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Importante succese obținute^ 
de sportul din 

Republica Populară Albania
— Interviul acordat de tov. PÂNDI ALABASHI, vicepreședintele 
Comitetului pentru Cultură Fizică ți Sport din R. P. Albania, cores
pondentului nostru ia Tirana VIKTOR KRAJA,
Cu prilejul celei de a X!V-a aniversări a eliberării Albaniei, co

respondentul ziarului nostru la Tirana, VIKTOR KRAJA, s-a adresat 
tovarășului PÂNDI ALABASHI, vicepreședintele Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport din R.R. Albania, punindu-i cîteva întrebări în 
legătură cu dezvoltarea mișcării de cultură fizică și sport în Albania 
în cei 14 ani care au trecut de la memorabila dată a eliberării.

u toate forțele, pentru dezvoltarea economiei naționale!
fabrica de confecții „6h. Gheorghiu-Dej“, sportivele sînt în primele rînduri ale producției

' oe sportiva și fruntașa In producție Maria Muși, de la fabrica „Gh. Gheor- 
Dej", lucrind cu sirguință la mașina de pichir. Alături de ea, alte to- 

dșe de muncă contribuie cu pricepere și dragoste la confecționarea unor 
produse de cea mat bună calitate.

'abrica de confecții „Gh. Gheor- 
u-Dej“ este o măreață realizare a 
imului nostru democrat popular, 
ac'-, ca și pe întreg cuprinsul pa- 
i noastre, documentele Plenarei 
. al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
dat un nou avint în muncă miilor 
muncitori și muncitoare ale in
truder:. Printre ele, în primele 
'uri se află și sportivele...
e aflăm in secția a VI-a confecții, 
zile rulante sint în neîntreruptă 
care, transportînd părțile componente 
produselor. La una dintre unitățile 
iei. miinile vrednice a 60 de ti- 
• colaborează rodnic la confccțio- 
•a unor noi sortimente de pal
ie și scurte pentru sezonul fri- 
>s. La fiecare șese minute este 
tm produs finit. In acest mic in- 

al de timp, fiecare pereche de 
' execută cu pricepere intr-un ad- 

7n, dnoteoz

îsuflețite întreceri sportive
i aceste zile, pe terenurile și în 
e de sport din întreaga țară se 
ușoară numeroase competiții or- 
izate în cinstea aniversării a 11 
de la proclamarea Republicii 

.tiare Romine. La redacția noastră 
sosesc continuu numeroase cores- 
iențe care ne informează despre 
ziastele concursuri și întreceri 
tive festive.
1 CAPITALA are loc un intere- 

concurs de fotbal în 6, inițiat de 
tl sportiv Recolta București, la 

participă 12 echipe. Paralel, au 
organizate și întreceri la popice 

;an, la care au fost invitate o 
: de colective sătești din împre- 
nile Capitalei. De asemenea, o 
pă 30 Decembrie" va fi oferită 
îștigătoarei turneului de. handbal 
', organizat de consiliul regional 
F.S. Meciurile sînt programate 
ru 19, 20 și 21 decembrie în sala 
>lta.

M. LEREA 
coresDondent

TEȘTI. Consiliul orășenesc U.C.F.S. 
igrenat într-o competiție festivă în 
ea zilei de 30 Decembrie 20 echipe 
■.uline Și 12 feminine de volei. De 
ireat că multe din aceste formații 
.lează pentru prima oară într-o 
cere oficială (Rapid, Electrica, 
ierul, Pompierul etc.). De un 
abit succes ș-a bucurat și gala 

mirabil efort colectiv o anumită ope
rație, pentru a da oamenilor muncii 
un nou bun de larg consum. Printre 
aceste miini harnice se află și acelea 
ale Măriei Muși. O găsim lucrind cu 
atenție la o mașină de pichir, reali
zată in întregime de tehnicienii ro- 
mini. „Acum cîteva zile —ne-a declarat 
ea—am discutat cui tovarășele de 
muncă de la banda noastră, rulantă, im
portantele hotărîri ale Plenarei C.C. al 
P.M.R. Ne-am angajat să dăm zilnic 
peste plan patru produse finite, să 
depășim planul de calitate cu 0,50 
procente, să nu avem nici un rebut 
și să ne îngrijim cu cea mai mare a- 
tenție mașinile. Vreau din toată inima 
să fiu și de acum înainte printre pri
mele". Dar, candidata de partid Mă
ria Muși, fruntașă în producție, nu 
ne spune că ea mai îndeplinește și 
o serie de alte sarcini. Le aflăm de 

de box dintre selecționatele regiunii 
Pitești și orașului Reșița, care a a- 
vut loc în sala depoului C.F.R. In- 
tîlnirea a luat sfîrșit cu rezultatul 
de 8—8 și a constituit o bună pro
pagandă pentru acest sport în rîndul 
celor aproape 500 spectatori, în ma
joritate muncitori ceferiști și textiliști.

1. CHILIBAR 
corespondent

ORAȘUL STALIN. In localitate se 
desfășoară, o adevărată întrecere în
tre colective în scopul organizării 
unor cit mai reușite concursuri festi
ve. Pe primul plan se situează com
petiția de volei dotată cu „Cupa 30 
Decembrie", inițiată de C.S.A. pentru 
echipele din campionatul orășenesc. 
Colectivul sportiv „Strungul" organi
zează întreceri intersectoare, la șah, 
tenis de masă, popice. De asemenea, 
a prevăzut pentru 21 decembrie o 
excursie de masă în Piatra Mare. 
Un alt colectiv, „Oltul", a inițiat un 
concurs de tenis de masă (peste 40 
de înscriși), care constituie o repe
tiție a întrecerilor pe colectiv din 
cadrul Spartachiadei de iarnă. In 
sfîrșit, colectivul „Dezrobirea" are 
prevăzute competiții festive la șah și 
tenis de masă iar Voința, întreceri la 
aceleași sporturi, cu participarea a 
8 selecționate de cooperative din 
Orașul Stalin.

C. GRUIA 
corespondent _ 

la maistrul Tudor Petre: difuzoară 
voluntară de presă, instructoare la 
gimnastica de angrenare și... păpi- 
tana echipei de vo'ei.

Străbatem „Aleea fruntașilor in pro
ducție" și vedem portretele celor mai 
vrednici muncitori ai fabricii. Po
posim la secția Confecții pentru 60pii 
a serviciului tehnic, izvor de creație 
pentru întreaga întreprindere. Dese
natori și modeliști concep tiparul care 
va lua, spre execuție, drumul către 
celelalte secții. Ne bucurăm cind gă
sim și in acest sector numeroase 
sportive harnice. De aceeași dra
goste în muncă sînt însuflețite și 
celelalte sportive ale fabricii, hand
balistele Ioana Cirstea, Natașa Făgă- 
rășanu și Dumitra Țone de la trico
taje, voleibalistele Elena Ardeleana 
șl Elena Damache — mașiniste la 
sectorul 3, Victoria Dochioiu, Seuasia 
Craiu, Rodlca Ene și atitea altele. 
Peste tot, in toate sectoarele fabricii 
de confecții „Gh. Gheorghiu-Dej" te 
intimpină același elan creator, a- 
ceeași hotărire fermă de a înfăptui 
sarcinile trasate de Part d, pentru o 
viață mai imbelșugată, mai luminoasă.

înscrierea de membri în U. C F. S.

Prin măsuri hotărîte,
angajamentelorla realizarea

Unul din cele mai importante o- 
biective ale mișcării de cultură fizică 
și sport din țara noastră este în mo
mentul de față îndeplinirea angaja
mentului cu privire la atragerea în 
U.C.F.S. a 2.000.000 de membri. Pen
tru aceasta, consiliile regionale, raio
nale și orășenești U.C.F.S., consiliile 
colectivelor sportive au dus o inten
să muncă de angrenare a maselor în 
viața sportivă. In unele regiuni, cum 
sînt Galați și Baia Mare, angajamen
tele cu privire la înscrierea oe mem
bri în U.C.F.S. au fost depășite. In 
alte regiuni însă, această activitate nu 
a fost dusă în cele mai bune condi- 
țiuni, consiliile U.C.F.S. și ale colec
tivelor sportive dovedind o insuficientă 
preocupare pentru respectarea anga
jamentelor. Așa s-au petrecut de pil
dă lucrurile în regiunea Cluj, unde 
la începutul lunii noiembrie numărul 
membrilor .U.C.F.S. era total nesatisfă
cător fața de angajamentele luate.

Campionatul republican de hochei pe gheată 
continuă mîine cu jocurile seriei a doua

Veniți în plină viteză, cei trei hocheiști au frinat brusc în apropierea pucului. fftceaslă fază dinamică din întîlnip 
rea Dinamo Tg. Mureș —• C. S. Harghita Miercurea Ciuc este concludentă în ce privește- frumusețea hochejii# 
lui pe gheață. Incepînd de miine, patinoarul artificial din parcul „23 August" găzduiește noi și pasionante meciuri 
de hochei pe, gheață, ce, se por disputa iri-cadrul seriei a II-d £ campionatului; :țppubUcanș^GitițiȚ amănunt^ 
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ÎNTREBARE: Cititorii zia
rului „Sportul popular" sînt 
interesați să cunoască suc
cesele obținute de sportul al
banez în ultimii 14 ani. Ce 
ne puteți spune în această 
privință ?

RĂSPUNS: Ca să se poată în
țelege marile schimbări și nume
roasele succese obținute de po
porul albanez în toate domeniile 
de activitate, inclusiv cel sportiv, 
este necesar să se cunoască moș
tenirea grea, situația deplorabilă 
pe care au lăsat-o în țara noastră 
regimurile antipopulare și ocupația 
fascistă.

Voi încerca să prezint pe scurt 
«mele date comparative. înaintea 
eliberării, cînd sportul era un 
privilegiu al clicii aflate la putere, 
existau doar cîteva cluburi cu un 
total de 1200 membri, concentrați 
exclusiv în mediul urban. In mo
mentul de față există în R.P. 
Albania 978 colective sportive în
trunind 45.519 membri, dintre care 
mai mult de jumătate la sate. Este 
interesant să remarcăm că la 
prima Spartachiadă națională au 
luat parte peste 4500 de tineri 
și tinere.

înaintea eliberării se alocau a- 
nual pentru activitatea sportivă 
1.200.000 leka. In anul 1958 miș

Pentru îndreptarea acestei situații, 
consiliul U.C.F.S. aj acestei regiuni, 
a luat însă o serie de măsuri care —i 
așa cum ne relatează corespondentul 
nostru AL Momete — au avut un e- 
fect pozitiv.

La Turda, spre exemplu, procenta
jul de numai 64% înregistrat la sfîr- 
șitul lunii octombrie a determinat consi
liul orășenesc U.C.F.S. să organizeze o 
ședință de analiză, la care au parti
cipat membrii consiliului precum și 
toți activiștii care muncesc pe linie 
sportivă. După discutarea situației 
existente, s-a propus un plan concret 
de măsuri care să cuprindă toate uni
tățile din oraș. In urma măsurilor 
luate, au fost formate brigăzi mixte 
alcătuite din activiști U.C.F.S., acti
viști U.T.M. și cadre voluntare. 
Datorită acestei măsuri, la multe 
colective situația a fost radical schim-

(Continuare in pag. 2) 

carea sportivă a primit din par
tea statului fonduri de 37 ori 
mai mari decît în 1938. In Alba
nia dinaintea eliberării existau 
doar... 27 cadre sportive califi
cate. Astăzi, Institutul de Cultură 
Fizică și Sport din Tirana dă în 
fiecare an mișcării sportive mai 
mulți absolvenți decît toate ca
drele didactice existente sub regi
mul de tristă amintire al lui Zogu.

Mari succese au fost obținute 
în domeniul construcțiilor de baze 
sportive. Aici, noi am pornit de la 
zero. In ultimii ani au fost 
amenajate 856 terenuri de 
fotbal, 666 de volei, 20 parcuri

(Continuare in pag. 4-a)

• Sferturile de finală ale „Cu* 
pel campionilor europeni"

Marți seara a avut loc la Paris tra
gerea la sorți a meciurilor din cadrul 
sferturilor de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal. Intilnirile, 
care vor trebui să se dispute pînă la 
31 martie, sint următoarele: Standard. 
Liege—Reims; Young Boys Berna—■ 
Wismut Karl Marx Stadt; Wiener, 
Sport Klub—Real Madrid și Schalke) 
04 — învingătorul meciului dintre; 
Ț.D.N.A. și Atletico Madrid.

LUPTE LiBEBE
o Chișinău Combinata Cluj* 
București 10—6

CHIȘINĂU, M (prin telefon). — Corn* 
binata de lupte libere Cluj-București a 
susținut marți cea de a doua întîlnire 
cu reprezentativa Chișinăului. Mai 
bine pregătita’ din punct de vedere teh
nic, reprezentativa Chișinăului a cîștiw 
gat cu scorul de 10—6.

REZULTATE TEHNICE

Cat. 52 kg: Coroban pierde la puncte în 
fața lui Grighel (Chișinău); cat. 57 kg: 
Crăciun învinge prin tuș pe Codreanu 
(Chișinău); cat. 62 kg: Jula este învins 
piin tuș de Klkobidae (Chișinău); cat. 
67 kg: Bîrz pierde la tuș în disputa cu 
Dbbrovolski (Chișinău); cat. 73 kg: Hat- 
hazi este învins prin tuș de Letutln 
(Chișinău); cat. 79 kg: Marinescu învinge 
la puncte pe Pogoneț (Chișinău); cat. 
87 kg: Ionescu cedează prin tuș în fața 
lui Lomidze (Chișinău); cat. grea: Crișa» 
b'ate la puncte pe Zaicev (Chișinău).



Concursuri pentru cei mai mici 
sportivi

Cei mai. mici spor
tivi ■ ai țării continuă 
să-și dispute intiieta- 
tea in- cadrul Sparta- 
chiadei pionierilor. 
Recent au avut loc lâ

Ploești. întrecerile din cadrul clapei 
regionale, la care au participat 0 e- 
chipe de oină și 11 formații de fotbal. 
Turneul rezervat echipelor de oină a 
fost ciștigat de școala de 7 ani din 
comuna Strejnic, raionul Ploeșii. La 
fotbal, primul loc in clasament a fost 
ocupat de echipa școlii de 7 ani nr. 
2 din Cimpina, care a întrecut in fi
nală — după prelungiri — școala de 
7 ani nr. 4 din Tirgoviște.

★
Pe terenul de sport din comuna 

Lacu-T arcului (reg. Ploești), s-a des
fășurat un concurs de atletism la cri 
au participai și pionierii din satele în
vecinate Balta Doamnei și Curcubeu.

La clubul Metalul M. I. G.

Invătâmintul politic de mase U. C. F. S. 
decurge in bune coadițiunil

Deunăzi, în timp ce ne îndreptam 
spre redacție, atenția ne-a fost atrasă 
de un grup de sportivi fruntași apar- 
ținîrid clubului Metalul M.I.G. Le-am 
pus cîteva întrebări, dar ne-am dat 
seama că sînt foarte grăbiți. De alt
fel, cîțiva își consultau cu nerăbdare 
■ceasurile. Explicația ? Ne-a dat-o cu
noscutul motociclist Constantin Rado
vici :

— Știți, n-am vrea să întîrziem 
de la învățămintid politic...

Grupul de sportivi mergea să au
dieze o. lecție în cadrul învățămîntu- 
Jui politic de mase U.C.F.S. Ne-am 
hotărît să-i însoțim. Despre sportivii 
acestui club bucureștean știam o se
rie de lucruri frumoase, dar această 
nouă preocupare din activitatea lor 
ne era cunoscută mai puțin. Și așa, 
cîteva minute mai tîrziu, ne aflam în 
amfiteatrul iMinisterului industriei 
Grele, audiind împreună cu activiștii 
salariați, sportivii și antrenorii clu
bului Ă'etalul M.I.G. cea de a patra 
lecție din cadrul acestui curs, ca tema

înscrierea de membri in U. C. F. S. 
Prin măsuri hotărâte, 

la realizarea angajamentelor
(Urmare din pag. 1)

bată în bine. Cotectivul sportiv Ci
mentul, primind un sprijin prețios 
din partea organizației de par
tid, a comitetului de întreprin
dere și a organelor colectivu
lui sportiv a reușit să-și îndeplineas

că și chiar să depășească angaja
mentele. Astfel, angajamentul colecti
vului era de 1.200 de membri, iar 
pînă în prezent au fost înscriși în 
U.C.F.S. 1.482 membri. Dacă mai a- 
dăugăm faptul că toți acești membri 
sînt cu cotizația la zi ne dăm mai 
bine seama de munca temeinică dusă 
la acest colectiv.

O situație nesatisfăcătoare în pri
vința îndeplinirii angajamentului exis
ta și la colectivul sportiv Unirea, care 
cuprinde salariații cooperativelor meș
teșugărești. Aci, la sfîrșitul lunii oc
tombrie erau înscriși doar 331 mem
bri, din totalul de 1.000 de salariați. 
Prin strădaniile consiliului colectivu
lui sportiv, angajamentul a fost rea
lizat și depășit, în momentul de față 
numărul membrilor U.C.F.S. fiind de 
750. Dintre colectivele care și-au în
deplinit angajamentele, mai trebuie să 
amintim de Avîntul, Biruința, Flacă
ra și centrul școlar Sticla.

In momentul de față, situația în
scrierilor de membri U.C.F.S. pe tn- 
treg orașul Turda este mult îmbună
tățită. Angajamentul de a realiza pînă 
la 30 noiembrie 7.900 membri a fost 
depășit, fiind înscriși în U.C.F.S. 

7.953 de membri.
Pînă la sfîrșitul anului, consiliul 

orășenesc U.C.F.S. trebuie să mun
cească mai intens pentru depășirea 
angajamentului anual, care prevede 
înscrierea a 8.500 membri U.C.F.S. 
Pentru aceasta trebuie să se activeze 
cu mai multă rîvnă, folosindu-se toate 
mijloacele posibile. Realizările obți- 
Tiute din Ultima vreme trebuie să con
stituie un imbold pentru consiliul o- 
rășenesc U.C.F.S. și pentru consiliile 
colectivelor sportive din orașul Turda.' 

Dintre cei peste 100 de concurenți o 
frumoasă impresie au lăsat pionierii 
Apa Hagiu, Niculina Dascălu,.Dumitrii 
Neagu, Niculae Cozan ș.a.

M. BEDR08IAN, ST. IONESCU 
și GH. AUIXANDRESCU — coresp.

Intîtnirî sportive prietenești

Nri de mult sportivii 
dia “Moinești s-au de
plasat la Tg, Ocna, 
unde au ' susținut câte
va întîlniri amicale cu 
reprezentativele aces

tui raion. Meciurile dintre echipele de 
volei baschet și handbal au stîrnit un 
deosebit interes în localitate, ele fiind 
urmărite de un mare număr de spec
tatori La capătul unor întreceri dîrze, 
au fost înregistrate următoarele rezul
tate: handbal băieți: Tg. Ocna — Moi
nești 7-6 (4-1), baschet băieți: Tg.

„Unitatea dintre partid, guvern și 
popor, chezășie a construirii socia
lismului în țara noastră".

NOTE BUNE, DAR NU PENTRU 
TOȚI CURSANȚII...

Ne-a surprins, la început, faptul 
că în sală nu se aflau o serie de 
sportivi și antrenori cunoscuți. Ni s-a 
explicat că o parte dintre aceștia 
sînt încadrați în formele de învăță- 
mînt politic organizate chiar pe locu
rile de muncă respective. Așa este 
cazul sportivilor și antrenorilor echi
pelor de rugbi și fotbal. Restul de 
secții participă cu mare interes la 
predarea lecțiilor (frecvența este a- 
proape de 100 la sută) și apoi, în dis
cuții recapitulative, dezbat cu multă 
maturitate toate problemele care com
portă unele lămuriri. Am asistat și la 
seminarul care a avut loc pe margi
nea lecției precedente (Tradițiile pro
gresiste de luptă ale poporului nos
tru pentru independență și libertate), 
rămînînd plăcut impresionați de felul 
în care componenții grupei a doua 
(responsabil de seminar tov. Mircea 
Popescu) se pregătiseră pentru discu
tarea problemelor. Cursanții din a- 
ceastă grupă își conspectaseră cu a- 
tenție lecția și studiaseră un bogat 
material bibliografic. Mai mult, se în
treceau care să răspundă mai întîi, 
în fraze precise, bine gîndite, docu
mentate. Dacă am fi fost puși în si
tuația de a da... note, fără îndoială 
că cele mai mari s-ar fi cuvenit mo- 
tocicliștilor Barbu Predcscu și Con- 
stanfin Radovici, maeștri ai sportu
lui, ca și velistuiui Dinu Gavrilescu. 
Din celelalte grupe, o bună impresie 
ne-au făcut-o canotoarea Doina Cio- 
lacu și antrenorul Vasile Mavrodin.

Există însă și cursanți mai puțin 
sîrguincioși, care absentează, sau 
care vin nepregătiți la seminarii. Ne 
referim la componenții secțiilor de 
tir și box. Antrenorii acestor secții, 
Dumitru Pineta, respectiv Iordan 
Stoianoviti, dovedesc lipsă de prin
cipialitate, „mohvîndu-și" oamenii, în 
loc sâ-i facă să înțeleagă cît de ne
cesară este participarea elevilor lor 
la aceste cursuri.

PE PLAN ORGANIZATORIC, NICI 
O DEFICIENȚA

Am remarcat — cu prilejul parti
cipării la lecție și seminar — grija 
pe care comisia de propagandă și e- 
ducație a clubului o manifestă pen
tru buna desfășurare a învățămîntu- 
Iui politic de mase U.C.F.S.

Este vorba de mobilizarea cursanți- 
lor, de planificarea din timp a lecto
rilor, de urmărirea riguroasă a frec
venței, de procurarea materialului bi
bliografic. Rezolvarea cu succes a 
multor probleme de ordin organizato
ric și politic se datorește sprijinu
lui larg pe care clubul îl primește din 
partea comitetului de partid al Mi
nisterului Industriei Grele, sprijin ma
terializat prin punerea la dispoziție a 
sălilor pentru lecții și discuții recapi
tulative, a unei biblioteci, prin repar
tizarea de lectori ori de cîte ori s-a 
simțit nevoia. Intr-un cuvînt, mem
brii clubului Metalul M.I.G. au toate 
condițiile pentru a participa la a- 
ceste cursuri cu rezultate care să se 
oglindească tot mai mult în activi
tatea lor de fiecare zi.

T1BER1U STAMA

îe ce stagnează Dezvoltarea 
atletismului U Reșifa?

Ocna — Moinești 13-28 (4-13), volei 
băieți: Tg- Ocna — Moinești 1-2, volei 
fele: Tg. Ocna — Moinești 1-2.

Tot cu acest’ prilej s-a organizat 
pentru prima oară în localitate și un 
concurs de șah fulger.. Cei maj bine 
pregătiți s-au dovedit a fi șahiștii An
drei Celman din Slănic Moldova, lan- 
eu Lazăr și Nrstar Gurău din Tg. 
Ocna.

I. BUTUCARU — coresp. '

Spartachiada de iarnă a tineretului 
la Buzău

Tot mai mnlți mem
bri ai colectivului 
sportiv Progresul Bu
zău găsesc momente 
de recreare în sala co
lectivului, unde au

Ia dispoziție mese de șah și 
de tenis. Cu prilejul începerii întrece
rilor din cadrul Spartachiadei de iar
nă, majoritatea celor care frecventau 
sala s-au înscris la aceste concursuri.
In prezent își dispută întâietatea 46 de 
șahiști și 34 jucători de tenis de masă.

Colectivul a luat măsuri pentru con
fecționarea de șahuri, din resurse lo
cale. Rezultatele de pînă acum ale a- 
cestei acțiuni sînt mai mult decît îm
bucurătoare.

M. DUMITRU — coresp.

Tabără de elevi la Păttiniș-Ciuc

1Incepînd de la 
ianuarie 1959, Minis
terul Invățămîntului 
și Culturii în colabo
rare cu GC. al U.T.M., 
organizează o tabără 

la Păltiniș-Ciuc pentru elevii buni la 
învățătură și cu preocupări sportive. 
Elevii se vor întîlni într-un interesant
schimb de experiență și totodată își 
vor petrece vacanța de iarnă într-un 
mod plăcut.

Cunoștințele ce le vor acumula cu 
ocazia unui concurs special care va fi 
organizat aici vor constitui un im
bold în munca de viitor a acestor 
elevi.

M. VLADOIANU și C. FRACEA 
corespondenți

Succese în activitatea 
colectivului sportiv sătesc 

^Gloria66 Vadu Pașii
Dincolo de apa Buzăului, la cîți

va kilometri de oraș, se află 
comuna Vadu Pașii. Sportivii 

acestei comune, încadrați în colectivul 
sportiv „Gloria" (președinte-Petre 
Stroe. secretar-Gh. Năstase), sînt cu
noscuți în întregul raion pentru hăr
nicia și buna lor pregătire. Celor 211 
membri U.C.F.S. li se asigură o bo
gată activitate competițională, astfel 
îneît oricînd vizitezi comuna, îi poți 
găsi pe tinerii săteni angrenați în 
desfășurarea unei competiții de fotbal, 
oină, volei, handbal, atletism sau șah. 
Succesele reprezentativelor de fotbal 
(locul IV în campionatul raional) și 
oină (locul II în campionatul regio
nal) stimulează activitatea tuturor 
membrilor U.C.F.S. din colectivul spor
tiv „Gloria" Vadu Pașii. La întrecerile 
de fotbal organizate în cinstea zilelor 
festive, la concursul de oină dotat cu 
„Cupa verii", la competițiile de hand
bal, volei, atletism și șah au partici
pat numeroși țărani muncitori. Numai 
ia concursul de atletism s-au prezen
tat la startul întrecerilor peste 100 de 
participanți.

olectivul sportiv „Gloria" se mîn- 
drește cu sportivii săi, care ob
țin și importante succese în

producție. Țăranii muncitori Călin 
Grăjdan, Stelian Enache (secretarul 
organizației de bază U.T.M.), Radu 
Kusen — fotbaliști—,Gh. Gavrilă (din 
echipa de oină), Vasile Barbu, Ion 
Adam — handbaliști —- ,Ioana Enache 
Elena Marinoiu, Ana Vionescu, Du
mitru Stoica — atleți — și alții sînt un 
permanent exemplu pentru toți mem
brii U.C.F.S. din colectivul sportiv 
„Gloria" Vădit Pașii. Succesele 
realizate au la bază o muncă perse
verentă.

Reorganizarea colectivului sportiv 
a prilejuit o serioasă analiză 
a muncii desfășurate, analiza 

lipsurilor existente și evidențierea me
todelor bune de muncă. Aportul par- 
țicipanților la ședință a fost consis
tent. In cuvîntul lor, ținerii țărani mun
citori au criticatei: •• ■•prime i-p: urile din 
activitatea consiliului colectivului

Din Reșița s-au ridicat de-a Iun-, 
gul anilor numeroși atleți fruntași, 
campioni și recordmani ai țării noas
tre (Mihail Trtiîcă, Ioan Toma, Ște
fan Hegedus, Theodor Ruja. etc.). In 
ultimul timp însă nu s^au auzit prea 
multe lucruri despre activitate^ atle
tică în Reșița. Căror cauze se dalo- 
rește această rămînere în urmă a atle
tismului din Reșița ?

Iată ce ne relatează, în legătură cu 
aceasta, corespondentul nostru din 
Reșița, Joy. GH. DOBRES^U :

La Reșița, atfÎTOmhl* este'-practicat 
— în mod organizat — în cadrul 
secții!or următoarelor colective spor
tive: C.S.M.R. (antrenori : Eugen
Luchici, Ion Galescîi și Mihai Truică); 
Școala sportivă a U.C.F.S. înfi nțată 
pe lingă grupul școlar profesional al 
combinatului metalurgic (antrenori: 
Ernest Lokota și Aurel Gherghina) 
și Școaia sportivă de elevi (antre
nori : profesorii de educație fizică I lie 
Pătruică și Maycr). Numărul antre
norilor ar fi, credem, suficient de 
mare ca să poată face față cu succes 
multiplelor sarcini pe care le impune 
o activitate atletică, chiar foarte sus
ținută. Și totuși realitatea este alta !

Școala sportivă de elevi, care acti
vează pe lingă școlile medii din lo
calitate, are — pe hîrtie — un efec
tiv de 60 de atleți. Dintre aceștia 
însă, în mod practic nu activează 
decât cel mult 20. Activitatea dusă 
de prof. Mayer este necorespunză- 
toare. Nu este mai puțin adevărat 
însă că nici prof. Pătruică, responsa
bilul școlii, nu a controlat cu toată 
seriozitatea activitatea acestuia și nu 
l-a tras la răspundere.

Școala sportivă a U.C.F.S. are 
foarte largi posibilități de recrutare 
a cadrelor (în evidența secției sînt 
înscriși peste 1.400 de tineri). Are 
două săli foarte bine utilate, cu toa
tă aparatura necesară, dar duce lipsa 
echipamentului (chiloți, maieuri, pan
tofi de tenis), fapt care impietează 
asupra activității practice. Deși are 
înscriși atîția elevi, totuși la antre
namente nu participă în mod regulat 
decît... 26 de tineri.

La C.S.M.R. materialele și echipa
mentele abundă, pista se prezintă trf 
conditiuni destui de bune (în toamnă 
s-a făcut și o instalație de nocturnă 
pentru ca atleții să se poată pregăti 
și seara), dar lipsesc... atleții (!!!).

arătind posibilitățile cele mai bune de 
răspîndire a sportului în rîndul săte
nilor. Ei au cerut organizarea cu re
gularitate a competițiilor de oină (atît 
de îndrăgită în comună), fotbal și a- 
tletism, stimularea participanților prin 
instituirea unor cupe tradiționale, în
zestrarea cu echipament sportiv a 
secțiilor. Noul consiliu al colectivului 
sportiv a ținut seamă de propunerile 
tăcute cu prilejul ședinței plenare și 
le-a pus în aplicare. Astfel, cu aju
torul activului obștesc, au fost atrași 
pe terenurile de sport numeroși țărani 
muncitori care apoi au devenit mem
bri ai U.C.F.S. Acțiunea de atragere 
de noi membri în U.C.F.S. a conti
nuat și prin munca de lămurire efec
tuată de către membrii consiliului co
lectivului. Asigurarea echipamentului, 
amenajarea terenurilor sportive șl crea
rea unui bogat program competițional 
au contribuit, firește, la angrenarea 
unui mare număr de tineri și tinere 
in practicarea sportului.

™ H ! P I § M
PATRU CIȘTDGATORI ȘI-AU ÎMBU

NĂTĂȚIT RECORDUL.

Caii tineri aii continuat seria progre 
selor. Dintre cîștigătorii de ieri, patru 
și-u ameliorat recordul. Adriatica, Avia, 
Florida și Castan au marcat progrese 
de 1,5-2 secunde.

In alergările principale au ieșit învin
gători Hazliu II și Ilermes, care clc ase
menea au rrătat o hună valoare, apro
piată de recordurile lor.

Alergările au dat următoarele rezul
tate:

T. Adriatica <Kocsis) 1’42,5. Lotca, Raza 
Cota: 3.70—30.60

II. Avia (^tefănescu) 1’40,3, Havuz, 
Holtei. Cota: 2,30—10,10—36.00.

ITL Florida (Moldovan) 1’35.1, Vila, 
Basm. II. Cota: 9,40—37,6-0—S7,30.

IV; 1 Alvița (Mihăilesciu) 1’34,8, Gluma, 
Viola, Cota: 2,40—19,90—19,10.

Activitatea atletică din Reșița 
feră cel mai mult din cauză că 
trenorii din localitate sînt... cer! 
între ei I Ce părere are despre acea 
situație consiliul raional U.C.F.S. I 
șița, sau chiar tovarășii din consi! 
regional U.C.F.S. Timișoara ?

Pînă în momentul în care antre 
rii îtj cau?ă -se vor decide să-și 
tindă mina si să se: împace ( 
cearta lor numai atletismul are 
suferit), corespondentul nostru, ca 
bun cunoscător al situației din 
calitate, gr pune următoarele: 
Școlii sportive de elevi să-i fie 
partizat un profesor de educație 
zică cu specializare atletism, un 
tînăr cu multă putere de muncă 
mai ales dornic să facă o trr 
serioasă: 2. Școlii sportive a U.C.I 
să-i fie repartizate echipamentele 
care duc» lipsă; 3. Responsa' 
secției de atletism din cat 
C.S.M.R. trebuie să-și intensil 
munca de popularizare a atlctisi 
lui, în special în rîndul finer 
muncitori din cadrul combinatului 
talurgic și să urmărească atrage 
acestora în practicarea continuă 
exercițiilor atletice; 4. Consiliul 
ional U.C.F.S. Reșița trebuie să a 
lizeze cu toată seriozitatea mu 
desfășurată de comisia locală de 
tletism și să ia de urgență trăsi 
care se impun.

In Reșița există foarte mulți t/i 
care iubesc atletismul și sînt do> 
să-l practice. Trebuie numai ca < 
gostea aceasta pentru atletism să 
bine călăuzită. în spiritul sarcin 
actuale ale mișcării de cultură fi: 
și sport din țara noastră.

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
LUPTE PE ECHIPE

înaintea idtimei etape a cnannlon 
lut republican de lupte pe echipe, 
samentul are următoarea înfățișare

1. Dinamo Buc. 27 27 0 0 391:
2. ac. a. 27 24 0 3 ?05:l<
3. St. R. Or. stalin 27 23 1 3 292i:l.
4. Cetatea Bucur 27 15 2 10 220:2
5. Rapid Oradea 27 15 2 10 21-9:2
6. C.S.M. Lugoj 27 14 2 11 240:1
7. Feroviarul Tim. 27 14 2 11 205:2
8. C.S. Metalul

M.I.G. B-uc. 27 11 3 13 180:2
9. Dinamo S. Mare 27 9 4 14 185:2

10. C.S.M. Reșița 27 8 5 14 174:2
Iii. Chimistul B. Mare 27 9 2 16 J72:2
12. Voința Tg. Mureș 27 8 3 16 151:2
23. Carpați Sinaia 27 7 7 13 176:2
14. Ccrviniul Huned. 27 4 6 17 166:2
15. Constr. Cluj 27 4 6 18 153:2
10. U.T.A. 27 1 2 24 lfl7:3

Federația rom in ă de lupte a ho 
ca la uâtima etapă a competiției, r 
rul sportivilor să se facă sîm’- 
duminică Ia ora 6 dimineața, 
Dinamo din Capitală.

LOCAȚiUNE DE BILETE
Biletele pentru întHnlrea de girr 

tică R.P.R.—R.S.S. Ucrainiană se pi 
vînzare de vineri la agenția Prcnot 
din Cal. Victoriei 9 și Ja chioșcul 
str. I. Vidu.

O COMPETIȚIE DE VOLEI PENI 
PIONIERI

Cercul de volei al Palatului Pior 
lor organizează între 14—21 decen 
„Cupa 30 Decembrie’’, rezervată 
pelor școlare de băieți și fete din ( 
taiă. înscrierile se primesc la Pa 
Pionierilor (telefon 14.78.74). Șe< 
tehnică va avea loc vineri 12 dec. 
18, la sediul secției sport a Palat

CENTRU DE ANTRENAMENT 1 
VOLEI FEMININ

Mîine la ora 16,30 se inaugureaz 
sala Flctreasca din Capitală un c< 
de antren.-.ment de volei feminin, 
primă selecționare a elementelor va 
loc mîine. Centrul va dura 3 Iun

V. Hazliu II (Dinu T.) 1’31,5. B
Caliban If. Cota: 1,60—8,D:—1/1,00.

VI. Hermes (Mihăilescu) 1’23,9, Fia 
Pack. Cota: 7,00—25,6*0—14.30.

VII. Castan (Vasile Gh) 1’32,4., ' 
vat, Porlumi.el, Cota: 4,10*—kUjCO-—

REUNIUNEA DE DUMINICA

Duminică' 17 decembrie se va < 
șura o reuniune de trap cu 8 ale

Dintre caii din prima categorie 
concura în premiul Poenița. 17i<j0 l 
șor, Moldova, Tarcău (Oamâ), 
Vamptir (Avram). Olteț (Bonțoi 
1740 Ticău (Voronin), 1700 Oțel (On< 
Eronin (M ihăilescu).

Atractiv va fi de asemenea premiu 
durar în care sînt înscriși 21*00 
Hamefal, Hermina, Chiostec. Sena: 
Rosa, Amica.

Celelalte premii vor prezenta 
omogene, concurenți! avînd șanse 
lit «rate,

Reuniunea va începe la ora 10.



Bogată actiyjțate basciiet 
© Meciul dintre reprezentativele R. P. Romîne și R.P.F. Iugoslavia în centru! atenției o Confirmări de 

participare fa conferința balcanică © Despre un interesant turneu de juniori © Meciuri foarte importante 
în etapa a IX-a a campionatului re publican.

campioană a ttîruiui. Mai 
trebuie să amintim meciu
rile masculine Dinamo O- 
radea—Știința Cluj și Ra
pid. București—Dinamo Tg. 
Mureș’, -ca și jocurile din
tre formațiile feminine 
Progresul — Constructorul 
și Alimentara Tg, Mureș- 
C.S. Oradea.

© Aseară, în sala Flo
reasca, C.C.A. a întrecut 
pe Dinamo București cu 
60—51 (31—25), după un 
meci de slabă factură teh
nica. Ambele echipe s-au 
întrecut în greșeli. Dina- 
moviștii au început jocul 
destul de bene și, ca ur
mare a unor contraatacuri 
bme conduse de Radu Po- 
povici și Dan Niculescu, 
au condus în min. 8 cu 
12—6. Experiența baschet- 
baliștilor de la C.C.A. se 
face însă încetul cu încetul 
tot mai mult simțită. Ei 
pun stăpînire pe joc, ega
lează, „merg” cîtva timp 
la egalitate cu Dinamo, 
pentru ca apoi să se dis
tanțeze (min. 32 condu
ceau cu 49—32) și să 
învingă cu 60—51. Așa cum am spus 
mai sus, ne-a nemulțumit 
slabă a baschetului practicat de cele 
două echipe. Au fost puține faze 
frumoase. Dintre jucători s-au remar
cat doar Folbert, Fodor (C.C.A.) și 
Radu Popovici (Dinamo).

Pe baschetbaliste noștri 
meciuri grele, cu U.R.S.S., 
Franța, ca și partidele din 
pei Campionilor Europeni, 
toria să se pregătească cu

• In zilele de 20 și 21 decembrie, 
sala Floreasca din Capitală va găzdui 
dubla întîlnire internațională dintre re
prezentativele' masculine ale R.P. Ro
mine și R.P.F. Iugoslavia. Întrecerea 
stîrncște un viu interes nu numai în 
rînduriîe. amatorilor de baschet din Iu
goslavia și din țara noastră, ci și din 
toate țările europene în care este dez
voltat baschet:;!. Interesul este, de 
altfel, pe deplin justificat. Echipele re
prezentative ale R.P. Rohiîne și R.P.F. 
Iugoslavia se bucură de un frumos 
prestigiu în baschetul european, în 
care dețin locuri fruntașe. Concludente 
sînt în acest sene clasamentele ultime
lor două camp'onate europene: la Bu
dapesta, m 1955, noi am ocupat locul 
7, iar iugoslavii s-au clasat pe locul 
8 ; iar la Sofia, la campionatele euro
pene din 1957, selecționata țării noas
tre a ocupat locul cinci, iar Iugoslavia 
locul 6 (î'n meci direct, echipa R.P.R. 
a învins cu 72—60).

© Tot la sfîrșitul șăptamînii viitoare 
Va avea loc în Capitală conferința re
prezentanților federațiilor de baschet 
ale țărilor balcanice. In cadrul acestei 
conferințe (20 și 21 decembrie) se vor 
discuta problemele legate de organiza
rea Balcaniadei la baschet în țara 
noastră, în cursul anului 1959. Pînă 
acum și-au confirm-t participarea de
legații federațiilor din R. P. Bulgaria, 
Turcia, R. P. F. Iugoslavia și R. P. 
Albania. Se așteaptă confirmare din 
partea federației din Grecia.

® Unul din meciurile de deschidere 
la a doua partidă R.P. Romînă-R.P.F. 
Jugoslavia va fi cel dintre ech'pele de 
juniori ale Capitalei și Orașul Stalin. 
Această întîlnire este doar una din ci
clul organizat de F. R. Baschet. Fede
rația a inițiat o serie de întreceri între 
selecționatele de juniori ale orașelor 
București, Tg. Mureș și Orașul Stalin. 
Primul’ meci s-a disputat la Orașul 
Stalin între reprezentativa locală și 
selecționata București. Au învins gaz
dele cu 58—55 (34—30). Spectacolul 
a fost foarte plăcut, datorită jocului 
frumos practicat de ambele echipe, teh
nic, ou pase precise, în viteză, majo
ritatea terminate cu aruncări la coș 
reușite. Cei mai buni au fost: Blrsan, 
Doga (Orașul Stalin)’, lonescu și Di- 
mitriu (București). Următorul meci se 
va disputa la 14 decembrie la Tg. 
Mureș între reprezentativa locală și 
selecționata București. La 21 decem
brie, București va întîlni Orașul Sta
lin, iar la 28 decembrie din nou repre
zentativa Tg. Mureș. Aceste întreceri 
constituie un foarte bun prilej de în
curajare, stimulare și verificare a ele
mentelor tinere talentate.

e In etapa a IX-a a campionatelor 
republicane, programată sîmbătă și 
duminică, se vor disputa cîteva me
ciuri de mare importanță. In primul 
rând se cuvine subliniată partida din- 
*re echipele de băieți Olimpia și C.C.A., 
principalele pretendente la titlul de

7/iu/ din. tinerii jucători introduși recent în lotul 
reprezentativ este Barau (Olimpia). Fotografia îl 

arată depășindu-și adversarul prin dribling.

calitatea

ii așteaptă 
Iugoslavia, 
cadrul Cti- 
Ei au da- 
toată grija.

Voința Sibiu a cucerit 
„Cupa Sibiului” ia volei

SIBIU iprin telelon).— Ir. sala ,.Steaua 
Roșie” din localitate s-a desfășurat de 
curlnd un turneu de volei. Au partici
pat: Utilajul Petroșani și C.F.R. Rovine 
Craiova rambele din categoria B), „Ho
ria” AâLa Iulia — campioana regiunii 
Hunedoara și Voința Sibiu — campioa
na orașului.

Partidele s-au terminat eu următoa
rele rezultate: Voinția Sibiu cu C.F.R. 
Rovine Craiova 3-e, cu Utilajul Petro
șani 3-0, cu ,,Horia” Alba- Iulia 3-1; 
C.F.R. Rovine Craiova cu Utilajul Pe
troșani 3-1, cu „Horia” Alba luila 3-1; 
Utilajul I'eiroșar.i — „Horia” Alta Iu
lia 3-1. Clasamentul este următorul: 1. 
VOINȚA SIBIU — care a cucerit cu a- 
ceastă ocazie „Cupa Sibiului’» pusă în 
joc; 2. C.F.R. Rovine Craiova; 3. Uti
lajul Petroșani; 4. „Horia” Alba Iulia.

MIRCEA VIADO1ANU - coresp.

Oștigâiorifi ««Cupei Centenarului 
Mărcii Poștale Romînești 

și ai Poștei de Stat64
BASCHET masculin: Olimpia Bucu

rești: feminin: Voința Orașui Stalin.
FOTBAL: Dinamo Bacău. 
RUGBI: Progresul București. 
Fiecare echipă a primit „Cupa 

fanarului", iar sportivii cîte o 
de mărci poștale „Centenarul** i 
signa „Centenarului".

După cum se știe, toate competi
țiile desfășurate între 9 și 30 noiem
brie la categoria A (masculin și fe
minin) la volei, basciiet, handbal (în 
11), fotbal și rugbi au fost 
cu „Cupa Centenarului Mărcii 
tale Romînești și al Poștei de Stat". 
In baza clasamentelor întocmite de fe
derațiile de specialitate au fost 
rate cîștigătoare următoarele echipe :

VOLEI masculin: Dinamo București; 
feminin: Someșul Cluj.

HANDBAL masculin: Rapid Bucu
rești: feminin: Olimpia București.

dotate
Poș-

decla-

i Cen- 
serie 

și in

Știința Cluj a ■■ dominat.
Petrolul a marcat!...

Rezultatul final: 3-2 (1*1) în favoarea ploeșțeail
CLUJ 10 (prin telefon de la tri

misul nostru)^ — La fluierul arbi
trului Gh. Osiac — Timișoara, au 
intrat pe teren formațiile :

ȘTIINȚĂ: Nicoară — Roman, Mu- 
reșan, Costin — PETRU EMIL, Geor
gescu — Marcu. Munteanu, SUCIU, 
MATEIĂNU, If. Moldovan.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
MARINESCU, Topșa — TABARCEA, 
Neacșu 1 — ZAHARIA, Marin Mar
cel, DRIDEA, Babone, Bădiilescu.

Știința are lovitura de începere, a- 
tacă dezlănțuit și în min. 3 obține 
două cernere consecutive. In min. 7, 
însă, în plină dominare clujeană, pe
troliștii beneficiază de o lovitură li
beră de la 25 m. Execută Pahonțu 
la Babone, care cu capul trimite în 
plasă. 0—1. Știința nu se descurajează 
și continuă să preseze. Terenul greu, 
acoperit cu un strat subțire de ză
padă (au fost — 5°) și alunecos, so
licită un plus de efort. Mai tehnici, 
petroliștii se descurcă mai ușor. Ac
țiunile lor pe contraatac sînt mai 
periculoase. Cu atît mai mult cu cit 
apărarea studenților sc arată foarte 
nesigură. In min. 21, Roman dă un 
pas greșit înapoi, Dridea interceptea
ză și trage pe sub Nicoară, dar slab 
astfel că Costin mai are timp să de
gajeze salvînd un gol. Peste 2 mi
nute, la un corner, Mateianu reia cu 
capul sub bara transversală, de aici 
mingea ricoșează în capul lui Pa-

.honțu (aflat pe linia porții sau p; 
ouțin în poartă) și reviug în te 
de unde este degajată. Gazdele 
clamă gol. dar nu a fost. In schi 
în min. 28 Știința înscrie: M: 
pasează lui Suciu, acesta lui Matei 
care-1 deschide printre fundași 
Munteanu. Un șut sec de la 16 
și scorul este egal: 1—1.

La reluare, Munteanu, Marcu 
'Mateianu trag afară din poziții ci 
S-ar putea spune că montvhtul ps 
logic al meciului a fost în min. 
cînd Mateianu a Tatat un 11 m. 
cordat la un fault comis de M 
nescu. După opt minute, Pefn 
contraatacă prin Tabarcea care 
o acțiune personală și ajuns la 
m trage cu boltă. Nicoară este i 
prins și... scorul este 1—2. Din t 
73, Petrolul rămîne în 10 oan 
prin accidentarea lui Bădulescu. 
joacă în continuare foarte dîrz. 
min. ' __ _____
porții lui Nicoară, tinde nu se . 
nici un petrolist. Costin degaje: 
însă foarte scurt, astfel că min 
ajunge la Dridea care și-o potriv? 
și trage în colț jos de la 20 tn. : 1- 
Știința aruncă în luptă ultimele 
surse, dar nu obține decît un sin 
gol marcat in min. 79 de Moldov 
în urma unei pase primite de 
Munteanu. Arbitrul Gh. Osiac a c 
dus cu scăpări și a tolerat uneori jo 
dur. R. VIL AR,

75, Zaharia centrează în j

%
ÎQ/ z

In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 49 din 7 decembrie, 
au fost stabilite următoarele premii :

Pentru pronosticurile la pauză: 
premiul 1: 5 variante cu 12 rezultate 
exacte a cîte 5.000 lei fiecare; pre
miul II: 68 variante cu 11 rezul
tate exacte a cîte 441 lei fiecare și 
premiul Ill: 911 variante cu 10 re
zultate exacte a cîte 49 lei fiecare. 
Fondul de premii : 100.000 lei.

Pentru pronosticurile finale: pre
miul 1: 18 variante cu 12 rezultate 
exacte a cîte 5.611 lei fiecare; premiul 
II: 558 variante cu 11 rezultate exac
te a cîte 217 lei fiecare; premiul 111 : 
4.997 variante cu 10 rezultate exacte 
a cite 36 lei fiecare.
• Așteptat cu viu interes de parti

cipant primul concurs Pronosport cu 
pronosticuri la pauză, inițiat la noi 
în țară, s-a bucurat de "un frumos 
succes. Operațiunile de omologare ale 
acestui gen de concurs s-ati încheiat

facă echipele tfe fotbal 
piuă la începerea returului campionatului

O dată cu disputarea etapei de du
minică a Cupei R.P.R., ta care au 
fost angrenate 40 de formații de ca
tegoria B, C. și regională, s-a consu
mat și ultimul act al sezonului oficial 
fotbalistic de toamnă. Cele mai multe 
echipe și-au încheiat activitatea com- 
netițională încă din ultima săptămînă 
a lunii noiembrie, cînd au luat sfîrșit 
campionatele categoriilor A, B și C. 
Antrenamentele, însă, nu au fost între
rupte în această perioadă ; ele au con
tinuat și continuă și la ora actuală, în 
aer liber, datorită timpului care se 
menține favorabil.

Aceasta constituie o recomandare 
importantă a colegiului central al antre
norilor din federația noastră de fot
bal, care trebuie întocmai respec
tată. Acest for tehnic a ținut, recent, 
o importantă ședință în cursul căreia 
a analizat desfășurarea turului cam
pionatului republican. In baza consta
tărilor făcute, au fost formulate o se
rie de recomandări pentru toți antre
norii echipelor de fotbal și în special 
pentru cei ai echipelor de categoria 
A, B, C și juniori, privind activitatea 
lor în această perioadă, pînă Ja înce
perea sezonului de primăvară.

Colegiul central al antrenorilor a 
constatat, pe de o parte, că echipele 
au făcut progrese însemnate în ceea 
ce privește realizarea unui joc atletic, 
viguros,, și în pregătirea jucătorilor 
pentru a corespunde cerințelor unui 
astfel de joc. De asemenea, colegiul 
a ajuns la concluzia că s-au făcut 
pași importanți în aplicarea unitară a 
concepției de joc bazată pe principiile 
sistemului WM (în apărare cu trei 
fundași și dublarea alternativă a sto
perului dc către unul din halfi; în atac

cu participarea unui half și desfășura
rea acțiunilor pe aripi). Pe de altă 
parte însă, colegiul a constatat și cîte
va lipsuri importante, care — de fapt — 
constituie obiective de urmărit în a- 
ceastă perioadă pînă la începerea re
turului și care pot fi astfel formulate:

Din punct de vedere fizic: 1. mări
rea vitezei (de start și deplasare) ; 
2. îmbunătățirea supleței, a detentei și 
vitezei de reacție.

Din punct de vedere tehnic : 1. dez
voltarea controlului balonului; 2. pre
luarea mingii din mișcare, pe spații 
mici, cu rămânerea în posesia ei ; 3. 
conducerea mingii cu rămînerea în po
sesia ei prin acoperire în luptă cu ad
versarul ; 4. trasul la poartă din aler
gare, de la distanță și din diferite un
ghiuri.

Desigur, toate acestea sînt lipsuri 
generale la care se pot adăuga și al
tele, specifice fiecărei echipe. Pentru 
înlăturarea 
mandările 
necesar ca 
o analiză 
de toamnă, să sublinieze lipsurile prin
cipale de ordin fizic și tehnic ale jucă
torilor și să' treacă de îndată la lichi
darea lor. In acest scop, colegiul re
comandă antrenorilor să-și continue 
activitatea de instruire — în săli sau 
aer liber — în această perioadă, în fe
lul următor :

a) 25 decembrie 1958—6 ianuarie 
1959: vizita medicală a jucătorilor și 
eventuale tratamente.

b) 7—31 ianuarie 1959: remedierea 
lipsurilor pe factori (fizic și tehnic) 
prin antrenamente individualizate. 
După posibilități, echipele își vor ține

lor — și aici încep reco- 
colegiultii central — este 
antrenorii să iacă mai întîi 
a activității conrpetiționale

antrenamentele ta săli sau în aer 
ber.

c) de la 1 februarie 1959: accent 
pregătirea tehnică.

Ca mijloace, colegiul central opi 
ază pentru folosirea în cadrul lecții 
de antrenament a sporturilor com; 
nfentare și a diverselor jocuri spori 
sau exerciții speciale:

1) din punct de vedere fizic; sc 
pentru rezistență și forță ; path 
pentru viteză; haltere pentru fort 
baschet și volei pentru suplețe si < 
tentă.

2) din punct de vedere tehnic i 
sală sau pe teren): tenis cu picior 
volei cu capul și trasul — cu amb 
picioare — la zid sau poartă nume 
tată.

Respectarea acestor recomandări 
antrenamente zilnice, de durată și 
tensitate progresivă, în cadrul cărc 
utilul să fie îmbinat cu plăcutul, va 
sigura desfășurarea unei rodnice ac 
vîtăți de instniire-antrenamcnt. în i 
derea viitorului sezon competițional 
internațional-

Ieri, dona rejucan 
m Csspa R.P.R. la fotba

ono sport
cu premii mult’ mai mari decît pre
miile ce se dau la pronosticurile fi
nale. Din consultările buletinelor 
triate a reieșit că o mare parte din 
participant au recurs la schemele 
desfășurate care măresc considerabil 
șansele de câștig la acest gen de con
curs. In urma succesului obținut ase
menea concursuri se vor mai progra
ma și în trim. 1 al anului 1959.

© Programul concursului Pronosport 
nr. 50 de duminică 14 decembrie cu
prinde din nou întilniri din campio
natul maghiar de fotbal și meciuri 
din campionatul francez. Intîlnirile 
din penultima etapă a campionatului 
maghiar de fotbal sînt așteptate cu 
viu interes, deoarece se înfruntă în 
derbiuri locale, patru echipe, din Bu
dapesta de valori apropiate.

Cele 8 meciuri din campionatul 
francez, prin echilibrul de forțe exis
tent, pot aduce rezultate neprevăzute. 
Nu este exclus că în acest concurs să 
se înregistreze premii mari, de sute 
de mii de lei.

• Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 49 din 7 decembrie se va 
face în Capitală vineri 12 decembrie, 
începînd de la ora 17 la agențiile pro
prii raionale Loto-Pronosport, în raza 
cărora participant și-au depus bule
tinele.

La Oradea: VOINȚA ORADEA 
C. S. ORADEA 4—1’(3—0)1 In p 
ma repriză C.S.O. a dominat, dar 
fost ineficace. In schimb. Voința 
fructificat situațiile favorabile. Du 
pauză, C.S.O. a jucat mai orga ni z 
Au marcat: C. Bartha (min. 24 < 
11 m și min. 63), Roșu (min. 2 
și Pop (min. 30), respectiv Vartan 
dis (min. 86). (I. Ghisa, coresp.).

LA Arad: A.M.E.F.Ă. — C.F. 
ARAD 3—2 (1—2). Joc destul < 
interesant C.F.R. a fost mai bună 
prima repriză, A.M.E.F.A. în a doc 
cînd a știut să fructifice greșeli 
apărării adverse. Au marcat: N 
grău (min. 27), și Jemna (min. i 
și 67), respectiv Negru II (min. ! 
și Blaj (min. 26) din 11 m. (S 
Weinberger, coresp.) .

Ultimul concurs 
de ciclocros al anului

organizeaz 
de ciclocrc

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronocxpres nr. 47 din 10 decembrie 
au fost extrase următoarele

18 47 36 11 15
Numere de rezervă,: 42
Fond de premii : 536.665 lei.

numere :
25

44.

Rubrică redactată de 1. S. Loto— 
Pronosport.

Clubul sportiv Victoria 
duminică ultimul concurs 
al sezonului, dotat cu trofeul „Cup 
30 Decembrie**, Traseul acestei com 
petiții a fost ales in împrejurimile sta 
dkmuiui 23 August.

La competiția de duminică și-ati a 
nunțat participarea, pe lingă specialiști 
acestui gen de întrecere, și mulți din 
tre rutierii noștri fruntași. Concurși 
este deschis alergătorilor avansați, ci 
obștilor de cat. a Iil-a și neclasificaț 
și juniorilor. In plus, organizatorii al 
inclus în program și o probă nouă, re 
zervată tinerilor începători între 15 ș 
18 ani, care cu acest prilej se vor în 
trece în primul lor concurs public.



întîlnirea de gimnastică 
. P. Romînă - R. S. S. Ucrainiană 
este așteptată cu mare interes Ș 

>upă cum s-a anunțat, sîmbătă și 
ninică iubitorii de gimnastică din 
□itală vor avea prilejul să urmă- 
scă în sala Floreaeca un important 
curs internațional: întîlnisea între 
lipele țării noastre și R.S.S. Ucrai- 
ne. Cel mai mare interes îl stîr- 
:te prezența la concurs a renumiți- 

gininaști sovietici Boris Sahlin și 
ii Titov. Rezultatele lor valoroase 
t cunoscute în toate colțurile lumii, 
ultimii ani, ei au evoluat cu succes- 
toate competițiile internaționale de 
re amploare. Așa, de exemplu, la 
mpiada de la Melbourne, Titov a 
ipat locul 3 la individual compus,
Sahlin locul întîi la calul cu mînere. 
cadrul Jocurilor Sportive Prietenești

de la Moscova din anul 1957 Sahlin 
a cucerit întîietatea la individual com
pus, la paralele șî la calul cu mînere, 
iar Titov la sărituri și sol. De aseme
nea, la campionatele mondiale care 
s-au desfășurat anul acesta Ia Moscova, 
ei au avut o comportare strălucită. 
La individual compus Sahlin a ocupat 
locul 1 și Titov locul 3. Titlurile de 
campion mondial la cal cu mînere, pa
ralele și bară i-au revenit lui Sahlin, 
iar Ia sărituri lui Titov.

Echipele ucrainiene, atît la băieți, cît 
și la fete — de la care vom avea, de
sigur, multe de învățat — vor fi ad
versari dificili pentru selecționatele 
noastre. Concursul va oferi cu certi
tudine un spectacol de înalt nivel.

AsMzi, la bazinul Floreasca

începe turneul international de po;o pe apă dotat 
cu „CUPA PRIETENIEI"

In preajma 
atîlnirii de box 

a - Romînia
Boxerii primei noastre reprezentati- 

se află în fața unui important exa- 
;ii internațional: meciul cu Italia, 
tîlnirea urma să aibă loc sîmbătă 13 
cembrie, dar — la cererea federa- 
i de specialitate din Italia — ea a 
st amînată pentru ziua de 20 decem- 
ie. Meciul va avea loc la Roma, 
Pugiliștii roniîni sînt conștienți de 
isiunea grea 
ama, dar ei 
înă impresie.
In întîlnirea 
jștri adversari vor prezenta o echi- 
i puternică, din care nu vor lipsi 
inoscuții Piovesani (cat. pană) și 
mpionul european la categoria mij- 
cie, Benvenutii. De altfel, selecțio
na Italiei a obținut nu de mult, la 
jfia, în compania reprezentativei 
. P. Blugaria, un rezultat excelent 
’—3) care nu mai are nevoie de 
entarii.
Firește, perioada de pregătire a 
ilui nostru prelungindu-se în mod 
■evăzut, ea va fi folosită de boxeri 

mod judicios. Antrenamentele vor 
ește în intensitate, urmărindu-se în- 
:osebi pregătirea fizică.

pe care o vor avea Ia 
sînt deciși să lase o

de la Roma, viitorii

co-

lo-
ne-

A ■

Primul „act" al campionatului re- 
tblican de hochei pe gheață (jocu- 
le din cadrul seriei I) s-a consu- 
at. Incepînd de mîine, patinoarul 
■tificial din Parcul „23 August" va 
îzdui întrecerile celei de a doua se- 
i, la care participă următoarele for- 
ații : C.C.A., Știința Cluj, Voința M. 
iuc, Steagul roșu Orașul Stalin, Ni- 
»vala Sighișoara, Suri anul Sebeș și 
AROM București.
De la prima vedere este evident că 

i această serie „rolurile" principale 
or fi jucate de C.C.A. și Știința Cluj, 
juă formații puternice care de ani 
e zile sint prezente în lupta pentru 
tlul de campion. Spre deosebire de 
iițiile trecute ale campionatului, de 
ceastă dată raportul de forțe dintre 
ceste două formații este altul. Clu- 
;nii au în prezent o echipă cu mari 
osibilități, alcătuită din elemente fi
ere și valoroase, ca Anton Biro, fra- 
i Cozan, Botar, Takacs II și alții, 
.or li se adaugă Ad. Nagy și V. Co- 
aci, a căror maturitate și experiență 
ompletează în mod fericit puterea de 
aptă și elanul majorității formației, 
n general, echipa studenților clujeni 
-a arătat foarte bine pusă la punct 
i în ce privește pregătirea fizică ge- 
erală, capitol unde în anii trecuți 
'ădea lipsuri.

Lotul echipei C.C.A. este anul a- 
esta mai restrîns: Pușcaș, Tulbure 
portari), Csaka I, lonescu, Ganga I, 
{aduc, Lorincz, Măzgăreanu, Zografi, 
•eter, Flatnaropol, Lenard. In schimb, 
1 prezintă avantajul unei omogeni- 
ăți și al unei rutine care au ajutat 
le multe ori echipa să treacă peste 
nomen te grele.

Un pretendent 
ocuri ale acestei 
nație Voința M. Ciuc. Am avut pri- 
ejul să asistăm ’ ' ___
nente și să urmărim un joc de veri-

serios la primele 
serii este tînăra for-

la ci'teva antrena-

Participă: Dinamo București, Dozsa Ujpest Budapesta, Dynamo Magdeburg și 
a Capitalei

Ujpest Dozsa (combinată cu Dozsa 
Szolnok, campioana Ungariei). Dyna
mo Magdeburg, campioana R.D. Ger
mane, și selecționata de tineret a 
Bucureștiului.

De remarcat că 6 jucători din lotul 
echipei Dozsa Ujpest (Boroș, Domo- 
tor, Kanizsa, Varga, Mayer, Pinter) 
au făcut parte din formația Ungariei 
care a cîștigat campionatul european, 
cu 3 luni în urină. Boroș, Domotor și 
Kanizsa vin la București cu o carte 
de vizită impresionantă. Otto Bo
roș (portar, 29 ani, de 48 ori inter
național) a mai făcut parte din echi
pa care a cîștigat campionatul euro
pean în 1954 la Torino și cel olimpic 
în 1956 la Melbourne. Deși 
1,90 m. și cîntărește aproape 100 kg., 
are o detentă excepțională. Tivadar 
Kanizsa 
țional) 
care a 
bourne. 
22 ori 
nent al reprezentativei maghiare cam-. 
pioană europeană în 1954 la Torino 
și anul acesta la Budapesta. Domotor 
a marcat cele mai multe goluri în 
cursul campionatelor europene desfă
șurate anul acesta.

Și Dynamo Magdeburg prezintă o

Abia reîntorși de la Budapesta, 
unde — după cum se știe — au avut 
o comportare frumoasă (o victorie și 
un meci egal), cei mai buni jucători 
de polo din Capitală vor apare din 
nou în fața publicului bucureștean. 
Prilejul le este oferit de clubul Dina
mo, care și-a făcut un frumos obicei 
din a organiza în fiecare an — în 
această perioadă — cîte un intere
sant turneu internațional. Turneul, care 
începe astăzi la bazinul Floreasca, 
este dotat cu „Gupa Prieteniei" și 
reunește 4 formații puternice: Dina
mo București, campioana țării noastre,

echipă 
rîlor ei 
țională

Selecționata de tineret

Croșeul de stingă al lui Serba Neacșu a mers in plin. După cum se vede, 
adversarul său resimte lovitura expediată de excelentul nostru mijlociu

JSeciul femmin de șah Rominia-folonia
O zi de joc nu a fost suficientă 

pentru consumarea tuturor partidelor 
neterminate din meciul feminin de 
șah Romîni a-Polonia. Marți au fost 
reluate 8 din cele 13 partide între
rupte și amînate. După o luptă în
delungată Manolescu a pierdut fi
nalul (aparent egal) la Samoilewicz. 
Ea a trebuit să se recunoască 
vinsă și în întrerupta cu 
toare a Poloniei, Holuj. 
și-a realizat avantajul 
Spakowska. In schimb

în- 
prima jucă- 
Teod crescu 

deținut la 
Perevosnic,

ficare susținut de această formație. 
Impresia pe care ne-au lăsat-o jucă
torii din M. Ciuc este excelentă. Ju
niorii din anii trecuți au devenit as
tăzi jucători buni, cu un excelent pa
tinaj, cu forță în joc și cu un bun 
control al pucului. Din lotul echipei 
se remarcă în special linia de atac 
alcătuită 
Szabo și 
Kolomar, 
Ciorbă.

Dintre 
formații, 
tate surpriză. Prima dintre ele, Nico
vala Sighișoara, este o echipă care 
la fiecare ediție a campionatului a 
realizat cel puțin cîte un rezultat sur
prinzător de bun. Spre exemplu, în 
primăvară a învins pe Știința Cluj 
(4-1)1 Cealaltă echipă care va 
„încurca" multe socoteli este Steagul 
roșu Orașul Stalin, care — cu 
toate că a pierdut cîțiva jucători — 
rămîne totuși o formație redutabilă. 
Iată lotul său actual: Stafie, lonescu 
(portari), Preda, Szabo, Szekely, 
Nașta, Gogianu, Tiron, Ghimbășeantt, 
Weishortel, Cărunții, Tudor, Toth, Ra- 
coviță și Martonffi.

Pregătiri serioase în vederea cam
pionatului au făcut și jucătorii de Ia 
TAROM. Ei și-au început antrenamen
tele încă de la 15 noiembrie, sub con
ducerea antrenorului Ioan Dlttgoș. 
Lotul echipei este următorul: Giur- 
căneanu, Ungureantt (portari), Fforea, 
Fl. Popescu, Gheorghian, Radu Tă- 
nase, Pană, Ganga II, Vanieck, Bula, 
Nimereală, Stănculescu, Preissler, 
Brînduș.

Iată programul 
ORA 10: Voința 
Sighișoara ; ORA 
Steagul roșu Or. 
C.C.A.—Surianul Sebeș.

din cei doi frați gemeni 
Ioan Ferenczi, precum și 
Zerveș, Andrei, Balint și

celelaltc, se remarcă două 
mari „specialiste" în rezul-

jocurilor de mîine :
M. Ciuc—Nicovala
17 : Știința Cluj—
Stalin; ORA 19:

măsoară

interna-(25 ani, de 33 ori 
a fost selecționat în echipa 
cîștigat titlul olimpic la Mel- 
Zoltan Domotor (22 ani, de 
internațional) a fost compo-

valoroasă. Majoritatea jucăto- 
au făcut parte din echipa na- 
crre a repurtat anul acesta, 

numeroase succese. Nu mai departe 
decit săptămina trecută ei au figurat 
în formația R. D. Germane care a 
reușit să întreacă la scor selecționa
tele Belgiei și Angliei.

Dinamoviștii bucureșteni sînt bine-; 
cunoscuți publicului nostru și nu au 
nevoie de prea multe recomandări. 
Jucători ca Zahan, Bădiță și Kroner 
au fost nelipsiți în ultimul timp din 
echipa reprezentativă. Recent, ei au 
făcut parte și din selecționata Bucu- 
reștiu'.ui al cărei joc a fost apreciat 
de publicul budapestan. In acest tur
neu Dinamo București va alinia ur
mătoarea formație : Samoilă, Bădiță, 
Zahan—Al. Popescu, Blajec—Chjrvă- 
stită, Kroner

PROGRAMUL — AZI,' ora 18,30: 
festivitatea de deschidere; ora 19: 
Dinamo București — selecționată de 
tineret a Capitalei; ora 20: Dozsa 
Ujpest—Dynamo .Magdeburg. VINERI, 
ora 19: Dozsa Ujpest — Selecțio
nata de tineret a Capitalei ; .ora 20: 
Dinamo București — Dynamo Mag
deburg. SIMBATA, ora ,19.: Dynamo 
Magdeburg — selecționata de tineret 
a Capitalei; ora 20: Dinamo Bucu
rești—Dozsa Ujpest.

—j

Importante succese objinute 
de sportul din
{Urmare din pag. lj

R. P. Albania

centre sportive etc. Trei sta-

într-o poziție de perfectă egalitate, a 
greșit și a pierdut la Konarkowska. 
Cu un rezultat de egalitate s-au în
cheiat întîlnirile Ududec-Litmanowicz 
și Desmireanu-Iodzinska. Partida 
Holuj-Nicolau s-a întrerupt a doua 
oară într-o situație de deplină ega
litate. Tot marți s-a jucat partida 
amînată................
încheiată 
noastre.

Aseară 
care reprezentantele noastre au avut 
albele. Rezultatele tehnice au fost 
următoarele: Pogorevici — Litwinska 
1—0, Teodorescu — Samoilewicz 0—1, 
Nicolau — Litmanowicz */2—'A, Ma
nolescu — Konarkowska 0—1, Pe- 
revoznic — Knapic ‘/2—*/2. Partidele 
Polihroniade — Holuj, Ududec — 
Iodzinska și Desmireanu — Spakowska 
s-au întrerupt în poziții egale.

In urma tuturor acestor rezultate, 
scorul general al întîlnirii este 23‘/2— 
22% în favoarea șahistelor poloneze, 
o partidă (Spakowska — Pogorevici) 
fiind amînată, iar altele 9 întrerupte. 
Aceste partide urmează a fi termi
nate în cursul zilei de astăzi, ultima 
rundă a meciului fiind programată 
pentru vineri.

dintre Pogorevici și Knapik, 
cu victoria reprezentantei

s-a jucat runda a VII-a în

Și
dioane moderne sînt gata să fie 
date în folosința tineretului.

A crescut simțitor măiestria 
sportivilor albanezi. In R.P. Al
bania se numără 1400 maeștri ai 
sportului și sportivi de categorii 
superioare. In ultimii ani repre
zentanții Albaniei au participat la 
253 întîlniri internaționale, cam
pionate europene, festivaluri și 
spartachiade. Rezultatele obținute 
au fost mereu mai bune.

Toate aceste succese au 
dobîndite prin grija părinieascăa 
Partidului Muncii și a guvernu
lui R.P. Albania, care au creat 
toate condițiile necesare dezvol
tării culturii fizice și sportului. 
Partidul și guvernul 
sportul ca un mijloc 
de educație comunistă 
De un neprețuit ajutor 
rea succeselor noastre 
losirea pe scară largă a experien
ței sportului sovietic, a mișcării 
sportive din țările de democrație 
populară.

fost

consideră 
important 

a maselor, 
în realiza- 
a fost fo-

1NTREBARE: Care 
perspectivele 
Albania ?

sfnt
sportului în R.P.

RASPUNS: 
cultură fizică 
Albania stau 
Planul sportiv pe anul 1959 prevede

fața mișcării de 
sport din R.P.

In
Și 
perspective mărețe.

• In vederea meciu
lui ce va avea loc la 
10 ianuarie în orașul 

Moulhouse, între echipele reprezenta
tive masculine de baschet ale Fran
ței și R. P. Romine, federația fran
ceză a selecționat 
cători printre care 
cuții internaționali 
Beugnot, Grange, 
și Dorigo.

BASCHET

FOTBAL
la

un lot de 12 ju- 
se află și cunos- 
Antoine, Moncilar, 
Bertorelle, Chavet

Selecționata 
‘ a R. S.

de 
S.fotbal

Ucrainiene a jucat al 
Khartum (Sudan), în- 
„Marikh" cu scorul de

doilea meci 
trecînd echipa 
5—3.

• In continuarea turneului pe care-1 
întreprinde în America de sud, echipa 
suedeză de fotbal „Norrkoeping" a 
jucat la Santiago cu echipa „Colo- 
Colo“. Fotbaliștii chilieni au obținut 
victoria cu scorul de 3—1 (2—0).

• La 8 decembrie s-a disputat cea 
de a doua semifinală a „Cupei R. D. 
Germane" la fotbal. Invingînd cu sco
rul de 2—1 pe Lokomotiv Weimar, 
formația Lokomotiv Leipzig s-a cali
ficat pentru finala competiției. Fot
baliștii din Leipzig vor disputa tra

feul la 14 decembrie în compania e- 
chipei Einheit Dresda, care a elimi
nat în semifinală pe A.S.K. Vbrwârts 
Berlin, campioana țării.

un volum sporit al întrecerilor inter
ne și internaționale. Competiția 
centrală a sportului albanez va 
fi fără îndoială cea 
Spartachiadă Națională organiza
tă în cinstea jubileului a 15 ani 
de la eliberare. întrecerile finale, 
programate in luna octombrie la 
Tirana, vor aduna la start 12.00‘J 
de tineri și tinere.

Planul de perspectivă prevede 
creșterea cu 30 ia sută a număru
lui celor angrenați intr-o activi
tate sportivă continuă și cu 40 
la sută a numărului sportivilor cu 
clasificări superioare. Nu încape 
îndoială că prin efortul comun al 
tuturor iubitorilor sportului 
sarcini mărețe vor fi duse 
deplinire.

ÎNTREBARE: Cum 
dezvoltarea

de a 11-a

aceste 
la in-

a pre- 
ciați dezvoltarea relațiilor 
sportive romîno-albaneze ?

RĂSPUNS: Intre sportivii ro- 
mini și albanezi există relații de 
colaborare frățească. Numeroase e- 
chipe albaneze de atletism, volei, 
fotbal, ciclism au evoluat în Re
publica Populară Romînă. La rîn- 
dul lor sportivii romîni au fost 
oaspeții noștri dragi. Iubitorii de 
fotbal din țara noastră au întîm- 
pinat cu un imens interes evoluția 
selecționatei Bucureștiu'.ui în R.P. 
Albania. Primul treci a avut loc, 
după cum se știe, la 29 noiembrie 
ziua celei mai tnari sărbători a 
poporului albanez. Astfel, am săr
bătorit împreună glorioasa ani
versare a poporului albanez.

Bineînțeles și în anul 1959 sînt 
incluse în program numeroase în- 
tilniri sportive romîno-albaneze. 
Ele vor contribui la întărirea ne
contenită a prieteniei dintre po
poarele noastre frățești, strins uni
te în puternicul lagăr al socia
lismului și al păcii, în frunte cu 
prietena și eliberatoarea noastră — 
Uniunea Sovietică.

La inehiderea ediției

West Bromwich - Combinata bucureșteană 
‘ * (1-0)3-0

B1RM1NGHAN (prin telefon). — 
Aseară s-a jucat la lumina reflectoa
relor ultimul meci al Combinatei bucu- 
reștene de fotbal în Anglia. Sportivii 
noștri au întâlnit formația West Brom
wich Albion, una dintre cele mai cu
noscute echipe din Anglia. Jocul a 
avut loc pe o ploaie torențială, care 
a împiedicat buna desfășurare. Ca și 
în partidele disputate pînă acum, 
echipa noastră a manifestat o mare 
ineficacitate. Astfel, Tătaru a tras în 
bară (min. 10) și a ratat apoi alte 
două ocazii clare (min. 37 și 49). El 
a fost imitat de Oaidă (min. 80) și

de Constantin, care cu două minute 
înaintea terminării partidei, cit poarta 
goală în față, a tras afară. Cel mai 
bun compartiment al formației noa
stre a fost apărarea și în special 
Toma, Popa și Motroc.

Echipa engleză a dovedit că nu de
ține în mod întîmplător locul 3 în 
clasament. In ciuda terenului desfun
dat, a jucat un fotbal de calitate, 
dublat de intrări tari (dar nu dure) 
la om. Cele trei goluri au fost reali
zate de Alen (min. 44 și 60) și Se- 
ters (min. 80), ajuns în poziție de in
ter stingă.


