U-a:
fi. Chimia Făgăraș 11 4 2 5 121:
7. Dinamo Or. Stalin 11 4 2 5 126:
8. Tehnometal Tlm. 115 0 6 145:
9. Victoria Jimbolia 11 3 3 5 100:

10. Știința Timișoara 11 4 0 7 108:
11. C.S.M.S. Iași 11 2 3 6 108:
12. Petrolul Ploești 11 2 0 9 75:

Din sportul 
de mase

• O serie de colective sportiv* 
regiunea Ploești organizează cu : 
laritate pasionante campionat! 
casă. Un exemplu concludent în ; 
stă privință îl oferă colectivul sp 
Energia 1 Mai Bucov, care a m 
zat 670 de sportivi la întrecer 
atletism, gimnastică, fotbai, oină, 
te, popice și tenis de masă. At 
lucru se poate spune și despre c 
tivele sportive Spic, Strejnic, R 
ta Tîrgsorul Nou, Petrolistul Bol 
(GH. ALEXANDRESCU, core, 
dent).

• O excelentă măsură,pentru 
voltarea activității sportive este ; 
pe care a preconizat-o comisia di 
ganizare a Spartachiadei de iarn; 
raionul Bacău. Folosindu-se între 
din cadrul acestei mari competi 
mase, se vor depune toate efor- 
pentru creșterea numărului de i 
ori ai U.C.F.S. și pentru strîni 
cotizațiilor. Mai mult decît atît 
trecut și la o largă acțiune de 
ințare de noi colective sportive, 
fel, de curînd au luat ființă 4 t 
tive sportive în comunele Răcăi 
Valea Seacă, Hameiuși, Răcătău. 
MIHAIL, corespondent regional).

e Frumoase rezultate în tnun 
obținut un colectiv sportiv sătesc 
ființat nu de mult. Este vorba d 
lectivul sportiv din comuna Brac 
raionul Tg. Frumos, care are în 
zent 320 de membri. Aceștia sîn 
grenați permanent într-o rodnică 
vitate sportivă, desfășurând cu 
laritate întreceri de volei, afle 
șah. trîntă și fotbal. (PETRE 
DREA, corespondent regional).
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(Urmare din pag. 1)

po-de stat locale, pentru a intra în 
sesia obiectului în cauză.

Ce oglindesc asemenea atitudini 
străine vremurilor noi în care trăim 
și mai ales care este izvorul lor ? 
Se înțelege, desigur, că rădăcinile 
acestor atitudini își găsesc expresia 
în lipsa unei munci susținute de edu
cație comunistă, în slaba preocupare 
a colectivului respectiv 
tă problemă de bază a 
tre sportive.

Poporul nostru cere
comportare demnă, o ținută 

înaltă. Construcția noastră so- 
nu admite atitudini și mani- 
specifice modului de viață

față de aceas- 
mișcării noas-

Pe drumul luminos

sportivilor să
aibă o 
morală 
cialistă 
festări
capitalist.

Certat cu morala comunistă s-a 
dovedit de asemenea arbitrul Vasile 
Constantinescu. Acesta pur și sim
plu s-a prezentat în stare de ebrieta
te în cadrul campionatului de lupte 
ținut nu de mult la Hunedoara. Pe 
bună dreptate, unul din arbitrii prin
cipali a notat pe foaia de arbitraj 
prezentarea anormală a lui V. ~ 
stantinescu. Ce exemplu 
servi acest activist sportiv 
din jur ? Ce prestanță și 
ritate mai poate avea acesta 
itoarele competiții, dacă sportivii și 
spectatorii l-au văzut în halul aces
ta ? O vină în această direcție o au 
delegații federației de specialitate 
care n-au luat măsuri din timp în ve
derea opririi respectivului arbitru de a 
intra în sală și de a-i acorda dreptul 
de a arbitra ca arbitru de margine.

Slaba educație comunistă a unor 
sportivi, antrenori și activiști U.C.F.S. 
reiese și _... ___  ___ __ T._
păstrează și îngrijesc echipamentul 
sportiv — 
mun al
De pildă, unii sportivi au luat echi
pament de circa 2—3 ani de 
zile (!) lipsind astfel loturile noas
tre de posibilitatea echipării lor în 
bune condiții. Sportivi ca Nicolae 
Petca, Gh. Dumitrescu, Dragoș Co- 
jocaru, Mihai Opanschi, Aurel Crîs- 
nic, Constantin Pînzaru, au materia
le și echipamente sportive nepredate 
de mult timp. Deși s-a atras atenția 
în nenumărate rînduri antrenorului 
Nicolae Gorgorin (care a funcționat 
un timp la Iotul de juniori) să îna
poieze echipamentul și materialele ce 
i-au fost încredințate, acesta — cer
tat cu morala și disciplina — se 
face că uită această obligativitate 
profesională și mai ales cetățeneas
că. Prin această atitudine antrenorul 
Gorgorin dovedește lipsă de simț de 
răspundere și de educație cetățenească.

Federația de specialitate, colectivul 
magaziei de materiale își au partea 
lor de vină. Ele sînt datoare — în 
spiritul protecției bunurilor obștești 
— să tragă la răspundere, penal și 
material asemenea oameni care nu 
respectă instrucțiunile și dispozițiile 
conducerii U.C.F.S., care își bat joc 
de bunul obștesc.

Toate aceste atitudini : însușirea 
unor lucruri și obiecte proprietate 
obștească, desmățul în nerespectarea 
proprietății de stat, beția, huliganis
mul sînt rămășițe ale putredei orîn- 
duiri burgheze — măturată pe vecie 
din patria noastră — rămășițe care 
trebuie smulse din rădăcini. Ele aduc 
daune cauzei construcției socialiste.

Con- 
poate 
celor 
auto- 

în vi-

din felul cum aceștia

care este un bun co- 
tuturor loturilor noastre.

In urma omologării concursului 
Pronosport nr.. 48 din 30 noiembrie au 
fost stabilite următoarele premii :

Premiul I : 2 variante cu 12 rezul
tate exacte a cîte 45.983 lei fiecare; 
Premiul II: 108 variante cu 11 rezul
tate exacte a cîte 1.021 lei fiecare; 
Premiul III : 1.182 variante cu 10 re
zultate exacte a cîte 140 lei fiecare. 
Fond de premii: 367.870 lei.

• Așa dar, la un concurs care părea 
ușor la prima vedere, numai 2 partici- 
panți au reușit performanța de a indica 
exact cele 12 pronosticuri. Ambii par- 
ticipanți sînt din București. Bogdan 
Dănilă avînd treburi la Constanța și-a 
depus buletinul cu cîteva minute îna
inte de plecarea trenului spre Bucu
rești la agenția 1—3, completînd un 
buletin colectiv (o triplă și șase duble) 
în valoare de 384 lei. Rezultatul : 1 
■premiu 1, 8 premii II și 27 premii III. 
Total 57.931 lei.

Al doilea participant, Rosenberg 
Laurențiu, a jucat scheme reduse și 
buletine colective. El a obținut 1 pre
miu I, 6 premii II și 36 premii III, 
în valoare totală de 57.149 lei. Credem

Iată de ce se cere din partea clu
burilor și colectivelor sportive, acti
viștilor U.C.F.S. o mai mare atenție 
în direcția intensificării educației co
muniste și legată de 
direcția stîrpirii ferme 
manifestări privind încălcarea mora
lei proletare, morală nouă, caracteris
tică vieții noastre noi.

Este 
burilor 
ca în 
sească 
cluburi 
cred că pot întîmpina greutăți să 
ceară de îndată 
fiilor si organelor 
și U.T.M.

Este necesar ca ........  —.
cație a sportivilor să pornim de ia 
exemplul comuniștilor, oamenii cei 
mai înaintați ai vremurilor noastre, 
oameni cărora le este caracteristic 
o înaltă ținută morală, un înalt pa
triotism. Să vorbim întotdeauna spor
tivilor de modul cum comuniștii se 
comportă în viața de toate zilele, în 
producție, în familie, cum aceștia știu 
să ia poziție împotriva tuturor relelor 
ce? știrbesc demnitatea umană. Să vor
bim sportivilor de frumusețile patriei 
noastre, de lupta oamenilor muncii 
pentru întărirea și dezvoltarea cuceri
rilor revoluționare, despre partid, con
ducătorul și îndrumătorul 
muncii din patria noastră 
construcției socialiste.

In sufletul sportivilor

.. . |<?

aceasta, în 
a oricăror

de datoria conducerilor du
și colectivelor sportive vizate 
educația comunistă să 
experiența înaintată a 
și colective și acolo

folo- 
altor 
unde

sprijinul organiza- 
de partid, sindicale

în munca de edtt-

oamenilor 
pe drumul

In sufletul sportivilor să sădim 
neîncetat spiritul dragostei față de 
patrie, dorința fierbinte de a răs
punde condițiilor noi de viață și 
muncă create de regimul democrat- 
popular, prin rezultate cit mai bune 
în direcția continuei dezvoltări a 
mișcării sportive. Accentul educației 
comuniste trebuie pus pe legarea 
strînsă a sportivului de producție, de 
interesele și năzuințele clasei mun
citoare. Educația comunistă să nu 
fie o activitate de campanie, ci o 
activitate continuă și plină de răs
pundere. Numai așa vom putea înlă
tura la vreme orice fel de rămășițe 
ale moralei putrede burgheze.

Federația Romînă de Mofociclism a 
comunicat clasamentele generale fi
nale ale campionatelor republicane de 
motocros:

500 cmc: 1. Mihai Dănescu (G.C.A.) 
36 p — campion republican; 2. H. 
Sitzler (Metalul M.l.G.) 29 p ; 3. Al. 
Lăzărescu (Rapid) 18 p; 4. Mircea 
Cernescu (Dinamo) 16 p.; 5. Vasile 
Szabo (Dinamo) 9 p.

125 cmc : 1. Mihai Pop (Dinamo) 40 p 
— campion republican; 2. C. Rado
vici (Metalul M.l.G.) 27 p ; 3. C. Ne- 
delcu (Dinamo) 22 p; 4. Cristian 
Dovitz (Voința Sibiu) 16 p; 5. N. 
Dițescu (Metalul M.l.G.) 4 p.

250 cmc: 1. Mircea Cernescu (Di
namo) 31 p — campion republican ; 
2. Gh. loniță (C.C.A.) 30 p; 3. 
ban Murgu (Voința) 16 p; 4. 
Ion (C.C.A.) 13 p; 5. V. Szabo 
namo) 12 p.; 6. R. Temistocle 
namo) 6 p.

175 cmc: 1. Tuaor Popa. (Dinamo) 
30 p. — campion republican; 2. St. Ian- 
covici (Metalul M.l.G.) 28 p; 3.

Ser- 
Gh. 
(Oi.
(Di-

ono sport
că cele arătate mai sus constituie un 
argument în plus pentru participanți 
de a folosi buletinele colective și sche
mele reduse deoarece în felul acesta 
șansele de cîștig cresc simțitor.

• Duminică, după cum se știe, are 
loc un concurs special Pronosport la 
care se atnouie un fond suplimentar 
de 100.000 lei pentru pronosticurile la 
pauză. Nu uitați! Cu aceeași taxă de 
participare aveți șansa de a obține 
unul sau mai multe premii atît pentfu 
rezultatele finale cît și pentru rezulta
tele la pauză ale celor 12 întîlniri in
cluse în programul special.

Pentru a vă mări șansele de prem ie 
jucați buletinele colective care vă dțui 
posibilitatea de a obține premii mari.

Programul special de duminică 7'ă&- 
cembrie cuprinde întîlnirile internațio
nale dintre reprezentativele Turciei și

Făcind abstracție de cele 
tanțe care mai sînt de jucat 
campionatului catcg. A, putem spune 
că sezonul fotbalistic de toamnă se 
va încheia duminică, o dată cu dis
putarea unei noi etape a Cupei R.P.R. 
La 7 decembrie vor avea loc 20 de 
partide, ultimele înainte de turneul 
final (care se va desfășura în pri
măvară și la care vor lua parte și 
echipele din categ. A). Duminică sînt 
programate următoarele meciuri ■

Flamura Roșie Tulcea—Știința Ga
lați ; C.F.R. Pașcani—C.S.M.S. Iași; 
Textila Botoșani—Progresul Suceava ; 
Metalul Tirgoviște—Dinamo Obor Bu
curești ; Marina Constanța—Aletalul 
Titanii București; Rafinăria Cîmpina— 
Rapid II București; Victoria Buzău— 
Unirea Focșani; Dinamo Baia Mare— 
Minerul Baia Mare; Rapid Cluj— 
C.F.R. Cluj; Textila Sf. Gheorghe— 
Partizan Reghin; Voința Oradea— 
C.S. Oradea'; C.F.R. Arad—AMEFA 
Arad ; C.F.R. Timișoara—C.S.M. Re
șița ; Arieșul Turda—Gaz Metan Me
diaș ; Petrolul Moinești—Dinamo Bîr- 
lad; C.F.R. Rovine Craiova—Știința 
Craiova ; Dacia Orăștie—Aurul Brad ; 
Minerul Aninoasa—Corvinul Hunedoa
ra ; Carpați Sinaia—Tractorul Orașul 
Stalin; Locomotiva Filaret București 
—Unirea Pitești.

Meciurile încep la ora 13.

trei res- 
în cadrul

1

al construirii
în patria noastră

(Urmare din pag. 1)

locuințe, expunerea traseazăde ____ .., _____ ____ _
sarcini importante a căror îndepli
nire va duce la îmbunătățirea sim
țitoare a condițiilor de locuit ale 
oamenilor muncii,

O problemă de cea mai mare 
importanță este ridicarea nivelu
lui tehnic în toate ramurile eco
nomiei. Aceasta va duce în mod 
nemijlocit la reducerea prețului de 
cost, sarcină economică centrală, 
contribuție de seamă la ridicarea 
continuă a nivelului de trai.

„Rezultatele obținute în toate ra
murile de activitate economică și 
social-culturală — arată tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej — sînt ilus
trarea justeței politicii partidului, 
al cărei scop este satisfacerea în 
măsură crescîndă a nevoilor oame
nilor muncii, ridicarea continuă a 
nivelului de trai material ți cultu
ral al celor ce muncesc";

în încheierea importantului do
cument de partid și de stat sînt 
trasate principalele sarcini, a că-

ror îndeplinire va asigura dezi 
tarea economiei naționale în a 
1959, în vederea construirii soc 
lismului în patria noastră.

Sub conducerea Partidului M 
citoresc Romîn, oamenii muncii 
patria noastră, însuflețiți de 
înalt patriotism socialist, vor 
viață cifrelor planului pe anul 
itor. Mărețele realizări obțin 
pînă acum pe drumul vieții noi, 
bere și fericite, sînt garanția 1 
ducerii în viață a acestui plan.

Toate acestea vor stîrni deși; 
furia turbată a imperialiștilor. I 
uneltirile lor nu ne vor putea ab 
cu nimic de la drumul nostru dre 
Forța și hotărîrea poporului n 
tru liber, pornit pe calea lumin 
să a socialismului, sînt de ne 
frînt.

Sub conducerea partidului, 
frunte cu clasa muncitoare, oar 
nii muncii din țara noastră i 
obține noi și mărețe victorii în 
pera de construire a socialisn 
lui.

Boxerii romîni se pregătesc 
pentru meciul cu selecționata Italiei

13 decembrie. Pe calendarul compe- 
tițional al Federației Romîne de box 
figurează la această dată ultima întîl- 
nire internațională a anului: Italia— 
R. P. Romînă. Cum e și firesc, pugi- 
liștii noștri așteaptă cu multă nerăb
dare această întîlnire. Deocamdată, 
necunoscînd prea multe amănunte des
pre pregătirile boxerilor italieni în ve
derea întîlnirii de la 13 decembrie, ne 
vom mărgini să dăm cî'teva amănunte 
în legătură cu pregătirile lotului nos
tru care, de aproape 10 zile, urmează 
un program special. Pentru aceasta, 
ne-am adresat antrenorului Ion Popa, 
unul din antrenorii lotului.

•— Pregătirea de bază â sportivilor 
noștri — a început antrenorul Popa 
— s-a făcut în cadrul colectivelor.

GHEORGIIE NEGREA

Aci, în cadrul lotului, nouă, a
norilor, ne revine sarcina de a 
bunătăți pregătirea fizică a boxi
și firește de a corecta anumite 
prinderi tehnice. In privința prij
obiectiv, credem că Ia data mec
sportivii noștri vor deține o preg 
bună. Pentru aceasta, ei participă 
nic la crosuri, la jocuri sportive ș 
multă gimnastică. In fiecare sear: 
loc ședințele de pregătire tehr 
lucru la mănuși, la aparate, studit 
dividual în fața oglinzii etc.

Din lot fac parte următorii bo 
Alircea Dobrescu, C. Gheorghiu, 
Mihalic, A. 
Dumitrescu.
ian, Nicolae 
Balaș, D.
Gheorghe Negrea și V. Mariuțan 

După cum se vede, au fost 
troduși în lot și cîțiva dintre ti 
care s-au impus în mod deosebi 
ultimul timp. Este vorba de Tr 
Stuparu. Andrei Farcaș și Mi 
Balaș.

Farcaș, V. Czegeli, 
C. Gherasim, Mihai 
Linca, Șerbu Neacșu. 
Gheorghiu, Tr. Stuț

Barbu Predescu (Metalul M.l.G.) 
20 p; 4. Iosif Popa (Dinamo) 16 p; 
5. Tr. Macarie (Dinamo) 9 p; 6. Puiu 
Ovidiu (Voința Orașul Stalin) 8 p; 
7. E. Seiler (C.C.A.) 3 p; 8. Ion 
Cucu (Voința) 3p; 9. Puiu Aurel
(Voința Orașul Stalin) 2 p ; 10. Paul 
Enescu (Metalul M.l.G.) 1 p; 11—14.
Otto Leikep (Voința Sibiu), I. Hein
rich (Voința Sibiu), B. Surd (Voința 
Orașul Stalin), N. Mățăoanu (Voin
ța) 0 p.

350 cmc: 1. Gh.
32 p — campion 
Lăzărescu (Rapid) 
Pop (Dinamo) 
ner (C.C.A.) 
(C.C.A.) 8 p;
can) b p.

O serie
clasament, 
zele. Este
concurat doar la 2 faze), Gh. Ion (3 
faze), V. Szabo (2 faze).

Din acest punct de vedere campio
natul republican pe echipe ne-a fost 
de un real folos, deoarece ne-a dat 
posibilitate să facem o selecție justă.

/

loniță (C.C.A.) 
republican ; 2. Al.
27

Pi
10 p;
6. N.

15
p; 3. Mihai

4. Ion Buch-
5. Gh. Ion 

Burcă (Vul-

de alergători, deși apar în 
n-au participat la toate fa- 
vorba de N. Dițescu ( a

R.P. Bulgaria, meciuri din cupa R.P.R. 
și din campionatul francez.

Rețineți 1 In afara fondului obișnuit 
de premii pentru 12, II și 10 rezultate 
exacte la rezultatele finale, mai aveți 
șansa de a obține premii și pentru pro
nosticurile la pauză.
• Plata premiilor la concursul Pro

nosport nr. 48 din 30 noiembrie a.c. 
se va face în Capitală vineri 5 decem
brie, începînd de la ora 17 la agențiile 
proprii raionale Loto-Pronospo-rt în raza 
cărora participanții și-au depus buleti
nele. Termen de contestație : 10 decem
brie pentru Capitală și 17 decembrie 
pentru provincie.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 46 din 3 decembrie 
au fost extrase următoarele numere: 

42 33 8 14 27 18
Numere de rezervă : 21 4
Fond de premii: 760.047 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 

noșport. ,

CONCURS DE ORIENTARE 
TURISTICA

In organizarea colectivului sportiv 
Titanii „23 August", duminică 7 de
cembrie va avea loc în pădurea Bră- 
nești un concurs feminin de orientare 
turistică de gradul II. Competiția este 
deschisă tuturor amatoarelor d ? turism 
din Capitală. Startul se va da ia ora 8, 
de la cabana Brăneștl.

N. TOKACEK, coresp.

UN NOU CONCURS DE 
CICLOCROS

Alergătorii bucureșteni sînt chemați 
duminică să participe la cea de a Xl a 
ediție a „Cupei 13 Decembrie" ia cidlo- 
cros, organizată de consiliul raional 
U.C.F.S. „I.V. Stalin". Startul se va da 
în jurul orei 10 din fața Combinatului 
Poligrafie București. Sosirea va fi In 
același loc.

Pentru recunoașterea traseului, concu
rența vor trebui să fie prezenți azi 
la ora 16 în fața Combinatului Poli
grafic București

VALENTIN IONESCU, COresp.

U.C.F.S.

vor dura timp de trei zile. întrec 
promit să fie Intens disputate, la 
rartlcipînd cei mai tineri și mai 
luptători (eîștigătorii fazei pe șc- 
din cele Șase școli ale U.C.F.S. di> 
lașele Timișoara, Sighet, Orașul St 
Reșița, Petroșani șl Sf. Gheorghe
• In zilele de 13 și 14 decembrie 

avea loc la București, în sala Din: 
ultima etapă a campionatului de 1 
clasice pe echipe în care se vor în 
cele 16 echipe din categoria A. Ct 
ceasta se încheie programul oficia 
sezonului 1953 la lupte.
• Din penultima etapă a campl 

tulul de lupte clasice pe echipe 
mai jos rezultatele grupei de la Sit 
Carpați Sinaia cu C.S.M. Lugoj 1 
cu Rapid Oradea 9—7, cu Cetatea B 
8—8: Rapid Oradea cu C.S.M'. L 
11—6, cu Cetatea Bucur 9—5; Cet 
Bucur cu C.S.M. Lugoj 9—7.

CLASAMENTELE CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN DE BOX

Seria I
1. C.F.R. + Cetatea Bucur
2. C.C.A.
3 C S. Marina constanța
4. Din. Orașul Stalin
5 Spartac București
6. Gloria Galati

Seria a

PE ECHIPE

5
5
5
5
5
5

Il-a

5
4
2
2
1
0

0 
0
0
0
1
1 4

114: 78
95: 99
91:191
9.1:101
74:116

0 114: 84
1
3
3
3

2citiți in numărul t*
AL REVISTE

SPORI

LUPTE

î. Dinamo București 5500 121: 67 15
2. Voința București 5 3 0 2 91: 93 11
3 Metalul M.l.G. 5 2 12 105: 80 10
4. Voința Ciul 5 2 12 91:102 10
5 Dinamo Craiova 5 2 0 3 95: 83 9
6. En. I.M.B, Timișoara 5 0 0 5 49:127 5

Gheorghe fl-

ACTIVITATEA LA
® M'îine încep la Sf.

nai ele concursurilor de lupte clasice Șl 
libere ale școlilor sportive U.C.F.S., care



Mîine, la Berlin Un succes remarcabil al sportivilor noștiiî

C.C.A. susține al doilea meci 
u Wissenschaft Humboldt Universităt
iine seară, campioana de baschet 
irii noastre, echipa Casei Centrale 
rmatei, întilnește la Berlin pe cam- 
ma R. D. Germane, Wissenschaft 
c.boldt Universităt. Jocul contează 
retur al partidei disputate acum 
î săptămîni la București. C.C.A. a 
gistrat atunci o categorică victorie 
scorul de 81—59, care în mod nor

ii asigură calificarea în turul ur- 
or al Cupei Campionilor Europeni, 
esigur insă că C.C.A. va lupta din 
e puterile, și în acest al doilea 
i, pentru a
ibil. pentru a avea o comportare 
mai bună. _

de un frumos prestigiu în 
Germană și nu ne îndoim că 
va ști să ne reprezinte cu 
fărînd un joc de ridicată va-

realiza un rezultat fa-

GHEORGHE COBIRZAN și MARIA ALEXANDRU

Baschetul romîncsc se
iră
D.
.A. 
te.
O
După cum am mai anunțat, Hon- 
urmează să joace cu Sportklubben 

•kholin, campioana Suediei, pe care 
nod normal are șanse să o învingă, 
suplinind că în turul următor se 
întîlni C.C.A. și Honved, învingă- 

e.a în această partidă se va cali- 
ncctru meciul cu echipa Sportklub 

a, campioană a Uniunii Sovietice, 
j debutează în actuala ediție a Cu-
Campionilor Europeni direct în 

mile de finală.
In momentul de față, Cupa Cam- 

îilor Europeni se află în plină des- 
irare. Cele mai multe partide din 
s-att disputat. Pînă la sfîrșitul a- 

li urmează să se joace și returul, 
i cîteva 
îltimele 
lie — 
-40 (la 
ano — 
ino), S.K. Beograd — AEK Atena 
-76 (la Atena). Echipa poloneză 
a Poznan a cîștigat prin nepre-

din rezultatele înregistrate 
săptămîni: Etoile de Char- 
Barreirense
Charfeville),

Gezira Cairo 72—47 (la

(Portugalia) 
Simmcnthal

campioni internaționali de tenis de masă 
ai Scandinavici

In
C.C.A.

zentare 
telbruk.

. Marți seara au luat sfîrșit la Stock
holm campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Scandinavici, la 
care au participat cîțiva dintre cei mai 
buni jucători de pe continent. Un suc
ces remarcabil au obținut tinerii spor
tivi romîni Gheorghe Cobirzan și Maria 
Alexandru, care au ieșit învingători în 
proba de dubiu mixt. După cs în se
mifinală au învins perechea Berger- 
Schlaf cu 3—0, ei au întîlnit în finală 
pe renutniții jucători englezi Johnij 
teach — fost campion mondial și 
țiana Rowe-Collins, socotită una din 
ciele mai bune jucătoare ale lumii. In 
această partidă, tinerii reprezentanți 
di R. P. Romîne au dovedit pe lîngă o 
excelentă pregătire tehnică și tactică, o 
Voință demnă de admirat. Fiind con
dusă cu 2—0, perechea romînă a avut 
d puternică revenire și a cîștigat trei 
seturi la rînd, obținînd victoria cu 
3—2 (—15, —17, 19, 19, 12).

tinerii reprezentanți

Foarte pasionantă a fost lupta și îri 
proba de simplu bărbați. In sferturile 
de finala, Bcrczik l-a învins pe Johan
son cu 3—0; Marcovici pe Leach cu 
3—1 ; Harangozo pe Fvldi și Alser pe 
Borg cu același scor. In semifinale, 
Bcrczik l-a întrecut pe Harangozo cu 
3—1 ; iar Marcovici pe Alser cu 3—2. 
In finală, după o luptă pasionantă, 
iugoslavul Marcovici a dispus de Berc* 
zik cu 3—2.

In proba de dublu bărbați s-au în« 
tîlnit două perechi reprezentînd R. R, 
Ungară: dublul Berczik-Foldi a dis
pus de Sido-Gyetvay cu 3—1. In pro
ba de dublu femei, victoria a revenit 
perechii Simon-Tegner, care a învins 
pe Mafheas-Sdilaf cu 3—0. In sfîrșit, 
proba de simplu femei, a opus pe Si
mon lui Diana Rowe-Collins. Victoria 
a revenit celei dinfîi cu scorul de 3—0,

meciul de la București, Fodor a tost cel mai bun jucător al echipei 
Iaiă-l în fotografie, depășindu-și prin dribling adversarul direct. 

prima partidă cu Etzella Et- 
campioana Luxemburgului.

★
La 20 și 21 decembrie, echipa mas

culină a R.P.R. va susține o dublă în- 
tîlnire cu reprezentativa R.P.F. Iugo
slavia. Jocurile se vor disputa în sala 
Floreasca din Capitală. In vederea a- 
cestor întreceri, în care, bascbetbaliștii 
romîni vor întîlni o echipă cu valoare 
recunoscută pe plan internațional, an
trenamentele lotului se vor intensifica, 
în special după înapoierea de la Ber
lin a jucătorilor care fac parte din 
formația C.C.A. Din echipa reprezen- 
tativă, care este antrenată de 
C. Herold, fac parte printre 
Fodor, Novacek, Cucoș, Nedef, 
tescu, Ganea, Nosievici.

prof. 
alții 
Cos-

Hil-a edilie 1 „Cursei M“ se n aleroa 
ne ireseul Beriln-Praga-Marsovia

'Austria, R. P. Bulgaria, Belgia, Anglia, 
Danemarca, Italia, R. P. Chineză, 
Luxemburg, Finlanda, R. P. Romînă, 
R. F. Germană, Franța, R.P.F. Iugo
slavia, Elveția, Suedia, R. P. Ungară, 
Olanda. Vor lua startul de asemenea 
echipele țărilor organizatoare R. D. 
Germană, R. Cehoslovacă și R. P. Po
lonă.

Cursa va cuprinde 13 etape în lun
gime totală de 2012 km. Pentru prima 
oară în istoria competiției startul se 
va da din Berlin. Traseul schimbat va 
pune probleme noi în fața alergători
lor, deoarece partea cea mai dificilă a 
întrecerii va fi în primele etape. De 
asemenea, pentru prima oară în istoria 
„Cursei Păcii" vor concura cicliști din 
R. P. Chineză, pe care ultimele rezul
tate obținute în probele de șosea îi 
anunță drept rutieri de valoare inter
națională.

ntre 2 și 16 mai 1959 se va desfă-i 
a cea de a Xll-a ediție a tradiționa. 
competiții cicliste „Cursa Păcii" 

îin-Praga-Varșovia.
Organizatorii au trimis invitații de 
•ticipare următoarelor țări: U.R.S.S.,

Unde va avea Ioc 
Olimpiada din 1964?
Comitetul olimpic belgian a trans- 
> cancelariei Comitetului Interna- 
nal Olimpic (G.I.O.) o telegramă 
n care depune candidatura orașu- 
Bruxellcs pentru organizarea Jocu- 

>r Olimpice de vară din anul 1964. 
mitetul Internațional Olimpic va 
ia de ales între orașele Tokio, Dc- 
It, Viena și Bruxelles. (Agcrpres).

Partizan Tirana
TIRANA 3 (prin telefon de la trimi- 
l nostru). Echipa Partizan, campioa- 

și cîștigătoare a cupei R.- P. Alba- 
i, a fost adversara Selecționatei 
icureștiului în jocul susținut azi pe 
adionul național „Kemal Stafa". La 
lierul arbitrului bulgar Takov, care a 
ndus foarte bine, au intrat pe teren 
rmațiile: PARTIZAN: Maliqatri-Te- 
ilili, Fagu, Papalloupoli-Ndini, G. 
erja (înlocuit în min. 10 de Baci)- 
•aja, Bespalla, Jashari, Resmja (G. 
erja). Deda; BUCUREȘTI: Mîndru- 
ihonțu, Capaș, Soare-Bodo, Țîrcov- 
cu-Zaharia, Petschovski, Asan, Lere- 
• (în min. 63 înlocuit de Gram), 
îdulescu.
Jocul a fost început de sportivii al- 
inezi, care atacă puternic și obțin în 
iinele 3 minute două cernere. Mîn- 
u,- care și în acest meci a fost din 
>u cel mai bun de pe teren, a rezol- 
it aceste situații dificile. Echipa noa- 
ră se regăsește cu greu. Terenul alu- 
‘cos din cauza ploii căzute în ajun, 
injenește jocul tehnic ai ecliipei noa- 
re. Abia după 10 min. consemnăm 
imul nostru atac, dar Lereter atca- 
i. In min. 15 o acțiune 'de toată fru-
—- - ■ -■ ■ -------- ■ - --------- -T

Astăzi începe campionatul republican de hochei pe gheață
(Urmare din pag. 1) detașează formația Recolta M. Ciuc 

care, în ciuda faptului că nu mai 
(C.C.A. București și Recolta M. Ciuc) 
nu mai domină această întrecere.
Pozițiile lor sînt asaltate de o serie ACCESUL «PUBLICULUI^ LA PA-^ 
de formații mai tinere, care au pro
bat, fie în antrenamente, fie în 
jocuri de antrenament, că forței, pu
terii de luptă, vitezei pe care le 
cunoșteam, au adăugat și un cert 
progres în privința tehnicii și tac
ticii. Ce exemplu 
poate fi dat în această privință decît 
acela pe care ni l-a oferit chiar Ști
ința Cluj în partida cu C.C.A. ? Clu
jenii au jucat foarte bine în acest 
meci. Și trebuie să spunem că re
zultatul de egalitate oarecum îi ne
dreptățește. In plus, această categorie 
a echipelor care se ridică (despre 
care am mai scris) s-a lărgit, com- 
pletîndu-se cu Dinamo Tg. Mureș, 
C.S.M. Rădăuți, Alimentara Tg. Mu
reș, Progresul Gheorghieni, Voința 
M. Ciuc și altele. In concluzie, sub 
raportul echilibrului de valoare al 
echipelor, campionatul se anunță plin 
de asemenea surprize.

Acum, cîteva cuvinte despre jocu
rile primei serii care, după cum se 
știe, se inaugurează 
ță. Mai întîi sâ vă 
pele: Recolta M.
Gheorghieni, Dinamo 
greșul M. Ciuc, Alimentara Tg. Mu
reș, C.S.M. Rădăuți. Dintre ele se

mai concludent

astăzi diminea- 
reamintim echi- 
Ciuc, Progresul 
Tg. Mureș, Pro-

TINOARUL ARTIFICIAL
După cum ne comunică I.E.B.S., 

accesul publicului pe patinoarul 
artificial se va face numai prin 
poarta din bul. Muncii. Biletele 
se vor găsi de vînzare la casa 
instalată în apropierea intrării.

PROGRAMUL DE AZI 
ȘI DE MiINE

AZI, ora 8,00: Progresul M. Ciuc 
—Alimentara Tg. Mureș; ora 18,00: 
Recolta M. Ciuc—C.S.M. Rădăuți; 
ora 20,00: Dinamo Tg. Mureș— 
Progresul Gheorghieni; MÎINE: 
ora 8,00: Recolta M. Ciuc—Pro
gresul M. Ciuc; ora 18,00: C.S.M. 
Rădăuți—Dinamo Tg. Mureș; ora 
20,00: Alimentara Tg. Mureș— 
Progresul Gheorghieni.

dispune de același lot puternic de 
anul trecut, rămîne totuși o forma-

ție valoroasă. Este foarte probabil ca 
hocheiștii de la M. Ciuc să se califice 
pentru turneul final. La locul al doilea 
aspiră cu șanse sensibil egale: Di
namo Tg. Mureș, Alimentara Tg. Mu
reș, Progresul Gheorghieni și chiar 
C.S.M. Rădăuți. Care dintre ele va 
reuși acest lucru ? Un pronostic 
greu de dat, așa îneît este mai 
să așteptăm...

înainte de a încheia, ne vom
puțin și asupra aspectului discipli
nar. Jocul C.C.A.—Știința Cluj ne-a 
arătat 
moașe, 
minți te 
plăcut: 
s-au dezbărat încă de unele apuca

și, în special, de tendința de a 
brutal, periculos. Noi sperăm că 
antrenorii celor două echipe ci- 
cît și ceilalți antrenori (dintre 
majoritatea au asistat la această

este 
bine

opri

pe lîngă multe lucruri fru- 
dintre care unele au fost a-, 
mai înainte, și un fapt ne
jucătorii noștri fruntași nu 
....................... • 8.

turi
juca
atît 
tate, 
care
întilnirc) vor depune toate eforturile 
pentru a îmbunătăți educația sporti
vilor lor.

de aici își va continua turneul în E-' 
tio pi a.

Din FMtsi egalitate

CAT» AI Ierl S'a desfa?urat
rulBAL la Atena meciul retur 

din cadrul „Cupei 
Europei" între reprezentativele Fran
ței și Greciei. Meciul s-a terminat la 
egalitate: 1-1 (0-0). In urma acestui 
rezultat echipa Franței, care a învins 
în primul meci cu 7-1, s-a calificat 
în turul următor.

Sel. București 1-1 (0-1)
necă și nu poate reține balonul pe 
care-I scapă în față. Atent, Kraja îm
pinge balonul în poartă: I—1.

In ciuda terenului alunecos, meciul 
a fost rapid și disputat cu o dîrzenie 
deosebită. Din echipa noastră cei mai 
buni au fost: Mîndru, Pahonțu, Soare, 
Țîrcovnicu, Bodo, Capaș. Dintre ata- 
•canți a corespuns oarecum Bădulescu. 
Restul au jucat slab, în special Gram.

musețea: Bodo schimbă cu Petschov- 
ski, acesta îi pasează lateral lui Asan, 
care printre fundași îl deschide pe Le- 
reter. Interul nostru sînga pătrunde în 
careu și cu un șut puternic deschide 
scorul : 1—0 pentru echipa Bucu- 
reștiului.

In continuare asistăm și la alte 
cîteva acțiuni ofensive ale echipei 
noastre. In min. 22 o combinație Pets- 
chovski-Lereter-Asan-Zaharia se încheie 
cu un șut „bombă" al ultimului. Ma- 
liqatri respinge cu dificultate. După 
trei minute se ratează o ocazie clară: 
Lereter dă o minge înapoi lui Soare 
(venit mult în față) și acesta pasează 
în adîncime tot lui Lereter. Un sprint 
puternic și de pe linia de fund Lereter 
centrează paralel cu poarta. Singur la 
2 metri de poartă, Asan luftează I Ju
cătorii albanezi depășesc aceste mo
mente critice și reiau ofensiva. Apăra
rea noastră rezistă însă cu succes, e- 
viden+iindu-se în special Mîndru.

Repriza a doua a aparținut aproape 
în întregime echipei Partizan, crre a 
atacat dezlănțuit peste 30 minute. E- 
galarea s-a produs rn min. 80: Ndini 
îl deschide în cruciș pe Deda și acesta 
reia direct spre poartă. Mîndru alu-

Newcastle

PETRE GAȚU

• Duminică va avea loc la Ankara 
întîlnirea dintre reprezentativele Bul
gariei și Turciei. Din lotul echipei 
bulgare fac parte cunoscuții jucători 
Naidenov, Rakarov, Dimitrov, Boșkov, 
Manolov, Kovacev, Diev, Panaiotov, 
Kolev, lanev, Debarski, Milanov pre
cum și debutanții Parșanov și Velev.

• Echipa reprezentativă de fotbal 
a R.S.S. L’crainiene și-a încheiat tur
neul în Republica Arabă Unită. In 
ultimul meci, fotbaliștii sovietici au 
întîlnit Ia Suez o selecționată care 
a cuprins pe cei mai buni jucători 
egipteni. Meciul a luat sfîrșit cu un 
rezultat de egalitate: 1-1. Ieri echi
pa sovietică a plecat în Sudan, iar

La îraehîderea edâ(âeî

Combinata bucureșteană
4-1 (2-0)

NEWCASTLE (prin telefon). A- 
seară, în fața a 20.000 de spectatori, 
s-a desfășurat pe stadionul central 
din localitate întîlnirea de fotbal din
tre Combinata divizionară bucureștea
nă și Newcastle. După un joc viu 
disputat, gazdele au învins cu 4—1 
(2-0).

Punctele an fost marcate de Currv, 
Allchurch, Eastham și Mitschel pen
tru Newcastle și Eftimie pentru echL 
pa romînă.

Echipa bucureșteană a fost depășită 
de jocul tare, „la om“, prestat de 
echipa engleză. Cu toate acestea ju 
cătorii noștri au avut destul de mul
te ocazii de a marca, ' ~
tin, Eftimie, Ene II și

J<lat.
m Echipa bucureșteană 
mația: Toma-Popa (din 
vu), Caricaș, Macri-Al. Vasile, Nun 
weiler-Oaidă (din min. 46 V. Anghel).

-Constantin, Ene II, Eftimie, Tătaru.

dar Constan 
Tătaru au ra-

a aliniat tor 
min. 75 Grea-

© Echipa R. Cehoslovace se pregă- 
teste în vederea meciurilor cu Italia 
și Turcia. Din lotul jucătorilor ceho- 

■ slovaci fac parte o serie de jucători 
tineri precum și cunoscuții interna
ționali Stacho, Dolejsi, Novak, Maso- 
pust, Pluskal și Kraus.

® Echipa Dynamo Berlin a jucat 
la Tirana în compania echipei Dina
mo din localitate. Victoria a revenit 
echipei gazde cu scorul de 2-1.

, _ . . La campionatele
Hochei pe gheață mondiale de hochei 

pe gheață care vor 
avea loc la Praga în martie 1959 
și-au trimis adeziune de participare 
federațiile din U.R.S.S., Canada, Sue
dia, S.U.A., R.P. Polonă, Norvegia, 
R.D. Germană, R.F. Germană și El- 

! veția. Și-au manifestat interesul de a 
participa Ia o competiție paralelă,’ 
Finlanda, Italia, Austria, R.P. Chi
neză, R.P. Romînă, R.P. Ungară și 
R.P.F. Iugoslavia. Federațiile din Bel
gia, Franța, Olanda și Anglia au a- 
nunfat că dacă vor trimite echipe le 
vor înscrie la clasa B. (Agcrpres).

• In cel de al treilea meci al tur
neului pe care-l întreprinde în An
glia, selecționata de hochei a clubu
rilor din Moscova a jucat cu echipa 
„Paisley Pirats". Hocheiștii sovieticii 
au desfășurat un joc foarte bun, re- 
purtfnd victoria cu scorul dc 8-2.

După ce a terminat
i Hochei pe iarbă la egalitate (1-1) cu 

reprezentativa Spa
niei la Barcelona, echipa Poloniei a 
întrecut la 2 
orașului Paris

decembrie selecționata 
cu 2-0.

Viitoarele campiona
te mondiale de scri
mă se vor desfășura 

între 12 și 25 iulie 1959 la Budapesta.

SCRIMĂ


