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pre noi succese în dezvoltarea economiei naționale
Tinerii sportivi de la întreprinderea ,,Kirov” sint hotăriji să dea viată sarcinilor trasate de partid

întreprinderea de pielărie și încălță- 
nte „Kirov" din Capitală este renu- 
tă în întreaga țară pentru calitatea 
>duselor sale. Expunerea făcută de 
xa tov. Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ia 
tința plenară a C.C. al P.M.R. din

găzii din care face parte, 
noastră sarcină, în lumina 
documente de partid, va fi să ne stră
duim ca și pe viitor să dăm produse de 
și mai bună calitate, reducînd în ace
lași timp prețul de cost. Brigada noas-

„Principala 
recentelor

înaltele sarcini trasate de recentele documente de partid, tină- 
Dan Gheorghiu, șahist de frunte in întreprinderea „Kirov", pe

mștlent de 
comunist „ . .

re-l vedem lucrind la mașina sa de cusut și curățat fețe, muncește cu 
anini pentru a da produse de cit mai bună calitate.

(Foto : B. Ciobanu)
/ 

tră a fost deseori fruntașă pe secție și 
de aceea, cu atît mai mult acum, dorim 
să ne menținem prestigiul de care ne 
bucurăm în ochii tuturor muncitorîlor 
— ne-a spus Dan Gheorghiu. Ca obiec
tiv imediat, ne-am propus executarea

-28 noiembrie, privind proiectul plă
tii de dezvoltare a economiei națio- 
c pe anul 1959 a fost primită cu 
lt entuziasm și de harnicii pielari ai 
'eprinderii. Cu cîteva zile în urmă, 
timpul pauzei, grupuri de muncitori, 
ntre care se aflau numeroși tineri, 
rt.vi, discutau cu înflăcărare impor- 
tele probleme ale construcției econo- 
:e și de stat prevăzute în expunere, 
istînd asupra capitolului referitor la 
șle-rea producției bunurilor de con- 
r. Așa am întîlnit figura cunoscută 
iă, a tînărului comunist Dan Gheor- 

" 'nrezentaint al orașului București 
.la de șah a Spartachiadei de 

aâ de anul trecut. Se afla în secția 
cusut și curățat fețe în mijlocul bri-

> Orașul Brăila este 
J un puternic cen-
> tre muncitoresc în 
(plină dezvoltare. 
JAlături de zecile 
ide fabrici și uzine
f existente se construiesc altele noi, 
[cum este de pildă marele combinat de
> celuloză. Cine n-a mai trecut de mult 
’ prin Brăila rămîne uimit de transfor
mările prin care a trecut orașul, de 
'străzile noi, pavate și asfaltate. In 
’același timp se schimbă și oamenii; 
moi căutăm să adîncim în ei trăsătu
rile omului înaintat, al societății so
cialiste.
, In această muncă de educare, de 
'formare a omului înaintat, o impor
tantă contribuție o are și mișcarea 
>de cultură fizică și sport. Activita ea 
'sportivă este menită să formeze tin 
’om sănătos și viguros, un om cu 

.lînalte calități morale, capabil să
peste plan a unui număr de 1400 pe-«lupfe pentru un scop înalt, să învingă 
rechi de pantofi dintr-un model foarte>>greutățile De aceea, comitetul orăse- 
sofcitat de cumpărători. Brigada noas-«nesc de partid a dat și dă o deosebită 
tră este formată din mulți tineri, ceea$$atentie dezvoltării activității de cul
ce constituie o chezășie a succesului in«tură’ fizică si sport în Brăila, indru- 
angajamentele pe care ni le-am luat «mării acestei activități pe linia tra- 

Una dintre cele mai harnice munci- Wsată de partid. Noi muncim pentru ca 
toare din secția rihtuit este și utemista «orașul Brăila să fie nu numai un 
Suzatia Radu, jucătoare de volei. Aflînd «puternic centru muncitoresc, un oraș 
de scopul vizitei noastre, ea ne-a vor- frumos, ci și un puternic centru spor- 
bit despre efectele imediate ale prelu tiv. Realizările doblndite pînă acum
crării în secție a importantelor Hotă (n această privință ne îndreptățesc să 
rîri ale Plenanei C.C. al P.M.R. din «credem că sîntem pe calea cea bună. 
26—28 noiembrie. „Brigada noastră >>eă vom reuși să ridicăm orașul nos- 
— nc-a spus Suzana Radu, și-a propus «tru și din punctul de vedere al miș- 
să nu aibă nici un rebut și, în plus, să$cării de cultură fizică și sport, 
realizeze 300 de fețe pantofi peste plan 
Astfel înțelegem noi să îndeplinim sar
cina economică centrală a reducerii 
prețului de cost, chezășia buneistări 
materiale și a creșterii nivelului de 
trai."

De altfel, preocuparea aceasta exis
tă în întreaga întreprindere, care tir- 
mîlnd inițiativa fabricii „fanos Herbak" 
din Cluj, cu obiectivele reducerea con
sumului specific și obținerea de produ 
se de cea mai bună calitate, a realizat 
în ultimele două luni economii în va 
loare die 1.200.000 lei. Fotbaliștii Pân
dele Șerbănescu șl Petre Bălăescu, vo 
leibaliștii Dumitra Costache și 
Fronea, alături de mulți alți 
muncitori, s-au aflat în primele 
ale acestei importante acțiuni, 
cum răspund sportivii de la întreprin
derea „Kirov* chemării partidului și 
guvernului, pentru dezvoltarea econo
miei naționale, pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc!

Marin
tineri 

rînduri 
Iată

0TB4L
• Data meciului R. P. Romînă 
— U.RS.S.

ilr-unul din cete șase meciuri in- 
aționale pe care le va susține 
1959, reprezentativa U.R.S.S. va 

’ni echipa noastră națională. Me
se va disputa, potrivit acordului 

roenit intre cele două foruri de 
lalitate, la 31 mai la București. In 
iași zi. la Moscova, va avea loc 
ida dintre selecționatele B. Por
țile de tineret se vor int'dni la 
are ști, probabil la 31 mal, iar 
de juniori la Kiev la 30 mai.

4SCHET
30 mai.

• Arbitrii întîlnirii
R.P.F. Iugoslavia

a 20 și 21 decembrie
lucurești o dublă intilnire intre e- 
cle masculine ale R. P. Romine 
t.P.V. iugoslavia. Arbitri vor fi: 
e 7uman (R. Cehoslovacă) și La- 
Kaminik (R. P. Bulgaria).

• Balcaniada la baschet

■ 1959 se va desfășura Balcaniada 
baschet. Datele de disputare ca și 
te celelalte amănunte legate de, 
mizarea acestei importările corn
'd internaționale vor fi stabilite 
irilejul unei conferințe care urmea
ză aibă loc la București la 20 și 
iecembriș^ , •

Campionii mondiali și olimpici la gimnastică 
M$ SilHin si linii Ilion vor evolua la București

La sfîrșiful acestei săptămîni, sala După concursul de la București, e- 
Ftoreasca din Capitală va găzdui în- chipele sovietice vor facie o detnon- 
trecerea internațională de gimnastică 
dintre echipele feminine și masculi
ne ale țării noastre și ale R.S.S. 
Ucrainiene. Intîlnirea este așteptată 
cu mult interes de publicul bticureș- 
team In echipa oaspe vor evolua, 
printre alții, cunoscuții campioni mon
diali, olimpici și unionali
Sahlin 
nentele 
risova, 
tonina. 
cestor gimnaști și gimnaste, alături 
de componenjii selecționatelor noastre 
este garanția unui spectacol 
luare.

Oaspeții sînt așteptați să 
in Capitală în cursul zilei

Boris 
și lurii Titov. Dintre compo 
echipei feminine cităm pe Bo- 
R. Goplievskaia și V. Mol- 
Participarea la concurs a a-

de va-

sosească
de joi.

s (rație la Cluj.

acestui conținut nod 
al sportului, ne-* 
ajutat Hotărîrea din 
1957 a Comitetului 
Central al P.M.R* 
și a Consiliului

de Miniștri al R.P.R. Apariția aces
tei Hotăriri a dat și în orașui nos
tru, ca în întreaga țară, un nou im- 
puls activității sportive, 
desprinde și din 
în o râsul Brăila 
live sportive în 
erau pînă anul 
îl dovedește de 
numărului de membri ai U.C.F.S. caro 
a ajuns pînă la sfîrșiful lunii noiem
brie a acestui an La peste 25.000, de- 
pășindu-se încă de la 23 August cifra 
de 19.000 membri propusă inițial.

Pentru ridicarea orașului nostru șl 
din punct de vedere al mișcării spor- 

do 
de

. ... ----- -------- , ,----- la
sfîrșiful anului în orașul nostru nu
mărul membrilor U.C.F.S. va ajunge 
la 30.000. Pentru anul următor na 
propunem să lărgim această acțiune, 
astfel ca în mișcarea de cultură fi
zică și sport să angrenăm și cît mai 
mulți membri de familii} ai muncito- 

funcționarilor.
vom da cartie- 
orașului, unde 
bogate activi-

Aceasta sa 
faptul că în prezent 
activează 37 co'ec- 

locul celor 14 caro 
trecut; acest lucru 
asemenea creșterea

tive ne preocupăm în primul rind 
creșterea continuă a numărului 
membri ai U.C.F.S. Astfel, pînă

ale 
unei

(Continuare in pag.

se dezvoltă rie.oate-

ritor, tehnicienilor și 
O deosebită atenție o 
relor mărginașe 
există premizele 
tați sportive.

In acest scop
nit bazele sportive. Chiar anul acest* 
a fost inaugurat un nou stadion mo
dern cu o capacitate 
locuri și aflat în centrul

de 12.000

Brăila are, de altfel, o veche tra
diție în sport. Dar, dacă în trecut 
sportul era apanajul celor avuți, as
tăzi, în urma luptei duse de clasa 
muncitoare sub conducerea partidului, 
sportul a devenit un bun al maselor 
largi populare, a fost pus la îndc- 
mîna celor ce muncesc. In adincirea

Mg

Realizată in anii regimului democrat popular, frumoasă bază sportivă — ceă 
mai mare din cuprinsul regiunii Galați — reprezintă c grăitoare mărturie 
a grijii pe care partidul și guvernul nostru o acordă dezvoltării mișcării de 

cultură fizică și sport i
(Foto T. Slama)

Noi și importante succese în acțiunea 
de creștere a numărului membrilor în U.C.F.S.

Ziarele vestesc în aceste zile Iz- 
bînzile Oamenilor muncii care, reali- 
zîndu-și angajamentele, lucrează în 
contul' anului viitor. Victorii deosebit 
de importante a obținut și mișcarea 
de cultură fizică și sport. Entuzias
mul activiștilor sportivi și al iniilor de 
pasionați ai sportului a fost îndrep
tat epre fndeplSnir’ea importantului 
obiectiv: atragerea a 2.000.000 de iu
bitori al sportului în Uniunea de 
tură Fizică și Sport. In această

R.P.R.

va avea toc

IBM MINȚI

[MINTE
iWNiwg

■mohm

Cul-
ac-

LEGENDĂ■

O REGIUNI CARE SI-AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTELE ANUALE 
YZ3REGIUNICARE $I AU ÎNDEPLINIT ANGAJAMENTELE PiNi LA 50NOIEMBRIE 
^REGIUNI CU REALIZĂRI APROPIATE DE ÎNDEPLINIREA ANGAJAMENTELOR 
■i REGIUNI RAMASE IN ORUA^E,------------------- ~~-----------  “

țiune s-au evidențiat o serie de re
giuni care și-au liTdeplîtTit angaja
mentele anuale cu mult înainte de 
termen (Galați, Baia Mare, Hune
doara) și altele oare și-au depășit 
angajamentele luate pînă la 30 noiem
brie (Crâiova, Constanța, Bacău, Pi
tești, Floești, Timișoara, regiune* 
Stalin). In aceste regiuni au fost fo
losite cele mai eficiente metode dc 
lucru pentru atragerea de noi mem
bri în U.C.F.S. Succese importante 
s-au obținut prin organizarea compe
tițiilor de casă ale colectivelor spor
tive, printr-o vie agitație, printr-o 
intensă activitate de lămurire desfă
șurată în rîndul oamenilor muncii.

La 30 noiembrie U.C.F.S. număra 
peste 1.800.000 membri și sînt create 
toate premizele pentru ca pînă la fi
nele anului să fie îndeplinit angaja
mentul pe care mișcarea de cultură 
fizică și sport și l-a luat în fața Par
tidului : atragerea a 2.000.000 membri 
în U.C.F.S. Pentru aceasta este ne
voie insă de o și mai intensă activi
tate în regiunile Iași, Cluj, București, 
Suceava, R.A.M. și în orașul Bucu
rești. Progresul realizat în ulti
mul timp ne dă dreptul să afir
măm că există suficiente posibilități 
pentru îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor.

In ceea ce privește strîngerea coti
zațiilor. s-au obținut de asemenea im
portanți! succese. In fruntea acțiunii 
de strîngere a cotizațiilor se situează 
regiunile Timișoara (709.381 Iei). 
R.A.M. (281.761 lei), Baia Mare 
(262.777 lei), Stalin (278.412 lei) și 

orașul București (572.987 lei). Este

necesar însă ca și în regiunile Craiova, 
Iași, Bacău, Suceava, Galați ș.a.săso 
intensifice acțiunea de strîngere a 
cotizațiilor pentru a realiza o maî 
strtasă legătură între membri» 
U.C.F.S. și organizația lor și pentru

(96,62); Bacău
Pitești 118.366 

146.482 (94,50);
(94,26); Stalul
Oradea 91.077

REALIZĂRILE REGIUNILOR 
(PINA LA 30 NOIEMBRIE)

Galați 124.402 membri U.C.F.S. 
(103,66 la sută); Baia Mare 86.622 
(101,90); Hunedoara 73.054 
(100,073); Craiova 126.962 (99,97); 
Constanta 71.504 
104.427 ' (94,93); 
(94,69); Ploești 
Timisoara 14Î.401 
111.396 (92,83);
(91,07); Iași 94.583 ( 85,98); ora
șul București 169.243 ( 84,62); 
Cluj 123.366 (82,79); Suceava 
77.413 (81,48); R.A.M. 67.811
(77,94); regiunea București 82.224 

,(68,53).

a întări baza materială a colective
lor sportive.

Rodul muncii entuziaștilor activiști 
obștești nu este exprimat numai în 
citie. El este evident și în masiva 
participare a tineretului la marile 
manifestații sportive de mase, în nu
mărul mereu crescînd al participanți- 
Ior la competițiile de casă, în acțiu
nile care se bucură de tot mai mult 
prestigiu în rîndul membrilor U.C.F.S. 
Toate acestea contribuie la întărirea, 
Uniunii de Cultură Fizică și Spart. ;



Succesele colectivului sportiv\S& amenajăm cit măi multe patinoare simpl
Energia Sibiu

” Tn anul care a trecut de la înfiin
țarea sa, colectivul sportiv Energia 
■de pe lingă școala de meserii din 
Sibiu a dus o activitate intensă, pli
nă de rezultate frumoase.

Datorită strînsei colaborări dintre 
colectivul sportiv și direcțiunea școlii, 
membrii colectivului au putut duce o 
activitate organizată, vie, menită să 
contribuie la întărirea sănătății și 
dezvoltarea fizică a tinerilor sportivi. 
Organizația U.T.M. a avut un rol im
portant, mobilizînd întreaga masă de 
elevi pentru o permanentă activitate 
sportivă, stimulind și încurajînd pe 
cei mai buni. Colectivul sportiv s-a 
bucurat și de ajutorul cadrelor di
dactice. Profesorii Ciuca, Awneanu, 
Cosma, Molnar au dat un ajutor ne
precupețit în organizarea concursuri
lor, excursiilor etc.

Una din preocupările de seamă ale 
colectivului a fost atragerea elevi
lor la diferite excursii. Astfel, cu 
prilejul Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice a fost organizată la Suru (în 
masivul Făgăraș) o întîlnire în stea. 
O altă echipă, condusă de M. Vlă- 
doianu, a luat parte la un concurs 
de orientare gradul III. Întrecerea, 
care s-a desfășurat la Muntele Mic, 
a scos în evidență frumoasa compor
tare, ținută și disciplină a tinerilor 
sibieni, care au cucerit o plachetă. 
1 La crosul „Să întîmpinăm 7 No
iembrie" au fost mobilizați 300 de ti
neri, din rîndul cărora a fost selec
ționată echipa care a reprezentat co
lectivul la faza pe oraș. La începutul 
lunii noiembrie, două echipe de alpi- 
niști au luat parte la concursuri or
ganizate în Bucegi și la Muntele Mic. 
La concursul din Bucegi (concurs de 
orientare gradul II) echipa colectivu
lui Energia s-a clasat pe locul 7 din 
18 echipe și a cucerit cupa oferită

Corespondenții noștri ne seziseazâ că
' ...In raionul Salonta, acțiunile de 
înscriere de noi membri în U.C.F.S. 
și de strîngere a cotizațiilor nu sînt 
în atenția activiștilor sportivi. Pînă 
în prezent, angajamentul luat pe linia 
«tragerii de noi oameni ai muncii tn 
IJ.C.F.S. a fost realizat doar în pro
porție de 38,1 la sută, iar dintre cele 
32 colective sportive existente în ra
ion, numai Stăruința Salonta, Voința 
Salonta și Voința din oomuna lanoș- 
da sînt cu cotizațiile la zi. Majorita
tea sportivilor din cele 10 echipe an
grenate in campionatul raional de 
fotbal sînt restanțieri cu cotizația.

Mai trebuie de arătat că în comuna 
Mădăraș, unde altădată numeroși ti
neri și tinere își disputau întîietatea 
în diverse întreceri, astăzi activitatea 
sportivă este ca și inexistentă. Ce are 
de spus consiliul raional U.C.F.S. Sa- 
Jonta ?

MIRCEA ROCSIN

.Dacă la început a existat o pre-

Vești despre Spariachiada tineretului
Pregătiri, concursuri*»*

' Colectivele sportive se pregătesc cu 
itențio tu vederea organizării prime
lor concursuri din cadrul Spartachia- 
<iei de Iarnă a Tineretului. La redac- 
țjie ne sosesc zilnic vești prin care 
corespondenții noștri ne relatează nu 
iiumai felul în care decurg aceste pre- 
jgătiri, ci și primele concursuri.

• Colectivele sportive din ra'omd 
Sighișoara desfășoară o intensă acti
vitate de pregătire a întrecerilor Spar
tachiadei. Cu ocazia acestor con
cursuri vor lua ființă centre de schi 
in comunele Laslea, Dumbrăveni, Sas- 
chiz, Tigmandru și altele. Pe de altă 
parte, o serie de colective sportive 
idin orașul Sighișoara au Inventariat 
materialul și ech:pamentul sportiv, 
iul r id măsuri ca el să fie reparat și 
pus la punct pină la organizarea con
cursurilor. Astfel de fnăsuri s-au luat

j| SPORTUL POPULAR 

celei mai tinere echipe participante.
Colectivul sportiv Energia a în

scris in campionatul de junimi la 
volei două echipe: una masculină și 
una feminină, iar în campionatul de 
baschet o echipă masculină. Repre
zentativa de oină a școlii participă 
în campionatul republican școlar și 
în campionatul republican pentru ju
niori. Secția de atletism a fost în
scrisă la școala de tineret, iar un 
mare număr de fete participă și la 
concursuri de gimnastică.

O mare atenție este acordată mun
cii educative care se realizează prin 
cursuri politice organizate de U.T.M., 
prin conferințe despre geografia alpi
nă (descrieri de munți, floră, faună, 
etc.). Unii membri ai colectivului duc 
o rodnică activitate obștească.

Există cadre voluntare, corespon
denți la presa locală, corespondenți ai 
stației de radioamplificare. Alți 
membri ai colectivului s-au înscris la 
școli de arbitri de handbal, volei, 
baschet, fotbal și box și au devenit 
arbitri activi, iar cîțiva sint compo- 
nenți ai comisiilor pe ramuri de sport 
la baschet, handbal și box. Impor
tant de subliniat că unit membrii 
care fac parte din colectivul B.T.E. 
Sibiu sint distinși cu insigna pentru 
merite în activitatea obștească, eli
berate de către C.C.S. Colectivul 
Energia posedă și un bogat material 
sportiv, fapt care dă posibilitate 
sportivilor săi ca la fiecare manifes
tație să se prezinte în ținută cores
punzătoare. Sediul colectivului este 
frumos amenajat, iar în incinta șco
lii se găsește o frumoasă bază spor
tivă alcătuită din terenuri de volei, 
baschet și oină.

CORNEL FRACEA .
corespondent

ocupare din partea organelor sportive 
din Constanța pentru buna desfășu
rare a cursului de arbitri-judecători, 
organizat de comisia de box din loca
litate, mai tîrziu programul școlii nu 
a fost respectat. O altă deficiență: din 
9 cursanți cîți erau la început, în pre
zent au mai rămas doar 4.

VALERIU SUCIU

...Ultimul concurs de atletism prin 
corespondență planificat de curind 
la Oradea a fost amînaț pentru a 
doua zi din cauza timpului nefavora
bil. Unii arbitri susțineau că barome
trul anunță timp nefavorabil și pen
tru a doua zi. Dar, iată că a cțoua zi, 
natura a fost îngăduitoare, iar con
curență au venit în număr mare pe 
stadionul din localitate. Numai că o 
parte dintre arbitrii programați a- 
vînd... impresia că o să fie timp urit, 
nu au venit. Prezentindu-se doar 6 
arbitri, concursul s-a desfășurat în 

în colectivele Victoria, Nicovală, Lo
comotiva, Gloria, Textila etc. (IOAN 
TURJAN, corespondent).

O In comuna Girliște (raionul Re
șița, regiunea Timișoara) după o te
meinică activitate de pregătire, au și 
început întrecerile de șah, tenis de 
masă și trîntă. Un exemplu pozitiv îl 
constituie felul în care activiștii Că
minului Cultural din corn. Clocotici 
au înțeles să sprijine organizarea în
trecerilor din cadrul Spartachiadei. 
Colectivul sportiv din această comună 
a primit o sală în care se vor desfă
șura întrecerile de șah, tenis de masă 
și trîntă. (I. PLAVIȚU, corespondent).

• Prin grija comisiei regionale de 
organizare a Spartachiadei, colectivele 
sportive din regiunea Ploe.ști vor pri
mi un serios sprijin in materiale și 
echipament sportiv. In timp util 
s-a luat măsura să se confecționeze pe 
plan local 500 perechi schiuri, sute de 
perechi de patine și garnituri de șah.
^FLOglAN ALBUj corespondent).

, De cîteva zile mercurul termometre
lor a coborit sub 0 grade. Constați acest 
lucru și fără să urmărești instrumen
tele de măsurat temperatura, pentru 
că „ochiurile1* de glieață au apărut In 
multe locuri invilind tineretul la... lu- 
necuș, la patinaj. Începe sezonul pa
tinajului și iată motivul pentru care 
colectivele sportive trebuie să fie preo
cupate de amenajarea patinoarelor 
simple, baze sportive care in timp de 
iarna sint mint căutate.

Amenajarea patinoarelor este foarte 
simplă și se poate iace fără cheltuieli. 
Primul lucru care se cere este acela 
ca în apropierea locuim ales pentru 
patinoar sa se găsească o sursă de 
apă. Pregătirea terenului este bine să 
se facă din vreme: cositul ierbii, ni
velarea terenului, astuparea gropi
lor, tăvălugitul. Și cluar dacă aceste 
pregătiri nu au fost făcute din vreme, 
terenul poate fi acoperit cu zăpadă, 
care va fi după aceea bine tăvă'.ugită. 
Firește, terenul trebuie să aibă împrejur 
un dig care să rețină apa. El poate fi 
făcut din zăpadă. Turnarea apei se va 
tace prima oară la o temperatură des
tul de scăzută (minus 4—5 grade). La 
a doua turnare este l>ine să se umple 
■*u apă golurile de aer, semnalate prin 
prezența unei pojghițe albe. Gheața 
se curăță bine apoi, se nivelează și se 
mai udă încă o dată în mod uniform. 
Și cu asta... gata patinoarul.

Ceva mai complicată este amenaja 
rea patinoarelor pe apele naturale: 
rîuri, lacuri, bălți. Prima grijă la acest 
gen de patinoare este să se dea în fo
losință porțiunea unde apa este, mai 
puțin adîncă. Aci, folosirea patinoa
rului este strict interzisă dacă afară 
nu este o temperatură de minus 4—5 
grade și dacă gheața nu are o grosime 
de ccl puțin lt> cm. Și chiar 
dacă aceste condiții sînt înde
plinite, repetăm, toată atenția 
tiebuie acordată amplasării pa
tinoarului acolo unde apa este mai 
mică, dacă sc poate cit mai aproape 
de mal.

In general, amenajarea patinoarelor 
este foarte simplă. Nu este nevoie 
decît de inițiativă și tineretul poate 
avea pe timpul iernii o frumoasă și 
utilă bază sportivă, amenajată fără 
cheltuieli.

■ ■■
con di ți uni necorespunzătoare, prelun- 
gindu-se mult peste ora planificată.

ELISA POP

...In sala clubului C.S.M.S. din Iași 
se organizează în fiecare simbătă și 
duminică baluri și senate. Antrenorul 
Nicolae Florescu, care se ocupă de 
pregătirea școlii sportive de box, se 
plînge că această bază sportivă a 
devenit impracticabilă. Din cauză că 
nu se face curățenie după fiecare bal, 
pe pereți s-a depozitat un strat de 
praf, 'iar dușumelile an putrezit.

Pînă cînd va mai dăinui această 
situație și cine răspunde de repararea 
stricăciunilor ?

C. ADUMITRESEI

Cui îi plac pesimiștii? Nimănui! 
Parcă-l auzi pe cite unul: „Nu se 
poate face, tovarășe! N-o să reușim..." 
Și, uite așa, le vede toate în negru. 
N-are încredere în forța colectivului. 
Nici măcar în puterile lui. Și-și pierde 
vremea toată ziua văicărindu-se. Nu! 
Cu un astfel de om nu te poți înțe
lege. Altceva e cînd ai de-a face ou 
un optimist. Var, nu cu oricare. Sînt 
șt „optimiști" care nu-și văd lungul 
nasului. De multe ori dl cred că pot 
face totul, că în două-trei zile „dau 
gata" cea mai dificilă sarcină. Ade
văratul optimist este omul care pN- 
vește cu încredere înainte, dar care nu 
neglijează realitatea și nu-și propune 
lucruri ce nu pot fi încă înfăptuite. 
Optimismul acesta sănătos, necesar, 
l-am întîlnit și la edi mai mulți dintre 
activiști, sportivi din regiunea Craio
va. Ei privesc cu optimism dezvolta
rea mișcării sportive din această re
giune. Și au toate motivele. Cum să 
nu întrezărești asemenea perspective 
cînd. în afara cifrelor care oglindesc 
avintul înregistrai de sportul craio
vean, la fiecare pas țe infunpină

Pe un patinoar simplu, amenajat fără dificultăți și fără investiții, 
se pot întrece in frumoasele probe ale patinajului sute și sute de tineri.

ÎN COMUNA PERETU
— Mai e mult pină la Peretu, un- 

chiu 'e ?
— Va de unde, taică! Iacă după 

dealul ăsta. Vacă vrei, om merge îm
preună.

Pornirăm vo nicește la drum, sub 
un soare sticlos și rece.

Vupă ce rn-a ,descusut" cit a putut 
mai... pe departe, tovarășul de dram 
mi-a spus: „Va să zică cu sportu' ? EI, 
dacă ți-oi spune că și eu am fost In 
tinerețe un strașnic oinist, apăi să nu 
crezi că șuguiesc. Iacă... și moșul — 
Gheorghe Păun ii zice — a început 
să-și depene amintirile. Multe spunea 
el, dar parcă de nici una nu și-a amin
tit cu atita plăcere ca de z-'ua cînd 
echipa de oină a comunei Peretu fu
sese „provocată" la întrecere de oi- 
niștii din Plosca. Tii, și ce meci a 
fost!.., „Dar i-am bătut, auzi dumnea
ta, i-;m bătut chiar la ei acasă. Să-i 
fi văzut după meci cum îi certau mu
ierile de credeai că cine știe ce se 
întîmiplase. Așa a fost atunci 1a 
Plosca..." Var iată că, in sfirș't, in
trăm in sat. Tovarășul meu de drum 
a ținut să fie amabil pină la capăt și 
m-a condus la președintele colectivu
lui sportiv, Alexandru Stanciu. „De 
acum eu oi pleca", s-a scuzat el.

★
Mare și frumoasă este această co

mună care străjuiește hotarele raio
nului Roșiori. Aici trăiesc aproape 
3000 de suflete. Și mulți, foarte mulți 
dintre săteni găsesc timp aproape 
totdeauna să vină Și la terenul ce 
sport. Var nu pentru... fotbal, așa 
cum am crezut noi la început. In- 
chipuiți-vă că fotbalul nu se bucură 
de prea mare popularila'e in comuna 
Peretu / Oină și șahul — acestea sint 
sporturile, care stau la loc de cinste 
aici.

O P T I M I S M.
numărate fapte iot atît de grăitoare. 
Cînd astădl se joacă baschet (și încă 
de calitate') în comuna Rasiu, cînd 
in zeci de sate și comune din raioane 
ca Filiași, Tr.: Severin, Craiova sau 
Baia de Aramă au răsărit tot atîtea 
frumoase baze sportive, cînd la „Vu- 
minicile sportive" se stringe în jurul 
terenului de sport aproape întreg sa
tul nu poți să nu [ii optimist. Astăzi, 
în regiunea Craiova sini peste 120.000 
membri ai UCFS. Miine vor fi mult 
mai mulți. Poți fi sigur de acest lucrul 
Cu ani în urmă Maglavitul era o co
mună în care misticismul făcea rava
gii. S-au schimbat multe a
colo. Toată viața oamenilor. Și, 
o dată cu anii, an apărut la 
Maglavit și sportul. Despre jat'ma 
fotbaliștilor din comună s-a dus ves
tea nu mimai în tot raionul Calafat 
ci în toată regiunea. Tot așa de cu- 
noscuți sint și atlcții, voleibaliștii... 
Dar cite n-ar fi de spus despre spor
tul craiovean? Activitatea sportivă cu
noaște o dezvoltare uriașă la Electro- 
putere ca și la Șantierele Navale din

Am trecut pe la căminul cu'tm 
Toate mesele erau ocupate, iar in 
rul șahiștilor, sumedenie de... sap 
teri. „Se pregătesc pentru Spartachii 
— ne spunea președintele colecții 
lui sportiv — pentru că zilele ace^s 
vom deschide oficial întrecerile. Vr 
ea și în acest an sportivii din 
muna noastră să fie printre primii 
raion la întrecerile Spartachiadei 
iarnă. Și cred că vom reuși. P 
acum s-au înscris în competiție 1 
tineri și vîrstnici".

Stăm de vorbă ca Itie Sta cu 
hist de categoria a Il-a. Cumpu 
vorbă, Ilic Staicu ne-a spus că a, 
trecut aproape un sfert din part, 
panții la Spartachiadă s-au intre 
numai la șah. „Pe mulți ne api 
miezul nopții, dar nu ne îm 
ram să părăs'm mesele de joc. Și 
a completat zîmbind inimosul șthist 
cred că și anul acesta se va înlhrii 
la fel". Mi-am dat seama că Hie St 
cu avea dreptate. Atenția cu care 
hlștii mutau piesele sau urmăreau t 
putele ne-a 'încredințat că in corni 
Peretu cifra de 1100 participant 
Spariachiada de iarnă a tineretului 
deveni o realitate.

Firește, întrecerile sportive nit 
vor mărgini doar la șah. Schiul, g. 
nastica, trinia, tenisul de masă și 
lelalte discipline cuprinse in regi 
ment vor atrage deopotrivă m 
sportivi din comuna Peretu. 
t'vul nostru sportiv — ne Sfxtt. 
Alex. Stanciu — dispune de un nur 
suficient de materiale și echipam 
de iarnă".

Șahiștii, luptătorii, jucătorii de 
nis de masă, halterofilii, gimnaștii : 
patinatorii se vor prezenta in cur 
la start. Le dorim succes /

R. CĂLARAȘANI

gafeea sau în cele din Oltețu, în ; 
Iile din Craiova... E justificat, d 
optimismul activiștilor spor’ivi cri 
veni. Acolo unde astăzi sint o s 
de sportivi vor fi miine două sute, 
tr-un an, sportul craiovean — re 
cel din toate celelalte regiuni ale ț 
— va face mari pași înainte pe c 
mul continuei sale dezvoltări.

E bine să fii optimiști Atît insă 
ajunge. Pentru realizarea lucrurilor 
care ți le-ai propus trebtile să mane 
cu pasiune, cu dragoste și pricep 
F. nevoie să învingi greutăț. Trei 
să fii in pas cu vremea. Să înveți 
la alții și la rîndul tău să înveți 
alții. Să studiezi neîncetat/

Toate aceste lucruri le cunosc l 
activiștii sportivi din regiunea Crai 
și sînt deciși să le aplice in prad 
pentru ca dorințele și glodurile 
de astăzi, pline de optimism, să /x 
deveni miine fapte!

Un asemenea optimism sănătos, j 
priu vremurilor noastre noi, trebuie 
călăuzească în muncă pe toți activ 
sportivi d,n țara noastră.

• _= d. g-. =



„Colectiviste
lucind șah"

tt tai pil sie Măriți Biro... O tînără sportivă 
care se afirmă :

'Pornisem spre fabrica Porfeianul din 
Cluj deciși să scriem un reportaj des
pre activitatea sportivă din fabrică 
fi... iată că subiectul este altul.

Ce ne-a determinat să ne schimbăm 
'planul? U na din paletele Măriei Birol 
Și nu aceea cu burete, care i-a adus 
înalte victorti și satisfacții sportive, ct 
alta, pentru ștăpinirea căreia talentul 
sportiv nu este suficient. O paletă de 
pictor!

Era așezată cuminte, pe o masă cu 
'minunate b'belouri de porțelan, pe a 
căror suprafață fină Maria Biro pic
tează cu măiestrie pasteluri miniaiu-

fn atel'erul de decor al fabricii Porțe
lanul, Maria Biro lucrează ore întregi 

cil paleta de pictor...

rate, de o rară gingășie. In această 
lume a culorilor și a imaginilor gra
țioase, am tntilnit-o pe binecunoscuta 
noastră jucătoare de tenis de masă...

— Sincer vorbind, e o surpriză! Nu 
ne închipuiam că în viața dvs. mai 
există și o a doua paletă.

•— De fapt, ne răspunse Maria Biro, 
depinde la care din eie vă referiți. Cea 
mai veche pasiune a mea este pictu
ra... Paleta cu burete mi-a devenit dra
gă mult mai tîrziu.

Stind de vorbă cu Mania Bird am 
avut o altă surpriză: ea joacă tenis de 
masă doar de cițiva ani și numai da
torită talentului ș. perseverenței a 
reușit tn scurtă vreme să obțină re
zultate remarcabile. Cit despre pictură, 
povestea este mai veche. Durează de 
pe vremea cind Maria Biro nu știa... 
să scrie. In schimb, mizgălea — spre 
disperarea părinților — tot ce întilnea 
in cale. loaca aceasta cu culorile a- 
nunța insă talentul care mai tîrz'u 
s-a dezvoltat viguros. Astăzi, proas
pătă absolventă a Institutului de arte 
plastice „Ion Andreescu" din Cluj este 
o pictoriță ale cărei erecții sini apre
ciate de tovarășii săi de muncă din 
secția decor a fabricii Porjclanul, ca și 
de cercurile artistice.

In afara lucrărilor pe care le-am 
văzut cu prilejul acestei vizite, am a- 
jlat că anul acesta Maria Biro a pic
tat pe o vază o sugestivă imagine a 
felului tn care clasa muncitoare din 
țara noastră sărbătorea ziua de 1 Mai 
pe vremea regimului burghezo-moșie- 
resc. Lucrarea s-a bucurat de un fru
mos succes.

CALIN ANTONESCU

Elisabeta. Polihroniade
Elisabeta Polihroniade... Pentru mulți 

dintre iubitorii de șah numele acesta 
poate crea nedumeriri. Ca totdeauna 
cînd o sportivă, după ce a trecut pe 
la ofițerul stării civile, apare cu alt 
nume în coloanele ziarelor... Dar dacă 
spunem Elisabeta Ionescu, așa cum o 
cunoșteam pînă de curînd pe Elisa
beta Polihroniade, atunci confuziile 
sînt definitiv înlăturate.

Cine n-o cunoaște pe „Lili", fata a- 
ceea slăbuță, cu ochi vioi, aplecată 
deasupra tablei cu figuri albe și negre, 
mereu în căutarea mutării cîștigătoa- 
re ?... Parcă fără dînsa nici nu este 
de conceput un turneu feminin de șah, 
așa cum ne-am obișnuit de aproape un 
deceniu, de cînd urmărim campionatele 
republicane ale șahistelor noastre. îm
preună cu tînăra mișcare șahistă fe
minină din țara noastră a crescut și 
această talentată jucătoare.

/ um Elisabeta Ionescu-Polihroniade 
culege laurii consacrării. In meciul 
R.P. Polonă — R.P. Romînă, care se 
desfășoară în aceste zile la Sczeczin, 
ea a realizat norma de maestru, cîș- 
tigînd toate partidele din primele 
șase runde.

O victorie a talentului, dar și a se
riozității... Aceeași seriozitate cu care 
Elisabeta Polihroniade își pregătește 
examenele la Facultatea de filozofie a 
cărei studentă este.

RD. V.

Am încercat o reală satisfacție a- 
tunci cînd, vizitînd Galeriile de Artă 
din bd. Magheru, am întîlnit un ex
presiv tablou executat de pictorița 
Cici Constantinescu. Tabloul repre
zintă un grup de tinere țărănci mun- 
c'toare jucînd șah. Deși pînă acum 
a avut puține tangențe cu domeniul 
sportiv, pictorița Cici Constantinesc'u 
nu a rămas nici ea departe de aceas
tă puternică realizare socială pe care 
o constituie, la noi sportul și a abor
dat, cu sfială la început, acest do
meniu care-i extinde cîmpul de inspi
rație. Pinza pe care o reproducem a 
fost realizată în tirnfa unei documen
tări prin părțile Săliștei Sibiului. „La 
căminele culturale puteai vedea dese

ori imagini ca cea de față, ne spu-* 
nea artista. N-am rezistat tentației 
de a prinde pe pinză, tn culori v'i, 6 
dovadă at it de gră'toare a vieții 
sportive care a pătruns adine irt 
satele noastre".

Este iiiteresrnt de arătat că picto
rița intenționează să dea la iveală și 
alte asemenea lucrări. Ne-a arătat, 
de altfel, un nou „ulei", în stadiu dai 
finisare, înfafșînd o fază de rugbL 
La expoziția interregională din pria 
măvara anului viitor, Cici Constan-» 
t.nescu promite să fie prezentă cit 
alte cîteva subiecte sportive, în ve
derea cărora și-a expr’mat hotărîreat

în timpul liber paleta de tenis de 
masă își cere și ea „drepturile" 1

se documenta temeinic. In pre- 
și-a îndreptat atenția spre na-< 
lucru lesne de înțeles: cei dai 

ai ei sînt pr’ntre cei mai frec- 
vizitatori ai bazinului acoperit 
Floreasca.

Handbalistele da la fabrica „Proletarul roșu" Bîrlad
Și munca a continuat cu mai multă 

ambiție, toate fetele fiind dornice să 
arate că merită încrederea colectivu
lui. Principala „armă" a handbaliste
lor de la „Proletarul roșu" avea să 
fie puterea de luptă. Cu această 
„armă" au ieșit ele victorioase în 
multe întreceri amicale și, apoi, în 
1957 au reușit să cîștige campionatul 
orășenesc 1

—■ In schimb, anul acesta, ne spu
nea căpitana echipei, n-am putut re
edita performanța din 1957. Abia am 
ocupat locul 4. Important este însă 
faptul că fetele noastre cunosc cauzele 
comportării mai slabe 
pionat — o scădere a 
gătire, o subapreciere 
Așa că, pe viitor...

Intr-adevăr, cît de 
să-ți dai seama de cauza greșelilor 
săvîrșite. Invățînd din aceste greșeli, 
handbalistele de la „Proletarul roșu" 
sînt convinse că pregătindu-se cu toa
tă sîrguința, îți anul 'viitor se vor pu
tea situa, din nou, în fruntea echipe
lor din orașul 
calea deschisă către competiții supe
rioare, la nivel raional, regional și — 
de ce nu ?

— De fapt, ideea formării unei echi
pe de handbal nu-mi aparține exclu
siv... Și Maria Rusu, și Lucia Baciu, 
și alte fete gîndeau ca și mine : și 
la noi în întreprindere se poate alcătui 
o echipă 1...

...Așa a început să-și depene pove
stea tînăra muncitoare Silvia Ionescu, 
mașînistă la întreprinderea textilă 
„Proletarul roșu" din Bîrlad, căpitana 
echipei. Cele trei fete au găsit repede 
adepte pentru handbal. Nu 11 cite se 
cereau pentru alcătuirea unei echipe, ci 
un număr cu mult mai mare. E drept 
că aveau și de unde alege : întreprin
derea număra cîteva sute de munci
toare, în maporitătea lor tinere, ro
buste, amatoare de sport.

Pregătirile le-au efectuat, mai în- 
tîi, singure. Multe dintre ele cu
noșteau cite ceva din „tainele" acestui 
sport, urmărind deseori întrecerile echi

Me daliile Elenei Teodorescu..,
Medaliile multiplei noastre campioa

ne, Elena Teodorescu... Fiecare din 
ile reprezintă un moment deosebit, 
legat de amintiri plăcute despre orașe, 
arietene, bucurii și satisfacții sportive. 
E greu să alegi dintre ele pe cele 
nai dragi. S-o lăsăm pe însăși pose
soarea lor să facă acest lucru.

de campioană absolută 
oară consecu- 
cucerit supre- 
feminină din 
ani numele ei 
clasamentelor 

gimnastică.
cînd este în luptă 
Teodorescu nu se 
clipele de maximă 

totuși liniștită. Știe 
sînt prietenele, co-

...Medalia 
a țării. Pentru a patra 
:iv Elena Teodorescu a 
rnația în gimnastica 
țara noastră. De patru 
:ste trecut în fruntea 
rampionatelor de

De fiecare dată 
lentru titlu Elena 
dinte singură. In 
Seordare ea este 
:ă alături de ea 
egele din echipa C.S.U.: Sonia lovan, 
elena Dobrovolschi, Uta Poreceanu, 
Anastasia Ionescu. Și după victoria 
lin acest an, ele au fost primele care 
iu felicitat-o. Le-am întîlnit acasă 
a Elena Teodorescu, privind noile 
medalii cucerite de campioană, de 
prietena lor. Apoi, ele și-au împărtă
șit unele altora impresiile asupra 
campionatelor recent încheiate. Nu 
și-au cruțat susceptibilitățile arătîn- 
du-și deschis atît părțile bune Cît și 
mai ales, lipsurile manifestate în evo
luțiile fiecăreia. Au stăruit asupra 
tografiilor, asupra comentariilor 
presă, tar după ceasuri întregi 
rodnice și pasionante discuții 
plecat acasă cu sentimentul că prie
tenia lor s-a întărit și mai mult.

O altă medalie... Locul II la „Cupa 
Europei" — unul din marile ei suc- 
jese. Medalia aceasta îi amintește de

pelor din localitate. Apoi au fost aju
tate de profesorii de educație fizică 
din școli, de instructorii sportivi din 
celelalte colective. După o muncă asi
duă de mai multe luni, echipa înce- 

■ puse să se închege. Se mai vădeau 
însă unele greutăți în omogenizarea 
echipei ; execuțiile tehnice mai trădau 
încă destulă stîngăcie. Totuși, tinerele 
muncitoare n-au descurajat. Mai pu
teau oare renunța la înfăptuirea a- 
cestei idei, acum cînd tovarășele lor 
de muncă se interesau tot mai 
proape de „soarta" echipei ?

■— Fetelor, le-a spus într-o 
munista Ruxandra Popescu, de 
ția I. Ați făcut atîta zarvă cu 
asta 1 Trebuie neapărat s-o scoateți la 
capăt 1

La îndemnurile muncitoarelor din 
întreprindere s-au adăugat încurajările 
și sprijinul secretarului organizației de 
partid, tov. Gh. Dimofte.

— Vreau să aud, foarte curînd, că 
sînteți cele mai bune jucătoare din 
oraș, le-a spus.

La fel de încrezător în perspectivele 
echipei s-a arătat și președintele co
lectivului sportiv, tov. Ion Coșniță, 
aproape nelipsit de la programul da 
pregătire a tinerelor handbaliste.

îndea-

zi co
la sec- 
echapa

Potrivit sarcinilor trasate de partid 
și guvern, UCECOM-ul a acordat o 
deosebită atenție sprijinirii și dezvol
tării continue a mișcării sportive din 

gîn-k cooperația meșteșugărească. Prin ofi- 
de 1 ciul de cultură fizică și sport, 
cît 1 UCECOM-ul a organizat un cursul a- 
lar nului 1958 campionatele interne ale 
_ 1 cooperației meșteșugărești, completînd 
in { perioadele de pauză din campionatele 
și j republicane cu acțiuni menite să asi- 

fac a fiure un caracter continuu activității 
cuceresc / sportive.

In acest an au fost organizate cam
pionate interne la box, baschet, fot
bal, popice, tir, tenis de masă, volei 
și gimnastică. Aceste competiții au 
atras pe terenurile și în sălile de 

noi.C sPort, numai în prim» etapă, circa

din acest cam- 
ritmului de pre- 
a adversarelor.

important este

Bîrlad, pentru a avea

chiar republican 1

fo- 
diti 
de 
au

prietenia care o leagă de marea cam
pioană sovietică, Larisa Latînina. Le- 
nuța și Larisa corespondează cu regu
laritate, își împărtășesc una alteia 
gîndurile, își destăinuie planurile de, 
viitor. O scrisoare de la Larisa este’ 
o bucurie pentru Elena Teodorescu) 
și prietenele ei. Campioana olimpică 
le vorbește întotdeauna de antrena-) 
mentele ei, le trimite fotografii, în- 
fățișînd-o executînd noi figuri. j

...Cea mai dragă medalie este tot
deauna aceea care ți-a adus satisfac
ția supremă. Pentru Elena Teodorescu 
aceasta este medalia de bronz cucerită 
la Jocurile Olimpice de la Melbourne. 
Privind-o Elena Teodorescu se 
dește, firesc, și la planurile ei 
viitor: „Doresc să mă prezint
mai bine la viitoarele concursuri 
„Cupa Europei" — ediția a Il-a 
de la Varșovia, la campionatele 
ternaționale ale țării noastre, ca 
la toate celelalte concursuri. Vă 
o mărturisire: aș vrea să 
titlul de campioană absolută a țării 
încă cinci ani de acum încolo... Nu 
de alta, dar ca să am o colecție de 
10 medalii 1 Spectatorilor care mă) 
încurajează cu atîta dragoste la fie-, 
care concurs te promit exerciții i.„i, _ . . ...
mai grele, mai frumoase. Și pentru/ 30.000 cooperatori. Astfel, la campio- 
că sîntem aici mai multe gimnaste^ natul de fotbal au participat 350 echi- 
din lotul republican îmi permit să iau, * *
un angajament colectiv: vrem ca în 
anul preotimpic 1959 să ne pregătimta!ît în ceea ce privește numărul mare 
cît mai bine pentru a nu înșela dorin-/al echipelor participante cit și în 
țele zecilor de mii de iubitori ckA creșterea nivelului tehnic al echipe- 
sport care vor să ocupăm un loc cît/‘°r- Prima etapă, pe colective, a atras 
mai bun Ia viitoarele Jocuri OlimpiceY3 startul întrecerilor de volei 480 
de la Roma". C echipe (din care 127 echipe feminine),

/ numărul participanților fiind de peste
STAN TUDOR \ 4000. De asemenea^ peste 4000 coope-

pe, iar campionatul de volei a înre
gistrat în acest an un succes deosebit

ratori au luat parte la campionatele 
de tir ale cooperației meșteșugărești.

Pe linia sportului de performanță, 
UCECOM-ul sprijină intens activita
tea celor 33 echipe divizionare pre
cum și activitatea competițională la 
sporturile individu-de. Ca urmare, 
multe echipe au obținut rezultate re
marcabile impunîndu-se în mod deo
sebit Voința Sibiu la handbal, Voința 
Orașul Stalin la baschet feminin și 
altele.

UCECOM-ul a organizat și nume
roase întâlniri internaționale priete
nești. Astfel, echipa de volei a parti
cipat în cursul lunii iulie la un tur
neu în R. P. Ungară, rlaturi de 
echipele D.H.P.K. Leipzig, M.T.K. și 
Spartacus din Budapesta. De aseme
nea-, echipele reprezentative de box 
și volei ale cooperației meșteșugărești 
au maî susținut întîlniri în R. P. 
Polonă și au primit vizita echipei de 
tenis de masă Spartacus din R. P. 
Ungară și a echipei de handbal Start 
din R. P. Polonă, reușind să cîștige 
toate întîlnirile.

Pe plan intern trebuie să mai adău
găm și realizările obținute, prin in
troducerea gimnasticii de producție 
la cooperativele d:n Timișoara, Bo
toșani, București etc.

O pictoriță se apropie de sport des
coperind într-iin cămin cultural să
tesc o temă care a emoȚonat-o ./.’o-1 
lectiviste jucînd șah". Iată o urmare 
firească a revoluției culturale din pa
tria noastră.

Tinere de Sa
orașe și

Participați în 
cît mai mare 
trecerile din

sate!

numdr 
la în- 
cadrul 

Spartachiadei de Iarnă
a Tineretului!

>

In cursul lunii august 1958, UCB4 
COM-ul a organizat 
COM" la ciclism, la 
parte 54 alergători.

întrecerea pe echipe 
gată de Voința București iar la Im* 
dividual primul loc a revenit tot unui 
sportiv de la Voința: Ion Braharu.

UCECOM-ul a acordat fonduri în 
cursul anului 1958 colectivelor și clu
burilor sportive pentru ca acestea să 
poată desfășura o activitate susținută- 

lu anul viitor, toată atenția va fi 
acordată amenajării de baze sportiv* 
simple, spre a se evita cheltuirea unor 
importante sume pentru închirierea' 
terenurilor sau construirea lor. Tot-* 
odată se va pune un accent deosebit 
pe repararea echipamentului și mate
rialului sportiv existent.

„Cupa UCB-» 
care au luat

OCTAVIAN TU HAI
șeful oficiului de cultură fizici 

din UCECOM



După ultimele jocuri de baschet

i)in nou despre
' După 8 etape, situația echipelor fe- 
fa'inine din fruntea clasamentului tu
rului campionatului republican este a- 
proape clarificată. Voința Or. Stalin 
îdeține primul loc și după toate proba
bilitățile va fi campioană a turului. 
I>a egalitate de puncte cu ea se aliă 
Olimpia, care, alături de Constructo
rul, va lupta în retur pentru „detro
narea" Voinței.

La băieți, Olimpia 
jneînvinsă, dar mai 
două meciuri dificile: 
bălă, la Dinamo) și 
lată clasamentul la zi:

continuă să fie
are
cu

cu

de susținut 
CCA (sîm- 

Știința Cluj.

FEMININ

I X Voința Or. Stalin
1 2. Olimpia București

8701 303:208 22
8701 466:335 22

I 3. Progresul București 8611 388:326 21
| 4 Constructorul Buc. 8 6 0 2 4Câ»:llS8 20
1 :5. AHmo.Ttara Tg. Mureș 8413 338:324 17
( 6i. C.S. Oradea 8404 42P:4O2 16
! Rap d București 8404 £63:339 16
| «. C.C.A. 8305 304:401 14

S CSU București 8305 283:344 14
IO Voința Oradea 8 2 0 6 333:4-13 12
-SI. Voința Tg. Mureș 8107 326:434 10
12. Clubul școlar Timiș 8008 269:408 8

MASCULIN

i 1. Olimpia București 8 8 0 0 522:417 24
“I 2. Știința Cluj 8602 559:495 20

1 3. C.C A. 7601 562:411 19
1 4. Metalul MIG 8 5 0 3 506:459 18
1 5. Dinamo Tg. Mureș 8404 557:497 16
| 6 Dinamo București 7412 398:351 16
I 7. Rapid București 8404.1 2:494 16
i 3. Dinamo Oradea 8314 553:490 15

S. Știința Timișoara 8206 377:533 12
10. Voința Iași 8206 481:591 12
11. Toit'nbU'l Galați 8 2 0 6 44.1:562 12
32_ Cetatea Bucur 8 0 0 8 407:500 8

r
Procentajele, din 

ii
nou la ordinea 

zilei

Dacă in primele etape ptocentajele 
Scăzute puteau fi puse pe seama lipsei 
«le jocuri, acum, după opt etape, va
loarea lor necorespunzătoare trebuie 
iă dea de gîndit. Din calculele făcute 
In cinci meciuri (patru de fete și unu 
•de băieți), doar cîteva procentaje sînt 
bune sau mulțumitoare: cele realizate 
-de Constructorul: (44% la cele din 
.acțiune și 70% la libere), cel înregis
trat de Metalul MIG la aruncările li
bere (86,66%), de Olimpia (băieți) la 
aruncările din acțiune (41,50%), de 
Olimpia (fete) la aruncările din ac
țiune (50%), de C.S.U. la aruncările 
libere (77,70%) și de Voința Orașul 
Stalin la aruncările din acțiune (50%)'. 
In rest procentaje slabe sau total ne- 
ccrespunzătoare: Olimpia (băieți)
57,50% la aruncări libere. Rapid 30% 
(aruncări din acțiune) și 52,10% (a- 
rnncări libere), CSU 30% (aruncări 
<kn acțiune), CCA (fete) 24,10% (a- 
runcări din acțiune) și 25% (aruncări 
libere), Alimentara Tg. Mureș 20,70% 
([aruncări din acțiune) și 32% (arun
cări libere) ș.a.m.d.
■ Firește această situație nu poate de- 
cît să îngrijoreze, cu atît mai mult cu 
cit slabele procentaje se datoresc unor 
greșeli mai vechi și anume:

— incorecta însușire a procedeelor
tehnice,• -

— insuficienta îndemînare în exe
cuția procedeelor tehnice;

impreciziei aruncărilor la coș
— „sărăcia" procedeelor 

de aruncare însușite de 
jucători și jucătoare;

•— nervozitatea 
vă;

— insuficienta 
trare;

— neîncrederea 
rilor în propriile 
sibilități;

— alegerea nepotrivită 
a locului și momentului 
de aruncare.

Acestea sînt doar cîte
va aspecte, dar ele 
oglindesc insuficienta pre

gătire a baschetbaliș- 
tilor în direcția arun
cărilor de la senii-distanță 
și distanță. Pentru că, tre
buie precizat, procentajele 
scăzute sînt cauzate toc
mai de numeroasele ratări 
ale acestor aruncări. Iată 
de ce adresăm din nou un 
apel antrenorilor și jucă
torilor, pentru a insista în 
cursul pregătirilor asupra 
necontenitei îmbunătăț'ri 
a procentajelor aruncări
lor de la semi-distanță și 
distanță, a căror impor
tanță considerăm că nu 
mai e necesar să o sub
liniem.

excesi-

concen-

jucăto- 
lor po-

D. STÂNCULESCU

Tinerii schiori se pregătesc

In ciuda eforturilor făcute de Anca Riureanu, Ana 
IIar alambic, venită pe contraatac, va arunca la coș 
fi va înscrie, (lază din meciul Olimpia—C.S.U.).

(Foto: Gh. Dumitru)

pentru noul sezon
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Se știe că schiul are ca principal 
obiectiv în actualul sezon angrenarea 
cit mai multor tineri in activitatea 
organizată, ' învățarea mersului pe 
seni de către mii de cop’i și tineri și 
promovarea cu curaj a elementelor ta
lentate. Am scris de curînd despre 
masiva campanie de învățare a schiu
lui de către copii și tineret prin or
ganizarea a 100 centre de instruire, 
despre sprijinul acordat de conduce, 
rea U.C.F.S. prin federația de spe
cialitate pentru asigurarea bazei de 
masă a acestui frumos sport. In rin- 
durile de mai jos ne vom ocupa de 
activitatea ce se duce pentru instru
irea unor tineri schiori care după 
cîțiva ani de practică, au ajuns in 
pragul maturității,' în ajunul afirmării.

1959. Tabăra de tineret este alcătuită 
din 40 de schiori,' printre care: Aj}- 
dica Bucur, Mihaela Ghioarcă, EdSh. 
Horvath, Ana Scherer, Zorită Suciți; 
Bătușaru, Sulică, Văcarii, Gorog,, 
Sandru, la probele alpine, Marcela 
Bratu, Balaș Iolanda, Eca'.erh.a Șu-\ 
peală, Rășină, Bogdan, Sumedrea; 
Vilmoș, Cincu, la fond, Biircțea, Vr-il 
șan. Kiss, la sărituri etc. Pregătirile', 
sînt conduse de antrenorii Marin Ni-j 
culescu, Vasile Bobiț (alpine), AL,' 
Burchi, V. Olteana (fond) și D. Bren- 
ci (sărituri). 4

Școala de tîneret...

Tabăra de tineret...

...organizată de Federația Romînă 
de Schi-bob și-a început activitatea 
de la'5 decembrie, în Buoegi,și după 
două săptămîni se va ,,muta“ în Pos
tăvar. Din această tabără fac parte 
elemente talentate care s-au afirmat 
în ultima vreme ca autentice spe
ranțe. Majoritatea componenților sînt 
juniori care intră în planul de pers
pectivă al federației, pentru Olimpiada 
din 1960. In plus, cei mai dotați vor 
fi selecționați pentru a completa lo
tul republican de tineret pentru con
cursul internațional denumit „Gupa 
Tineretului", care se va desfășura la 
Poiana Stalin, între 6—8 februarie

..ide la Baia Mare 
activitate. Cei 48 de
12 fete, se pregătesc sub conducerea, 
antrenorului I. Covaci. Antrenamen— 
iele pe „uscat" au început de multă 
vreme și căderea zăpezii va găsi pe, 
tinerii schiori intr-un stadiu de pre
gătire avansat. Această școa’ă are n 
frumoasă tradiție și din rindurile ei 
s-au ridicat elemente fruntașe ca An-i

se află în plinii 
elevi, dintre care-'

Reprezentativa noastră de rugbi, în noua sa alcătuire,
a dat satisfacție

Legătura telefonică cu Catania tn- 
tîrzia duminică seara, din cauza unei 
defecțiuni tehnice. Intîrzierea a avut 
darul de a spori emoția celor care aș
teptau cu nerăbdare rezultatul meciu
lui de rugbi din Italia. Era o emoție 
firească, asemănătoare nelin'ștei di
naintea unui examen greu. Ge-or fi 
făcut băieții la Catania ? Au rezis
tat ei oare masivei înaintări a italie
nilor, cunoscută pentru forța ei de 
joc ? Or fi trecut ei cu bine acest di
ficil examen internațional, de care 
se legau multe speranțe ? Răspunsul 
nu avea să întîrzie multă vreme. La 
celălalt capăt al firului vocile cunos
cute ale conducătorilor și jucătorilor 
roniîni aveau să ne dea pe rînd' pri
mele date în legătură cu această dis
putată partidă.

Rezultatul tehnic, favorabil italieni, 
lor (6—3), l-ați aflat din ziarul nos
tru de ieri. Cunoașteți, de asemenea, 
condițiile în care a fost realizat a- 
epst scor. Așa că nu vom mai reveni 
asupra lui. Se cuvine, totuși, , șă insis
tăm asupra cîtorva fapte, care se 
desprind chiar dintr-o analiză su
mară asupra meciului de la Catania.

1. Echipa Rominiei — cu 5 jucă
tori . care nu mai participaseră in în- 
tîlniri irderțărt (Al. Ionescu, Melinte,

Graur, Stanei#, Nlculescu) — a fă
cut față cu succes unui adversar pu
ternic, lăstnd o bună impresie tuturor 
cunoscătorilor. In general, formația 
noastră — in alcătuirea de la Cata. 
nia — a confirmat astfel speranțele 
puse în ea. Este, totodată, interesant 
de subliniat că pentru prima dată au 
jucat în echipa reprezentativă doi 
rugbiști din provincie: Melinte de ta 
Const motorul Birlad (care anul a- 
cesta a promovat In categoria A) și 
Al. Ionescu de la C.F.R. Buzău (din 
categoria B). Acest lucru denotă 
creșterea valorii generale a rugbiului 
nostru, ceea ce vorbește de la sine 
despre frumoasele perspective care-i 
stau in față. Dacă la cei cinci debu- 
tanți mai adăugăm și pe ceilalți ju
cători tineri (Teodorescu, Barbu, Zlă- 
ioianu), vom vedea că naționala noa
stră este mult schimbată față de tre
cut.

2. O caracteristică firească unei a- 
semenea formații tinere a fost ma
rea ei putere de luptă. Dind dovadă 
de un cald patriotism, sportivii ro
mi ni au acționat cu multă energie 
de-a lungul celor 80 mi rude, cucerind 
simpatia spectatorilor, care i-au a- 
p'audat adeseori la scenă deschisă.

3. Față de aspectul general al me
ciului (am dominat majoritatea tim-

pulul), față de superioritatea tehnică 
a înaintării noastre, meritam — după 
părerile anonime ale specialiștilor — 
cel puțin un rezu'tat de egalHa'e.

4. In fine, jocul bun prestat de îna
intașii romtni. Deși inițial se credea 
tn superioritatea înaintării italiene 
(mult mai masivă și mai rutinată), 
pe teren lucrurile au sfat altfel. Do
vedind o mare voință și un elan de nestă- 

' vilii, rugbișlii romtni i au dominat 
pe italieni într-Un compartiment tn 
care aceștia își puneau mari speran
țe. Datorită efortului furnizat de îna
intașii romtni, nu ni s-a marcat, de 
altfel, nici o încercare.

Față de toate aceste prime eonsi- 
derațiuni, se poate aprecia că ,,cinci- 
sprezecele" nostru reprezentativ a a- 
vui o comportare meritorie, menită a ne 
dd noi speranțe pentru anul viitor, pe 
care l-am dori mai bogat tn noi 
succese de prestigiu ale rugbiului 
nostru. (D.C.)

lon Bogdan, campionul republican de 
juniori la 10 km. fond, participă la 

tabăra de tineret.

loeif 
--------------  ---------.—_ în rin- 
durile elevilor școlii se află alte nume
roase elemente talentate, de mari per
spective, ca Tiberiu Buchmann și Ma-. 
ria Habina. Corespondentul nostru VJ 
Săsăranu, care ne-a relatat veștile 
din Baia Mare, își încheie scrisoarea 
arătind că datorită muncii antrenorul 
lui și sprijinului acordat de comi
sia regională, tinerii schiori vor pute^ 
să se pregătească în cele mai b. 
condiția ni.

drei Gdrog, Edith Horvath, 
Bencsik. In momentul de față,

Cu antrenorul F. Paneth 
despre campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Scandinaviei

Ce sînt cercurile d
Paralel cu constituirea organizați

ilor locale de turism, a început și 
znunca de înființare a cercurilor de 
turism, unitățile organizatorice de 
bază ale „Asociației Turiștilor" din 
K.P.R. Ele sînt conduse și îndrumate 
In activitatea lot de organizațiile lo
cale de turism

1 Constituirea cercului de turism

Cercul de turism este organul me
in it să îndrume și să conducă acti
vitatea turistică și alpină dintr-o în
treprindere, instituție, cooperativă, 
școală, facultate etc.

■ In vederea constituirii cercurilor de 
birism, trebuie dusă mai întîi munca 
•de înscriere în „Asociația Turiștilor", 
înscrierea se face pe baza completării 
unei cereri-tip de înscriere. Formula
rele vor fi ridicate de la Consiliul 
Provizoriu al Organizației Locale de 
către actualii responsabili de turism 
din întreprinderi.

Acolo unde s-au înscris mai mult 
de 10 membri, se trece la constituirea 
cercului. In cazul cînd numărul mem
brilor este mai mic de 10, se va ale
ge un organizator de turism. Cercul

de turism va fi constituit în cadrul 
adunării generale a membrilor „A.T.", 
în care se va alege și comitetul do 
conducere al cercului (format din 2-5 
membri,. în raport ' cu numărul mem
brilor din unitatea respectivă). Co
mitetul cercului este ales pe 2 ani, 
prin vot deschis în adunarea generală 
a cercului.

Comitetul de conducere a cercului 
sau organizatorul de turism își des
fășoară activitatea pe baza hotărîrilor 
adunării generale a membrilor cercului 
șl a directivelor Consiliului organiza
ției turistice, locale.

In atribuțiile comitetului cercului 
sau ale organizatorului de turism 
intră : organizarea de excursii și ac
țiuni turistice sau alpine; desfășurarea 
unei munci de. agitație și propagandă 
susținute pentru atragerea de noi mem
bri în asociație; educarea membrilor 
cercului în spiritul dragostei față de 
patrie, prin cunoașterea frumuseților 
țării, a monumentelor istorice din tre
cutul glorios de luptă al poporului 
nostru .și a realizărilor regimului nos
tru; încasarea taxelor de înscriere și 
a cotizațiilor — care trebuie depuse 
la organizația turistică locală.

In toată perioada de organizare, 
consiliile organizațiilor locale și 
cercurile de turism . trebuie Să orga
nizeze acțiuni în care să fie angrenați

e turism?
membrii „Asociației Turiștilor". Aceste 
manifestații trebuie să constituie și 
un prilej de atragere de noi membri.

Funcțiile în cadrul comitetului 
cercului

Comitetul cercului de turism este 
alcătuit dintr-un președinte, un se
cretar și responsabili de comisii. A- 
colo unde există o activitate mai 
dezvoltată, comitetul de cerc poate 
să organizeze, după nevoie, comisii 
ca: agitație și propagandă, alpină, 
tehnică etc. Aceste comisii vor avea 
aceleași sarcini și atribuțiuni ca și 
comisiile din cadrul consiliilor provi
zorii ale organizațiilor locale, însă la 
nivelul cercului de turism.

In vederea informării periodice a 
Consiliului Central al Asociației, or
ganizațiile locale trebuie să înainteze 
lunar Consiliului Central dări de sea
mă asupra activității', iar trimestrial 
rapoarte de activitate. Consiliul orga
nizației locale va primi la rîndul său 
date de la cercurile de turism.

Reamintim că fondurile „Asociației 
Turiștilor" se realizează din : taxe de 
înscrieri și cotizații, donații, venituri 
realizate în urma acțiunilor turistice 
și la bazele turistice etc- ■

Delegația sportivilor noștri care a 
luat parte de curînd la campionatele 
internaționale de tenis de masă ale 
Scandinaviei s-a înapoiat duminică 
seara de la Stockholm. La sosirea pe 
aeroportul Băneasa, am solicitat antre
norului F. Paneth, care a însoțit dele
gația noastră în Suedia, cîteva apre
cieri în legătură cu comportarea celor 
patru sportivi romîni.

— „Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Scandinaviei desfă
șurate recent în capitala Suediei, ne-a 
spus Paneth, au reunit la start pe cei 
mai buni jucători și pe unele din cele 
mai bune jucătoare din Europa, repre- 
zentînd nouă țări: R.P.U., Suedia, 
Franța, U.R.S.S., Danemarca, R.P.F. 
Iugoslavia, R.F.G., Norvegia și 
R.P.R. Aceste întîlniri care au avut loc 
la șapte probe: simplu masculin și fe
minin, simplu juniori, dublu masculin, 
feminin și mixt și echipe bărbați, ne-au 
adus satisfacția succesului perechii 
Maria Alexandru—Cobîrzan și a unei 
victorii a formației noastre masculine 
asupra selecționatei iugoslave cu 3—0, 
Cobîrzan l-a învins cu 2—0 pe Vog- 
rinc, de curînd campion internațional 
al R.P.F. Iugoslaviei, iar llarașztosi 
l-a întrecut cu același scor pe llaran- 
gozo. La dublu victoria ne-a revenii 
tot nouă. Au mai /ost însă și alte mo
mente cînd reprezentanții noștri au a- 
vut comportări meritorii, fiind uneori

la un pas de victorie. De pildă la sim
plu femei, Maria Biro a pierdut în 
sferturi de finală la Diana Rowe ca 
2—3, după ce a condus cu 2—1 la se
turi, iar în setul decisiv a avut 18—16, 
pierzînd cu 21—23. In același tur, Ma
ria Alexandru a fost învinsă cu 3—1 
de Simon. Apoi, la dublu femei, cu
plul Maria Alexandru—Maria Biro a 
fost eliminat în semifinale de perechea 
clștigătoare a probei, Tegner—Simon- 
In finala de simplu juniori, Cobîrzan 
a fost întrecut de suedezul Alser cu 
2—0 (18, 22) după ce a avut în setul 
doi 18—14.

La proba pe echipe, victoria finală 
a fost obținută de Suedia (Larsson; 
Borg, Melstrom) după ce a dispus 
pe rînd de echipele R.P.R. și R.P.U, 
(Berczik, Foldtj).

In afară de meciurile din cadrul 
campionatelor internaționale ale Scan; 
tiinaviei, sportivii noștri au mai sus
ținut încă două partide interechipe 
împotriva reprezentativelor masculine 
și feminine ale Suediei, în prima vic
toria revenind gazdelor, iar în cea de 
a doua țării noastre.

Valoarea arătată de sportivii noștri șl 
mai ales de Cobîrzan a făcut o frumoa
să impresie, fapt remarcat și de zia
rele suedeze.

Cit despre învățămintele căpătate cu 
prilejul acestor jocuri îmi voi permite 
să le arăt intr-un articol ulterior". J.



Văzute la o etapă de volei... [FOTBALUL ALBANEZ ESTE IN CONTINUU PROGRES
Despre jocul și jucătorii echipelor albaneze, viitori 

de la Sofia
parteneri la Balcaniade

f: L-am zărit duminică 
după-amiază în sala Di
namo, frămîntîndu-se pe 
scaun, pe prof. N. Tăr- 
chilă, antrenorul echipei 
C.C.A., în timp ce echipa 
sa dădea replica jucăto
rilor de la Voința. For
mația C.C.A. se comporta 
destul de slab și de a- 
ceea frămîntarea antre
norului Tărchilă era jus- 

; tificată. In acest meci, 
ca și în altele de altfel, 
tinerii jucători militari, 
nu au arătat tot ce pot. 
„La antrenamente fac 
combinații mai reușite, 

("joacă mai bine decît in 
1 meciurile pe care le dis
ipată în cadrul campiona
tului. Nu-mi pot explica 
.comportarea lor de azi", 
ine spunea după meci 
■prof. N. Tărchilă.

Exemplul echipei C.C.A. 
nu este însă singular. 
Sînt destul de multe e- 
chipele masculine și fe- 

i mi nine care nu reușesc 
6ă confirme în meciuri 
valoarea arătată la an-
trenament. Firește, an
trenorii lor sînt nemulțumiți. Nici pe 
jucătorii de la Dinamo București nu-i 
putem scuti de această observație. 
Deși au o pregătire tehnică și fizică 

■bună, (dovadă numeroasele faze de 
volei curat pe care le realizează cîte- 
odată), au destule căderi, jucînd ine
gal nu numai de la un set la altul, ci 
și în cadrul aceluiași set. Exemplul 
cel mai concludent îl constituie ' par
tida cu Victoria București, în care di- 
namoviștii (împreună cu învinșii lor) 
au realizat un joc de reală valoare 
în primul set al meciului, pentru ca 
apoi campionii să facă uneori greșeli 
elementare.

Etapa a VlI-a a mai scos în evi
dență și alte aspecte pe care le con- 

annăm în rîndurile de față. Este vor
ba de comportarea frumoasă pe pare 
a. avut-o tînăra echipă Voința Bucu
rești. Cei mai mulți dintre componenții 
ei sînt foarte tineri și de aceea putem 
spune că este echipa care „vine“ — 
bineînțeles dacă jucătorii se vor con
forma și în viitor sfaturilor antrenoru
lui lor, dacă se vor pregăti la fel de 
•bine și cu aceeași grijă ca și pînă 
acum.

Aceleași cuvinte frumoase, și pentru 
jucătorii de la Rapid București, care

Participare valoroasă în finala 
campionatului de șah al Capitalei
Sala Dinanro din Capitală găzdu

iește finala campionatului de șah al 
wașului București pe anul 1958.

Competiția reunește un lot valoros 
ie jucători, promițînd o luptă aprigă 
u interesantă, lată de altfel lista 

cipantilor în ordinea tragerii la
1. Gh. Rotaru, 2. C. Botez, 3.

NOTE 
tatr&noriil și elevul, 
certați cu disciplina!

Se părea la un moment dat că V. 
lohanciuc (Voința) care de-a lungul 
aseului a alergat de o manieră im- 
resionantă, va cîștiga proba rezer- 
»fă juniorilor în cadrul cupei „Spor
ii popular" la ciclocros. Dar la de- 
>araj, în loc să facă apel la ultimele 
■surse fizice, el a uzat de mijloace 
•permise pentru a-și menține întîie- 
■tea în lupta directă cu principalul 
«u adversar, T. Ohanesian (C.C.A.) 
i cazul respectiv, chiar și necunos- 
terii în materie și-au dat seama că 

Cohanciuc și-a jenat adversarul, 
M«t era gata-gata să-l răstoarne între 
ectatori. Ce a urmat? In mod just 
rhil l-a descalificat pe Cohanciuc 
:esta nu numai că nu a vrut să re- 
noască greșeala, ba a mai adus și 
ave insulte corpului de arbitri. Ati- 
dinea nesportivă a juniorului V. Co- 
nciuc a ieșit mai mult în relief în 
oinentul în care el a continuat să 
i»ă ieșiri necuviincioase față de or- 
nizatori chiar și în prezenta antre
nului său Al Sotneșan. Spre sur- 
nrferea generală, antrenorul Al. So- 
?șan nu a luat nici un fel de pozi-

Ce denotă atitudinea lui V. Co- 
nciuc ? I n primul rînd că este certat 

disciplina; în al doilea rîntf că
: apucături învechite pe care nu mal 
•im să le vedem astăzi pe terenurile 
astre de sport. Dar și mai grav 
e faptul că cei care răspund de creș- 
ea și educația lui (îndeosebi antre- 
rul) nu reprimă pe loc astfel de 
iri...

TR. 1.

Fază din meciul Rapid — Combinatul Poligrafic 
București.

(Foto: I. Mihăică)

au făcut la Orașul Stalin o frumoasă 
propagandă pentru volei; tinerii ju
cători de la Cetatea Bucur — la fel 
de bine pregătiți ca și cei pe care i-au 
înlocuit în meciul cu C.S.M.S. Iași; 
Victoria București — o echipă cu com
portări surprinzător de bune, dar — 
din păcate — cîte o dată și surprinză
tor de slabe; în sfîrșit, cuvinte fru
moase pentru Știința Cluj și Construc
torul București, care au realizat un 
volei de calitate .

Cu unele excepții (Someșul Cluj, 
Metalul M.I.G., Rapid București, Com
binatul Poligrafic București), echipele 
feminine au rămas și de data aceasta 
corijente, Corespondentul nostru Gh. 
Măzgăreanu ne spunea duminică sea
ra la telefon că meciul Voința Orașul 
Stalin — Voința Sibiu a fost destul 
de slab, realizîndu-se puține faze de 
calitate. Constatarea e mai veche — 
mai ales în ce privește echipa din Si
biu, în trecut una din formațiile frun
tașe ale voleiului nostru feminin.

Asupra inconstanței în comportare 
de care vorbeam la începutul acestui 
articol, ca și despre unele probleme 
ale voleiului nostru feminin vom mai 
reveni.

Al. Pavlov, 4. Al. Rădulescu, 5. O. 
Pușcașii, 6. E. Nacht,.2. V. Georgescu. 
8. Gh. Gavrilă II, 9. Gh. Gavrilă I,
10. II. Kapuscinski, 11. T. Stanciu. 
12. L. Țucă, 13. 8. Olteana, 14. B. 
Menas, 15. V. Urseanu, 16. V. Cio- 
ciltea.

Coeficientul ridicat al turneului 
permite partîcipanților realizarea nor
melor de maestru și candidat maes
tru, ceea ce va da un caracter ex
trem de d’sputat întrecerii. Prezența 
cîtorva maeștri, a unui lot numeros 
de tineri talentați (Pav'.ov, Rotarii. 
Botez, Pușcașu, Nacht, Sianciu) pre
cum și a unor jHicători care reintră 
după o absență îndelungată în acti
vitatea competiț'onală de primă im
portanță. (Urseanu, Kapuscinski, Ta
că, Gh. Gavrilă I) crează puncte 
de atracție în plus acestei compet.ții.

Astăzi după-amiază se joacă runda 
a IV-a.

La trierea variantelor depuse la 
concursul special Pronosport din 7 
decembrie au fost găsite: (rezultate 
finale) : 18 variante cu. 12 rezultate, 
562 variante cu II rezultate și 5013 
variante cu 10 rezultate. Variante 
depuse : 425.149.

La trierea variantelor pentru pro
nosticurile la pauză au fost găsite: 
4 variante cu 12 rezultate, 63 vari
ante cu 11 rezultate și 810 variante 
cil 10 rezultate.

• Programul concursului Prono
sport nr. 50 din 14 decembrie cu
prinde 4 întîlniri din campionatul 
maghiar și 8 meciuri din prima etapă 
a returului campionatului francez.

I. M.T.K. —- Vasas (camp. R.P.U.). 
Ambele formații dispun de jucători 
de valoare care au făcut parte de 
nenumărate ori din reprezentativele 
țării. Un joc echilibrat în care cele 
mai indicate pronosticuri par : 1 și X.

II. Honved — Ferencvaros (camp. 
R.P.U.). Gel de al doilea derbi bu- 
dapestan este la fel de pasionant da
torită valorii celor două echipe. Pro
nostic : 2 și I.

III. Tatabanya — SaJgotarjan 
(camp. R.P.U.). Avantajul terenului 
nit trebuie neglijat în această întîl- 
nire. Pronostic: 1 și X.

IV. Diosgyor — Szombathely (câmp.

După al doilea meci al selecționa
tei București la Tirana, cînd condu
cătorii și jucătorii celor două echipe 
s-au reunit cu prilejul unei mese 
tovărășești, firește că discuțiile s-au 
purtat în jurul întîlriirilor sportive ro- 
mîno-albaneze. In atmosfera de bună 
dispoziție care a domnit tot timpul 
am primit dovezi în plus de marea 
simpatie și prietenie pe care le nu
tresc sportivii albanezi față de noi. 
De multe ori ei au subliniat impre
sia bună pe care le-au făcut-o întot» 

■ deauna echipele romînești. Păstrează 
și azi amintiri frumoase de la Bal
caniada din 1946 și, mai ales, din 
turneul întreprins astă-vară de Pro
gresul București. Iar turneul selec
ționatei București a avut darul, pe 
de o parte, să confirme bunele lor 
aprecieri la adresa fotbalului nostru, 
iar pe de altă parte să-i documenteze 
în vederea Balcaniadei din 1959 de 
la .Sofia. Pentru că nil trebuie .să ui
tăm că între 28 iunie și 5 iulie, la 
Sofia se vor reuni echipele repre
zentative din Balcani în ediția de re
luare a acestei tradiționale compe
tiții fotbalistice. Astfel că din acest 
punct de vedere, turneul selecționatei 
București în R.P. Albania a fost de
osebit de util și pentru noi. Echipa 
națională albaneză va participa cu 
certitudine. Faptul ne-a fost confir
mat de președintele comisiei centrale 
de fotbal, tov. prof. Hulo Haderi, di
rectorul laboratorului de bacteriologic 
al Universității din Tirana, care — 
în treacăt fie spus — este un vechi 
prieten al țării noastre : și-a făcut la 
București studiile universitare.

Cu el și cri tov. Andon Mazreku. 
inspector general pentru fotbal, am 
stat de vorbă îndelung despre fotba
lul albanez și perspectivele lui. A fost 
o discuție foarte interesantă și in
structivă, care ne-a completat obser
vațiile făcute urmărind evoluția a trei 
echipe albaneze: selecționata orașului 
Tirana, Dinamo Tirana și Partizan 
Tirana.

Uri timp, destul de lung, fotbalul 
albanez a înregistrat o scădere ac
centuată, din care însă a ieșit în ul
timii trei ani datorită unei mai bune 
organizări a activității, îmbunătățirii 
procesului de instruire-ant.-enament, 
la care și-au adus o însemnată con
tribuție doi antrenori sovietici, inten
sificării muncii de ridicare a elemen
telor tinere și legăturilor cu echipele 
străine. A fost o muncă grea, dar cu 
rezultate din cele mai bune. Astăzi, 
fotbalul albanez este în progres din 
punct de vedere tehnic și al con
cepției. Echipele nu mai joacă la în- 
tîmplare. Acțiunile lor sînt bine con
cepute și desfășurate după un plan 
tactic precis. Jucătorii, în majoritatea

ȘTIRI DE FOTBAL
© Al 20-lea meci de cupă disputat 

duminică, Flamura roșie Tulcea— 
Știința Galați, s-a terminat la egali
tate după prelungiri: 0—0.

• Mîine, la Cluj, are loc restanța 
de categorie A Știința Cluj—Petrolul 
Ploești. In joc care se anunță foar
te disputat.

® I ot mîine se rejoccă partidele 
de cupă, disputate între echipe din 
același oraș și terminate duminică la 
egalitate: C.F.R. Arad—AMEFA A- 
rad și Voința Oradea—C.S. Oradea.

Otanosport
R.P.U.). Gazdele vor depune toate 
eforturile pentru obținerea victoriei. 
Pronostic: l și X.

V. Nice — Nînies (camp, francez). 
La numai două puncte diferență de 
lider, echipa gazdă va căuta să obțină 
victoria pentru ca să se poată men
ține în plutonul fruntaș. Pronostic :
1 și X.

VI. Strasbourg — Racing Paris 
(camp, francez). Pentru a putea re
veni pe primul loc Racing are nea
părat nevoie de victorie. Pronostic:
2 și X.

Vil. Lyon — Monaco (câmp, fran
cez). După o victorie la limită, gaz
dele susțin al doilea joc pe teren 
propriu, cu formația care a învins la 
scor pe Racing Paris. Ținînd seama 
de inconstanța echipei Lyon, prono
sticurile sănt : 2 și X.

VIII. Ales — St. Etienne (camp, 
francez). Echipa gazdă a pierdut du
minică în deplasare iar acum susține 
un joc deosebit de greu cu o for
mație care numără în rîndurile sale 
mulți internaționali. Pronostic: 2.

IX. Marseille — Limoges (camp, 
francez). Ultima clasată are o sar
cină dificilă în fața formației Limo
ges. Pronostic: 2 și X.

X. Sochaux — Toulouse (camp, 
francez). După victoria înregistrată 
duminică în deplasare, gazdele au 
prima șansă în întîfnirea cu Toulou
se. Pronostic: l.

XL Angers — Lens (camp, fran
cez). In mod normal, această întîlnire 
trebuie să revină gazdelor. Prono
stic : l.

XII. Valenciennes — Lille (camp, 
francez). Cele două echipe au același 
număr de puncte. Gazdele nu au 
pierdut pînă în prezent nici un meci 
pe teren propriu și nu vedem cir t 
ar putea pierde duminică. Prono
stic : I.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Iată așadar că numai la două 
săptămîni după ce participantul Csa- 
szar Eugen obținuse premiul I indi- 
cînd 6 din cele 6 numere de bază,

lor, sînt posesori ai unei tehnici 
bune. Controlează cu ușurință balo
nul în ciuda terenului denivelat. Mai 
mult chiar, își adaptează execuțiile 
tehnice la starea terenului pe care 
joacă. I-am văzut deoseori jucînd di
rect balonul pentru a evita controlul 
pe un teren noroios și accidentat Jo 
cui de ansamblu este bine pus la 
punct. Echipele de club și chiar se
lecționata Tiranei au dovedit multă 
coeziune, mult spirit colectiv. Cei mal 
buni jucători albanezi (Resmja, Ja- 

.reci, Fagii, G. Merja) își subordonea
ză jocul intereselor echipei. Mișcarea 
îri teren este corectă. Mingea se 
plimbă de la jucător la jucător me
reu spre poartă și deseori cu schim
bări de direcție care surprind apăra
rea adversă. Golul cu care Partizan 
a egalat în meciul cu echipa noastră 
a fost un model de manevră tactică. 
Mingea pornită din apărare pe partea 
dreaptă a fost trimisă prin surprin
dere de mijlocașul dreapta Ndini pe 
partea stingă, la Pano, care n-a ezi
tat și a; reluat direct la poartă. O ac
țiune și un șut fulgerător care a făcut 
șah-mat apărarea noastră. Mingea scă
pată de Mîndru (datorită dezechilibră
rii în timpul mișcării pe terenul alune
cos, el n-a putut s-o rețină) a fost re
luată în plasă de Kraja, care a urmă
rit acțiunea fugind printre apărătorii 
noștri. Și în partida Dinamo Tirana— 
Dinamo Berlin, gazdele au înscris go
luri în urma unor acțiuni bine desfă
șurate. Intr-un cuvînt, un joc organizat, 
colectiv, bine susținut de o tehnică in
dividuală bună, de o tactică modernă 
și de calități fizice și morale excelen
te. Viteza în execuție, mobilitatea ju
cătorilor, detenta, forța și rezistența 
sînt atribute prețioase cu care alba
nezii realizează un fotbal de calitate. 
Echipele albaneze manifestă și unele 
lipsuri care le împiedică să dea un 
randament mai mare : mijlocașii se 
lasă furați de joc și fug înainte, lă- 
sînd apărarea descoperită; extremele 
nu au pătrunderi pe poartă; joacă 
prea mulț în tripletă; nu au centri 

Cupa R. P. R.

înaintași de valoarea celorlalți jucâ 
tori.

Dintre jucători, cea mai bună hn 
presie ne-au făcut-o: portarul Mali 
qatri — suplu, curajos, sigur—; fun
dașii Papallopouli (22 ani) și Dclial 
lisi (24 ani) — cu un joc bun ș 
corect la minge și la om, joacă ci 
ambele picioare, stăpînesc jocul ct 
capul —; „veteranul" Fagu (34 ani) 
mijlocașul și interul G. Merja, mij
locașul. Ndini (22 ani) și înaintași 
Jareci (26 ani) și Resmja (25 ani), 
Un talent excepțional se arată extre
mul Pano, un tînăr de 17 âni, foarte 
rapid, buh dribler. precum și apără
torul S. Merja (fundaș și half), în
zestrat cu calități fizice deosebite.

împreună cu Reli (fundaș), Kraje 
(atacant), Shehu (atacant), Deda (a- 
tacant), Alluni (fundaș). Baci (fun- 
daș-mijlocaș), Vila (mijlocaș), Bes 
palia (atacant), Jashari (atacant) — 
toți cei de mai sus vor face parte 
din lotul reprezentativ pentru Balca
niadă. Forurile sportive dm R. P. Al
bania acordă o mare importantă par
ticipării la această competiție, !n ve
derea căreia vor începe curînd pregă
tirile. In luna ianuarie, lotul va face 
antrenamente comune, după care 
jucătorii vor fi urmăriți în cursul cam
pionatului. In mai vor avea Io-' ulti
mele pregătiri. Antrenamentele vor fi 
sprijinite de jocuri pregătitoare, multe 
din ele cu caracter internațional 
După cum ne-a informat Hulo Haderi^ 
președintele comisiei centrale de fot
bal, sînt în curs de perfectare me
ciuri cu R.P. Ungară (tur-retur). R.P. 
Chineză, R.D. Germană (revanșa la 
Berlin) și R.A.U. — provincia Egipt 
(tur-retur), plus cîteva întîlniri cu 
echipe de club.

Cum se vede, un întreg program de 
pregătire temeinică în vederea unei 
competiții în cadrul căreia sîntem 
convinși că fotbalul albanez — cu 
actuala sa valoare — va face să se 
vorbească despre el în termeni elo-i

la fotbal
Ultima etapă de Cupă 

din acest sezon a prile-. 
jidt întîlniri extrem dd 
disputate, fie că s-au in- 
fruntat echipe de aceeași 
categorie, fie că erau de 
categorii diferite. Piuă 
la urmă s-au calificat 
pentru turneul final, chiar, 
echipe de categorie infe
rioară : Locomotiva Fila
ret București, C. S. Mai 
rina Constanța, C. F. R. 
Pașcani, Minerul Anii 
noasa, Carpați Sinaia, 
Petrolul Moi ne ști, Arge

șul Turda, etc.
In fotografie : fază din 

partida Locomotiva Fii 
laret (camp, reg.) — U- 
nirea Pitești (cat. C.) 
2_ 2

(Foto: T. Roibu) i! £

un alt participant, Tancu Gheorghei 
din Tîrgoviște reușește aceeași..^ 
performanță.

Deci nimeni nu mai poate susține 
că premiul I este greu de cfștigaL 
Totul depinde de inspirație și de 
sistemul care se aplică. Nu trebuie 
să uitați că la concursul Pronoex- 
pres nr. 46 au fost și 3 premii ll 
care apăreau de asemenea destul de 
rar pînă acum.

Și dumneavoastră puteți obține ase-i 
menea premii completînd cit mai 
multe variante.

Nu trebuie să omiteți schemele re'4 
duse și variantele colective care sad 
dovedit a fi cele mai eficace.

Astăzi este ultima zi cînd vă mal 
puteți depune buletinele la concursul 
Prnnoexpres nr. 47.

Completați cît mai multe buletine-,, 
Vă măriți șansele de a obține premii 
mari. V

o Tragerea concursului Pronoexpres . 
nr. 47 va avea loc mîine I0 decern- j 
bric la ora 19 în sala din str. Doam-' ’ 
nei nr. 2.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.



D’jpă Congresjl F. E. I. de Ia Bruxelles

Țara noastră va organiza 
concursamil viitor un mare 

hipic internațional oficial
Congresul Federației Equestre Inter

naționale, care a avut loc la Bruxelles 
tn zilele de 1 și 2 decembrie 1958, a 
prilejuit multe satisfacții delegației^ ro- 
mîne. Spunem acest lucru pentru că nu 
de puține ori țara noastră a fost în 
centrul atenției celor 44 delegați care 
reprezentau 33 țări membre ale F.E.I.

Atit din raportul prezentat cît și din 
liscuțiile purtate, am constatat cu 
multă bucurie că în prezent echita- 
[ia din țara noastră se bucură de mul
tă prețuire pe plan mondial. Prințul 
Bernard, președintele F.E.I., spunea: 
,După ultimele realizări în domeniul 
echitației, Romînia și-a reluat pe me
rit locul în familia țărilor cu o veche 
tradiție în acest sport. Ii vom primi 
totdeauna cu afecțiune în mijlocul no
stru pe reprezentanții țării care a știut 
să facă atît de mult pentru progresul 
îchitație!".

Cuvinte de laudă au avut mulți din
tre delegați la adresa călăreților noștri. 
In discuțiile oficiale, ca și în pauzele 
iintre ședințele Congresului, ni s-a 
rorbit în termenii cel mai elogioși de
spre comportarea călăreților noștri de 
obstacole și dresaj în concursul de la 
Aachen și, îndeosebi, de măiestria lui 
Gh. Teodorescu șî Vasile Pinciu.

La Congresul F.E.1. de la Bruxelles, 
Federația Romînă de Călărie a prezen
tat prin delegații săi o propunere în 
legătură cu modificarea progresiei din 
proba olimpică de dresaj. Această pro
punere a fost aprobată în unanimitate 
ia Congres, care a hotărît introduce
rea ei în regulamentul internațional, 
după desfășurarea Jocurilor Olimpice. 
De asemenea, împreună cu delegația 
R. P. Bulgaria, federația noastră a 
propus să ia ființă campionatele mon
diale de dresaj și campionatele mon
diale feminine de obstacole, lucru care 
a și fost aprobat

prețuire a ecJiitației ro- 
or- 
ce-

Pentru o intensă activitate sportivă în orașul Brăila
> (urmare din 
>tier muncitoresc.
’au participat cu drag muncitorii șan-
> fierului, presfîndu-se peste 62.000 ore 
[de muncă voluntară. Tot anul acesta 
>au fost de asemenea reamenajate o 
’serie de baze sportive, cum este de 
'pildă stadionul uzinelor metalurgice 
/Progresul" sau sala de gimnastică 
'a colectivului „Voința". Pe lîngă ma
joritatea întreprinderilor orașului exis- 
' fă în prezent baze sportive și se 
[creează în continuare prin muncă vo
luntară și fără cheltuire de fonduri

[ speciale terenuri de baschet, volei, po
pice etc. In iarna aceasta vor funcți
ona în Brăila cel puțin cinci patinoare.

Existența
[ asigtră
• carii de 
[în oraș, 
-performanță. In prezent s-au obținut 
[o serie de succese în această privință. 
-Astfel, la concursul școlilor de tine- 
[ ret pe țară echipa de ciclism a ora
lului Brăila a ocupat locul I, la 
[ Spartachiada de vară a tineretului 
-o tînără sportivă brăiieancă, Budan 
[Maria, a cucerit primul loc la 100 m.
• plat. Avem o echipă de rugbi în ca- 

„In
dustria Sîrmei", care activează într- 
[una din seriile categoriei C. In multe 
competiții cu caracter intern și inter-* 
.național sportivii brăi'eni au cucerii/
- locuri de frunte.
[ Pentru crearea unui sport de per-
- formanță în orașul nostru condiția e- 
[sențială este în primul rînd crearea 
'unui sport de mase. Consiliul orășe- 
[nesc U.C.F.S., îndrumat de comitetul 
■orășenesc de partid, s-a orientat just 
'in această privință, dînd o deosebită 
’atenție dezvoltării sportului de mase. 
[O dovadă concludentă o constituie crește. 
’ rea numărului de membri ai U.C.F.S. În
treprinderi mari cum sînt lntreprinde-

La
P°S- 1) 
construcția lui

In semn de prețuire a echitației 
mînești și a capacității noastre de 
ganizare, Biroul F.E.I. a aprobat 
rerea F.R.C. de a organiza în septem
brie 1959 concursul hipic internațional 
oficial. Vestea a fost primită cu multă 
bucurie de delegații la congres, care 
s-au și grăbit să-și anunțe participa
rea. Pînă acum am primit confirmări 
din partea U.R.S.S., Angliei, R.D.G., 
Bulgariei, Turciei, Suediei, R.F.G., Iu
goslaviei, R.A.U., Italiei, Poloniei, Fran
ței, Austriei și Olandei.

Tot la Congresul de la Bruxelles s-a 
mai hotărît ca o dată cu concursul hi
pic internațional din 1960, țara noastră 
să organizeze și campionatele mon
diale feminine de obstacole, iar Ja con
cursul hipic internațional oficial din 
1961 să organizăm paralel și campio
natele mondiale de dresaj și campio
natele mondiale de obstacole pentru 
juniori.

In ceea ce privește activitatea com- 
petițională internațională a călăreților 
rotnîni pe anul 1959 subliniem că am 
primit invitații să participăm la con
cursurile hipice oficiale de la Paris <<tegoria B și o echipă d; fotbal, 
(în luna octombrie), Roma, Aachen/ !“-----—’ «
Varșovia, Budapesta, Ankara, Rotter
dam, Londra (campionatele mondiale 
de probă completă), Dublin (campio
natele mondiale de obstacole la ju
niori) etc.

Bineînțeles toate acestea creează se
rioase obligații federației noastre de 
specialitate și în primul rînd aceea de 
a avea în permanență un lot valoros 
de călăreți, capabil de a obține rezul
tate din cele mai bune.

CONSTANTIN TOADER
Secretar general al Federației Romîne 

de Călărie și Pentatlon Modern

acestor 
condițiile 

cultură 
dezvoltării

baze sportive 
dezvoltării miș- 
fizică și sport 

sportului de

rile Metalurgice Dunărene, I.C.B., Co
operația meșteșugărească, precum și 
toate școlile Idin oraș, SE POT MIN- 
DRi CU FAPTUL CĂ ÎNTREGUL 
LOR COLECTIV A FOST ANGRE
NAT IN MIȘCAREA DE CULTURĂ 
FIZICA SI SPORT, CA TOTI AU 
COTIZAȚIILE LA ZI, CEEA CE DO
VEDEȘTE PARTICIPAREA LOR EN
TUZIASTA LA ACEASTA MIȘCARE. 
In următoarele 2—3 luni numărul co
lectivelor sportive din oraș se va ri
dica la 45. In Brăila e tot mai 
mare numărul muncitorilor, tehnicie
nilor, funcționarilor și școlarilot care 
participă la diferite competiții. In 
campionatul orășenesc de volei parti
cipă 34 echipe. La campionatele oră
șenesc și regional de fotbal numărul 
echipelor participante a sporit de. la 6 
la 24. La diferite competiții sportive 
de masă, cum sînt de pildă Sparta
chiada de vară a tineretului, sau la 
crosurile organizate în cinstea zilei 
de 1 Alai și 7 Noiembrie, în orașul 
nostru s-au înregistrat participări re
cord. In comparație cu anii trecuți, la 
Spartachiada de vară a tineretului, de 
pildă, numărul concurenților a cres
cut cu circa 40 la sută, iar cel al 
participanților la crosurile de masă 
cu aproximativ 30 la sută.

Una din realizările deosebite în 
dezvoltarea sportului de masă pe care 
noi o apreciem mul* sînt școlile de 
tineret. Numărul acestora a crescut. 
In Brăila funcționează in prezent o 
școală de ciclism care a dat nume
roși sportivi de frunte, o școală de 
tineret de atletism, care funcționează 
pe lingă cea mai mare întreprindere 
metalurgică din oraș, Uzinele Meta
lurgice Progresul, precum și școala 
de tineret de fotbal. In afară de a- 
cestea, se creează centre de antrena
ment, cum este centrul de lupte înfi
ințat cu cîteva luni în urmă și cen
trul de haltere, în curs de deschi
dere. Ele au drept scop formarea unor 
sportivi de performanță care, după 
ce vor urma aceste cursuri, vor mer
ge în întreprinderile lor și vor activa 
ca instructori în aceste discipline 
sportive. In anul 1959 vor fi orga
nizate competiții 
și cartiere.

Un lucru nou 
tivă de masă în 
zintă gimnastica

munca acestuia și pe baza propune* 
rilor făcute a elaborat o hotărîre co
respunzătoare. Hotărîrea a fost apoi 
prelucrată cu activul comitetului oră
șenesc de Partid și U.T.M. Aceasta 
a avut un rol important în dezvolta
rea mișcării de cultură fizică și sport 
din oraș, în ultima perioadă prin an
trenarea a cît mai mulți muncitori,, 
tehnicieni, funcționari, elevi în rîndu- 
rile membrilor U.C.F.S. și reamenaja- 
rea și utilarea bazelor sportive. De 
asemenea, comitetul orășenesc de par
tid se informează în permanență a- 
supra mișcării sportive din raza ac
tivității sale. Conducerea consiliului 
orășenesc U.C.F.S. (președinte tov. 
Emil Mîrza) ține o strinsă legătură 
cu biroul comitetului orășenesc de 
partid și cere sprijinul acestuia. Trebuie 
să vorbim în același timp de o serie 
de alți activiști sportivi, membri de 
partid, care muncesc cu rîvnă pentru 
dezvoltarea mișcării noastre sportive, 
cum sînt tovarășii Șerban Gheorghe 
de la I.M.D., Covaci Francisc, Neta 
Nicolae de la U.M. Progresul, Mihăi- 
colae de la U.M. Progresul, Mihăi- 
lescu Alexandru de la Fabrica de 
Confecții, Leu Stelian — profesor de 
educație fizică și alții, precum și o 
serie de directori de întreprindere ca 
Hîrjău N. și P. Jigman.

Comitetul orășenesc de partid a 
sprijinit de asemenea mișcarea spor
tivă din oraș la eliminarea unor ele
mente necorespunzătoare, carieriste, 
cu mentalitate burgheză, care urmă
reau diferite avantaje personale, sau 
care puneau frînă dezvoltării mișcării 
de cultură fizică și sport. Sportul 
fiind astăzi un bun al maselor largi 
populare, elementele străine de mo
rala comunistă nu au ce căuta in rîn- 
durile mișcării sportive.

In același timp avem o permanentă 
preocupare pentru educarea morală 
politică și cetățenească a sportivilor^ 
Comitetul orășenesc de partid spri
jină și indrumează consiliul orășenesc 
U.C.F.S. în desfășurarea învățămîe 
tului politic de masă U.C.F.S. și > 
atragerea tuturor sportivilor în înv®. 
țămîfltul de partid și U.T.M. Tot
odată biroul comitetului orășenesc de 
partid a îndrumat ziarul local să 
contribuie la educarea sportivilor, la 
formarea unei ținute sportive sănă
toase. In paginile ziarului „înainte** 
au apărut astfel de articole. Așa a 
fost articolul „Pentru îmbunătățirea* 
activității sportive din orașul nostru** ț 
și altele. Sprijinul ce trebuie dat M 
către organizațiile de partid colecti-j 
velor sportive cit și consiliului; 
U.C.F.S. de către comitetul orășenesc I 
de partid este o sarcină permanentă 
și de seamă pe care a trasat-o con
ducerea Partidului nostru și care 
fi îndeplinită întocmai. Trebuie să 
bliniem că mai sînt unele lipsuri 
activitatea sportivă, că noi nu am 
cut tot ce se putea în legătură cu

PRIMELE COMCLUZII ASUPRA DESFĂȘURĂRII
CAMPIONATULUI

Odată cu consumarea ultimei etape 
(din seria I și a 11-a) a campionate- 
ui republican de box pe echipe s-a 
ncheiat în proporție de... 99 la sută 
ictivitatea pugilistică internă a anului. 
Spunem 99 la sută, deoarece ( la 
25 decembrie fruntașele celor două 
terii, echipele Cetatea Bucur-ț-C.F.R. 
ii Dinamo București se vor întîlni în 
ultima întîlnire oficială a anului 1958 
pentru a desemna echipa campioană 
j Republicii Populare Romîne. Pînă 
atunci, să-i lăsăm pe pugiliștii celor 
iouă valoroase formații să se pregă
tească cu grijă și să revenim la mult 
disputatul campionat republican.

Fără îndoială că bilanțul acestei 
Importante competiții interne este bun, 
'(umărul mare de echipe participante 
[12) — față de numai 6 în edițiile 
trecute —, afluxul neobișnuit de eie- 
•nente tinere și talentate (despre care 
Horn vorbi în cadrul ui ui alt articol), 
irecum și excelenta comportare a unor 
pugiliști, toate acestea au creat un 
ilimat propice desfășurării întîlnirilor 
la un nivel calitativ superior.

Organizînd campionatul republican 
pe echipe, intenția federației romîne 
le box a fost în primul rînd aceea de 
a ridica pe o treaptă superioară nive
lul general al boxului nostru, de a-i 
menține pe boxeri într-o activitate 
continuă. Și într-un caz și în altul, 
se ponte spune că, în general, ambele 
obiective ale forului de specialitate au 
fost atinse. Firește, nu toate întîlnirile 
s-au ridicat la un nivel înalt. Antreno
rul Lucian Popescu ne spunea deunăzi 
că a observat la mulți boxeri (prin
tre caie Șerbu Neaoșii, Mircea Do- 
brescu, Iosif Mihalic, Popa Georgică, 
Andrei Farcaș, Marin Ion ș.a.) o preo
cupare pentru un box de calitate. 
Unele meciuri au fost deosebit de fru
moase. E vorba de întîlnirile dintre 
0. Dumitrescu—C. Ghcrasim, Gh. Ne
grea—Petre Zaliaria, Martin Farcaș— 
ivasile lonescu, Tonia Constantin— 
Gh. Lacfie, Ion Turcii—Victor Șchiopii, 
Marin Ion—D. Burlaș ș.a. care cu 
greu pot fi uitate. Aceasta dovedește 
pe lîngă interesul boxerilor pentru 
comportări cît mai frumoase — de care 
tie vorbea antrenorul Lucian Popescu 
— și multă, multă preocupare din 
jartea antrenorilor respectivi. Se cuvine 
deci să evidențiem munca perseve- 
/rdnllă. conștiincioasă a antrenorilor 
Ion Popa, Mielu Doculescu, Aurel 
•Weintraub, Ion Stoia.novici, Zamfir 
Popazu. Ion Mihăilescu. a tuturor ace
lora care au dat atenția cuvenită aces-

O fază din meciul dintre 
și E.

sportive inter-școli

în activitatea spor- 
orașul Brăila îl pre

da producție. Ea este 
Introdusă în prezent la Fabrica de 
Confecții, iar la întreprinderile Me
talurgice Dunărene se practică gim
nastica de angrenare, înainte de înce
perea lucrului. ' ' . .
COMITETULUI

LA ÎNDRUMAREA
__________ ORĂȘENESC DE 

1’ARTiD, CONSILIUL ’ ORĂȘENESC 
U.C.F.S. A LUAT MĂSURI CA IN 
1959 GIMNASTICA DE PRODUCȚIE 
SA FIE EXTINSĂ IN 90 LA SUTA 
DIN ÎNTREPRINDERILE ORAȘU
LUI.

îndrumînd îndeaproape mișcarea de 
cultură fizică și sport din oraș, comi
tetul orășenesc de partid a îndrumat 
și sprijinit în mod permanent activi
tatea consiliului U.C.F.S., iar jos, în 
cadrul colectivelor sportive, comitetele 
de partid și organizațiile de bază au 
sprijinit și îndrumat și ele munca de 
organizare, înscrieri de noi membri, 
cotizații, amenajări de terenuri sportive, 
competiții etc. La cîteva luni de la 
constituirea consiliului, biroul comite
tului orășenesc de partid a analizat

va
su
in 

fă- 
în- 

tărirea și dezvoltarea mișcării sportive 
din orașul Brăila.

Preocupîndu-ne în permanență de 
dezvoltarea mișcării de cultură fiz! 
și sport, îndrumînd îndeaproape a 
vitatea consiliului orășenesc U.C.F.S., 
sîntem convinși că Brăila, unut din 
puternicele centre muncitorești din 
țară, un oraș în plină dezvoltare, va 
deveni și un puternic centru sportiv.

IC. Bokor (Dinamo Orașul Stalin') — stingă — 
Cișmaș (C.C.A.) —- dreapta.

(Foto : Gh. Dumitru)

țoate că boxul se bucură de 
publicului sportiv timișo-

a boxuluitef importante competiții 
nostru.

Ar fi nejust însă dacă am privi des
fășurarea campionatului republican de 
box pe echipe numai sub acest aspect, 
fără a încerca să scoatem la iveală 
unele lucruri care au contrastat puter
nic cu atmosfera generală bună în care 
s-au disputat meciurile. Ne gîndim la 
unele formații care, prin comportarea 
lor, au tăcut un deserviciii boxului nos
tru. Echipele Gloria Galați (antrenor 
Gil. Marinescu), Energia l.M.B. Timi
șoara (antrenor Ludovic Ambruș) și, 
spre sfîrșitul campionatului. Voința 
București (antrenor Sandu Ion) consti
tuie în acest sens cele mai elocvente 
exemple. Comportarea lor trebuie, 
după părerea noastră, să facă subiectul 
ttnor serioase discuții în cadrul clu
burilor și colectivelor respective. De 
multe ori aceste echipe au apărut în 
ring descompletate sau cu improviza
ții, fapt care a adus prejudicii aces
tei competiții. Deseori, antrenorii aces
tor echipe și în special cei de Ia 
Voința București au prezentat boxeri 
complet nepregătiți ca : Ion Istrate, 
Ion Roseti și. recent, M. Gribinică. 
Din clapa a IV-a, singura echipă de 
box care reprezintă regiunea Timișoara 
fntr-o competiție republicană — for
mația Energia l.M.B. s-a retras din 
campionat. Lipsită de sprijin din par
tea Comitetului de întreprindere de la 
IMB și negăsind înțelegere la orga
nele sportive din regiunea Timișoara, 
tînăra echipă nit a mai mitut conti
nua întrecerile din cadrul campiona-

tului, cu 
simpatia 
rcan.

Despre
general, numai cuvinte bune. Cu cî
teva excepții, se poate aprecia că ele 
au contribuit efectiv la buna desfășu
rare a întîlnirilor.

R. CALARAȘANU

arbitraje putem spune, în

MECIUL DE BASCHET
CCA—DINAMO, SE DISPUTA MINE

Intîlnlrea restantă dintre echipele 
masculine de Laschet CCA și Dinamo 
are loc mîine seară, la ora 20. în sala 
Floraasca din Capitală. Jocul se des
fășoară în cadrul etapei a VIII-a a 
campiotnalului republican.

CONSFĂTUIREA ANTRENORILOR
LUPTEDE
Ordin tehnic, consfa- 
antrenor'uor de lupte, 

fost

Din motive de 
tuirea metodică a 
fixată pentru data de 15-13 xn, a 
amîn,a<tă pentru 19—20 decembrie. Prezen
tarea la București se va face în seara 
zilei de 16 dec. Consfătuirea va avea 
loc în sala de ședințe -o consiliului 
Get.eral al U.C.F.S. din str. vasllo 
Conta 16. '

O reușită competiție
a tinerilor luptători

duminică, în sala de 
liceului din orașul St. 

avut loc finala concnr-

Sîmbătă și 
gimnastică a 
Gheorghe, a 
sului de lupte clasice și libere al șco
lilor U.C.F.S. Cu această ocazie s-au 
întrecut reprezentanții școlilor din 
Timișoara, Reșița, Petroșani, Sighet 
și St. Gheorghe. Cei 84 de participanți 
au fost bine pregătiți din punct de 
vedere fizic și tehnic. S-au remarcat 
în mod special în acest concurs tinerii 
din I imișoara și Sf. Glieorglie, ai că
ror antrenori, I. Clrîsnic și Pavei Ba- 
ezoni. au fost distinși cu diplome și 
medalii pentru modul cum și-au pre
gătit sportivii. Tinerii luptători —
folosit multe procedee tehnice
diferite poziții, dar au dovedit că nu
și au însușit încă contra procedeele
cele mai eficace. De asemenea, el tre
buie să pună accent deosebit la antre
namente pe întărirea mușchiulaturii 
gîtului în vederea executării cu succes 
a „podului", pentru a evita tușul. 
Dintre cei 84 de coneurenți s-au dis
tins elemente cu perspectivă ca; 
D. Dana și Gh. Negoesou (Timi
șoara), Gh. Sîrbu ( Petroșani), P. 
Dragoș, V. Roman, Fr. Drașkoba 
(Sighet), 1. Both, St. Buna (Sf. Gheor
ghe)., C. Turturea șl U. Kașa (Reșița). 
Uu iagt îmbucurătot; este aoela că

au 
din

antrenorii au pus accent în pregăti
rea tinerilor Ia lupte libere pe învă-i 
țarea procedeelor tehnice pur libere- 
Luptătorii Weindorfer (Reșița), Mathe 
(Petroșani), Rumbach (1 imișoara)' 
ș.a. an o greutate de peste 90 kg. 
și 'Chiar 100, fiind cadre promițătoare 
pentru viitor la categoria grea.

lată cîștigătorii pe categorii’^ 
LIBERE. 50 kg: Gh. Sîrbu (Petro
șani) ; 53 kg: C. Nistor (Tira.Vi 
58 kg: D. Dana (Tini.); 59 
kg: T. Cselinziki (Tini.) ; 63 kg : f 
Ghirilă (lini.); 67 kg: V. Anareica 
(Tim.) ; 71 kg: 1. Serac (Tim.); 
75 kg: D. Miklos (Sf. “ 
glie); 80 kg: 'Al. Baka (Tim.); 
cat. grea : 1. Rumbach (Tini.). Pe
echipe clasamentul este următorul: 
1. Timișoara, 2. Petroșani, 3. Sighet 
4 Sf. Gheorghe, 5 Reșița. 
S1CE : 50 kg: ■ C Turturea 
53 kg: St. Buna (Sf. Gh.) ;
M. Mîrșu (Tim.) ; 59 kg: G. Rapotl 
(Petr.); 63 Kg: 1. Santha (Sf. Gn.); 
67 kg: R. Zabelca (Tim.); 71 kg: 
T. Regula (Tim.) ; 75 kg: P
Dragoș (Sighet) ; 80 kg: E. Bo 
gyo (Sf. Gh.) ; grea : F. Draskob. 
(Sighet). Clasamentul pe echipe: I 
I imișoara, 2 ȘL Gheorghe, 3. Sighet 
4. Reșița, 5. Petroșani.

M. CSEPREGl

Glieor.

CLA-
(Reș.);
56 kg:



Patru antrenori de atletism ne vorbesc despre 
activitatea lor din 1958 și planurile pentru 1959
’ Zilele trecute s-au încheiat luc rările celei de a treia conferințe 
metodice a antrenorilor de atletism. Profitind de faptul câ această 
conferință a reunit pe toți antrenorii din țară, am stat de vorbă cu 

,cîțiva d.ntre ei, cărora le-am pus următoarele :
mulțumiți de activitatea pe care 
lui 1958 ? (Cîteva din 
lipsuri în muncă ; 3.

Și acum, iată cîteva 
«ursle pe care le-am 
DRAGAN, antrenor de categ. I la 
școala sportivă U.C.F.S. din Cîmpti- 
Jung-Miiscel: 1. — Sînt destul de 
mulțumit de activitatea depusă. Avem 
condiții de lucru dintre cele mai 
bune: sală de gimnastică proprie, cu
rată. luminoasă, bine utilată; stadion 
modern, d> asemenea bine înzestrat 
cu cele necesare (garduri, obstacole, 
F^pni, CSjeuri betonate pentru arun
cări eJc.). Am lucrat cu 37 de tineri, 
Începători și avansați. Marea majo
ritate a acestora sint juniori .(numai 
3 sînt seniori) și au toate posibilită
țile de a ajunge atleți de valoare re
publicană. Două dintre elevele mele, 
Maria Diți și Olimpia Cataramă, au 
realizat noi recorduri republicane: 
52,59 m la aruncarea sufitei, respectiv 
42,33 m. la aruncarea discului juni
oare. Nineta Răducuțu a obținut cu 
2:19,9 pe 800 m un record personal. 
2. — Singura greutate de care m-am 
izbit a fost legată de lipsa sulițe
lor. Nu am avut sulițe din metal 
pentru începători (cele din lemn se 
rup foarte ușor). Lipsa unor sulițe de 
calitate am resimțit-o îndeosebi în 
pregătirea Măriei Diți. Regret acci
dentul suferit de ea la cot, accident 
care a împiedicat-o să-și pună și mai 
bine în valoare activitatea de pregă
tire pe oare a desfășurat-o în iarna 
fi primăvara 
anul, doresc
(născută în 
constantă în 
neta Răducuțu să alerge 800 m în 
«nai puțin de 2:16,0. Vreau să „scot" 
nn sprinter de 11,0 secunde și voi 
•opta cu toată energia să formez cel 
puțin 40 de juniori „mici" (categ. 
15—16 ani). In ceea ce o privește pe 
Maria Diți, ea este acum studentă în 
București. Va continua să se pregă
tească, însă după planurile mele, iar 
în primăvară voi veni în Capitală la 
wnele antrenamente în care atleta are 
In program lucru! tehnicii. Sînt con
vins că în 1959 Maria Diți va realiza 
rezultate de o valoare mondială.

f FLORIAN ALBU, antrenor de categ.
■ Il-a
Ploești : 
bune în

m fost
pa de atletism a colectivului Voința 
nu activau decit 2—3 a-tleți. Cu spri
jinul conducerii colectivului care ne-a 
creat cele mai bune condiții de ac
tivitate (am închiriat stadionul Petro
lul pentru 5 după-amieze, avem ma
teriale și echipamente de bună cali-

realizările pe 
Ce doriți să

dintre răspun- 
primit : EMIL

anului 1958. 3. — La 
ca Olimpia Cataramă 

1940) să ajungă să fie 
jurul a 46—47 m, Ni

la colectivul sportiv Voința 
1. — Am reușit citeva lucruri 
anul 1958. La 1 martie, când 
angajat ca antrenor, in sec-

Mai întîi, să descriem cîteva fapte, 
ț ...Just Fontaine este cel mai bun 
fotbalist al Franței. La ultimul cam
pionat mondial el șl-a înscris nu
mele in fruntea listei golgelerilor. O 
performanță, dar bineînțeles și o se
rioasă lovitură publicitară, care i-a 
ridicat simțitor acțiunile la bursa de 
transferuri. Fontaine consideră insă 
că mai ere nevoie de reclamă pentru 
a deveni cu adevărat o ,,super-vede- 
tă". De aceea. In plină stradă, pe u- 
nul din bulevardele Parisului, Just 
Fonta’ne apare cu un cerc in jurul 
corpului, balansindu-se fără ince'are 
!ea apucat de epilepsie. Este binecu- 
moscuinl „exercițiu" Hula-FMa-IIrxrp, 
care face ravagii In rîndurile tinere
tului din țările occidentale. Trecătorii 
se opresc in fața fotbalistului, unii îl 
încurajează in dansul sau fără sfîrșit, 
alții rid cu înțeles. Iar Fontaine ac
celerează ritmul balansării, convins 
M își mâreș'e rapid celebritatea prin 
erceste stupide exhibiții.

... Din nou la Paris, de data a- 
'ceasta in localut barului Taharin. 
Baletul dansatoarelor goale părăsește 
platoul, lumini'e se sting, rămine a- 
prins un singur reflector. Doi oameni 
de serviciu instalează in mijloc o 
masă dreptunghiulară. Apare un băr
bat de virstă mijlocie. îmbrăcat in 
frac elegant. In mînă ține două palete 
gi o minge fosforescentă. „Provoc la

! întrebări: 1. Sînteți 
ați desfășurat-o de-a 
care le-ați avut); 2.

realizați în anul 1959 ?
tate și în cantități 
reușit ca pînă acum, 
nului, secția de atletism să aibă un 
efectiv de 61 de sportivi, dintre care 
45 sînt juniori. Să citez și citeva nu 
me: Vasile Ghiță a început atletismul 
în luna aprilie. Dovedind multă se
riozitate in pregătire, el a reușit să 
jnreg-âitreze -«m" rezultat promițător,
2:02,5 pe 800 m și s-a clasat al lll-lea 
în cursa de 1.600 m din cadrul fina
lelor Spartachiadei tineretului. A-
neta Dăneț a probat reale calități 
pentru atletism, obținând 2:38,8 pe
800 m, chiar îri prima cursă în care 
a luat startul. 2. — Nu am primit 
tot sprijinul din partea conducerii co
lectivului în ceea 
lizarea tineretului 
petiții atletice pe 
zat. In ceea 
misia orășenească 
trebuie să semnalez 
activitatea ei faptul că în tot sezonul

lungul anu- 
Greutăji și

suficiente) am 
la sf ieșitul a-

ce privește mobi
la diferitele corn- 

care le-am organi
ce privește co
de atletism Ploești, 

ca o lipsă din

MARIA DIȚI

1958 nu a organizat nici măcar un 
concurs rezervat atleților seniori. 
3. — Pentru 1959 am întocmit un 
bogat program competițional pe care 
mă voi strădui să-l respect in to-ate 
detaliile? Vreau să reeditez organiza
rea, într-o formulă nouă, a campio
natului pe echipe inter-cooperative și 
voi pregăti un număr cit mai mare 
de atleți pentru concursurile de casă 
„Cel mai bun sportiv din 16“ și „In
signa de campion al colectivului spor
tiv".

un meci pe oricine din sală și dau a- 
vans 20 de puncte..." Rumoare in ria
dul clienților amețiți de băutură. Iată 
că de la o masă se ridică un cetățean 
care înaintează cu pași ........ '
pină la masa de tenis. Și după 
leva minute este învins au scorul de 
22—20. Nici nu-i de mirere. Jucătorul 
in frac tui este a’iul decit... Richard 
Bergman, ex-campion mondial de te
nis de masă și echipier al naționalei 
Angliei. Intre două concursuri, el 
„joacă" pe scene de muzic-hall, unde 
se pare că se simte mai in Icrgul lui. 
decit in sălile de sport, cu adversari 
adevăr ați in față.

...Vîlvă mare în lumea schiului a- 
pusean! Președintele federației austri
ece de schi, dr. Otto Lorenz, a amil- 
țat că va cere sitsnenaarea multi olu
lui campion mondial Și olimpic Toni 
Sailer, pentru că acesta a devenit 
star de cinema. Calitățile de actor de 
lui Sailer sînt mediocre, dar publici
tatea care se face în jurul numelui 
său este un izvor de cîștinuri pen'ru 
el și mai ales pentru producător. Va
nitatea și setea de hani a renumitului 
schior l-au făcut să-și vindă numele 
oaselor de filme ceea 
bineînțeles, statutului 
derațiel Internaționale 
Sailer apare deci ca 
forurilor sportive^ El are Insă la dis-

irnpMiciți 
ci-

ce contravine, 
amator al Fe
de schi. Toni 
acuzat în fața

ȘTEFANESCU, antrenor de 
11-a la colectivul sportiv 

Sîrmei din Cîmpia Turzii : 
general pot spune că 
duc la îndeplinire

VIRQIL 
categ. a 
Industria
1. — In 
reușit să 
ce-mi propusesem pentru 1958. 
fel, am avut un atlet în lotul repu
blican (V. Sălăgean), echipa noastră 
de juniori s-a clasat a V-a la cam
pionatele republicane de cros, am avut 
doi finaliști la Spartachiada tineretului 
și sânte finalistă la campionatele repu
blica^ de juniori. Am lucrat cu 28 de 
copii, 24 de juniori și 4 seniori.2.— N-am 
arătat însă o preocupare suficientă 
pentru mărirea efectivului centrului 
de antrenament pentru copii și, deși 
am avut o serie de -realizări, soco
tesc că totuși am făcut prea puțin 
față de condițiile de activitate pe 
care le-am avut la dispoziție. 3.—Vreau 
ca efectivul centrului de copii să spo
rească de la 28 la 60. Vreau ca toți 
atleții mei să-și depășească recordu
rile personale; doresc să participăm 
la toate concursurile prevăzute în ca
lendarul anului 1959. Vreau să avem 
cel puțin trei atleți selecționați în 
lotul republican de juniori, iar Vasile 
Sălăgean să cucerească titlul de cam
pion republican de juniori la arunca
rea discului. Și în sfîrșit, o dorință a 
noastră a tuturora: ne vom strădui 
să facem din secția de atletism de 
la Industria Sîrmei o secție model pe 
întreaga țară. De altfel, în foarte 
scurt timp vom lansa o chemare 
întrecere tuturor celorlalte secții 
atletism din țară.

1 aLnoarul artificial de la Bratislava va găzdui mcdurile unei 
serii preliminarii a Campionatului mondial

— * ★

In R. Cehoslovaca :

Intense pregătiri in vederea campionateli

la 
de

deMATEI NEDELEA, antrenor 
categ. a Il-a, profesor de educație 
fizică la grupul școlar de energie e- 
lectrică din Cîmpina: 1. — Pînă in luna 
iunie am activat în mod voluntar cu 
un grup de tineri foarte pasionați 
de atletism. De atunci am intrat cu 
toții în colectivul sportiv Uzina Po
iana. Lucrez cu un număr destul de 
mare de tineri (intre 14 și 18 ani). 
Cele mai bune performanțe le-au în
registrat : Gabriela Popescu (în vîrstă 
de 15 ani), care a ocupat locul II 
la 500 m (1:24,8) în finala Spar-ta- 
chiadei tineretului și Liviu Preda (17 
ani) de asemenea finalist (la 1.000 
m) al acestei importante competiții d; 
mase. 2. — Abia spre sfîrșitul anului 
consiliul colectivului sportiv a arătat 
înțelegerea necesară 
tice. 3. — Vreau 
mine să fie cu 
vățătură, iar în 
viîatea sportivă 
evaluate cu cel
tabela internațională de punctaj, 
voi strădui să măresc numărul atleți- 
lor secției noastre și voi fi foarte bu
curos dacă doi dintre ei vor fi se
lecționați în lotul republican de 
juniori. Și o dorință de alt ordin : 
vom fi bucuroși dacă ziarul nostru 
„Sportul popular" va publica și mai 
multe rezultate de la concursurile 
din provincie.

Anul acesta federația celiosiovacă 
de hochei pe gheață sărbătorește a 

-50-a aniversare de la introducerea a- 
cestui sport în rîndurile tineretului 
cehoslovac.

Hocheiul pe gheață a cunoscut de-a 
lungul anilor o uriașă dezvoltare, 
astfel că acum putem întîlni echipe 
în aele mai îndepărtate sate ale Cel»- 
slovaciei. Un 
cunoscut 
liberarea țării de 
după instaurarea 
mocrație populară, 
hocheiul pe gheață 
cit adevărat de 
interes să arătăm că Cehoslovacia de
ține recordul mondial al patinoarelor 
artificiale: 301 La Praga, Brno, Os
trava, Bratislava, Olomoitc etc. pati
noarele sînt acoperite, puțind fi fo
losite șase luni pe an.

Era și normal ca în asemenea con- 
hocheiul cehoslovac să atingă 

mai înalte ale măiestriei, 
o

această
progres vertigisws a 

disciplină după e- 
sub jugul fascist, 
regimului de de- 
In anii din urmă 
a devenit un sport 

mase. Nu-i lipsit de

aotivității atle- 
ca elevii antrenați de 
toții fruntași la în- 
ceea ce privește acti- 

să obțină rezultate 
puțin 400 puncte de 

Mă

poziție o apărare originală, pe care 
a și făcut-o cunoscută in preset: 
,,De ce atunci dl. Lorenz, președintele 
federației austriece, a accectat să tur
neze și el in filmul meu

...Cu boxerul francez Aphonse Ha- 
limi, cunoscutul campon mondial la 
categoria cocoș, încheiem seria „e- 
roilor noștri", deși lista ar putea fi 
mult mai mare. Hdlimi nu se mulțu
mește cu aplauze'e primite in apari
țiile sale pe ring. FI ia parte acum și 
la spectacole de alt gen. Nu de mult, 
campionul mondial a apărut pe arena 
unui circ, unde făcea box cu umbra 
și își expunea mușchiulatura in fața 
spectatorilor amuzați. Desigur, de 
la „numerele" sale ocazionale sub cu
pola circului și angajarea definitivă 
ca saltimbanc nu mai este decit un 
pas...

Citeva fapte din multe altele. Fie
care dintre ele pune intr-o lumină cit 
se poate de clară adevăratul 
moral al sportivilor mari din 
capitaliste. O , .vedetă" nu se 
comporta aijel decit Fonta'ne, 
man, Sailer sau Ilalimi. Bani, 
mă, imoralitate — toate acestea fac 
decorul activității sportive a Unei 
vedete, așa cum o concepe lumea 
sportivă burgheză.

De fapt, In apus, noțiunea de sport 
se află in apropiere nemijlocită cu a- 
Ceea de exhibiție. Pentru lumea ca-

profil 
țările 
poate 
Berg- 
recia-

diții 
culmile cele 
să repurteze 
succese.

Pentru a
cire sărbătoririi unei jumătăți d.e se
col de activitate, iederația de specia
litate din Cehoslovacia a cerut drep
tul de a organiza campionatele mon
diale din 1959. Apreciind contribuția 
hocheiului cehoslovac la dezvoltarea 
mondială a acestei discipline, Fede
rația Internațională (L.I.H.G.) a a- 
probat cererea. Astfel, în martie, cele 
mai puternice reprezentative de ho
chei din lume vor veni la Praga pen
tru a-și disputa titlul de r----:~
mondială.Trebuie să amintim 
hoslovacia găzduiește pentru 
oară campionatele 
avut loc întîia 
Strbske Plcso, iar 
1947 la Praga. In 
Praga campionatul 
de echipa gazdă, dar

serie de răsunătoare

da și mai multă strălu-

fost anulată apoi de congresul L.l.H 
de la Bruxelles.

Organizatorii au trimis invit; 
oficiale federațiilor de specialitate i 
25 țări, urmînd ea la 15 ianuarie să 
cunoască lista definitivă a înscrierii 
Pînă în prezent și-au trimis adeziur 
de participare secția de hochei < 
U.R.S.S. precum și federațiile < 
Canada, Suedia, S.U.A., Polonia, Ni 
vegia, R.D. Germani, R.F. Germa 
și Elveția. Echipele reprezentative . 
Finlandei, Italiei, Austriei, R.P. C 
neze, R.P. Romine, R.P. Ungare 
R.P.F. Iugoslavia și-au manifes 
interesul de a participa Ia o comț 
tiție paralelă rezervată formații, 
clasei „B“. Jocurile preliminare 1 
mează să aibă loc la Brno, Ostra 
și Bratislava, iar turneul final 
Praga. Pentru echipele de clasa 
(în caz că turneul va fi organizat) 
fost rezervat excelentul stadion 
iarnă din Plzen.

In toate marile orașe ale Cehoslov 
ciei au loc pregătiri intense în vec 
rea marelui eveniment sportiv. > 
Ostrava, stadionul acoperit a fc 
modernizat, capacitatea tribunelor fiii 
acum de 16.000 locuri. Au fost adu 
ultimele amenajări terenului de jc 
Mantinelele au fost rotunjite la colțu 
pentru părți au fost confecționate pla 
transparente din si Ion, au fost am 
najate cabine speciale pentru arbil 
de poartă. Pentru ca gheața să 
prezinte în cele mai bune condițiui 
muncitorii de Ia fabrica metalurgii 
din Vitkovice lucrează noi instala 
de răcire.

Ultimeie amenajări se fac și 
Brno, unde stadionul este supus tuni 
serioase îmbunătățiri. Nu vor să r 
mînă mai prejos nici sportivii d 
Bratislava. Fabricile din acest mai 
centru industrial vor lua în patron 
echipele participante.

Turneul final va avea Ioc la Prag 
pe faimosul „Zimni Stadion". Se r 
teaptă ca la meciurile decisive să s< 
sească un mare număr de turiști di 
străinătate. Organizatorii se îngrije: 
de pe acum de asigurarea celor m; 
bune condiții de cazare, de mărire 
capacității tribunelor. «

Cu cîteva zile înainte de începere 
turneului final televiziunea din Prag 
va transmite filme de hochei (veriti 
bile instructaje) pentru spectatori.

Se așteaptă deci ca apropiata ediți 
a campionatelor mondiale să cunoasc 
sub aspectul organizării, participării: 
al întrecerii în sine un desăvîrșit suc 
ces.

campioană 
că Ce- 
a patra 
Ele 

1925 
1938

au 
la
Și 
la

mondiale.
dată
în 1933,

1912 a avut loc
european, cîștigat 

competiția a

în

pitalistă, sportul nu este un exerci-f 
țiu fizic dătător de sănătate? ci un' 
divertisment, izvor de senzații „tari" 
un mijloc de reclamă, o afacere.

Marii campioni trebuie să j:e mode ști.\ 
Așa cere etica sportivă. Dar In ță-. 
rite capitaliste, acolo unde banul este' 
atotputernic și unde desfriul se în-, 
tinde ca o pecingine în rîndurile tine-' 
retului. modestia și decența nu intrăi 
tn trăsăturile caracteristice ale unui 
sportiv devenit celebru. <

Iată de ce, oricit de mari ar fi unii 
dintre acești camponi, oricit de sus s-aD 
situa performanțele lor, ei na vor ști\ 
niciodată să se comporte ca adevă
rat l sportivi. Necesitatea de a supra-' 
vrețui, de a-și asigura cit de cit e- 
xlstența atunci cind nu vor mai pu
tea practica sportul care i-a consa
crat, îi ob’igă la compromisuri. Ei își „ _ = _.. .
vind. numele și demnitatea, cad tot{ P
mai mult în mrejele afaceriștilor care *“ 
drijează destinele sportului din ță
rile capitaliste.

Aparițiile în arena circului nu sînt 
decit penultimul act dintr-o evoluție 
firească către un deznodămint tragic. 
Soarta atitor mari campioni din apus, 
care au sfirșit ca cerșetori, pledează} box, 
ca elocvență in acest sens.

RADU VOIA
ION OCHSENFELD

Sportivii cehoslovaci 
vor participa la Jocurile 

Olimpice de iarnă 
și de vară din 1960

• Comitetul Olimpic Cehoslovac rntnl 
. nit la Praga a discutat participare. 

____ ?'■ , ' : din 1960. S-;
.hotărît ca la Jocurile Olimpice d. 
iarnă sportivii cehoslovaci să concu 

Lreze la turneul de hcfcliei pe glieaț 
precum și la probele de schi și patina

► artistic. La Jocurile Olimpice de var. 
de la Roma sportivii cehoslovaci vor f 

fprezenți în întrecerile de atletism ca 
inoe, fotbal, baschet, natație, ciclism 

gimnastică, canotaj academic 
lupte, haltere și tir.



Cupa ..Sportul popular** 
Ia handbal in 7

irganizată pentru prima oară ainul 
:ut, cupa „Sportul popular" la hand- 
în 7 a stîrnit un interes deosebit 

rîndurile tineretului, 
ăipa „Sportul popular" se desfă- 
ra în două etape : etapa pe centre 
:tapa finală. In prima fază, compe- 
i este organizată de către comisiile 
île. Acestea vor trebui să se ocupe 
numai de partea tehnică, ci și de 
lilizarea colectivelor sportive (în 
:ial, colectivele școlărești). C't pri- 
te etapa finală, organizarea ei cade 
sarcina federației de specialitate, 
:olaborar.e cu ziarul nostru.
.1 dorința de a se asigura o intensă 
vitate competițională echipelor de 
lori și junioare din diferite centre 
stabilit ca prima etapă să înceapă 

15 decembrie și să dureze pînă la 
februarie 1959. in prima etapă sis- 
lul de disputare este turneu (cu 
. și retur). In cazul cînd numărul 
ipelor înscrise este mai mare de 6, 
vor forma serii, formațiile ciștigă- 
re ale seriilor urmînd să joace me- 
•i eliminatorii (cu tur și retur), 
tril desemnarea echipei campioane 

centru. lată centrele în care 
fi organizate competiții în prima 

pă: băieți: București, Tiryii-
ra, Făgăraș, Oradea, Bistrița, Tg. 
reș, Orașul Stalin, Ploești, Con- 
ața, Buzău, Gailați și Sibiu ; fete:

('oniinuînd seria, succeselor

Je a obținut 
Je a VI ~a victorie 

k Romînia

Elisaketa Polikronia

cea
P olonia

11

! Je șa

n runda a Vl-a a meciului de șah 
mînia—Polonia s-a jucat din nou la 
mese. Maestra internațională Maria 
gorevici nerestabilită încă după o 
pă ușoară pe care a contractat-o a 
huit să amîne și întîlnirea cu Spa- 
,vska.
Runda de ieri a adus Elisabetei Po- 
roniade cea de a 6-a victorie con- 
■utivă. Intîlnind (cu neorele) pe Sa- 
lilevicz ea a jucat din noii cu multă 
iiestrie asigurîndu-și succesul. In 
limb Margareta Teodorescu în par- 
a cu Mălină (care a înlocuit-o pe 
Avinska) a comis o greșeală gravă 
pierzînd dama a trebuit să se recu- 
ască învinsă. Cu atît mai regretabil 

cît reprezentanta noastră deținuse 
un moment dat o poziție net supe- 
ară. Knapik a întrecut-o pe Desmi- 
III LI.
Celelalte patru partide s-au între- 
pt. Jucînd împotriva prime șahiste a 
iloniei, Holuj, Alexandra Nicolau 
i apărat cu multă exactitate astfel 

la întrerupere poziția este sensibil 
ală. Intr-o poziție net superioară, cu 
i pioni în plus, a întrerupt Rod'ca 
anolescu la Litmanovicz. Un ușor a- 
ntaj pozițional deține Perevosnic la 
Jzinszka iar Ududec are final egal 

întrerupta cu Konarkowska.
In felul acesta după șase rund.in ieiui acesta după șase runde sco-
1 este favorabil echipei noastre care

Iticticm • In cadrul ținui ma- ATLETISM raton internațional des
fășurat la Tokio, pe 

rniul loc s-a clasat japonezul Sa
ng cu timpul de 2 h. 24:02,0 urmat 

f olandezul Karvonen, iugoslavul 
ihsl'c și cehoslovacul Kantorek.

nicourr * Returul meciului BASCHET dintre echipele Spartak
Brno și A.K.S. Viena 

n cadrul „Cupei campionilor euro- 
ni“ la baschet, disputat duminică Ia 
no a revenit baschetbaliștilor ceho- 
jvaci cu scorul de 92—69. In primul 
eci, victoria a revenit tot echipei 
hoslovace (cu 96—56) care se cali- 
:ă astfel pentru turul următor.
• In meciul dintre reprezentativele 
asculine ale Italiei și Iugoslaviei, vic- 
ria a revenit formației italiene cu 
ortil de 62—57-(23—23).

Dn„ ® întîlnirea de tine-
BUa ret dintre reprezentati

vele orașelor Budapes- 
și Poznan a luat slîrș t cu un re- 

iltat ega': 11-11
r/iTOH * c*aPa dc d,,‘ FOTBAL minică a campionatutifi

maghiar s-au înrepis- 
at următoarele rezultate: Văsutas- 
:rencvaros 3-1, Vasas-Honvcd 0-0, 
zoiubathelyî-Csepel 2-0, MTK-Dorog 
I, Ujpesti Dozsa-Miskolc 4-0, Tata- 
mya-Gyor 1 0, Salgotarjan-Diosgyor 

București, Timișoara, Bistrița, Tg. Mu- 
neș. Orașul Stalin, Ploești, Constanța, 
Galați, Sibiu și Oradea.

Etapa finală a cupei „Sportul popu
lar" va avea loc la București în sala 
Floreasca între 11 și 15 martie 1959, 
cu participarea a 8 echipe de băieți și 
6 de tete. Desemnarea echipelor fi
naliste se va tace astfel : la băieți; 
echipele cîștigătoare ale centrelor 
București, Timișoara, Orașul Stalin, 
și Sibiu se califică direct în finală. 
Celelalte 4 echipe vor fi desemnate 
în urma jocurilor de calificare care 
vor av<ea loc după următorul pro
gram: la Tg. Mureș: Tg. Mureș— 
Făgăraș ; la Oradea : Oradea—Bis
trița ; la Buzău: Buzău—Ploești și 
la Constanța : Constanța—Galați ; iar 
Ia fete, echipele cîștigătoare ale cen
trelor București, Tg. Mureș și Orașul 
Stalin se vor califica direct în tunned 
iinal. Celelalte trei formații se vor ca
lifica în urma unor jocuri al căror pro
gram este următorul : la Bistrița: 
Bistrița—Sibiu ; la Timișoara: Timi
șoara—Oradea ; la Constanța: Con
stanța—Galați ; la Ploești : Ploești— 
ciștigătoarea jocului dintre Constanța— 
Galați. Toate aceste jocuri de califi
care vor avea loc ,.în ziua de 1 martie 
1959, cu excepția celui de la Ploești 
(feminin) care se va disputa la 8 mar
tie.

arrn- 
ziiei

în meciu
or: tg_ 17 în favoarea echipei noastre (2 partide amînate ți

întrerupte).

conduce cu 18—17 (două partide 
nate și 11 întrerupte). In cursul
de azi , și a dimineții de mîine vor fi 
reluate partidele neterminate. Va fi o 
zi grea pentru reprezentantele noastre 
care, în cea mai mare majoritate, au 
de reluat cîte două partide. Echipa 
însă are un moral ridicat, toate com
ponentele ei fiind decise să lupte pen
tru un rezultat cît mai bun.

ELISABETA POLIHRONIADE

De peste hotare
0-0. In fruntea clasamentului se află 
MTK cu 18 p,

• Duminică s-a desfășurat la Berlin 
întîlnfrea dintre selecționatele orașelor 
Berlin și Varșovia. Victoria a revenit 
fotbaliștilor din R D. Germană cu 
scorul de 3—1 (1—1). Scorul a fost 
deschis de oaspeți prin Schmidt, apoi 
Meyer, Wachtel și Schrotter au înscris 
pentru selecționata Berlinului.

• Echipa feminină 
HANDBAL de handbal redus a R.

Cehoslovace a jucat 
duminică la Praga cu naționala Dane
marcei. Victoria a revenit echipei oaspe 
cu scorul de 8—5. Rezultatul constituie 
o mare surpriză întrucât echipa femi
nină a Cehoslovaciei este deținătoarea 
titlului mondial.

tătic * Hanovra aJNATAjIE avut loc un concurs 
organizat în bazin de 

25 m. Cu acest prilej s-au înregistrat 
cîteva rezultate bune: proba de 100 m 
spate a fost cîștigată de canadianul 
Wheaton cu 1:05,8 în timp ce oroba 
de 100 m spate f crr.ei a fost cîștigată 
tot de o reprezentantă a Canadei, Bar-

Campionatul republican de hochei pe gheață

Dinamo Tg. Mureș și Progresul Gheorghieni1 
s-au calificat pentru turneul final

Pe terenul de gheață artificială de 
la stadionul din parcul „23 August" 
s-au încheiat ieri întrecerile din cadrul 
primei serii a campionatului republican 
de hochei pe gheață. Deoarece meciu
rile anterioare avuseseră darul de a 
lămuri situația din fruntea clasamen
tului și de a preciza astfel cele două 
formații calificate pentru turneul fi
nal, întîlnirile de ieri n-au fost decît 
în mică măsură interesante sap viu 
disputate.

Dinamo Tg. Mureș și Progresul 
Gheorghieni, care s-au dovedit cele 
mai bune din această serie, au ocupat 
locurile I și II, calificîndu-se pentru 
turneul final,- care se va desfășura la 
sîîrșitul acestei luni.

Prima întîlnire a zilei a opus for
mațiile Progresul Gheorghieni și Clu-

0 hotărire samavolnică 
a Federației Internaționale 

de Fotbal
BERLIN (Agerpres). —
Zilele trecute secretariatul Federa

ției internaționale de fotbal a dat un 
comunicat prin care anunță exclude
rea Federației Marocului din sînul 
F.l.F.A. Hotărîrca F.l.F.A. este „mo
tivata" de faptul că Federația Maro
cană a permis întîlniri între echipele 
din Maroc și selecționata jucătorilor 
algerieni care au părăsit anul aces
ta cluburile profesioniste franceze in 
semn de solidaritate cu lupta de eli
berare a poporului algerian. Această 
măsură samavolnică a fost luată ca 
urmare a presiunilor făcute asupra 
F.l.F.A, de către cercurile imperialiste 
franceze.

In majoritatea cercurilor sportive 
din întreaga lume hotărîrca F.l.F.A. 
a fost primită în mod nefavorabil.

Ziarul „Neues Deutschland" din R 
D. Germană comentînd hotărîrea scrie: 
„Strania decizie luată de F.l.F.A. este 
îndreptată împotriva jucătorilor nord- 
africani care cu cîteva luni în urmă 
și-au exprimat protestul față de răz
boiul colonialist dus de Franța în Al
geria, părăsind cluburile franceze la 
care erau angajați, penlru a forma 
o echipă a Algeriei libere. Neputînd 
să-și asqttndă furia față de atitudinea 
patriotică a jucătorilor algerieni, cercu
rile reacționare din sportul francez 
au insistat pe lingă F.l.F.A. să ia 
măsuri de boicot, ajungîndu-se pînă 
la radierea Federației Marocului".

Succesele boxerilor din R.D. Germană
BERLIN (Agerpres). —
O analiză făcută pe marginea în- 

tîlnirilor internaționale susținute anul 
acesta de echipele selecționate de 
box ale R. D. Germane și R. F. Ger
mane demonstrează cu prisosință di
ferența de dezvoltare pe care a luat-o 
acest sport în cele două Germanii. 
In acest sens este semnificativ faptul 
că echipa R. D. Germane din cele 7 
întîlniri internaționale susținute a 
cîștigat 3, a terminat 2 la egalitate și 

ber cu 1:13,3. Proba de 100 m fluture 
femei a revenit olandezei Lagerberg cu 1:12,1. K

ȘAH • La Dresda s-atpj.___ '. .
desfășurat campionatul ){n ultimii 
individual al R. D.C. ■ ,

Germane. Titlul de campion a revenit 3invins de 
maestru internațional W Smane.

J In 1959
• Recent a avut loc țrnane va

întîlnirea dintre repre- , , r.zentativele de tineret ynternaționale. In calendar figurează
Budapesta și Wroclaw. La /înțîlhiri cu echipele U.R.S.S., R. P.

cunoscutului 
Uhlmann.

SCRIMĂ
afe orașelor
floretă bărbați, întîlnirea a luat sfîrșit I Polone, R. P. Bulgaria R. S. S. Bie- 
cu un rezultat egal: 8-8 La floretă fe- (Ioruse Republicii Arabe Unite, R. P. 
mei au învins scr.nierele maghiare cu Jr, . . , , ■ ■
12-4, în timp ce la spadă victoria a re- < Ronline Ș1 Iugoslaviei.
venit trăgătorilor polonezi, cu același ’ 
scor.

• La 
ționalele 
Martini" 1 
loc, din 1 
șase țări, 
Kaniuti care l-a învins Tn finală pe 
englezul Jay.

• In prima seniifi- 
TENIS nală .interzone din ca

drul Cupei Davis, des
fășurată la Sydney. Italia a întrecut 
Filipine cu 5-0. Italienii s-au calificat 
pentru meciul cm S'.U.A. de la 19 de
cembrie, la Perth, care trebuie să de
semneze pe viitorii adversari ai deți
nătoarei trofepjui, echipa Australiei.

Paris s-au desfășurat tradi- 
întreceri din cadrul „Cupei 
la floretă bărbați. Pe primul 
110 • ’ 

, ș-a ș-a clasat maghiarul Jenb( 5Toffenham—Combinata bucureșteană 
(2-0)
kes (min. 75). ' 
echipei noastre 
Constantin (min.

Ultimul meci al combinatei btlcureș- 
tene va avea loc miercuri seara la 
Birmingham, unde echipa noastră va 
întîlni puternica formație West Brom-i 
wich Albion.

bul sportiv școlar Harghita. Formația 
din Gheorghieni a obținut victoria la 
un scoc care face inutile comentariile: 
21—0 (7—0; 6—0; 8—0). Punctele au 
fost marcate de: Kari (6), Giacomuzzi 
(5), Balla (4), Burian (2), Vereș, Al
inași I, Almași II și Dobriban.

Progresul Gheorghieni, care de la 
meci la meci s-a prezentat mai bine, 
a confirmat încă o dată că merită cali
ficarea în turneul final, în timp ce ti-

lată o fază din cel mai frumos meci disputai piuă acum : Progresul G licori 
ghieni — Recolta M. Ciuc. In fotografia noastră tinărul jucător Burian 

(Progresul) încearcă să degajeze, insă va fi împiedicat de Spirer
nerii hocheiști de la C.S.S. Harghita 
Miercurea Ciuc s-au 
urma 
C.S.M. 
tregul I

Ieri 
Mureș 
dificilă 
citoresc 
2—2). Prima repriză a fost în gene
ral egală. Rădăuțenii, spre deosebire 
de ultimele partide, au jucat mai ra
pid, mai omogen. In plină dominare a 
lor, Alimentara reușește însă să în
scrie prin Fcnke II, cu concursul di
rect al unui apărător de la C.S.M. 
Rădăuți. Acest gol dă elan mureșeni
lor, care păstrează inițiativa pînă la 
sfîrșitul reprizei. La reluare, Nichifo- 
riuc egalează din primul minut.Dar nu 
trece mult și la o nouă greșeală a apă
rării rădăuțene Aucr înscrie, pentru ca 
tot el să urce scorul la 3—1. In pri
mul minut al ultimei reprize tot Auer 
este acel care introduce pucul în poarta

resimțit de pe 
efortului din meciul cu 
Rădăuți și a oboselii din în- 

turneii.
după amiază Alimentara Tg. 

a obținut o victorie destul de 
în dauna Clubului sportiv tnun- 

: Rădăuți: 5—3 (1—0; 2—1;

a pierdut 2, în timp ce echipa R. F. 
Germane din 6 întîlniri internaționale 
a cîștigat numai una.

Echipa R. D. Germane a învins se
lecționatele R. P. Bulgaria, Finlan
dei, Republicii Arabe Unite, a termi
nat la egalitate cu echipa R. P. Po 
lone (10—10), pierzînd de puțin în 
fața echipelor R. P. Romînc și R. P. 
Ungare. Performanța pugîliștilor din 
R. D. Germană, realizată în compa
nia echipei R. P. Polone, are o va
loare deosebită pe plan internațional 
dacă se ia în considerație că boxerii 
polonezi nu au pierdut nici un meci 

poloneză a 
R.

ani, iar echipa 
două ori echipa F. Ge-r-

R.echipa de box a 
susține mai multe

D. Ger- 
meciuri

4-2
LONDRA (prin telefon). — Combi

nata bucureșteană de fotbal a jucat 
aseară la Londra cu echipa clubului 

"/Tottenham. Victoria a revenit fotba- 
' Jliști’.or englezi prin punctele marcate 
' (de: Jones (min. 17), Meckwin (min. 
<27), Harmer (min. 48) dir.tr-o lovi

tură de pedeapsă discutabilă și Stoc-

adversă. La 4—1, Alimentara Tg. Mu-i 
reș încetează ofensiva și 
dăuți începe să preseze.

ira Tg. Mu4 
C.S.M. Ră-

. , , Nichiforiuoj
mai înscrie de două ori: 4—3. După) 
puțin timp însă Incze I, un adevărat1 
„veteran" al hocheiului nostru, reușește 
o acțiune spectaculoasă, înscriind im-d 
parabil și spulberînd speranțele de e-t 
galare ale rădăuțenilor. Cu aceasta A+ 
limentara Tg. Mureș a obținut victoria!) 
la care îi dădea dreptul plusul de ex-t 

pcriență și de maturitate al jucătorilor 
săi.

In ultimul meci al turneului, Re
colta Miercurea Ciuc a întrecut pe 
Dinamo Tg. Mureș cu 8—3 (3—0; 
1—3, 4—0) prin punctele marcate de 
lacăci 1 (3), Covaci (2), Spirer, 
Torok I și Hollo I, respectiv Public 
(2) și Moidovan.

In urma acestor rezultate, clasa
mentul arată astfel: 1. DINAMO TG.- 
MUREȘ 8 p. 2. PROGRESUL GHEOR-i 
GHIENl 7 p., 3. Alimentara Tg. Mu
reș 6 p. 4. Recolta Miercurea Ciuc 6 
p. 5. C.S.M. Rădăuți 2 p. 6. C.S.S. 
Harghita Miercurea Ciuc 1 p.

Vineri încep jocurile seriei a Il-a. I,

forma-

Sofia 
repre-

întîlniri internaționale 
ale sportivilor bulgari

SOFIA 8 (prin telefon). — Echipa 
de fotbal Torpedo din Moscova" se 
află în turneu în R.P. Bulgaria. După 
ce săptămîna trecută fotbaliștii so
vietici au învins cu scorul de 3-0 e- 
chipa Slavia din Sofia, duminică la 
Russe ei terminat la egalitate. (2-2 
cu formația Dunav din localitate. Ea 
chipa Torpedo susține miercuri la Var
na ultimul meci în compania 
ției Spartak.

Duminică s-a desfășurat la 
întîlnirea internațională dintre 
zentativele de haltere ale R.P. Bul
garia și R.D. Germane. Victoria a 
revenit halterofililor bulgari cu sco
rul de 4-3. Iată cîștigătorii în ordi
nea categoriilor: Kolev (B.) 295 kg-, 
Kobrinkov (B.) 297,5 
(B.) 245 kg., Schultze 
kg., Gohring (R.D.G.) 
bert (R.D.G.) 400 leg., 
(B.) 450 kg. Cu acest prilej Ivan Vo- 
selinov a obținut o performanță ex
celentă la categoria grea. Rezultatul 
de 450 kg. constituie un nou record 
bulgar și totodată una dintre cele 
mai bune performanțe din Europa. Tot 
la categoria grea, germanul Arnold 
a realizat un remarcabil record al ță- 
rii sale, obținind 167,5 kg. la „arua-; 
cat". TOMA HR ISTOV t

kg., Nikolov
(R.D.G.) 362,5

387,5 kgr., Sie- 
Ivan Veseliilor

La închiderea ediției

Cele două goluri ale 
au fost înscrise de 

. 55 și 65).


