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n zilele lui decembrie 1918

1907 și care avea să

se îndreptau 
și care i-au 
„Să treacă 

— poporul !“
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a în 1918... Războiul pustiitor luase 
it. Lăsase în urmă foamea, jalea 
lizeria. Jertfa celor 800.000 de sol- 

care pieriseră pe cîmpuriîe de 
ie se arătase zadarnică. Nimic nu 
îmbunătățise în viața muncitori
mi a țăranilor săraci, care așteptau 
erdinand „cel leal" să-si respecte 
îisiunile ce le făcuse de a crea 
j condiții mai bune de viaU oa- 
ilor muncii. Dar prusacul Ferdi- 
1 era „cel leal" numai față de mo- 
i și afaceriștii din jurul tronului și 
de protectorii săi din Apus. Toți a- 
a duceau un trai de huzur, fără să 
-■se de viața chinuită a poporului, 
i însă îl înspăimînta pe rege, ca 
* boierii și fabricanții ce-1 incon- 
i: Revoluția din Rusia. Mai mult, 
I revoluției se simțea și la noi. La 
cu un an înainte, muncitorii mu

taseră în semn de solidaritate cu 
fnitorii Marii Revoluții Socialiste 
Jctombrie. Grevele și demonstra- 

'•ticnesc cu și mai mare vigoare 
<1 1918 în București, pe Valea 

ovei și în alte centre muncitorești, 
sate, revoltele țăranilor nu pre- 
au nimic bun pentru asupritori, 
n acele zile de început de de- 
>rie 1918, Bucureștiul fierbea. Șase 
le ceferiști lasă lucrul și demon- 
ză pe străzile Capitalei. Ii ur- 
ă cinci mii de muncitori de la Re- 
cărora li se adaugă tipografii de

la atelierele „Sfetea" și „Minerva", 
care refuzaseră să tipărească calom
niile debitate de burghezo-moșiertme 
la adresa tinerei Republici Socialiste. 
Din țară vin știri despre gre
vele din Valea Prahovei, din
Moldova și Ardeal. Manifestanții, pur- 
tînd steaguri roșii, strigă lozinci de 
luptă. „Să fie oare ajunul revoluției ?“ 
— se întreba îngrozit ministrul de fi
nanțe, văzînd în dimineața de 13 De
cembrie mulțimea de demonstranți și 
greviști care înconjurase Ministerul 
Industriei. prezentind revendicări. 
Chiar regele prusac, în dimineața ace
leiași zile, fusese oprit pe calea Vic
toriei de muncitorii care 
spre sediul sindicatelor 
banat drumul strigind: 
mai întîi majestatea sa
Din mahalalele foamei și mizeriei, lungi 
coloane cenușii se scurgeau către cen
trul Capitalei, strigînd: „Jos starea 
de asediu", „Trăiască revoluția rusă !“, 
„Pămînt țăranilor I", „Vrem pîine 1“

Guvernul refuză orice tratative. In 
schimb, el pregătește în pădurea Bă- 
neasa trupele reprimării. Soldaților 
regimentului de gardă 9 Vînători, de 
sub comanda generalului-călău Măr- 
gineanti, li se dă să bea țuică. Ei sînt 
aduși în Piața Teatrului. Li se ordonă 
să tragă. Dar mîinile rămîn tremu- 
rînde pe arme. Piața răsună de un 
cîntec răscolitor. Este un cîntec de du-

rere, dar demn al celor năpăstuiți. „Fra
ților soldați — nu ne împușcați I Noi 
vă sîntem frați, frați îndurerați..." Din 
spate năvălesc ofițerii cu călăii Măr- 
gineanu și Ștefănescu în frunte. „Tra
geți mă. că vă împușc!“ Și salvele de 
foc ucigător pornesc, secerind viețile 
cetor care cereau dreptul la un trai 
mai omenesc. Un muncitor voinic își 
sfîșie cămașa și dezgolindu-și pieptul 
strigă : „Trageți, ticăloșilor 1"

... Au fost peste 100 de morți. Se- 
sindicatelor a fost devastat. Sute

prezentativele R. P. Romîne și R. P. 
Ungare care urma să .se dispute la 
București, la 20 decembrie, va avea 
loc la aceeași dată, dar la Orașul 
Stalin.

kSCHET
PATINAJ

Hala meciului R. P. Romînă 
,-ranța

îlnirea internațională dintre re- 
ntativele R. P. Romîne și Franței 
i desfășura la 10 ianuarie 1959. 
d va avea loc in orașul Mulhouse.

LITERE

• Sportivi romini invitați in 
U.R.S.S.

La concursul de patinaj viteză (mas
culin și feminin) care se organizează 
anual la Alma Ata, în U.R.S.S., au 
fost invitați 10 sportivi romini. Con
cursul va avea loc in luna ianuarie.

dini
de tovarăși, printre care și Primo, 
sînt arestați și schingiuiți. Multi dintre 
ei își pierd viața în urma groaznice
lor torturi Ia care sînt supuși. Așa a 
pierdut clasa muncitoare din țara 
noastră pe devotatul ei fiu, I. C. Frimu, 
neînfricat luptător pentru cauza dreaptă 
a poporului nostru

In zilele lui decembrie 1918, în Piața 
Teatrului a curs sînge din sîngele po
porului nostru, sînge care cursese și 
mai înainte, în
mai ourgă la Grivița în 1933 cînd 
bravii ceferiști au barat, pentru mo
ment, calea fascismului!

Dar călăii din Piața Teatrului și 
urmașii lor n-ari putut birui voința 
poporului. Mișcarea muncitorească re
voluționară din țara noastră a cîști- 
gat bătălia de la 13 Decembrie 1918, 
deoarece mase tot mai largi s-au ală
turat luptei împotriva regimului bur- 
ghezo-moșieresc. In 1921 a luat ființă 
Partidul Comunist Romîn, sub condu
cerea căruia oamenii muncii din țara 
noastră au dus lupta împotriva exploa
tatorilor obținînd victoria în zilele lui 
august 1944.

Astăzi, la 40 ani de la evenimentele 
sîngeroase din 13 Decembrie, oame
nii muncii din patria. noastră, conduși 
de partid, cinstesc memoria celor că- 
zuți în decembrie 1918, prin muncă 
luptă pentru viața nouă pe care 
trăim, pentru socialism.

N. T. GR1GORESCU

și 
o

In regiunea Pitești — ca și în cele
lalte părți ale țării — s-au făcut multe 
lucruri bune în ultima vreme. Nimic 
nu s-a realizat însă așa peste noapte. 
A fost nevoie de muncă, de entuzi
asm... Printre celelalte acțiuni care au 
contribuit la dezvoltarea sportului pi- 
teștean trebuie consemnată la loc de 
frunte și întărirea legăturii activiști
lor sportivi cu masele de tineri din 
colectivele sportive. Succesele obținute 
în această direcție ni se par deosebit 
de importante, cu atît mai mult cu 
cit regiunea. Pitești cuprinde aproape... 
400 de colective sătești și cum era și 
normal, lipsa unei permanente legă
turi ■ cu terenul explica în bună mă
sură și inactivitatea multor colective 
sătești. Acum însă activiștii consiliului 
regional U.C.F.S. Pitești duc într-ade- 
văr muncă de activiști. Rar mai vezi 
cîte unul rămas la biroul său și acela 
cu treburi bine justificate. Ceilalți, 
pe teren ! In ultimele săptămîni acti
viștii sportivi piteșteni au ajutat mult. rezolvat

o întâlnirea R. P. Romînă- 
l. P. Ungară la Orașul Stalin 
ieraiia romînă de haltere a anun
ți întîlnirea de haltere dintre re-

Tineri sportivi, fruntași în muncă

activitatea colectivelor sportive sătești 
din Stoicănești, Sprincenata, Stolnici, 
Fîlfani, Văidăeni, Brezoiu, Costești,- 
Priseaca, Golești, Corbu etc.

Firește, simpla deplasare a unui 
activist sportiv pe teren nu înseamnă 
mare lucru. Dar, nu astfel de depla
sări fac activiștii consiliului regional 
U.C.F.S. Pitești. Fiecare dintre ei 
pleacă în comunele de care răspunde, 
se deplasează după un complet ins
tructaj de probleme concrete ale mun
cii sportive.

Strîngerea puternică a legăturii cu 
colectivele sătești a avut drept rezul
tat creșterea masivă a numărului do 
membri ai U.C.F.S., întărirea organi
zatorică a colectivelor sportive, întă
rirea bazei materiale etc.

Pînă nu de mult activiștii sportivi 
erau obișnuiți să stea cu săptămînile 
în birou și să conducă munca spor

tivă cu telefonul în mînă. întrebat, 
fiecare activist răspundea că are de 

t „probleme importante". Acți
unea de reorganizare a mișcării spor- 

X tive a cerut însă pe lîngă alte lucruri 
6și înlăturarea unor asemenea practici, 
[<a atitudinilor de comoditate, superfi- 
Acialitate etc. Este o nouă victorie a 
>> acțiunii de reorganizare.
X — d. g. —

mistui Marin Fronea, cismar la inireprin- 
„Kirov", jucător de volei, își îndeplinește 

uită conștiinciozitate sarcinile. In perma- 
el reușește să dea produse de bună ca- 
depășindu-și cu regularitate planul la 

a de tras fețe pe calapod, unde il vedem 
d în imaginea de față.

Printre muncitoarele Institutului de seruri și 
vaccinuri „Pasteur“ din Capitală care obțin in 
aceste zile frumoase succese in producție este 
și iînăra laborantă Margareta Cunilă, jucă
toare de handbal. Iai-o în laboratorul de vac
cinuri „cristal violet", coordonind o nouă se
rie de prepared?-.

Candidatul de partid Ovidiu Mănesctt este 
unul din cei mai destoinici muncitori din sec
ția „țevi și bare" a uzinelor „Boleslaw Bierut". 
El își depășește lunar angajamentele de produc
ție cu 15—20 la sută. In același timp, Ovidiu 
Mănescu este unul din boxerii de nădejde ai 
colectivului sportiv „Laminorul".

Deseori fruntaș în producție, utemistul Cons
tantin Nicolae, turnător la uzinele „Mao Țze- 
dun“ și component al echipei de rugbi a uzinei 
— campioană republicană de juniori din acest, 
an — înregistrează nol^șr-imporlante succese îri 
[țiuncă.



atragere de membri în 
Mai mult chiar, s-a petre- 
caz cu totul neobișnuit: 
patru luni, ușa sediului 

oraș a fost închisă. Prese-

s-au preocupat de

În raionul și orașul Giurgiu, munca pentru 
creșterea numărului membrilor U. C. F. S. 

trebuie intensificată

Reportaj Ia ciutul complexului C.F.R» „Grivița Roșii
dacă nu ți-o place să-mi faci ce vrei. 
Poți să iei și un carnet și creion, poa
te scrii ceva și de sportivii noștri". 
Nici nu știu cinci am ajuns la clubul 
C.F.R. Grivița Roșie. Tot drumul mi-a 
vorbit despre colegii lui, care vin aici

I

de greutățile și lipsurile pe care le 
înregistrează, fără ca cineva să 
sprijine cît de cît munca lor. Con
siliile raional și orășenesc U.C.F.S. 
Giurgiu nu 
găsirea de noi metode, de noi for
me de 
U.C.F.S. 
cut un 
timp de 
U.C.F.S. 
dintele 1. Dezrobitu a lipsit (fiind 
bolnav) și din această cauză o serie 
de probleme au stat nerezolvate, 

_................ — r_ au foet amînate, îngreunîndtt-se
tid, am întîlnit și într-o serie de astfel întreaga activitate. Inactivi- 
sate și comune din raionul Giur
giu. Colectivul sportiv Recolta Bă- 
neasa, de pildă, are pînă în momen
tul de față Î43 membri U.C.F.S., 
Unirea Giurgiu 104 și Recolta Asa- 
chi 116. Consiliile acestor colective 
sportive au știut să muncească or
ganizat, să stimuleze masa de sa- 
lariați pentru înscrierea în U.C.F.S.

Se constată însă că nu în toate 
satele raionului munca decurge în 
condiții bune. In unele locuri asis
tăm la o stagnare a activității de 
înscriere de noi membri în U.C.F.S. 
Din cauza 
din cauza 
fntr-o serie 
au devenit 
un număr 
muncitori, cu mult sub angajamen
tele luate, cui mult sub posibilită
țile pe care le au. Să dăm (îteva 
exemple: Recolta Uzum 42, Dumi
rea Gostim 36, Recolta Pueni 47, 
Recolta Vlașenu 49. Exemple nega
tive întîlnim și în rîndurile colec
tivelor sportive din orașul Giurgiu: 
Dunărea Giurgiu (doar 500 de 
membri U.C.F.S. din 1.500 salariați), 
Voința Giwgiu (300 din 800 sala
riați), C.F.R. (300 din 1.000 salaria
ți). Din această cauză, angajamen
tele lisate de consiliile raional și 
orășenesc U.C.F.S. Giurgiu sînt de
parte de a fi îndeplinite. Consiliul 
raional U.C.F.S. s-a angajat să 
înscrie 5.000 de membri și a realizat 
pînă acum doar 2.800, iar consiliul 
orășenesc din 7.000, a reușit să în
scrie în U.C.F.S. doar 2.986 mem
bri, iar pînă la sfîrșitul anului nu 
mai e mult.

Reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport a creat un puternic 
stimulent în toate colectivele spor
tive de pe cuprinsul țării. In ora
șele și satele patriei se duce acum 
o muncă intensă pentru înscrierea de 
noi și noi membri U.C.F.S. Fiecare 
regiune, raion, oraș, comună sau 
sat caută să se niindrească cu în
deplinirea și depășirea angajamen
telor luate în privința înscrierii de 
noi membri U. C. F. S. Ast
fel de realizări, care dovedesc do
rința activiștilor sportivi de a-și 
respecta angajamentul față de par-

lalea președintelui I. Dezrobitu a 
frînat și munca U.C.F.S. raional, 
care a trebuit să se ocupe și de 
unele probleme ale activității com- 
;>etiționale ale U.C.F.S. oraș. Este, 
desigur, vina consiliului regional 
U.C.F.S., care nu a luat măsuri i- 
mediate ca munca tov. Dezrobitu 
să fte preluată de un alt activist.

DE ACUM ÎNAINTE...

Inlr-o după-amiază n-am mai avut 
încotro; mai de voie mai de nevoie 
m-atn luat după gura lui văru-meu — 
un puștan de vreo 14 ani, elev anul 1 
la școala de meserii Grivița Roșie — 
și m-am dus... _ _

„la să mai mergi și matale o,dată să-și dispute o partidă de șah. să-și 
unde zic eu, că pînă acu m-ai purtat 
peste tot pe unde ai vrut dumneata. 
Și nu poți spune că nu te-am ascul
tat...

Intr-adevăr, cam de vreo doi ani, 
nu au fost prea multe duminicile în 
care vărul meu să nu mă însoțească, 
fie la o partidă de fotbal, fie la vreun 
concurs de natație sau de atletism, în
vățase destul de bine cum îi cheamă 
pe jucători, se entuziasma ca și cei 
mari după o cursă de 100 m plat, sau 
după o săritură a Iolandei Balaș. A- 
cuni, însă, cînd duminicile au început 
să vină fără meciuri de fotbal și fără 
întreceri de atletism, vărul meu a luat 
inițiativa și Intr-o bună zi s-a ținut 
ca scaiul. „Te duc la noi la club și lucrărilor prezentate reflectă gradul de

încerce îndemîitarea în confecționarea 
de aeromodele, sau să deseneze. Cu
noștea clubul ca pe buzunarele sale. 
De cum am intrat a ținut să-mi expli
ce: „Uite aici tot parterul este ocupat 
de expoziția de pictură. Nu este făcu
tă de mult".

Un afiș lipit pe o pancartă mă pune 
si mai bine în problemă. Citesc: EX
POZIȚIA DE DESEN ȘI PICTURA. 
Un an de activitate a membrilor cer
cului de artă plastică de la clubul 
complexului C.F.R. Grivița Roșie. 
Expozanți... Și sînt înșirate numele a 
16 tovarăși, în dreptul cărora este tre
cută și meseria artistului amator: lă
cătuș, vopsitor, cazangiu, inginer, elev 
etc. In mare măsură natura și genul

delăsării unor activiști, 
insuficientei organizări, 
de comune și sate nu 
membri U.C.F.S. decît 
neînsemnat de țărani

INSUFICIENTA ORGANIZARE...
...și controlul sporadic, la inter

vale mari, iată care sînt principa
lele cauze ale defecțiunii 
trate în munca de 
U.C.F.S. în raionul și 
giti. Consiliul raional 
orășenesc Giurgiu nu 
munca consiliilor colectivelor spor
tive, nu le-atu îndrumat și controlat 
activitatea. Multă vreme consiliile 
colectivelor au fost lăsate „în voia 
soartei", fără ca cineva să se in
tereseze de modul în care muncesc,

...se pare însă că lucrurile vor 
merge pe calea cea bună. Potriv.t 
angajamentelor noului președinte al 
U.C.F.S. oraș, Virgil Lazăr, și ale 
activului salariat al U.C.F.S., raio
nal, Gh. Cazaui (președinte) și Du
mitru Șoricelu (tehnician) treburile 
se vot îndrepta. Se va ajunge Ia 
respectarea și chiar depășirea an
gajamentelor. Deocamdată au fost 
ținute ședințe, ou președinții colec
tivelor sportive din oraș și raion. 
In aceste ședințe au fost trasate 
jaloanele noii activități, au fost 
arătate noi metode de muncă, s-a 
arătat ce trebuie făcut pentru ca 
unele colective care nu și-au înde
plinit angajamentele să-și ducă 
munca la bun sfîrșit. Consiliul ra
ional U.C.F.S. a alcătuit trei bri
găzi formate din cîte cinci activiști. 
Aceste brigăzi se vor deplasa zilnic 
tn colectivele sportive din comune 
și sate, pentru a controla, îndruma 
și sprijini munca de înscriere în 
U.C.F.S.

Sîntent convinși că datorită mă
surilor luate situația colective'or ră
mase în urmă cu munca de înscriere 
In U.C.F.S. 
tor. Pentru 
iivelor vor 
strădaniile,
elanul, în mod organizat, pentru a-și 
respecta angajamentele. Pe de altă 
parte, consiliile raional și orășenesc 
U.C.F.S. Giurgiu au datoria ca de 
acum înainte să controleze, să în
drume și să sprijine cu toată price
perea activitatea colectivelor. Nu
mai în acest fel sfîrșitul arsului 1958 
va găsi raionul și orașul Giurgiu 
cu angajamentele de înscriere de 
membri în U.C.F.S. îndeplinite.

se va îmbunătăți simți- 
aoeasta, consiliile colec- 
trebiii să depună toate 
să muncească cu tot

99

lor înregis- 
înscriere în 
orașul Gitur- 
și consiliul 
au stimulat

D. STĂNCULESCU

Tov. Nicolae Dumitrescu (sudor sectorul 5 Locomotive) si Dunutru Ene 
(ajustor sectorul Locomotive) își dispută cu înverșunare o partidă de șah. 

Foto: B. Ciobanii

Ne scriu corespondenții
BISTRIȚA: Se 

de
extinde gimnastica 
producție

Gimnastica de producție a început 
să fie practicată în tot mai multe în
treprinderi din raionul Bistrița. Prin
tre întreprinderile care au introdus în 
ultimul timp gimnastica de angrenare 
se află și fabrica de hîrtie „Bernath 
Andrei" din Prundul Bîrgăului, coope
rativa meșteșugărească „încălțămintea" 
din Bdstrița, cooperativa meșteșugă
rească „Tîmplartil" (Bistrița) ș. a.

președinți ai consiliilor colectivelor 
sportive din localitate. S-au discutat 
trei dintre cele mai importante proble
me ale vieții sportive: înscrierea de 
membri în U.C.F.S. și strîngerea coti
zațiilor; organizarea întrecerilor din 
cadrul Sparlachiadei de iarnă și îm
bunătățirea muncii de propagandă și 
agitație în colective. Schimbul de ex
periență efectuat, propunerile judicioa
se și inițiativele expuse de președinți, 
au contribuit efectiv la stimularea ac
tivității colectivelor sportive.

pregătire a membri or cercului: 
pete de expresie, nuci schițe după 
tură în creion, cărbune și aquari

După un timp văru-meu mă zori 
„Păi dacă-oin sta la fiecare „cerc' 
tîta nu mai plecăm de aici pînă mîi 
Urcăm la primul etaj, tinde se găf. 
sala de șah și biblioteca. La 8 n. 
16 tineri (urmăriți de cîteva zeci 
suporteri) își dispută cu inflăcă 
partidele. La masa „întîia" unuldi 
jucători —. tov. Tiberiu Sipoș, ie 
cian la serviciul constatări lansare 
comotive, conduce piesele cu mai ; 
iă abilitate decît partenerii săi. M 
licit în gînd că am dat ascultare 
văru-meu, îmi scot carnetul de în. 
nări și peste cîteva clipe notez c 
spune tov. Tiberiu Sipoș. „Șahul mi 
sionează. Deseori, după încetarea 
crului, vin aici la club, unde si 
în medie 15—20 de partide. Nu 
eu, însă, cel mai bun. Vă rog să n 
și pe Vasile Ciobanu, Romeo Ne; 
Dinu Dumitru, Daniel lonescu".

Ultimele cuvinte le notez în gi 
deoarece însoțitorul meu dă ii 
semne de nerăbdare. „Ți-am spus, 
ră, că sînt foarte multe lucruri dc 
zut..." De undeva de la etajul II ri 
pînă la noi acordurile unui mar 
măsură ce urcăm treptele, ele st 
tensifică, iar in momentul în ca: 
apropiem de sala în care exeri 
corul complexului C.F.R. Grivița i 
le auzim mai bine.

Parcurgem înlregul culoar... In 
cercului de aeromodelism ram 
ceva mai mult. Tinărul instr 
Nicolae Peirovici, de profesie stru 
ne furnizează date prețioase în 
tură cu activitatea cercului. „A< 
aici, i:e spune el, din anul 1946 
eram elev la școala profesionali 
vița Roșie. De curînd mi s-a încr 
țat cinstea de a fi numit instrui 
secției. Zilnic vin aici 30 de băie 
majoritate elevi la școala de m< 
Am participat la toate campioi 
regionale și republicane, deseori., 
cu succes". Apoi îmi demonstrea 
de migăloasă este munca de 
re a micromodelelor. Nu omite.. 
vorbească și despre proiecte: „P 
anul 1959 avem în plan un co 
internațional feroviar. Vă dați s 
cît de intens trebuie să ne preg; 
II rog să-mi numească cîteva 
talente. Mi le spune: Suciu V 
Savu Ion, Oprea Gh. etc.

Îmi fac o socoteală rapidă. Cel 
despre cercui de șah și cel de ae, 
delism tot o să scriu la ziar. N. 
la ceas: ora !9! Nu vreau să-i da 
tisfacție deplină lui văru meu și 
mărturisesc că n-am simțit cît 
pede a trecut tiinppl. In drum 
casă, parcă ghicindu-mi gîndul, îl 
„Cu altă ocazie, dacă mai vrei să 

gem la club, să-mi spui. Iți st 
dispoziție. Iți dai seama că n-ai 
zut absolut totul. Și dacă vrei, 
jucăm acolo și o partidă de șah.

GH.
OCTAVIAN BERBECARU

Orașul Stalin: „Ziua președinților”

Inițiativa organizării „Zilei preșe
dinților", acțiune care se bucură de 
multă prețuire în raioanele regiunii 
Stalin, a fost de curînd extinsă și în 
cadrul consiliului orășenesc UtC.F.S. 
Orașul Stalîn. La prima consfătuire •— 
care a avut loc la începutul lumii de
cembrie — au participat aproape 40 de

e o a s e ț i”...
Veneai mai acum un an într-un o- 

raș, ca 
vezi cum muncesc oamenii, cum merge 
sportul și să ... scrii. Unii te primeau 
ca pe un 
(care se 
căciulă) strîmbau din nas de cînd in
trai pe ușă. Parcă-i vezi cum șușo
teau intrigați de neașteptata (și mai 
ales nedorita) vizită a acestui ziarist 
care „nu mai găsise alt oraș"... Și, 
nu o dată, situațiile statistice dispă
reau ca prin farmec într-un sertar ce 
îmi putea fi deschis pentru că activis
tul sportiv respectiv ..tocmai plecase 
pc teren pentru... cîteva zile". Voiai 
să mergi într-un colectiv sportiv, ți se 
vorbea despre... lipsa de sprijin a or
ganelor centrale, voiai să știi cum se 
dezvoltă sportul de mase, te îndemnau 
Ia un antrenament de... fotbal... Și, 
lașa mai departe. Iar cînd, în sfîrșit, îți 
luai rămas-bun și te pregăteai să 
pleci la gară îi vedeai pe activiști ră- 
sutlînd ușurați, spunînd parcă : „Bine 
c-am scăpat de el” ... Așa fugeau oa
menii de critică. Așa își ascundeau 
unii activiști lipsurile. Dar, du-‘.e 
astăzi pe 'teren și ai să-ți dai seama 
singur, dintr-un fapt în aparență mă
runt, cît Jdfe mult s-au schimbat ]u- a ,

și acum, după treburi. Să

oaspe binevenit. Alții însă 
cam simțeau cu musca pe

cnirile. Activiștii sportivi au muncit 
bine și pretutindeni realizări nespus de 
frumoase așteaptă rîndul în... bloc-no- 
tesul ziaristului. Sînt, firește. încă 
multe lipsuri. Oamenii nti le m|ai as
cund însă. Și nu mai schimbă priviri 
semnificative cină ziaristul îi vizitează 
poate pentru a data s>au a trțeia oară 
în gîteva luni. Ne strîngem în jurul 
mesei și discutăm pe larg fiecare pro
blemă a muncii sportive. Pornim lin

lapreună colectivele sportive,
locurile de muncă ale sportivilor, luăm 
parte la ședințele comisiilor pe ramură 
de sport, stăm de vorbă cu sportivii. 
Activiștii sportivi ne ajută să scoatem 
la iveală lipsurile, deficiențele. Na 
roagă să scriem la ziar, să-i criticăm 
pe cei care încă nu-și fac datoria. Și, 
tîrziu, cu modestie dar plini de bucu
rie ne vorbesc și despre realizările, 
despre succesele lor.

Unde am întîlnit asemenea gazde în 
zilele noastre de popasuri ? La Hîr- 
șova, Turtiu Severin, Ploiești. Cnaîova, 
Pitești, Constanța, în marea majoritate 
a orașelor ți sștteCor patriei noastre. Nu 
o dată i-am găsit pe acești activiștiSPORTUL POPULAR

Jfag. ~ Nr. 3322 extrem de dgitgați. Să nu credeți că
frrrv yj
S.1- TTritC

ne-a ti adresat acel nesuferit „vino 
mîine". Au găsit întotdeauna vreme să 
ne^Btve și probleme în care îi rugasem 
să ne ajute. Au apărut de-atunci 
mijite reportaje în care erau sublini
ate realizările dintr-un oraș, dintr-un 
colectiv sportiv... Oamenii s-au bucu
rat, fără îndoială, dar aceeași bucurie 
am desprins-o și din scrisorile pe oare 
ni le adresează activiștii sportivi după 
fiecare critică adusă lor în ziarul nos
tru. Scrisorile primite din Orașul 
Staliri, Ploești, Bacău, Buhuși, și cîte 
altele exprimă în cuvinte simple dar 
pline de căldură mulțumirea activiș
tilor sportivi pentru ajutorul primit.

...Ciad după cîteva zile îți iei rămas 
bun de Ia activiștii sportivi dintr-un 
oraș oarecare, îi auzi spunînd cu 
toată sinceritatea : „Mai vino pe Ia 
noi, tovarășe, O să găsești material 
interesant".

O spun oamenii cu bucurie și încre
dere. Pentru că această invitație la 
noi popasuri — pe care o auzi peste 
tot — este strîns legată de succesele 
pe care mișcsrea noastră de cultură 
fizică și sport le înregistrează de la 
o zi la alta. Mîine, ,în fiecare oraș, în 
fiecare colectiv sportiv vor Ii atîtea 
noi și frumoase subiecte pentru repor
taje, care să consemneze importante 
înfăptuiri pe drumul sarcinilor trasate 
de Partid și Guvern.

C. GRUIA

se mai găsesc unii 
prin atitudinile lor

păcaie
care

educația 
cursul

cetățenească căpă 
pregătirii profesio

Atitudini și... atitudini
Nu de mult, în trenul interna

tional! 21 București—Curtici, un 
sportiv a găsit pe culoarul vago
nului de dormit un port-vizit cu 
acte și bani. A anunțat imediat 
conductorul de bilete, căruia i-a 
predat obiectul găsit. Păgubașului, 
un inginer din Timișoara, la pri
mirea obiectului pierdut îi încol
țise în colțul genelor lacrimi de 
bucurie. Nu știa ctim să mulțu
mească, cum să-și arate recuno
ștința față de acest act de corecti
tudine, caracteristic oamenilor cu 
educație înaltă, caracteristică mo
ralei noi din țara noastră.

Acest act, luat la întîmplare din 
noianul miilor și miilor de fapte 
minunate, de o înaltă ținută mo
rală săvîrșite zi de zi de oamenii 
muncii, oglindește educația și spi
ritul nou în care sînt crescuți spor
tivii noștri, sportivii de tip nou, a- 
titudinea lor corectă față de socie
tate, 
tată în 
na le.

Din 
sportivi 
dovedesc concepții înapoiate, dez
văluie faptul că în mentalitatea lor 
se mai găsește multă zgură răma
să de pe urina educației burgheze 
primită anterior. Astfel, cu ocazia 
finalei concursului de lupte libere 
și clasice a școlilor sportive U.C.F.S. 
care au avut loc în orașul Sf. 
Gheorghc, luptătorii din Timișoara, 
antrenați de Ion Crfenic, au comis 
serioase abateri de Ia morala co
munistă, au călcat în picioare cu 
bună știință titlul de sportiv. In 
hotelul în care au fost găzduiți, 
aceștta s-au purtat necuviincios, au 
fost tot timpul puși pe ceartă.

Lipsiți de un elementar bun si; 
ei nu au respectat deloc liniș 
locatarilor hotelului respectiv, 
mult încă, la plecare luptătorii 
mișorcnj și-eu însușit din earner 
1 și 21) anumite obiecte. De alt 
cînd sportivul URSU TRAIAN B 
JUR a fost controlat în sac, i s- 
găsit cîteva obiecte, proprieta 
hotelului.

Antrenorul Ion Crî&nic, care r 
pundea de luptători, în ioc să 
poziție fermă împotriva acestor ; 
tudini străine moralei noastre 
spiritului nou în care sînt crest 
și educați sportivii noștri, s-a cc 
plăcut în explicații neverosin: 
arălînd — chipurile — că nu s 
putea vorbi de însușirea unor 
eruri, ci doar de o „întimplri 
de o simplă... greșeală!!

Am subliniat două atitudini, 
tre ele este o distanță ca de 
cer la păinint. De o parte atiti 
nea sportivului demn, cinstit, 
profundă educație proletară și 
tățenească, simbol al comport 
marii majorități a sportivilor r 
tri, de altă parte atitudinea re 
gradă a sportivului care nu I 
cinste mișcării noastre soortivt 
titudtae care trebuie să dea 
gîndit.

Sin tem siguri că măsurile ee 
vor lua împotriva luptători 
URSU TRAIAN BUJOR, care 
bună știință șl-a însușit lucriri 
proprietatea obștească, a ponori 
și împotriva antrenorului Ion C 
nic „avocat" al unor fapte nedem 
vor ti pe linia sarcinilor tras 
de plenara Comitetului de (Trg 
zare a U.C.F.S., pe linia întâi 
educației cetățenești a sportivi

V. Gl



Școli sportive în China populară
Republica Populară Chineză, țara ale cărei tradiții culturale 

sînt vechi de veacuri, după ce s-a scuturat cu hotărîre din ro
bia milenară, cunoaște astăzi o perioadă de avînt economic și 
cultural nemaiîntâlnită.

Alături de succesele oamenilor muncii, artiștilor și savanților 
diluezi, presa ne informează despre performanțele deosebit de 
valoroase ale sportivilor marii Chine populare.

După ce săritoarea în înăl
țime Cen Fen-iun a adus în 
dar patriei sale un răsunător 
record mondial, halterofilii și 
cicliștii au imitat-o, făcînd să 
re vorbească cu tot mai multă 
asistență despre progresele evi
dente ale sportului în Republi
ca Populară Chineză.

in anul 1956 au fo6t înfiin
țate în cîteva mari orașe școli 
le educație fizică în care, 
lupă terminarea cursurilor, e- 
evii din diferite școli elemen- 
are și medii învață noțiunile 
dementăre ale sportului prefe- 
■at sau iși desăvîrșesc măies- 
rîa sportivă.

La Pekin, îndată după ter- 
ninarea orelor de studii, oie
rii se îndreaptă cu pași gră- 
•iți către diferite terenuri de 
.port, unde sub conducerea u- 

instructori pricepuți încep 
. jjrenamcntele.

Cei 750 de elevi între 13 și 
17 ani ai Școlii de Educație 
-izică pentru tineretul din Pe
lin, după studii fac antrena- 
nente de două sau de trei ori 
>e săptămînă, supravegheați 
.i îndrumați de instructori sc- 
ecționați dintre cei mai buni 
sportivi, componenți_ ai loturi- 
or reprezentative.

Ca o curiozitate, c bina să

acesf palat să servească și ca cen
tru cultural și artistic. In jurul 
sălii propriu-zise va ti o largă 
galerie, unde vor putea ti organi
zate expoziții de tablouri, afișe, 
desene. Halatul are o suprafață de 
»1.500 m.p., o înălțime interioară
(de la teren la cupolă) de 32,50 m. 
și o capacitate de 16.000 de spec
tatori.

Sladionul pe care se vor desfi- 
jra cole mai importante întreceri 
le J.O. din 1960 se afla într-unul 
in cele mai renumite cartiere ale 
omei, „Foro Italico". In 1944 Jocu- 
le Olimpice urmau să se desfă
tare la Roma, ceea ce a determi- 
□t construirea așa numitului „bta- 
ion între chiparoși". Războiul a 
npiedicat însă terminarea construc- 
ei, iar pe ruinele râmase a fost 
onsfruit actualul stadion olimpic, 
cest stadion are o capacitate de 
JO.UGU spectatori (locuri pe bănci 

în picioare). Lungimea lui este 
3 519 metri, iar lățimea de 136 m. 
jb tribuna se află diferite încâ- 
eri, în patru eia(e. Stadionul se 
oaie evacua în II minute, terenul 
3 fotbal are dimensiunile de 105
.//O m. In interiorul tribunei se 
•lă o mare centrala telefonică și
1 centru pentru radio. Sub tri
une sînt amenajate săli pentru 
esâ. In loja presei sînt rezervata
2 locuri pentru ziariști.
în imediata apropiere a stadio- 
dui olimpic se află așa numitul 
stadion de marmoră" (capacitate
i.UOO  locuri) care prin arhitectura 
a amintește stadioanele Greciei 
dice, însă cele 60 statui care îl 
conțoară îi dau un caracter ro
an. Acest stadion va ti pus la 
spozijia atlefilor pentru antrena- 
ent și încălzire, iar un culoar 
bteran le va permite comunicarea 

i stadionul olimpic în timpul con- 
jrsurilor. turneul de hochei pe 
rbă se va desfășura pe acest 
adion.

in sudul Romei, se ridică o im- 
esionantă construcție circulară, cu 
reți din sticlă și acoperiș în tor- 
) do cupolă : Palazzo dello Sport.

întreceri da 
gimnastică, 
a destinat vanni Eaisiello.

ci se vor desfășura 
>x, baschet și probabil 
-imitatul nlimnir itnlinn 

știți că școala nu are un local 
special — cursurile fiind or
ganizate pe marile terenuri sau 
săli de sport din oraș — și 
nici profesori salariați — în 
locul acestora muncind cu rîv- 
nă deosebită instructorii vo
luntari, despre care am vor
bit. Școala se preocupă îndea
proape de dezvoltarea generală 
a elevilor, urmărind situația 
la învățătură a acestora. De 
îndată ce un elev al școlii de 
educație fizică a obținut note 
mici, el nu mai are voie să 
facă antrenamente pînă cînd 
nu-și îndreaptă situația șco
lară. Dintre absolvenții școlii 
se aleg apoi instructori de c- 
ducație fizică pentru diferitele 
școli elementare și medii.

Bin peripețiile primilor noștri cicliști
Ciclismul, ca și alte sporturi, 

a avut pionierii lui, care au în- 
tlmpinat greutăți și piedici, greu 
de imaginat astăzi. Printre a- 
cești pionieri se numără și D. 
Dumitrescu, faimos acum 6—7 
decenii. Dar, cele mai „intere
sante" amintiri ale lui se leagă 
de unul dintre raidurile pe care 
le-a făcut către sfirșitul veacu
lui trecut.

Comitetul olimpic polonez a apro
bat un plan de pregătire pentru 
J.O. de la Roma. Se preconizează 
participarea Poloniei la toate dis
ciplinele sportive olimpice din pro
gram. Cea mai bogată participare 
a sportivilor polonezi va ti la atle
tism, scrimă, canotaj academic și 
box. In anul 1959, uri număr de 49 
de antrenori dintre cei mai buni, 
se vor ocupa de pregătirea spor
tivilor susceptibili de a tace parte 
din lot. In I960 numărul antrenorilor 
va crește la peste 70.

Olimpiada și arta

Din toate timpurile, Jocurile Olim
pice au inspirat fantezia artiștilor. 
Opere de artă minunate dovedesc 
că sculptorii, pictorii și poeții au 
știut să descopere frumusețea spor
tului și că atletul a inspirat au
tentice capodopere. Dar, Olimpiada 
i-a inspirat și pe dramaturgi și 
compozitori. Printre aceștia se re
marcă Pietro Mefasfasio. LI a scris 
în 1733 o melodramă în trei acte 
„Olimpiada"., care tratează un epi
sod al Jocurilor Olimpice. Această 
msîodramâ s-a reprezentat la Viena, 
cu muzica de Antonio Caldara. A- 
yroapa în același timp Antonio Vi- 
laldi a compas o operă cu același 
subiect, reprezentată la Veneția. Gio
vanni Battista Bergolesi a compus 
șt el o operă muzicală intitulată 
„Olimpiada" reprezentată în 1735 
la Roma.

Dar subiectul Olimpiadei a ins
pirat și pe alți muzicieni de renume 
orintre care cităm : Leonardo Leo, 
Jonann Ado'ph Hasse, Nicolo Pic
am, N icola lommelli, Gaspare 
bacchini, Christian Bach, Giuseppe 
Sartî, Domenico Cimarosa și Gio-

In prezent, în R. P. Chineză 
se găsesc 141 școli de educație 
fizică de acest gen, cu un efec
tiv de peste 18.000 de elevi.

Elevii acestor școli , au obți
nut în scurtă vreme rezultate 
remarcabile . E suficient să 
amintim că eleva școlii din- 
Pekin, Kon Lin-iun, antrenată 
de fosta recordmană a lumii’ 
Cen Fen-iun, s-a clasat a 
doua la săritura în înălțime 
— în urma profesoarei sale —■ 
cu performanța de 1.54 m.

China populară are un rol în
semnat pe arena sportivă inter
națională și cei care trebuie 
să aducă o contribuție impor
tantă la atingerea acestui înalt 
țel sînt tocmai tinerele spe
ranțe de azi. Mîine ei vor fi 
cei care vor înălța tot mai sus 
drapelul patriei lor puternice 
și libere.

V. TEODORESCU

Ajungînd la Curtea de Argeș, 
el a poposit la o minăstire ca 
să mănince. Călugării, uimiți 
peste măsură, l-au și luat in pri
mire. In loc să-i dea drumețului 
de-ale gurii, au prins să-l invi- 
nuiască în fel și chip:... Că e dia
volul pe păminf, neam cu necu
ratul... Cu greu i-a convins că 
e... om adevărat.

Cum a ajuns la Rimnoul Vil. 
cea, a dat fuga la telegraf și a 
bătut depeșă la București unde 
familia și cei din cercul sportiv 
în care activa așteptau cu nerăb
dare vești de la temerarul velo- 
cipedist.

După o zi de odihnă, potrivit 
programului, Dumitrescu a por
nit spre București. Dar, vestea 
că o arătare umblă pe șosele se 
și răspindise cil iuțeala fulgeru
lui. Și intr-adevăr,' chiar și as
tăzi vi s-ar părea tare ciudat să 
vedeți un sportiv cocoțat de-a- 
supra unei roți gigantice, cu 
cauciuc masiv, și cărînd după el 
o altă roată mult mai mică (așa 
arăta velocipedul). Cum ciclis
tul gonea cu „uluitoarea" viteză 
de 20 km pe oră, vă imaginați 
lesne ce însemna aceasta pen
tru locuitorii satelor de pe a- 
tund...

Așa s-a făcut că Dumitrescu 
a fost deseori oprit din drum, 
în diferite sale, unde lumea se 
strîngea în jurul lui ca la urs.

Ce sâ citim?
FO7SAL — TEHNICA JOCULUI de ÂKPAD CSAHAD1

Apariția lucrării este bine
venită, mai ales acum cînd în 
fotbalul nostru se dă bătălia 
pentru însușirea unei tehnici 
superioare. Arpad Csanadi, a- 
preciat cunoscător al fotbalului, 
își începe volumul cu un capitol 
în care se explică noțiunile fun
damentale privind direcția, tra
iectoria și „tăria" (viteza) min
gii-

Numai după aceasta, cititorul 
este introdus în al doilea (șt 
cel mai mare) capitol al căi
ții, intitulat „Tehnica* 1*.  Sînt pre
zentate aci o diversitate de e- 
xerciții tehnice, foarte minuțios 
explicate și exemplificate prin 
scheme și chinograme. Indicăm 
două titluri: „Mișcările jucători
lor fără minge", „Mișcările efec
tuate Șest mingea", în care intră: 
legile', fizice generale care gu
vernează lovirea cu piciorul, in
trarea în posesia mingii, jocul 
cu capul, conducerea mingii, 
fenta, aruncarea de la tușe, 
tehnica jocului portarului etc., 
etc., o gamă completă de exer
ciții. Important pentru profeso
rii și antrenorii noștri este și 
capitolul intitulat „Metoda ge-

lui.iAK daiadis, (.huuia. —
1. Boierul Cheorghe Negrea are 
24 de flBI. Ba Olimpiada de la 
Melbourne a ajuns pina în tinalâ, 
unde a fost învins la puncte de J. 
Boyd (S.U.A.) — 2. Dvf. întrebați: 
dacă tocmai în clipa cînd un îna
intaș se pregătește să tragă în 
poarta goală s-a epuizat timpul 
reglementar de joc, ce face arbi
trai: il lasă să .șutesc sau fluieră 
sfirșitul meciului? Potrivit reiful-. 
meniului, jocul nu se prelungește 
decit pentru executarea unei lo
vituri de la 11 m. In cazul la care 
vă referiți dvs., arbitrai trebuie să 
fluiere sfîrșitul jocului. B neîn
țeles însă că nu... dorim nici unui 
arbitra să se pomenească intr-un 
meci cu o astfel de situației

ZORU CRAIOVEANU, TIMIȘOA
RA. — 1. In anul 195», 9 alleți so
vietici au realizat 19,4 pe suta de 
metri, iar Ozdln, marea revelația 
a sprintului sovietic, a reușit un 
„19,3’’. — 2. Nicușor are Sn de ani. 
I-a împlinit chiar... ieri. Sura are 
31 ani. înainte de a Juca la Dina
mo a făcut parte din echipa 
C.F.K. (actualul Rapid).

PAUL PI SI. A, CORABIA. — F- 
thtpa f irlandezi Pa’lauserr a fost 
de acord ea ambei» nreci’i-’ cu 
Reims, din cadrul Cupei campio
nilor Europeni, să aibă loc în 
Franța, deoarece în Finlanda. în 
această perioadă, timpul nu mai 
îngăduie desfășurarea în condiț'- 
uni normale a meciurilor de fot
bal.

Ș. ANDREESCU, DEVA. — 1. Ar
bitrii care conduc mecturi inter
naționale, în indiferent ce ramură 
de sport, pot fi sancționați de pro
priile federații, dacă au făcut gre
șeli foarte grave, apreciate insă 
ca atare de an observator neutru. 
De asemenea. în cazuri exeențio- 
rale. noate și for"’ n-
ternaț oimj de resort, tină »cun»

SPORT EA POLUt NORD...

U RSU L : Cirul credeam și 
mai linișit...

Veți fi mirați. Și totuși a- 
ceasta este realitatea. Astăzi 
exploratorii polari sovietici lo
cuiesc în cabane conforta
bile, au calorifer și apa
rate de radio, consuma por
tocale, trăiesc o viață civiliza
tă. Și, bineînțeles că în tim 
pul liber, sportul este pentru ei 
un mijloc admirabil de recrea- 
tie- , „

Ea stațiunea în derivă ..l-o
lul Nord 6" a fost organizat în 
cursul scurtei veri polare un

I se puneau tot soiul de între
bări, unele mai năstrușnice decit 
altele.

Și astfel, bietul ciclist, pornii 
in zori din Rimnicul Vilcea, a 
sosit noaptea tîrziu în București, 
la Bufet, unde familia, prietenii 
și simpatizanta velocipcdistului 
începuseră să-și piardă orice 
speranță că-l vor mai vedea ter- 
minind îndrăznețul lui raid.

E. I.

Un clasament la box, pe țări
Recent, „ISE“ (ediția pen

tru activitatea sportivă inter
națională a ziarului „Sport 
Echo" din Berlin) a publi
cat un tablou recapitulatival 
tuturor meciurilor de box in
ter-țări — la amatori — dis
putate în Europa în cursul 
anului 1958.

Pe baza rezultatelor înre
gistrate, ziarul a împărțit ță
rile din Europa în următoare
le grupe:

Grupa I: Uniunea Sovieti
că și R. P. Polonă.

Grupa a Il-a: Republica 
Democrată Germană, Repu
blica Populară Romînă, Fran
ța și Italia.

Grupa a III-a: Republica 
Populară Bulgaria, Anglia,1

nerală de predare a tehnicii".
Adresîndu-se nu numai celor 

de specialitate, ci tuturor iubi
torilor fotbalului, manualul lui 
Csanadi oferă posibilitatea cu
noașterii amănunțite a procede
elor tehnice folosite în acest 
sport.

du că am găsii un colțișor 

veritabil campionat de fotbal. 
Firește că terenul, în loc sa fie de 
gazon, era unul de zăpadă bă 
tătorită. Aceasta nu a împiedi
cat însă ca cele două echipe 
„Ceaika" și „Polearnik" să ai
bă nevoie de trei meciuri 
pentru a desemna pe cea mai 
bună.

Topirea zăpezii a format pe 
ghețar numeroase lacuri. Iubi
torii de canotaj s-au aflat din- 
tr-odată în elementul lor. A 
avut loc un concurs de caiac, 
ainbarcație mult folosită de ex
ploratori. Cel mai bun timp l-a 
reușit hidrologul Arhipov. Ca
notorii n-au putut practica prea 
multă vreme disciplina lor pre
ferată. Apa se aduna tot mai 
multa începînd să amenințe 
stațiunea. A fost nevoie ca „po
deaua" de gheață, în grosime 
de 10 metri, să*  fie forată și la
cul... a dispărut scurgîndu-se 
în Oceanul ce se afla dedesubt. 
Peste o zi totul era uscat, ast
fel că au putut fi amenajate 
din nou terenuri de fotbal și 
de volei. In luna august au a- 
vut loc la „Polul Nord 6" cîte
va interesante concursuri de

Finlanda, R.P.F. Iugoslavia, 
R. P. Ungară și R. F. Ger

mană.
Grupa a IV-a: R. Ceho

slovacă, Danemarca, Irlanda 
și Scoția.

Grupa a V-a: Olanda, Nor
vegia, Austria, Suedia. Elve
ția și Țara Galilor.

Grupa a VI-a: Belgia și
Spania. 

tir. Iarna a venit aicF mai de*  
vreme ca oriunde și astief. 
locul ghetelor de fotbal 1-aui 
luat schiuri le. Acest sport fact» 
parte din obligațiile profesiona
le ale exploratorilor polari.

O dată cu poposirea nopții 
polare, cate multe luni n-.ist 
va mai ridica vălul de în
tuneric, șahul devine una Tui 
distracțiile cele mai plăcute. 
Se va organiza un campionat 
al stațiunii, vor avea loc me
ciuri prin telegraf cu alte sta*  
țiuni așezate la mii de kilome
tri depărtare, în urma cărora va 
fi alcătuită echipa celor de ia 
pol. In fiecare an, ea întîlnește 
într-o dispută tradițională echi
pa formată din colegii de aca
să, de la Moscova. .

In condițiile cele mai dificile 
oamenii sovietici știu să-și fa
că munca mai ușoară, viața 
mai plăcută, îmbinînd armo
nios activitatea profesională cu 
cea artistică și sportivă.

fflWtt...
...doi studenți americani în 

virstă de 19 ani, Victor Regan 
și Robert Mendenhall care -stu
diază la facultatea din Prince
town, au parcurs pentru suina, 
de 500 dolari distanța- dintre 
Princetomi și New York (160 
km.) intr-un mod foarte origi
nal? Timp de 20 de zile (cit a 
durat cursa lor nebunească) ei 
au străbătut distanța dintre cele 
două orașe, jucînd. fotbal in doi. 
pe asfaltul șoselei!...

... o bătrînă, pe nume Fanny’ 
Capelland din Scoția, în vîrstă 
de 88 ani a realizat o perfor
manță curioasă: ea a urcat timp 
de 14 ore, cu ranița în spinare, 
un vîrf de munte situat la o al
titudine de 3.200 metri, obținîu-l 
astfel un record de turism ci» 
totul neobișnuit?...

... Althea Gibson, cunoscut*  
tenismană de culoare, abando-i 
ncază activitatea sportivă? A-*  
cum cîteva zile, această campioa*  
nă neoficială a lumii (de două- 
ori cîștigătoare a concursurilor 
de la Wimbledon) a anunțat cT 
nu va mai juca tenis, dedicîr.- 
du-se carierei de cîntăreață. AH- 
hea s-a făcut cunoscută și în a- 
cest domeniu, participînd la con
certe de amatori pe estradele 
din Harlem, cartierul negrilor 
din New York. Fosta „regină 
neagră a sportului alb" a obți
nut angajament și pentru turna
rea unui film.

iiiiu nu s-a xxu.iia.plat așa cevr»u 
deși nemulțumiri împotriva arbi
trilor au existat și — nu ne fa
cem nici o iluzie! — vor mai e- 
xista probabil și de aci înainte! 
Intervine totuși uneori un fel da 
„sancțiune” tacită: arbitrii res
pectivi sînt delegați mai rar să 
conducă jocuri internaționale. —
2. Echipa Romîniei, care a învins 
în 1923, la Istanbul, reprezentati
va Turciei cu 3-1, cuprindea 10 
jucători de La Chinezul Timișoara. 
Un „record” aproape egal la sta
bilit și C.C-A., care a avut 9 șl 
într uni anumit moment al meciu
lui chiar 10 jucători în formația 
R. P. Romînă, care a învins în 
1956 Iugoslavia, la Belgrad, cu 
1-0.

ALEXANDRU PAVEL, BRAIL A. 
— fi Daci în urma unor „contre” 
reciproce cei doi boxeri din rini» 
cad la podea și nu se mal ridică 
pînă la „zece”, nu se mai recurgo 
Ia decizia de „non combat” („nu 
există luptă»’) prevăzută în ve
chiul regulament, ci se acordă 
Victoria celui c?t« avusese pînă 
«•Lunci avantaj la puncte. — 2. 
Portarul echipei Progresul, Petre 
Mîndru, este student la Agrono
mie. Are 24 de ani. înainte de a 
veni la Progresul a apărat în 
poarta echipei Știința București.

VASILE VOICU, BUCUREȘTI. — 
1. L«i C.C.A., Căricaș a fost utiM- 
zit mal ales ca înaintaș (centru 
șl aripă stingă). Dar a Jucat si 
stoper. — 2. Gică Andrei, fostul 
fundaș (și... realizator de goluri!) 
al Progresului București a jucat 
In ultima vrepe.la Progre-ul-co- 
rabia (actualmente: Dunărea) $11» 
Progresul I.T-âiJr La încenutul a- 
cestui an s-a retras însă d n acti
vitatea compotițională. Sc r> ro 
totuși că îl vom revedea curînd 
pe terenurile de fotbal, ca... ar
bitru!

ION POȘTAȘUU j



Astăzi și miine 

intima etapă a campionatului 
republican de lupte pe echipe

Astăzi și mîine, începînd de la ora 
8, sala Dinamo din Capitală găzdu
iește întrecerile ultimei etape a cam
pionatului republican de lupte pe e- 
.cliipe. Spectatorii bucureșteni au pri
lejul să urmărească în aceste două 
zile evoluția celor 16 echipe partici
pante la competiție cuprinzînd pe 
toți fruntașii acestui sport. întrecerile 
se voi- desfășura concomitent pe două 
saltele. Azi sînt programate întîlnirile 
din grupa a 3-a și a 4-a din care fac 
parte echipele Carpați Sinaia, U-T.A., 
Constructorul Cluj, (J.C’.A., Steagul 
Roșu Orașul Stalin, Cetatea Bucur, 
Corvinul Hunedoara și C.S. Munci
toresc Reșița, iar mîine, grupele I 
și a 11-a cu formațiile Dinamo Bu
curești, Chimistul Baia Mare, C.S. 
Muncitoresc Lugoj, Voința Tg. Mureș, 
Feroviarul Timișoara, C.S. Metalul 
Ml.Ci. Buc., Dinamo Satu Mare și 
Rapid Oradea. Pentru o parte din 
echipe, întrecerile' din această etapă 
sînt deosebit de dificile , ele fiind ho- 
iărîtoare pentru rămînerea în cadrul 
•categoriei A. Una dintre echipele care 
vor părăsi categoria A este U.T.A. 
Cea de a doua însă se va stabili 
după încheierea întrecerilor de astăzi. 
Amenințate sînt formațiile Carpați Si
naia. Corvinul Hunedoara și Con
structorul Cluj, care se ailă la perife
ria clasamentului cu un punctaj a- 
jăropiat. Carpați Sinaia are însă tin 
iavans de 5 și respectiv 4 puncte față 
de Constructorul Cluj și Corvinul 
Hunedoara. Astfel că șansele de re- 
toogradare sînt mai pronunțate pen
tru Corvinul și Constructorul. In frun
tea clasamentului situația este mai 
clară. Dinamo București se poate con
sidera încă de pe acum cîștigătoarea 
competiției- Pentru locul II însă lupta 
este deschisă între C.C.A. și Steagul 
roșu Orașul Stalin. Mîine, lupta va 
ti ceva mai echilibrată. In cele două 
grupe evoluează echipe mai apropiate 
ca valoare.

Evoluția tuturor echipelor în Capi
tală este un eveniment rar întîlnit și 
este liresc să stîrneâscă interes în 
rîndul spectatorilor bucureșteni.

» » »
O dată cu terminarea ultimei etape 

a campionatului categoriei B la rug
bi s-a tras cortina peste activitatea 
competițională a acestui sezon. Rug- 
biștii aii intrat pentru cîtva timp în 
vacanță.

Pentru echipele promovate în cate
goria A: Metalul M.I.G. I București, 
Constructorul Birlad și Știința Cluj, se 
pune imperios problema unei pregă
tiri cît mai judicioase. Ele trebuie 
să-și înzecească eforturile pentru a 
face față cu succes în prima catego
rie a țării.

Echipele promovate au dovedit in 
decursul campionatului o concepție 
de joc modernă, în care rolul prepon- 
derent l-au avut liniile de atac. Me- 
talul M.I.G. 1 București a avut itl 
seria I parteneri ceva mai slabi, ast
fel că drumul spre șefia clasamentu
lui nu i-a fost atît de greu. Singura 
echipă care a reușit să-i învingă pe 
metalurgiști a fost Minerul care, în
să, spre sfîrșilul returului a cedat 
pasul, dînd posibilitatea liderilor să 
se distanțeze în clasament. Echipa 
bucureșteană practică un joc deschis 
și eficace, dovadă cele aproape 100 
încercări realizate în decursul cam
pionatului. Din echipă se desprind 
cîțiva jucători talentați, cu reale pers
pective: Iliescu, Chirvase, Crișan, 
Georgescu etc.

o Formația bîrlădeană Constructo
rul, deși foarte tînără (a luat ființă 
în 1956), a reușit să se impună în fa
ța unor echipe cu mai vechi state de 
servicii (Petrolul Ploești, Știința Ga
lați și S.N.M. Constanța) datorită ti
nereții și dîrzeniei tuturor componen- 
ților echipei. Este demn de remarcat 
că echipa a dat lotului național de ti
neret și seniori jucători de valoare. 
Este vorba de Melinte, Paiu și Mănes- 
cu, dar mai ales de primul care a ju
cat duminică împotriva puternicei 
formații a Italiei.

O Studenții clujeni au avut de tre
cut un examen foarte greu în acest. 
an. Ei l-au absolvit cu succes, între- 
cînd echipe foarte bune ca: Chimica 
Tîrnăveni și Știința Petroșani. Prin
cipala lor armă a lost linia de trei- 
sferturi, în care au excelat Cătănici 
și Leați. Un important aport l-a adus 
și jucătorul de linia 
component al echipei 
neret.

de tenis Masă ale R.P.R.—♦

a treia Căliman, 
naționale de ti-

• Jată clasamentele 
goriei B :

SERIA
1. Met. M'.I.G. I
2. Min. Boe.

V. HOSSU 
finale' ale cate-

I
18 17 0 1 467: 45(422) 52
18 18 0 2 260: 62(198) 50

• ___ Tînărul boxer Constantin Stănescu de la C.F.R. — cel din stingă —
3 avut de la un meci la altul o comportare tot mai bună. Iată-l aci trimi- 
Jind cu precizie o directă de stingă.

Tineretul a
Edtț a din acest an a campionatului 

de box pe echipe a dat posibilitate mul
tor antrenori din cluburi și colective 
sportive, precum și unui însemnat nu
măr de comisii locale de box să acti
veze intens și să găsească soluții 
pentru bunul mers al activității pugi- 
listice.

Faptul că regulamentul campionatu
lui pe echipe a permis participarea 
unor elemente tinere și talentate, dar 
cu clasificare inferioară, nu a împie
dicat cu nimic afirmarea lor precum și 
■posibilitatea de a-și in.bunătăți cate
goria de clasificare. De multe ori, lup- 
"tînd de la egal la egal cu boxeri con- 
.sacrați de cat.' I și ciiiar cu maeștri 
ai sportului, pVpțți tineri pugiliști pro
movați cu cuț;ajB și pricepere au obți
nut frumoase victorii. Astfel, Nicolas 

Topală (Mari/i# ‘Constanța), care aniil 
b Ia

SPORTUL POPULAR
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3. Met. M.I.G- II
4. Petr. Chim. B.
5. Din. Mii. Buc.
6. Șt. Agr. Buc.
7. Olimp. Or. St.
8. Cet. Bucur

18 
i«
18 
i« 
18
18

10 2 
10 o
9 1
7 2

9. Șt. Arhit. Buc. 18 3
10. Petr. Pitești 18 2

SERIA a
1. Constr. Bîr. 18 15

2. Petrolul PI. 18 15
3. Zimbrul Te.c. 18 lil
4. S.N.M. Const. 18 11
5. Un. T.U G. Br. 13 7

6. C.F.R. Buzău 18 5
7. Șt. Galați 18 6
8. Aeronaut. Buc. 18 5
9. Pr. F.B. Gal. 18 3
10. Lam. Roman 18 2

SERIA a
1. Șt. Cluj 16 14
2. Chim. Tîrn. 16 13
3. Șt. I. Ml. Petr. 16 10
4. C.F.R. Cluj 16 7
5. Șanț. Hun. 16 8

114: 77( 37) 40 
158:137( 21) 38 
140: 84( 56) “
92:172(-80) 

116: 97( 19)
61:150(-89) 

59:35O(-291) 
61:354(-293)

37
34
33
28
26
22

6. C.FJt Tlm.
7. Min. Lupeni
8. Ut. Petroșani
9. C.S.A. Sibiu

30
26
24
13

16 6 3 8 150 : 90( 60)
16 4 2 10 37:155(-118)
16 4 0 12 32:322(-24)0)
16 0 1 15 2311501-125)

©Etapa a H-a din cadrul „Cupei 
Constructorul" a programat un sin
gur meci, în care s-au întîlnit forma
țiile Constructorul și C.S.A. Ploești- 
Cu o mai bună orientare în acțiuni și, 
mai ales, superioară pe linia de treisfer- 
turi. Constructorul a reușit să cîștige 
cu scorul de 14—3 (11—0). Realiza
torii punctelor: Simion (3), Oprescu 
(6), Nedelcu (3) și Iliescu (2), res
pectiv Andruță (3).

In clasamentul Cupei, pe primul loc 
se află echipa Constructorul cu 6 
puncte, urmată de Dinamo București 
și C.S.A. Ploești cu cîte 4 puncte și 
C.S U. București cu 2 puncte.

între 75 și 18 ianuarie 1959.
la București

45
44
36
32
31

50
48
44
42
37
31
29
29
25
22

6
s
8
9

7 1 10
3 4 11

2 13 
0 16
Ii-a

1 216: 29( 187)
3 250: 46( 204)
3 165 : 64( 101) 

136: 66( 70) 
87:136( -49) 
67:179(-U2) 
53: 89( -36) 
87:135( -48) 
41:258(-ai7) 
37:137(-100)

Campionatele Internaționale de tenis 
de masă ale R«P-R-, competiție deveni, 
tă tradițională, vor avea ioc între 
15 și 18 ianuarie 1959 la București.

La aceste importante întreceri inter
naționale 
serie de 
hotare și 
gară, R.
R.P.F. Iugoslavia, Suedia, 
trla, Belgia. Pînă acum 
participarea: R.D.G., !R. P. 
Polonă, R. P. Bulgaria și

au fost invitați să ia parte < 
jucători și jucătoare de peste 
anume din: R.D.G., R.P. Un- 

P. Polonă, R. P. Bulgaria.
Anglia, Aus- 
au confirmai 
Ungară, R.P 
Suedia.

Turneu internațional
de handbal in 1,

în ianuarie 1959 la București

cinstea aniver 
întemeierea o

la care vo

Multe echipe de rugbi din categoria B du dovedit în cursul campio
natului recent încheiat o bună pregătire tehnică și mai ales o orientare 
către jocul modern, ofensiv. Acest lucru este ilustrat și de fotografia de 
fată, care reprezintă o fază din meciul Minerul București — Petrol Chi
mie — seria I — încheiat cu victoria primei echipe (14-9).

(Foto: N. Haninovici)

Campionatele internaționale de tenis 
de masă ale Scandinavici, ca și cele 
două întîlniri de la Orebro cu repre
zentativele masculină și feminină ale 
Suediei, au însemnat pentru sportivii 
noștri un nou prilej de învățăminte.

După cum se știe, jucătorii noștri au 
avut unele comportări meritorii (locul 
I la dublu mixt prin Maria Alexandru 
— Gheorghe Cobîrzan, victorii asupra 
reprezentativei masculine a Iugoslaviei 
și echipei feminine a Suediei, locul II 
ia simplu juniori prin Cobîrzan, locul 
III la echipe bărbați prin Harasztosi--- 
Cobîrzan și la dublu femei prin Maria 
Alexandru—Maria Biro). Noi am pier
dut însă și o scrie de meciuri, iar a- 
ceasta s-a datorat în mare măsură 
faptului că adversarii noștri au îm
binat mai bine calitățile lor tehnice 
cu cele fizice și în acest mod au reușit 
să pună în aplicare procedeele tactice 
cele mai convenabile. Momentele de 
superioritate ale jucătorilor străini și 
în special ale celor suedezi, maghiari 
și chiar iugoslavi s-au manifestat în 
compartimentul tehnic: joc complet, cu 
o apărare activă și dirijată, cu mingi 
trimise de-a lungul liniei, în diagona
lă, precum și pe părțile cele mai late
rale ale mesei (Larsson, Markovic, 
Berczik, Diana Rowe, Foldy, Borg) ,

atac sigur de pe ambele părți (Lar
sson, Markovic, Berczik, Sido); cu cel 
puțin o singură lovitură sigură și de
cisivă (Borg, Foldy, Gyetvai, Diana 
Rowe) sau cu lovituri decisive de con
traatac, lovituri întrebuințate cu curaj, 
indiferent de evoluția scorului (Lar
sson, Markovic, Berczik). Aceste ma
niere de a acționa, care la sportivii 
noștri nu sînt încă pure la punct, s-au 
dovedit cele mai adaptabile la toate 
genurile de palete, fie cu cauciuc obiș
nuit, fie cu burete sau soft. Chiar și 
în ceea ce privește maniera de a acțio
na a unora dintre jucătorii străini 
trebuie făcută o anumită distincție. 
Larsson — de pildă '— lovește pu
ternic și intră în atac din prima 
minge, dar contrează și mai puternic 
din ambele părți, trimițînd mingile pe 
colțurile mesei și surprinzîndu-și de
seori adversarul pe picior greșit. Lar
sson, care joacă în acest stil indife
rent dacă adversarul utilizează o pa
letă cu cauciuc simplu, burete sau altă 
compoziție, este un exemplu bun de ur
mat pentru jucătorii noștri. Borg ata
că tare, tot din prima lovitură, dar nu
mai cu reverul, iar eficacitatea jocului 
său suferă fluctuații în funcție de ma
terialul cu care este acoperită paleta 
adversarului (cauciuc, burete, soft etc). 
Berczik și Foldy atacă puternic tot din

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE

jucat un rol important
acesta a ocupat locul II în campiona
tul republican de juniori, a reușit să 
se afirme și în întrecerea pe echipe, 
de multe ori luptînd de la egal la egal 
cu ' ' / ' 7“
ș.a.; Dumitru Răgălie (?4arina Con
stanța) învingător al rutinatului N. 
Mîndreanu; vacile Ionescu (Dinamo 
Craiova) învingător al lui Martin Far- 
kaș; Ion Turcu învingătorul lui Victor 
Șchiopu; Marin Ion — neînvins în 
campionat; Ștefan Mașcovescu — mi 
semigreu promițător, precum și V. Te- 
g/a.s, N. Arcadie, Batiu Ovidiu (toți 
Voința Cluj), (îh. Dumitru, Andrei Ol- 
teanu (Metalul M.I.G. București), C. 
Preda (Marina Constanta), D. Roman 
(Energia l.M.B. Timișoara), N. Pili' 
geana (Dinamo Craiova), C. Stănescu 
(C.F.R.), Șt. Miljădescu (C.C.A.) ș.a 
sînt în mare ntă-șură nume noi, care 
au reușit să se afirme cu prilejul cam
pionatului republican pe echipe. Toate 
acestea demonstrează că promovarea 
elementului _.tînăr s-a (jovedit g fi g

boxeri cunoscuți ca Bătrînu Tănase

boxului din țaramăsură folositoare 
noastră.

Fără îndoială că 
ției noastre în 
telor tinere și talentate constituie nu
mai un început. F.R. Box va urmări 
și sprijini cu și mai multă tărie pe 
tinerii boxeri care se vor afirma îr' 
competițiile cu caracter republican șl 
chiar local. Este necesar însă ca ti
nerii amintiți mai sus să fie crescuți 
și susținuți cu grijă în primul rînd 
de colectivele și cluburile lor sportive. 
Pregătirea lor sub toate aspectele nu 
se poate face intr-un termen scurt în 
cadrul loturilor republicane, ■ ci în co
lectivele și cluburile respective și în- 
tr-o perioadă lungă.

Pe lingă aspectele pozitive de care 
vorbeam mai sus, campionatul repu
blican de box pe . echipe a cuprins și 
cîteva aspecte pep.Iăcute, mai ales în 
ceea ce privește, comportarea unor bo
xeri și chiar antrenori. Este cunoscut 
cazul boxerului Iosif Demeter în care 
federația a luat -măsurile corespunză
toare, șuspendjhjdu-l pe. 6 luni. Bine

orientarea federa- 
privința elemen-

era dacă și clubul Spartac lua atitu
dine
xer.
Box

fermă față
De 
a

trenorului
(Brăila) a cărui comportare nesportivă 
a constituit un prost exemplu pentru 
tinerii pe care îi instruiește. O seamă de 
antrenori au privit cu superficialitate 
desfășurarea campionatului pe echipe. 
Astfel, în competiție au fost prezentate 
formații incomplete sau cu improvizații 
de ultim moment, adesea necorespun
zătoare.. iără ca antrenorii să ia mă 
șurile' cuvenite. Exemple de acest fel 
le-au oferit echipele Gloria Galați (an
trenori: Gh. Atarinescu și C. Dobres- 
cu), Dinamo Orașul Stalin, Voința 
București etc.

Fără îndoială că la organizarea vii 
toarelor competiții interne de box se 
va ține seamă de aspectele pozitive ca 
și de ceia negative prilejuite de ediția 
din acest an a canip'onatului repu
blican pe echipe. Pînă atunci, să aștep
tăm și ultima confruntare, aceea din
tre echipele C.F.R. + Cetatea Bucur 
și Dinamo București, care va avea loc 
în ziua de 28 decembrie, cînd se va cu
noaște echipa campioană a țării.

MARIN NICOLAE
Secretar general al federației 

routine de box

de acest bo-
asemenea, biroul F. R. 

hotărît retrogradarea an-
Constantin Dobrescu

Intre 28 ianuarie și 1 februarie se v; 
desfășura în Capitală un interesant tur 
neu internațional de handbal în 7. Tur 
neul va fi organizat în 
sării a 500 de ani de la 
rașului București.

La această competiție,
participa patru echipe romînești (mas 
culine și feminine), au fost invitate ma 
multe echipe fruntașe de club și repre 
zentative de orașe din străinătate. Ase 
menea invitații au fost trimise în R. I 
Polonă, R.P.F. Iugoslavia, Danem-rct 
R. P. Ungară, R. Cehoslovacă și Suedk 
Pînă acum a confirmat participarea — 
rul de specialitate din R. P- Ung 
care va trimite la București reprezen 
tativa orașului Budapesta.

prima minge, dar între ei și Larssoi 

forța
Rowc

o deosebire în ceea ce priveșt 
loviturilor. Markovic, 
execută adesea lovituri

Si do ț 
mai u

șoare, considerate pregătitoare, da 
sînt stînjeniți de burete și derivatei 
lui. Din restul jucătorilor străini car 
reprezintă o valoare mai ridicată, rc 
ținem pe Alser, Gyetvai și Melstrort 
Jocul acestora se bazează pe o singur 
lovitură ofensivă sigură și viguroas 
din dreapta (excepție Alser). Stilul le 
de a acționa nu-i recomandabil, deor 
rece el este vulnerabil; poate fi coc 
tracarat cu atacuri decisive la mint”' 
pregătitoare ale acțiunilor ofensi

In ceea ce privește pregătirea fn.c 
generală, jucătorii străini nu s-au dc 
vedit superiori nouă, decît ca mobili 
tate.

Concursul a scos la iveală urm? 
toarele deficiențe ale jucătorilor noștr

De ordin tehnic: aj. insuficienta s 
guranță în jocul de mijloc, ceea < 
ne-a dus în multe întîlniri la rezultai 
nefavorabile, deși am condus (Bir 
la Rowe, Harasztosi — Cobîrzan 1 
Berczik—Foldy, Cobîrzan la Larsso 
și Alser) : b), pasivitate în apărar 
ceea ce permite adversarului să iniție; 
atacuri decisive (Harasztosi — Ostei 
holm, Harasztosi—Larsson); c) nes 
guranță în loviturile ofensive și bps 
contraatacurilor (Harasztosi, Maria 1 
lexandru și Maria Biro); d). lipsa i< 
viturilor scurte — de pe masă —- at 
de eficace, împotriva „tăieturilor" pi 
ternice cu paletele cu burete sau c 
cele acoperite cu cauciuc simplu (M 
ria Alexandru, Harasztosi).

De ordin moral și de voinți, 
deficiențele s-au manifestat sub foni 
lipsei de încredere și inițiativă la M 
ria Alexandru și Harasztosi. Ultim 
a arătat însă o vigoare mulțumitoare i 
meciul câștigat la Harangozo, i 
ria Alexandru a luptat și 
oarecare măsură în finala 
mixt.

Pentru viitoarele întreceri 
ționale este absolut necesar _  _
ducă următoarele corectări: îmbunat 
firea atacului din ambele părți, a j 
cuini de mijloc cu intrarea în ataci 
decisive prin surprindere, din ambe 
părți, și activizarea apărării cu posit 
litatca de a iniția contraatacuri.

Posibilitățile de progres ale spor 
vilor noștri sînt însă strîns legate • 
seriozitatea, perseverența și conștii 
ciozitatea de care ci vor da dovadă a 
în pregătirea tehnică, cît și în cea 
zică, De asemenea, este nevoie ca 
antrenorii să aducă o contribuție m 
importantă în acțiunea de ridicare 
valorii jucătorilor noștri.

iar M 
ea într 
de dub

F. PANETH
antrenor



Victorii concludente în prima zi 
a întrecerilor seriei a li-a 

a campionatului de hochei pe gheață

Printre echipele de fotbal...
® Antrenamente, reintrări și proiec te ia echipa C.C.A. o Dcuă goluri ckn aproape 5G de șuturi și trei go
luri din 8 șuturi • De ce a pierdut miercuri Știința Cluj ® Cum se pr egătește Rapid pentru partida de 
miercuri cu studenții clujeni • Mîine la „Republicii”: C.C.A. — Progresul; iar ?n Giulești: Raped-Locomo

tiva Filaret și Rapid l!-Minerul Lupeni.

Ieri au început pe patinoarul din 
parcul „23 August" întrecerile din ca
drul seriei a 11-a a campionatului re
publican de hochei pe gheață.

Prima partidă, disputată ieri dimi
neața (și care a început cu o neper- 
misă întîrziere) a opus două formații 
între care exista o mare diferență de... 
vîrstă : Voința M. Cine (medie de vîr- 
stă 19 ani) și Nicovala Sighișoara, 
echipă în alcătuirea căreia intră o 
serie de jucători vîrstnici. Intre aces
ta formații a existat însă și o dife
rență de valoare : Voința M. Ciuc pre- 
zentîndu-se mai omogenă, mai rapidă, 
a cîștigat cu scorul de 7—2 (2—0, 
3—2, 2—0). Tinerii jucători din M. 
Ciuc nu au lăsat totuși o impresie prea 
bună. Așteptam mai mult de la ei. 
Superioritatea lor în patinaj și în felul 
în care au acoperit terenul de gheață 
le-a fost suficientă însă pentru a ob
ține în acest meci o victorie comodă, 
cu toate că numeroasele greșeli co
mise de apărare au oferit multe ocazii 
de gol sighișorenilor. Aceștia însă, în
că nepregătiți, au ratat cea mai mare 
parte din aceste ocazii. Punctele au 
fost marcate de Ferenczi (3), Otvos 
(2), Geza Szabo și Kalamar (Voința) 
și de Schuster, Onu (Nicovala).

VOINȚA M. CIUC: Purcărea-Cior
bă, Balint I, -Varga, -Otvos, Szabo I. 
-Ferenczi, Szabo II, Zerveș, -Andrei, 
Kalamar, Balint II.

NICOVALA SIGHIȘOARA : Popc-- 
scu-Holo. Schneider-Căpățînă, Skolati, 
Btiitic, Schuster, Onu, Adlet, Matelty, 
Covăcevici, Balaș, Colcerîu.

★
In primul meci disputat aseară, e- 

chipa metalurgiștilor din Orașul Sta
lin a rezistat doar 'două reprize stu 
iuților din Cluj. Pe linia nltimelo’’ 

comportări, studenții au jucat excelent 
și de data aceasta, înghesuind în 
propria-i treime pe echipa Steagul 
roșu. Știința Cluj a jucat bine în 
sensul că a pasat mult, dovedind un 
bun control ai pucului, și s-a mișcat 
tot timpul pe teren cu o siguranță și 
precizie superioară adversarilor lor. 
Superioritatea studenților a fost evi
dentă în tot timpul jocului, dar sco
rul n-a luat proporții decît în ultima 
repriză.

In general, partida a fost viu dis
putată, caracteristică meciurilor d*

Campionatul de hochei 
pe gheață

al orașului București
In ultima sa șediiță, com-sia de ho- 
ei pe gheață a orașului București a 
is să organizeze campionatul Capi

talei pe anul 1058. Această competiție 
se va desfășura astfel:

Turul între 25 și 27 decembrie.
Returul între 29 și 31 decembrie.
Jocurile se vor disputa pe patinoarul 

artificial din Parcul ,,23 August”.
Pînă acum s-au înscris trei echipe: 

C. S. U. (antrenor: C. Țico), Electrica 
(antrenor: S. Pascu) și Victoria 
(antrenor: C. Turceanu). Aceste formații 
și-au început pregătirile în vederea 
campionatului orășenesc.

Termenul de înscriere în competiție 
este pînă la 20 decembrie.

Mîine se desfășoară un concurs Pro
nosport la care participanții au șanse 
mărite de a fi premiați.

'Rețineți! La concursul Pronosport de 
mîine 14 decembrie, puteți depune bule
tinele dumneavoastră la toate agențiile 
Loto-Pronosport astăzi pînă' la ora 24, 
cu excepția Agenției Centrale din Ca
lea Victoriei nr. 9 care va fi deschisă 
toată noaptea pînă duminică la ora 8 
dimineața.

ATENȚIUNE PARTICIP ANȚI!
La 21 decembrie 1958, I.S. Loto-Prono- 

sport organizează un concurs special 
Pronosport la care se vor acorda GRA
TUIT premii în obiecte în valoare de 
peste 350.900 lei.

Deci, în afara premiilor obișnuite în 
b'snl (cat. I. II și III) particlpanțll au 
șansa de a obține și unul sau mai multe 
din următoarele premii:

2 AUTOMOBILE „WARTBURG” In 
valoare de 112.000 lei; 2 SCUTERE „CE- 
ZETA” a 14.900 lei fiecare 29.SCO lei; 2 
MOTOCICLETE M.Z. de 125 cmc. a 9.000 
lei fiecare 18 000 lei; 6 SCUTERE a 8.500 
lei fiecare 51.000 lei; 10 ARAGAZURI 
cu 3 ochiuri șl tratele a 1.481 lei fie
care 14.010 lei; 20 biciclete bărbătești a 
960 lei fiecare 17.200 iei; 29 aparate foto 
„Orizontul” a 575 lei fiecare 11.500 lei; 
150 ceasuri de mină a 350 lei fiecare 
52.500 lei; 150 mape de piele a 203 lei 
fiecare 30.450 lei; 150 mingi fotbal a 113 
lei fiecare 16.953 lei. In tot 1 512 obiecte 
în va'oare totală de 354.210 lei.

Numărul premiilor în bani și în obiec
te pe care îl poate oltține un partici
pant este NELIMITAT. D: asemenea, tre
buie știut că orice buletin depus la 
acest concurs, chiar dacă a obținut unul 
sau mai multe premii în bani (la cele 
trei categorii obișnuite de premii) PAR
TICIPA ȘI LA PREMIILE ÎN OBIECTE.

SISTEMUL DE ATRIBUIRE
a premiilor speciale în obiecte 

este următorul;
— Toțt partlclpanțli care depun bu- 

etine pentru concursul din 21 DECEM
BRIE, primesc GRATUIT, pe baza bule- 
itnelor depuse, un număr de cupoane 
numerotate) egal cu numărul de va
riante jucate. 

campionat. Știința Cluj a cîștigat cu 
7—1 (2—0, 1—0, 4—1). Punctele au 
fost înscrise de Cozan 1 (3), Cozan II 
(2), Biro și Covaci pentru Știința 
Cluj și Tudor pentru Steagul roșu O- 
rașul Stalin.

ȘTIINȚA CLUJ : Dron-Krasser, Gal, 
Botar, Biro, Takacs Il-Țompoș, Diber- 
nardo, Cozan 1, Nagy, Cozan II. Ti
mar, Covaci.

STEAGUL ROȘU OR. STALIN': 
Stafie-Szabo, Preda-Tiron, Racoviță. 
Ghimbășeanu, Szekely, Gogeanu, Tu
dor, Căruntu, WeisshorteL

★
Așa cum începuse, se părea că me

ciul C.C.A. — Surianul Sebeș va pri
lejui un record de goluri. Jucînd ex
cepțional, într-o viteză derutantă, cu 
pase în forță, echipa C.C.A. conducea 
la jumătatea partidei (min. 33) cu 
11-0. în acest moment însă, transfor- 
mînd un șut de penalitate, jucătorii de 
la Sebeș nu numai că au înscris un 
punct, dar parcă s-au și... trezit. Au 
început să lupte mai energic în apă
rare și masîndu-se în fața porții s-au 
transformat într-un zid viu, peste care 
militarii, din ce în ce mai nervoși și 

•— în această parte a jocului — cu 
multe rezerve în echipă, nu puteau 
trece. Pînă la urmă C.C.A. a învins 
cu 13-2 (8-0, 4-2, 1-0).

C.C.A.: Pușcaș (Tulbure)—Osaka I; 
Raduc, Gangă, Ionescu—Peter, Măz- 
găreanu, Lorincz, Zografi, Flamaropol, 
Lenard, Dimitriu, Crișan.

SURIANUL: Singer (Crișan)—
Culcear, Dobre, Munteanu, Toma— 
Hăpreanu, Petrașcu, Bogdan, Sîrbu, 
Bența, Besoiu, Bcnța.

Arbitrii V. Vorniceanu și A. Kiss 
au condus cu scăpări. O gravă eroare 
după părerea noastră s-a comis la e- 
xecutarea șutului de penalitate. Con
form regulamentului șutul de penali
tate trebuie executat de jucătorul care 
a fost faultat și numai în cazul cînd 
este rănit el poate fi înlocuit. In ca
zul nostru, jucătorul Sîrbu (Surianul) 
după ce a căzut în urma faultului, a 
patinat liniștit, fără a arăta că este 
rănit, pînă la mijlocul terenului. A- 
flînd însă că trebuie să execute el șu
tul de penalitate, a simulat că este 
rănit. Arbitrul V. Vorniceanu a per
mis ca el să fie înlocuit cu căpitanul 
echipei (Culcear) în executarea șutu
lui, în timp ce Sîrbu părăsea „rănit" 
terenul. Peste două minute Sîrbu a 
reintrat senin, ca și cînd nimic nu 
s ar fi întîmplat și a continuat să joace 
sub privirile celor doi arbitri 1

Campionatul seriei a dou'a continuă 
astăzi și mîine pe patinoarul artificial 
din Parcul „23 August" după următo
rul program:

ASTAZI:
Ora 10: C.C.A.—T.A.K.O.M.
Ora 17 : Știința Cluj—Nicovala Si

ghișoara.
Ora 19 : Steagul roșu Or. Stalin— 

Șuri'anul Sebeș.
MÎINE :
Ora 9 : Steagul roșu Or. Stalin— 

T.A.K.O.M.
Ora 11: Știința Cluj—Voința M.

Ciuc.
Ora 16 : Șurianul Sebeș— Nicovala 

Sighișoara.

onosport
Numerele cupoanelor vor fi trecute 

pe talonul 1 al buletinelor de concurs. 
Să luăm un exemplu: Un participant 
depune un buletin pe care a jucat 24 
variante. In momentul depunerii bule
tinului, el primește, odată cu talonul 3 
și 24 cupoane numerotate în continuare. 
Spre exemplu, primește cupoanele nu
merotate de la 1.230.451 U 1.230.474. Pe 
talonul 1 al buletinului, în cazul nos
tru, se va trece astfel: 1.230.4511—1.230,474.

Partl-clpanții vor concura deci la tra
gerea din urnă cu atîtea cupoane cîte 
variante au depus la acest concurs. 
— Tragerea din urnă va avea loc în 
ziua de 25 decembrie a.c.

— Numerele cupoanelor câștigătoare 
vor fi comunicate de către I.S. Loto- 
Pronosport, imediat după tragere.

Toți cîștigătorii premiilor în obiecte 
vor trim te prin scrisoare recomandat 
expres, imediat după tragere, cuponul 
cîștigător și talonul 3 al buletinului. In 
scrisoare se va comunica numele, adresa 
și stația de destinație C.F.R.

Ultimul termen pentru primirea scri
sorilor este 10 ianuarie 1959.

— Pentru automobile, scutere și moto
ciclete, cîștigătorii se vor prezenta per
sonal sau prin împuterniciți cu procură 
legalizată, la sediul I.S. "Boto.Pronosport 
din București, Calea Victoriei nr. 9.

— Celelalte obiecte vor fi expediate 
Ia adresa eîștigătorilor pînă la data de 
31 ianuarie 1959.

Obiectele pentru care participanții tre
buie să se prezinte personal (automo
bilele, scuterele și motocicletele) pot fi 
ridicate în termen de 20 zile de la data 
tragerii premiilor în obiecte.
Programul concursului special Prono

sport din 21 decembrie 1958

I. Genoa — Roma (Camp, italian).
II. Spăl — Fiorentina (Camp, italian).

Peste cîteva 
decembrie, se

Sti- 
Fa-

zile, mai precis la 17 
vor disputa ultimele 

partide de campionat: Rapid — 
ința Cluj la București, C.C.A. — 
rul la Constanța.

Cum 
vederea

îns-au pregătit echipele 
acestor restanțe ?

Reintrări la C.C.A.

7 jucători în loturile celor

au fă-

Avînd 
două combinate bucureștene care au 
jucat 'în Albania și Anglia, militarii 
au făcut antrenamente de durată re
dusă, urmărindu-se mai mult pregă
tirea individuală. Participarea: fra
ții Zavoda (Vasile s-a restabilit de 
pe urma accidentului suferit în par
tida cu Progresul), Apolzan, Staicu, 
Nagy, Cepolski, Onișie, Mihăilescu, 
Cacoveantt, Constantinescu, A'exan- 
drescu, Renie și Dragomirescu, care 
urmează să reintre la primăvară. 
Jenei n-a luat parte la antrenamente 
fiind lovit din turneul în Albania. 
Săptămîna aceasta, militarii 
cut marți un antrenament constînd

( Meciuri echilibrate în campionatele 
> de volei

Voleibaliștii de la C.C.A. intilnesc azi pe cei de la Dinamo. Deși 
in acest campionat ei nu mai au o echipă prea puternică, au realizat 
unele jocuri frumoase, cum a fost de pildă C.C.A. — Cetatea Bucur 
(1-3). Iată-l in fotografie pe Claici (nr. 6) in acțiune, Nicule'scu si 
Chezari formează blocajul jucătorilor de la Cetatea Bucur.

Penultima etapă a turului celor 
două campionate de volei progra
mează azi și mîine cîteva partide 
atractive. In fruntea lor se situea
ză meciul masculin VICTORIA— 
ȘTIINȚA CLUJ, care prilejuiește 
bucureșteniîor revederea cunoscutei 
formații masculine clujene de vo
lei. Oaspeții sînt favoriți 
această întîlnire. Totuși, 
voleibaliștii bucureșteni vor
edita mîine primul set al me
ciului cu Dinamo, ei vor putea

in 
dacă 

re

UI. Triestina — Internazionale (Câmp. 
Italian).

IV. Lazio — Bologna (Camp, italian).
V. Padova — Udinese (Camp, italian).
VI. Napoli — Alessandria (Camp, ita

lian).
VII. Racing Paris — Reims (Camp, 

francez).
VIII-. Marseille — Toulouse — (Camp, 

francez).
IX. Saint Etienne — Sochaux (Camp, 

francez).
X. Sedan — Strasbourg (Camp, fran

cez).
XI. Lllle — Angers (Camp, francez).
XII. Limoges — Nice (Camp, francez).

o' 
PREMIILE PRONOEXPRES

In urma omologării variantelor depuse 
Ia concursul Pronoexpres nr. 47 din 10 
decembrie s-au stafciilit următoarele pre. 
mii;

Categoria III: 8 variante a 11180 lei 
fiecare.

Categoria IV: 79 variante a 1.132 iei 
fiecare.

Categoria V: 468 variante a 191 lei 
fiecare.

Categoria VI: 1.253 variante a 71 lei 
fiecare.

Fond de premii: 536.665 lei.
Deoarece nici o variantă nu a obți

nut un premiu de categoria I sau a 
Il-a se reportează pentru concursul 
Pronoexpres nr. 48 eu tragerea din urnă 
miercuri 17 decembrie 80.444 lei, pentru 
categoria l-a și 89.444 lei pentru cate
goria Il-a.

Plata premiilor lă concursul Prono
expres nr. 47 din 10 decembrie se va 
face luni 15 decembrie cu începere de 
la ora 17 la agențiile proprii Loto-Pro- 
nosport în raza cărora premiații și-au 
depus buletinele.

Rubrică redactată j de I.S. Loto-Prono. 
sport.

I-am în-
Popescu,

cut cea 
sezon ; 
restanță 
fășurat un joc omogen, simplu, - 
dominat f - 1 • ___ ■
nere: 9-1, la pauză 8-01'), a tras a- 
proape 50 de șuturi la poartă, dar a 
obținut doar două goluri și o bară, 
în timp ce Petrolul a tras numai de 
opt ori la poartă și a marcat trei 
goluri și o dată a nimerit bara. Re
zultatul final, după cum ne-a rela
tat trimisul nostru R. Vilara, se da- 
torește și apărării sigure și calme ca 
și eficacității contraatacurilor Petro
lului, dar și apărării imediate foarte 
slabe a Științei și lipsei de calm și 
impreciziei în șut a înaintașilor clu
jeni. O dovadă: executînd lovitura 
de la 11 m., Mateianu a trimis min- 

Zgea la doi metri alături de poartă 1... 
S Clujenii însă, speră să facă un re- 
rzultat bun la București, unde vor sosi 
1 marți. Pînă atunci, ei se vor antrena 
f duminică și luni sub conducerea nou- 
Jlui lor antrenor V. Mărdărescu (care 
> pentru condiție fizică este ajutat de 
Jdr. Arnăutu). In ce privește formația, 
» este probabil ca ea să fie aceeași de 
1 miercuri. Eventual va fi schimbat 
\ portarul Nicoară cu Szilagy.
I Noutăți de la Rapid

I Ceferiștii bucureșteni și-au continuat 
rpregătirile în mod regulat după ter- 
Jminarea campionatului. Ei au făcut 
.antrenamente de două ori pe săptă- 
)mînă, avînd la dispoziție un lot de 13 
[jucători (Todor, Bodo, Ene II, Greavu 
Iși Macri au fost plecați peste hotare 
leu cele două combinate bucureștene). 
'Ședințele de antrenament au fost com- 
Lpletate cu jocuri. Nu de mult. Rapid a 
' jucat la Curtea de Argeș cu Spartac 
j(9—1), iar alaltăieri's-a pregătit în 
’compania echipei Combinatul Poligra
fic București (4—3). in acest din urmă 
o meci, în care jucătorii s-au mișcat 
Idestul de bine, mai ales în repriza a 
Uloua, Rapid a folosit echipa ; Dungii 
) (Todor) — Neamțu, Dodeanu, Langa 
. — Bodo, Stancu — Copil, Raab (Sere- 
Jdai), Olaru, Georgescu, Văcaru. Neam- 
,țu este complet restabilit, dar mai are 
I nevoie de antrenament. In schimb 
kVărzan a devenit Indisponibil, urmînd 
'să fie operat de menise. Formația pon- 
Hrii meciul cu Știința Cluj va fi alcă
tuită duminică, după jocul amical cu 
^Locomotiva Filaret, la care se speră să 
^participe și Ene II, Macri și Greavu. 

în jDitpă jocul cu clujenii, ceferiștii vor 
lua vacanță pînă la 5 ianuarie.

CETATEA BUCUR-- ) ,
ORAȘUL STALIN'. ȚM!,ne jocuri amicale în Giulești șl 
continuare partida / 'a

BUCURE? II, p [n ca(]rll] acestor pregătiri, mîine au 
loc jocuri amicale.

1 Pe Stadionul Republicii se înțîlnesc 
C.C.A. și Progresul, într-o partidă orga- 

'1 de ziarul „Steagul roșu". Intîl- 
va începe la ora 14. In deschi- 
la ora 12.15: un meci între 
echipe de ziariști și artiști. 

Giulești, dimineața, se va. desfă- 
un cuplaj: Rapid—Locomotiva Fi- 

, laret la ora 10 și Rapid II—Minerul Lu
peni la ora 11,45. întreceri interesante, 

[fiecare în felul ei. In mod deosebit a- 
țrage atenția partida dintre Rapid II 
'și Minerul Lupeni, în care se înțîlnesc 
țcele două echipe care ocupă locul I în 
seriile categoriei secunde.

jucătorii

din jocuri, iar ieri au susținut un 
meci de verificare în compania for
mației Dinamo Obor din categoria B.

— Cînd aveți ultimul antrenament 
înaintea jocului cu Farul ? 
trebat pe antrenorul Gică 
cu care am stat de vorbă.

— Luni, împreună și cu 
care revin sîmbătă din Anglia.

— Ce formație veți alinia la Con
stanța ?

— Nu m-am fixat încă. Nu va fi 
însă diferită de echipa folosită la 
ultimul joc de campionat. Există 
însă o problemă: aceea a mijlocașu
lui dreapta. Jenei este lovit și nu 
știm dacă va juca.

— Proiecte pentru 
piat ?

— După meciul de 
jucătorii vor intra în 
la 5 ianuarie cînd 
activitatea. Intenționăm să folosim pe
rioada pregătitoare efectuînd un tur

viitorul apro-

ia Constanța, 
vacanță pînă 

ne vom relua

cie la Cetatea Bucur.
(Foto: T. Roibu)

obține un rezultat bun. In orice 
caz, așteptăm din partea echipelor 
un spectacol de calitate. Tot 
Capitală se va disputa întîlnirea 
masculină CETATEA BUCUR-- 
TRACTORUL l------
Să notăm în 
C.C.A.-DINAMO 
care în anii trecuți constituia un 
derbi al campionatului.

In campionatul feminin, cel mai 
echilibrat meci este PROGRESUL /nizată 
BUCUREȘTI-ȘTIINȚA T1MIȘOA- )"'rca 
RA. Studentele vin după o victo- 
rie frumoasă în fața dinainoviște- [n < 
lor, iar jucătoarele de la Progresul Jșura 
după o comportare ceva mai bună 
decît în celelalte etape, în fața lor- 
mației Metalul M.l.G. Interesantă 
va fi și evoluția jucătoarelor de la 
RAPID Șl DINAMO, care se în- 
tîlnesc într-un meci cu tradiție

NOTE, ȘTIRI
• Recent au avut loc două întîlnlri 

de fotbal între echipele reprezentative 
A și B ale Bulgariei și Turciei. Una 
din ele, aceea dintre echipele B, a fost 
condusă de arbitrul rom n Gh. Osiac. 
Timișosra. Cum în primăvară ne vom 
întîlni din nou, în revanșă, cu selec
ționata Turciei, am găsit interesant să 
întrebăm pe arbitrul Osiac ce impresie 
i-au lăsat fotbaliștii turci. Iată ce ne-a 
spus: — „A fost un meci echilibrat pe 
care l-a decis eficacitatea atacului echi
pei bulgare. Aceasta, deși alcătuită din 
jucători din 7 cluburi, a avut totml 
omogenitate, iar atacul a dovedit 
mulVâ fantezie șl eficacitate. Egalați 
la un moment dat (2-2), jucătorii bulgari 
aiu avut totuși suficiente resurse să 
cîștige cu 4.2. Nu a fost însă prea 
ușor. Jucătorii turci au alcătuit o for
mație care s-a dovedit de puțin su
perioară din punct de vedere tehnic, 
înaintașii (care — ca și ceilalți jucători 
— sînt posesorii unei foarte bune teh
nici) nu trag Ja poartă, nu au eficaci
tate. In plus, se enervează foarte ușor, 
devin gălăgioși și joacă dur, ceea ce 
le influențează comportarea tehnică. 
Văzînd cum joacă echipa secundă a Tur
ciei. ml.ani dat însă seama că partida 
TiiTcia-Romînia din aprilie va fi foarte 
grea pentru reprezentanții noștri, dai

poate în Albania sau în altăneu,
țară, unde timpul ingăduie activita
tea în aer liber.

Știința Cluj la București

Aliercuri, studenții clujeni au fă
ina! bună partidă din acest 
totuși au pierdut partida 
cu Petrolul. Știința a des- 
un joc omogen, simplu, a 
foarte mult (raport de cor-

DE FOTBAL
nu cred că fotbaliștii turci vor reuși 
să refatcă handicapul de trei golfuri“.
• Și pentru că veni vorba despre 

fotbaliștii turci, se cuvine să amintim 
că el au avut în a-cest sfirșit de aiț un 
sezon destul de bogat In ordine, ei au 
jucat cu Belgia la Bruxelles (1-1), cu 
Romînia la București (0-3) și recent cu 
Bulgaria la Ankara (0-0). Peste cîteva 
zile, mai precis la 18 decembrie, ei vor 
susține o nouă întîlnire internațională, 
de data aceasta la Istanbul cu echipa 
Cehoslovaciei, care mîine înfrunta xa 
Genova selecționata Italiei. Cum se 
vede, fotbaliștii turci se pregătesc in
tens pentru sezonul viitor, cînd vor 
întîlni echipa noastră în meciul retur 
din cadrul „Cupei Europei1*.

întîlnirea restanță de miercuri 17 
decembrie, dintre Rapid și Știința Cluj, 
se va disputa în Giulești, de la ora 14.

G Biletele pentru (jocul amical de mîi- 
ne C.C.A. — Progf^Wl București se gă
sesc în vînzare la f.^genția Pronosport 
din Cal. Victoriei nr 9, la agenția C.C.A. 
din bd. 6 Martie șl /ia chioșcul special 
din str. I. Vidu. In ziua meciului — ia 
casele Stadionului Republicii.

G Pentru cuplajul de mîine din Giu
lești (Rapid — Loc.vFNaret și Rapid II — 
Minerul iAipeni) bilețele se găsesc U 
casele stadionului dlii. ’Giulești. >



Local absolvenților I. C. F. este 
interesele • •mișcării noastre

Absolvenții l.C.F. privesc oare cum 
• cuvine înalta lor misiune de edu- 
itori ai tineretului? Locurile spre 
ire s-au îndreptat sînt intr-adevăr 
■le care reclamau prezența unor ca
re tinere, cu o calificare superioară ? 
xistă o preocupare • temeinică în a 
rmări cum sînt respectate repartiza
te lor în producție ? lată întrebări 
ire au format, în repetate rinduri, 
biectul discuțiilor noastre cu studenți 
I absolvenți ai l.C.F., iar recent cu 
■.rectorul Institutului de Cultură Fi
ică. tov. conferențiar ion Șiclovan.
Fără îndoială că unul dintre cele 

»ai importante aspecte ale probleme- 
>r enunțate mai sus este acela al 
îomentului alegerii de către absol- 
entul l.C.F. a primului său loc de 
luncă. De aceea, asupra acestui as- 
ect ne vom opri atenția în mod spe- 
ial. O trecere în revistă a ultimelor 
erii de absolvenți ne întărește con- 
ingerea că studenții acestui institut 
int din ce în ce mai conștienți de 
olul social al muncii lor, de frumu- 
ețea profesiunii pe care și-au ales-o. 
■pre edificare, să dăm și cîteva e- 
emple...
Fruntașul promoției 1957/58, Adrian 

onescu, deși era îndreptățit înaintea 
ltora să-și exprime preferințele, a 
erut totuși să fie trimis oriunde se 
imțea nevoia de cadre. El lucrează _ 
cum cu frumoase rezultate într-una 
lin școlile regiunii Ploești. Alt caz: 
■rederic Printz, unul dintre cele mai 
•ane elemente din serie, deși i s-a 
■ferit posibilitatea de a lucra în Bucu- 
ești, a preferat un oraș mai mic, de 
ildă Lugojul sau Caransebeșul. Un 
It exemplu elocvent l-a oferit 1. Soos 
- clasat între primii 5 absolvenți 
lin acest an — care a ținut să re- 
ină la școala din comuna sa na- 
ală, Nădlac, din regiunea Timișoara, 
•entru a contribui prin cunoștințele 
ale la dezvoltarea sportului în me- 
liul sătesc. Iată dear cîteva dovezi 
are ilustrează mentalitatea sănătoasă 
are caracterizează în prezent pe stu- 
lenții de la l.C.F.

Nu așa stăteau lucrurile cu cîțiva 
mi în urmă. Existau tineri profesori 
le educație fizică care puneau prea 
tiuit interesul lor personal înaintea 
:e!ui general. Ei recurgeau la diferite 
.subterfugii" pentru a se plasa, de 
Preferință, în Capitală, dacă nu în în- 
/ățăminț, cel puțin pe lingă vreun 
:ltib sau colectiv sportiv foarte „pri- 
nitor", mai cu 
cauză era și un 
calități.

lată de pildă 
Clara _ Sepessvi... 
nu exista nici un argument care să 
pledeze pentru răminerea ei în Capi
tală. așa cum îi era... dorința. Și 
totuși, pină la urmă, Clara Sepessyi, 
„tratind" cu diferite colective sportive

bucureștene, a ajuns 
partiția primită. Alt 
tul Gh. Ionescu avea repartiție pen
tru regiunea Galați dar s-a „aciuit" 
însă în București și n-a mai executat 
repartiția primită...

Astăzi, astfel de cazuri sînt rare, 
mai multi dintre absolvenții l.C.F.Cei

să încalce re- 
caz : absolven

cer

categoriile 
de reparti- 
de Cultură

acolo unde 
sportive!

zațiile sportive de toate 
numai pe baza deciziilor 
zare emise de Institutul
Fizică aduce un prețios ajutor la re
zolvarea cît mai judicioasă a proble
mei. Ministerul Invățămîntului și Cul
turii va colabora mai activ cu l.C.F. 
la întocmirea pianului de repartizare

în ultimii ani, s-au ivit unele cazuri de absolvenți l.C.F. care 
din dorința de a rămîne cu orice preț în Capitală s-au încadrat în 
posturi care nu au nimic comun cu 
carea lor.

activitatea sportivă, cit califi-

te ajute la proiectarea unui— Nu cred că e omul potrivit care să
stadion... Nu poate să le sufere. E un vechi absolvent al LC.F.-ului...

dau dovadă de o înaltă conștiință 
profesională și se îndreaptă cu în
credere în forțele lor spre localitățile 
în care își vor desfășura activitatea. 
La această radicală schimbare în bine 
o contribuție de seamă o au organi
zațiile de Partid și U.T.M., direcțiunea 
Institutului și Asociația studenților, 
care au îndrumat pe absolvenți spre 
cele mai indicate locuri de muncă. De 
asemenea, Hotărîrea Consiliului Ge
neral al U.C.F.S., privind angajarea 
absolvenților l.C.F. de către organi

Secțiile de învăță-a absolvenților.
mint și cultură de pe lingă Sfaturile 
populare au datoria să îndrume, în 
funcție de necesități, cît mai tnulți 
tineri spre institutul de Cultură Fi
zică, asigurîndu-și în acest fel pro
fesorii de educație fizică de care vor 
avea nevoie. Astfel, printr-un efort 
comun va putea fi rezolvată în în
tregime problema justei repartizări și 
folosiri a cadrelor de educație fizică, 
problemă actuală încă în multe re
giuni ale țării.

seamă dacă cel în 
sportiv cu evidente

cazul 
Trebuie

era...

absolventei 
arătat că

La mnăfoare de iepuri 
în Bărăgan

Era încă întuneric. Cerul șe-nălbea 
ușor intr-o parte. Vinâtorii oeruți dis- 
de-dimineață in fața filialei Griuița 
Roșie pentru vinătoarea de valorificare, 
iși spuneau că ziua va fi frumoasă. Ste
lele ce se . stingeau ușor, una după 
alta, făgăduiau un cer senin. Cum în
să vlnătorului — schitnbînd puțin 
proverbul — „îi stă bine cu drumul", 
două camioane încărcate cu cei 43 de 
vînători n-au mai așteptat ivirea zo
rilor și au pornit...

Direcția luată a fost spre Călărași. 
56 de kilometri pe șosea asfaltată. O 
fintină cu cumpăna profilată pe cer 
a fost semnul că drumul nostru tre
buie să cotească acum la stingă. în
că șase, kilometri și Ungă satul llorta 
apăru dunga întunecată a unei pă
duri. Pădurea Groasa-Lehliu, ținta 
noastră, ni se oferea acum din plin 
priv’rilor. Se făcuse ziuă de-a binelea 
și brațele golașe ale carpenilor, ulmi
lor și stejarilor de la lizieră parcă ne îm
biau să cercetăm mai repede pădurea.

In sfîrșit, camioanele stopară, 
lumina roșiatică a soarelui ivit 
prin farmec, undeva in depărtare, 
gurile păreau altele. Ne verificam
mele, ne întrebam de numărul cartu
șelor. De după cotul șoselii apărură 
liniștiți și gravi 70—80 de săteni
înarmați cu bite. Erau gonacii. După 
un scurt instructaj cu vlnătorii și go
nacii despre ce trebuiau să facă (și mai 
ales despre ce nu trebuiau să facă), 
vlnătorii ' ' ’
standuri 
cornului, 
hăuieli.
apoi din 
tna goană își dădea roadele. Iepurii 
se iveau in salturi lungi, cu urechile 
aproape lipite de spinare. Primele 
focuri se sparseră in văzduh...

In dimineața aceea bătaia gonaci
lor s-a repetat de patru ori, bineînțe
les în locuri diferite. Soarele se ridi-

In 
ca 
fi- 
ar

și-au luat locurile in 
și deodată, la sunetul 

pădurea s-a umplut de 
la inceput îndepărtate și 
ce în ce mai apropiate. Pri-

Pe urmele materialelor
Publicate

Atu de mult, ziarul nostru a luat 
.atitudine împotriva slabei preocupări 
pentru munca pditKO-ideologică des
fășurată in rindul sportivilor, de către 
C.S. Oradea. In răspunsul pe care l-am

IN CAPITALA
AZI

VOLEI : Sala Giuiești, de la ora 
16, 1'0: Rapid—Dinamo (fem.), Rapid- 
Voința (niasc), C. C. A.—Dinamo 
(mase.).

BASCHET. Sala Dinamo, de la ora 
17,30 meciuri. în campionatul R.P.R.: 
C. C. A.—Olimpia (fem.), Progresul— 
Constructorul (fem.). Olimpia—C.C.A. 
(UȚÎSC.).

LUPTE. Sala Dinamo, de la ora 8 : 
Campion: tul republican pe echipe.

HALTERE. Sala fabricii „Mătasea 
Populară", de la-ora 17; Concurs or
ganizat în cinstea zilei de 30 Decem
brie pentru halterofili de categoria 
a Il-a și începători.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca, de la 
ora 19: Dinamo Magdeburg—Selec
ționata de tineret a Capitalei ; ora 20: 
Dinamo București— Doza Ujpest Bu
dapesta.

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de 
la ora 17: Intîlnirea internațională 
R.P.R.—R.S.S. Ucrainiană (masculin); 
ora 9: Concurs de verificare juniori 
și junioare.

16,30 : Dinamo—Știința Timișoara 
(mase.), C.S.U.—Voința Oradea (fem), 
Cetatea Bucur—Voința Iași (mase.) ; 
sala Giuiești, de la ora 11,30: Rapid— 
Dinamo Tg. Mureș (mase.).

LUPTE. Sala Dinamo, de Ia ora 8: 
Campionatul republican pe echipe.

HALTERE. Sala fabricii „Mătasea 
Populară", de la ora 10: Concurs or
ganizat în cinstea zilei de 30 De
cembrie pentru halterofili de categoria 
a Il-a și începători.

CICLISM. Ora 10: Plecarea din fața 
sălii de sport „Recolta" (șos. Iancu- 
kii) în concursul de ciclocros „Cupa 
30 Decembrie".

GIMNASTICA. Sala Floreasca, de 
la ora 18: Intîlnirea internațională 
R.P.R.—R.S.S. Ucrainiană (feminin).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
14 : C.C.A.—Progresul (amical). Sta
dionul Giuiești, ora 10: Rapid— Loco
motiva Filaret și ora 11.45: Rapid 
II—Minerul Lupeni (amicale).

RUGBI. Teren Constructoruil. ora 
9 : C.S.U. București—C.S.A. Ploești, 
ora II: Constructorul—Dinamo Bucu
rești (jocuri în cadrul „Cupei Cons
tructorul").

MIINE

VOLEI. Sala Giuiești, de la ora 
fi,30 : Progresul—Știința Timișoara 
(fem.), Combin tpj Poligrafic Bucu
rești—Știința Cluj1 (fem.) ; sala Flo- 
reasca, de Ia ora 9 : Cetatea Bucur— 
Tractorul Orașul Stalin (mase.), Vic
toria București—Știința Cluj (mase.).

BASCHET. Sala DinanTo, de la ora

SPORTUL POPULAR
Pag. 6-a Nr. 3322

IN ȚARA
VOLEI. Campion: tul republican ca

tegoria A : Iași: C.S.M.S.—Construc
torul București (mase.) ; Sibiu : Vo
ința—Metalul M.I.G. București (fem.); 
Cluj: Someșul—Voința Orașul Stalin 
(fem.).

BASCHET. Campionatul R. P. R. 
masculin: Dinamo Oradea—Știința 
Cluj, Torentul Galați—Metalul M.I.G. 
București; feminin: Voința Tg. Mu
reș—Rapid București, Alimentara Tg. 
Mureș—('.. S. Oradea. Voința Orașul 
Stalin—Clubul școlar Timișoara.

primit de la clubul respectiv, se re
cunoaște justețea celor semnalate. Pen
tru remedierea acestei stări de lu
cruri au fost luate măsuri concrete. 
Printre acestea se numără înființarea 
unei biblioteci cu cărți tehnice și ideo
logice, a unor cercuri de citit șl re
cenzii, precum șl a unei gazete de 
perete in care să fie oglindite eveni
mentele politice interne și internațio
nale. Clubul a fost înzestrat cu 
jocuri distractive și tot aci se orga
nizează audiții muzicale. In sediul 
clubului s-a înființat colțul trofeelor, 
se găsesc colecții de ziare și reviste, 
iar pe stadioane au fost afișate lo
zinci și extrase din Ilofărirea din 2 iu
lie a Partidului și Guvernului cu pri
vire la reorganizarea mișcării spor
tive. înaintea fiecărei competiții, 
antrenorii echipelor discută timp 
de cîteva minute cu sportivii pe 
teme educative, iar în timpul orelor 
de producție ii vizitează pe sportivi 
la locul de muncă. Fiecare antrenor 
este in același timp exemplu pentru 
sportivii săi in ceea ce privește parti
ciparea la îmățămînt-tiț politic de 
mase U.C.F.S. De la 27 octombrie, 85 
de antrenori și sportivi urmează aceste 
cursuri.

„Articolul din ziarul „Sportul popu
lar" „Pentru continua dezvoltare și 
justa folosire a bazei materiale a miș
cării sportive", a avut darul să ne 
trezească la realitate", ne scrie co
lectivul sportiv Farul Constanța. Gre
șelile săvîrșite de colectiv și secția 
de fotbal au fost temeinic analizate 
și activiștii respectivi au inceput să 
muncească cu mai multă răspundere 
și principialitate. Colectivul nu va mai 
ingădui ca pe viitor fotbaliștilor să 
li se creeze avantaje neprincipiale. S-au 
luat deja măsuri sS nu se mai efec
tueze deplasări lungi , ale echipei, care 
să stînjenească producția. Va fi redus >. y,
de asemenea numărul celor care vor 
face deplasări împreună ou echipa 
de jotbal.

ții»
că

se face in prezent fără în-

corespondent din Constanța al 
nostru ne-a sezisat că o

...Și nepublicate
9 Un cititor al ziarului nostru 

Bocșa Vasioviei ne-a informat
in această localitate ziarul „Sportul 
popular" sosește cu foarte mare în
târziere. Direcția regională P.T.T.R. 
Timișoara ne informează că a inter
venit la O.S.E.P. și în prezent ziarele 
pentru Bocșa Vasioviei pleacă din 
Timișoara cu trenul de 7, ajungind 
la destinație la ora 8,59. Datorită a- 
cestei măsuri sosirea presei la oficiul 
amintit 
tirziere.

a Un 
ziarului
importantă competiție de lupte tătă
rești („Iureș") nu s.a putut desfă
șura din cauza subaprecierii ei de 
către comisia regională. Consiliul re
gional U.C.F.S. Constanța ne arată 
că cele semnalate sini pe deplin juste. 
„Kureșul" este o disciplină sportivă 
mult apreciată de populația tătară din 
regiune. S-au luat măsuri ca in cu
rbul să se organizeze o nouă com
petiție.

case drept deasupra capetelor tind 
se dădu semnalul de oprire. Foamea 
începuse să se facă simțită. Așezați 
pe frunzișul uscat, in grupuri, uimi
torii iși impărțeau merindele cu go
nacii.

Povestirile vînatoreștl au prins să 
mlngiie plăcut auzul. Satisfacția era 
generală și, din find in cind, fiecare 
vlnător trăgea cu ochiul spre 
trei căruțe in care stăteau rinduiți 
rasteluri zeci de iepuri, rezultatul 
pină atunci al vînătoarei.

După o odihnă binemeritată 
vreun ceas, in care s-a făcut și

cele
ut
de

de 
o 

scurtă analiză a desfășurării vinătoa
rei de dimineață, aceasta a fost reluată, 
încă cinci goane, din nou zeci de ie
puri impușcați. Pentru ziua 
era destul. Aveau de ce să fie mulțu
miți tovarășii Dumitru Mitroi, 
stentin Ztroie, mecanici C.F.R., jude
cătorul Gh. Sajt, Mircea Mar ii și 
Dinu Aurel, șoferi, medicul Paul Fio- 
rescu, Spirache Stoian controlor 
C.F.R., Alfons I'ocșa mecanic în Mi
nisterul Construcțiilor și alții ca ei 
care participaseră la această vînă- 
toare pentru recoltare in vederea în
deplinirii planului la carm 
nat. Datorită unei 
de care se îngrijise 
tei filiale Gheorghe 
nizatorul Gheorghe 
fond bine gospodărit (s-au observat 
și căprioare și două stoluri de po- 
tirnichi, precum și numeroase hrăni
toare) și unor gonaci inimoși, vî:iă- 
toarea s-a soldat cu 340 de iepuri, 7 
vulpi și 2 ulii porumbari' impușcați. 
Din

de 
organizări 

președintele 
Pasat, și 

Popescu, a

vinat,

aceea

Con

vi- 
bune 
aces- 
orga- 
untii

200 de iepui. 
valorificare. 

(lloria Almășan și

tot acest
fost dați pentru

Doi ingineri ("
Gheorghe Scărlătescu) de la Institu
tul de cercetări forestiere au verificat 
piesă cu piesă. Curios ca orice zia
rist, le-am citit și eu însemnările: din 
340 iepuri, 179 erau i.mele; 278

au

340 iepuri, 179 erau j.mele; 278 de 
iepuri au căzut pe centrul bătăilor, iar 
62 pe flancuri; s-au tras 1151 de 
focuri (dimineață 502 pentru 161 pie
se, după-amiază 649 pentru 188 pie
se), greutatea totală medie a unui 
pure: 4,149 kg; exemplare foarte 
guroase și sănătoase etc.

...Oboseala începea să-și spună 
vîntul... Frigul înțepa din ce in 
mai tare. Cu banduliera de cartușe 
mai ușoară, dar cu rucsacul mai greu, 
fiecare vlnător se pregătea de înapo
iere. Glnduri de viitor ? Am încercat 
să le aflu. Rezultatul? Pairii inși din 
cinci au spus același lucru: pentru 
duminica viitoare o Vtnatoare la fel 
de reușită.

CONSTANTIN COMARN1SC’

CONCURS DE GIMNASTICĂ DE 
VERIFICARE PENTRU JUNIORI SI 

JUNIOARE

Pentru răspândirea și dezvoltarea gim
nasticii în rîntîuriie tineretului, FRG or
ganizează astăzi de la ora 9 d:m., în 
sala Floreasca, ’ un concurs de verificare 
rezervat juniorilor și junioarelor pe dife
rite gr.pe de vîrstă La competiție par
ticipă cohcurenți invitați d'n toată țara. 
In program figurează exerciții 
alese la ' ”
paralele

. i liber 
bară, parale e, sol (băieți), la 

șl sărituri (fete).

ÎNCEPE FAZA A III-A A „CUPEI
S.P.C." LA BOX

Mîlne seară, începînd de la ora 18, 
va avea loc în sala I.S.B. din str. Berzei 
nr. 21 prima reuniune de box din ca
drul faze! a ITI-a a ..Cupei Sfatului 
Popular al Capitalei'». Cu acest orilei

flancuri: s-au tras 1151

ie- 
vi-

cu
ite

11

CULTURĂ FIZICĂ
Si SPURT „

se vor întilni cîștigătoril fazei a II-l 
(Juniori și seniori) precum și boxeri d< 
categoria I.

COMPETIȚIA DE TENIS DE MASA 
„CUPA 30 DECEMBRIE" LA ORADEA

Azi șl mîlne va avea loc la Oradea ui 
Important concurs de tenis de masă or 
ganizat de consiliul regional U.C.F.S 
și comisia respectivă de specialitate, îl 
cinetea zilei de 20 Decembrie. La între 
ceri vor lua parte o serie de jucător 
și jucătoare fruntașe. Vor concura, d< 
asemenea, și membrii lotului republi 
can.
IN CINSTEA ZILEI DE 30 DECEM 

BRIE
Mune, în orașul Cluj, vor avea loc i 

seiis de manifestații sportive organizat 
în cinstea zilei de 30 Decembrie, printr. 
Car? ..Clina Corvin” la .«h



Interviu cu Bela Rajky, președintele Ligii Europene 
de Natalie

Din țara constructoriloi
' Teoretician desăvîrșit în proble mele înolului și jocului de polo, antre
norul maghiar Bela Rajky și-a oiști gat de-a lungul anilor o faimă care a 
depășit granițele țării sale. De curind, ca o răsplată a strădaniilor depuse 
pentru progresul natației mondiale, a fost ales președinte al Ligii Euro
pene de natație. Profitind de cele cîle va zile petrecute în capitala R.P. Ungare, 
am socotit util să-l vizitez pe Bela Rajky la bazinul acoperit de pe insula 
Margareta, unde îndeplinește funcția de director tehnic.

■— Spuneți-mi, deschid eu dis
cuția, mai aveți timp și pentru
munca practică ?

— Din ce in ce mai puțin, deoare
ce sînt foarte ocupat. De mai. mult 
timp fac parte din prezidiul Fd-N.A., 
activez în comitetul olimpic național 
și de curind am fost numit și pre
ședinte al Ligii Europene de natație.

— In această nouă funcție 
veți avea îoarte multe probleme 
de rezolvat, mai ales că cel puțin 
pînă în prezent L.E.N.A. s-a că
lăuzit în activitatea ei după con
cepții învechite, conservatoare, 
care au Irînat dezvoltarea nata
ției de pe continentul nostru.

— Aveți perfectă dreptate. De alt
fel, Melbourne a constituit un fel de 
semnal de alarmă pentru notația eu
ropeană. Atunci, pentru toată lumea 
a fost limpede de înțeles că înotăto
rii australieni, americani și japonezi 
ne-au luat-o cu mult înainte. In pla
nul meu de măsuri, intensificarea în- 
tilnirilor internaționale, chiar și între 
formații de club, ocupă un loc de 
frunte.

V-aș ruga să notați pentru a le 
face cunoscute și cititorilor dvs. ur
mătoarele modificări din regulamen
tul jocului de polo pe care intenționez 
să le propun cit de curind în cadrul 
L.E.N.A. Odată aprobate, aceste mo
dificări ar contribui — după părerea

mea — la creșterea spectaculozității 
jocului de polo.

— Despre ce este vorba ?
— Prima modificare ar da dreptul 

echipelor de polo sa folosească un 
număr mai mare de jucători: 10 in 
loc de 7, cit prevede regulamentul in 
vigoare. A doua modificare se referă 
la 'împărțirea unei partide în trei re
prize a 7 minute fiecare (în loc de 
2 x 10). După cum observați, deși jo
cul se prelungește cu un minut, modi
ficările acestea permit o cheltuire mai 
rațională a efortului, prin dreptul dc 
folosire a celor trei rezerve (schim
barea se face numai în pauze) și 
prin micșorarea timpului de joc pe 
repriză, de la 10 minute Ia 7 minute. 
Angrenați în jocul tehnic și în efor
tul jucătorilor mai experimentați, ti
nerii talentați, pot progresa mai 
UȘOr.

— Care trebuie să fie, după 
părerea dvs., rolul centrului lix 
în jocul modern ?

— Formula cu centru fix pe care 
o mai uzitează multe echipe este în
vechită. Este clar că centrul fix fri- 
tiează jocul, creînd faze confuze in 
fața porților. In jocul modern jucăto
rul cel mai avansat (un fel de pivot) 
trebuie să se posteze la aproximativ 
8—10 m. de poarta adversă. Avanta
jul poziției este considerabil: el poate 
efectua, cu ușurință, deplasări late-

Miîne ultimul concurs al anului

„CUPA 30 DECEMBRIE" LA CICLOCROS
• Participă lotul R.P.R. • O probă nouă in program

Concursul de clclocros j>e care-1 or
ganizează duminică clubul „Victoria" 
în împrejurimile stadionului „23 Au
gust", are cîteva puncte de atracție. 
In primul rînd și-au anunțat partici
parea aproape 100 concurenți, printre 
care se numără și membri) lotului re
publican. C. Dumitrescu, Gh. Șerban, 
G. Moiceanu, A. Șelarii, N. Pelcaru 
și alți rutieri consacrați se vor între
ce cucei mai buni eiclocrosiști. Tînă- 
rul ciclist Vasile Dobrescu ne spunea 
în legătură cu jicest concurs : „Am 
participat pentru prima dată la un con
curs ele ciclocros cu ocazia „Cupei 
Sportul popular". De atunci a început 
să-mi placă acest gen de curse. Mii- 
rie prevăd o luptă dîrză. Noi cei din 
lot sîntem cu antrenamentele la zi, 
iar specialiștii și-au disputat iniiie- 
tatea aproape în fiecare duminică".

Organizatorii au ales un traseu a- 
decvat marilor concursuri și au inclus 
in program și o probă nouă rezervată 
juniorilor începători (15—17 ani). In 
cadrul concursului se vor întrece ur
mătoarele categorii de cicliști : avan
sați, categoria a 111-a și neclasificați,

rate, are posibilități mai mari de di
rijare a acțiunilor și în plus nu mai 
frlnează posibilitățile coechipierilor 
săi. De asemenea, din acest loc el 
poate face o bună legătură și cu ju
cătorii din linia de fund.

— Numeroase țări europene, 
tentate de succesele obținute dc 
frații Konrads, înclină să elabo
reze noi regulamente de clasifi
care pe vîrstă, în sensul dc a 
reduce la 12 ani vîrsta maximă 
de juniorat și la 10 ani pe cea 
de seniorat. Ar fi o greșeală sau 
nu ?

— Ar fi o greșeală. Eu rămîn la 
principiul că o clasificare pe vîrstă 
trebuie să servească întotdeauna să
nătății sportivului. Tinerii înotători, 
mai bine dezvoltați fizic, pot concura 
și în categorii superioare, dar numai 
după o strictă vizită medicală. Nu 
trebuie să omitem faptul că în timp 
ce frații Konrads se află... „în mijlo
cul reflectoarelor" alic zeci sau poate 
sute de înotători la fel de tineri ca ei 
își periclitează sănătatea din lipsa u- 
riui control medical riguros.

— După J.O. de la Melbourne 
foarte mulți specialiști din occi
dent au tras concluzia că înotă
torul „stilist" a fost învins dc 
înotătorul „atlet". Vă asociați a- 
cestci păreri ?

— M-am numărat și eu printre 
spectatorii întrecerilor de natație la 
Melbourne și trebuie să vă spun că 
nu împărtășesc această părere. Cred 
că înotul lui Breen și al altor cîțiva 
înotători, bazat mai mult pe forță de
cît pe alunecare, i-a indus în eroare. 
Viitorul nu poate fi decît al înotăto
rului bun tehnician. Și aici princi
piul după care mă călăuzesc este: cu 
MINIMUM DE EFORT (care nu se 
poate obține decît cu un stil corect) 
trebuie să se realizeze MAXIMUAA 
DE RANDAMENT.

Aici discuția noastră s-a oprit. 
I-am mulțumit interlocutorului meu 
pentru amabilitate și i-am urat suc
ces în noua sa funcție de președinte 
al L.E.N.A.

G. NICOLAESCU

comunismului
Ciocanul zboară 

la 66,66 m

Cu toate că am trecut 
de data închiderii ofi
ciale a sezonului atletic, 
sportivii ucrainieni își 
continuă antrenamentele 
și concursurile în această 
disciplină.

Timp de două zile s-au 
desfășurat la Yalta, pe 
noul stadion „Avangard", 
campionatele republicane 
ale asociației sportive stu
dențești Burevestnik. Peste 
250 de concurenți au luat 
startul în aceste între
ceri.

I. Ter-Ovanesian (In
stitutul de Cultură Fi
zică din Lvov) campion 
al Europei la săritura în 
lungime a obținut 7,29 m 
și primul loc în proba 
respectivă. Maestra spoi
tului Ludmila Lîsenko 
(Institutul Agronomic 
din Dnepropetrovsk) a 
cules două victorii, la 
400 m (58,2) și la 800 m 
(2:16,2).

Timpul frumos domne
ște și în alt oraș al 
R. S. S. Ucrainiene, Uj- 
gorodul. Pe stadionul din

Patinatorii sovietici fac pregătiri asidue in 
derea apropiatelor campionate ale Europei, cari 
vor desfășura la sfirșitul Itinii ianuarie în ori 
suedez Goieborg. Acum cîteva zile s-a desfăș 
la Celeabinsk un concurs al celor mai buni p 
natori din U.R.S.S. In cursa de 5000 m. victc 
a revenit campionului mondial absolut Oleg <î 
cearenko (8:39,3), pe care îl vedem în fotogr 
luind un viraj în plină viteză.

localitate s-au întrecut recent atle- 
ții asociației „Spartak". Cel mai bun 
rezultat a fost obținut de aruncătorul 
F. Tkacev din Kiev. Ciocanul pornit 
din mîna șa s-a oprit la 66,66 m, al 
doilea rezultat din Europa în acest 
an ! Alte rezultate remarcabile: V. 
Bojok 74,43 la suliță, L. Dragomirețki 
4,30 m la prăjină, G. Cerevîșin 15,54 m 
la triplu salt.

V. Kwcinoi (Leningrad)—D. Brons 
(Moscova). Și pentru a dovedi a 
pierea de forțe care există între 
două centre șahiste rezultatul 1 
a fost de asemenea egal: 40—40.

Un amănunt care trebuie rele\ 
arbitrul principal al meciului a 
campionul mondial M. Botvinik.

Ștafeta studenților
juniori, juniori începători. Startul se 
va da în jurul orei 10,30 din față sălii 
de sport „Recolta".

Fază din competiția de ciclocros dotată cu „Cupa Sportul popular" 
Doi dintre juniorii care au evoluat în acest concurs trec peste terasameîuâl 

căii ferate.

Moscova-Leningrad, meci egal

Clubul central de șah din capitala 
Uniunii Sovietice a fost locul de dis
putare a unei competiții deosebit de 
interesante. La 40 mese (tur și retur) 
s-au întrecut șahiștii reprezentativelor 
Moscovei și Leningradului. Printre 
participanți se afla mare parte din 
elita șahului sovietic, nu mai puțin de 
11 mari maeștri și 40 maeștri.

Numeroși spectatori urmăreau cu 
deosebit interes nu numai tablele de- 
demonstrație pe care apăreau mută
rile din partide, ci și panourile care 
arătau evoluția scorului întîlnirii. 
Acesta a fost multă vreme egal: 
472—P/z, 8‘/2—S*/ 2, 10—10... La sfîr- 
șitiil color cinci ore regulamentare de 
joc s-a produs o rupere a echilibru
lui. Oaspeții conduceau cu 13’/2—ll‘/2. 
Dar restul partidelor rămăseseră în
trerupte și ele trebuiau să decidă re
zultatul final al meciului.

La reluare, s-au dat remize parti
dele de la primele mese: V. Smîslov 
(Moscova)—B. Spasski (Leningrad) și

Peste 30 de echipe formate 
schiori al Universității „Lomono; 
din Moscova au concurat pentru | 
miul deschiderii sezonului de ia 
Ele s-au întrecut în cadrul unei ini 
sainte curse de ștafetă. Bărbații av 
de parcurs trei etape de cîte 5 1 
iar femeile au dus ștafetele pe ] 
cursul a două etape de cîte 3 km.

In primele patru etape ale itin< 
riului au condus reprezentanții Fa. 
tații de Fizică. In urmă rămăses 
la mai bine de un minut și jumăt 
purtătorii de ștafetă de la Geoli 
și Chimie. Se părea că soarta în 
cerii este hotărîtă. Dar iată că pe 
timete sute de metri a>le parcurși 
tînărul schior V. Osipov de la Fa 
tatea de Geologie a reușit să-l aju 
pe lider și chiar să-l întreacă pe 1 
de sosire, în aplauzele sutelor de : 
denți veniți să-și încurajeze cole

La clubul marinarilor străini

îflRI
Un finiș neașteptat..f Distracție... dar pentru cine ?

Să mergi cu automobilul aplecat, 
pe două roți, pare un lucru complet 
lipsit de logică. Și totuși, aceasta se 
întlmplă pe diferite piste și șosele din

nei bucăți de pline amară trebuie 
să-și pună în pericol viața și sănăta
tea. In schimb organizatorilor, avizi 
de încasări cit mai grase, noul „sport" 
le vine tocmai pe inimă.

Aparențele înșeală

Muncitorul italian Luigi Manzzoni 
este un bun ciclist amator. Nu de mult 
el se holărise să ia parte la o cursă 
organizată în jurul lacului Zurich. Dar 
de Tovară-

S.U.A., în fața a mii de 
care urmăresc cel mai 
„spori" inventat dincolo 
Se organizează concursuri 
se stabilesc performanțe, se 
statistica recordurilor. Nu rare ori se 
întlmplă ca mașinile să încheie cursa 
nu pe două roți, ci cu toate cele pa
tru... în sus. Pînă acum „recordul" 
mondial în această probă aparține ii- 
nul oarecare J. Sanny, care, menținînd 
automobilul în acel echilibru neobiș
nuit, a străbătut 78,4 m. și (impor
tant de reținut) a rămas în siaj ăl
Alți foarte mulți piloți n-au fost însă 
chiar atît de „norocoși". .

Comentînd noul sport, ziarele ame
ricane afirmă în unanimitate că 
este foarte distractiv. întrebarea 
pentru cine ? Fără îndoială că 
pentru sportivii care în schimbul u-

spectatori 
la modă 
de Ocean, 
de viteză, 

ține

el

nu

Urmărind performanțele lui Herb El
liot, Dawn Frasser, ale fraților Konrads 
sau ale tenismenilor australieni s-ar 
părea că cel de al cincilea continent 
este pentru sportivi un adevărat... pă- 
mînt binecuvîntat. In realitate, însă, 
lucrurile stau ca totul altfel. Majori
tatea tinerilor australieni nu au posi
bilitatea să practice sporiul, iar sta
rea lor fizică lasă mult de dorit. A- 
ceasta se poate vedea din faptul că 

statul Victoria, de pildă, 39 la sută

unde să ia bani de drum ?

în

din recruții prezentați la încorporare 
s-au arătat a fi inapți pentru efectua
rea serviciului militar.

Australia are, intr-adevăr, cițiva spor
tivi de valoare dar, vorba proverbului, 
ou o figure im se jape primăvară...

șii săi de muncă și prietenii l-au aju
tai pc Manzzom organizînd o colectă. 
El a plecat în Elveția reușitul să ciș- 
tige alergarea. Organizatorii i-au dă
ruit un buchet de flori, i-au strîns 
mîna și... cam atit. Cum ultimul tren 
plecase și ciclistul italian nu avea 
unde să doarmă, el a trebuit să-și 
petreacă noaptea pe banca unui parc.

Finiți trist pentru un învingător, 
însă cu rezultat pozitiv în punga 
organizatorilor care au strîns bani 
destul de mulți de pe spinarea, și tru
da cicliștilor respectivi.

„Sistem" de... reclamă

Se cunoaște agitația în jurul cazu
lui Elliot, al'ctid care a refuzat să 
treacă la profesionism. Dar dopa afa-

Sînt trei ani de cînd ființează 
portul Igarka (raionul Krasnoia: 
un club al marinarilor străini, 
acest răstimp clubul a fost vizitat 
marinari dim Norvegia, Finlanda, i 

Grecia, ale 
ror vase ancorează în port.

Un loc însemnat în activitatea 
bului îl ocupă și sportul. Pe teri 
din apropiere se joacă fotbal, iar ia 
se dispută pasionante întîlniri de 
chei pe gheață. De curînd, a avut 
.campionatul clubului la tenis de m 
Victoria a revenit marinarilor de 

lergc zdravăn pentru a fi printre pri-/ vasul german „Transatlanta".
De multe ori vizitatorii clubului 

ocazia să se întilnească pe terenul 
sport cu sportivi localnici, marinar 

Dc fiecare c 
(aceste întîlniri se transformă îm i 
f nifestații de prietenie. După una 
Saceste întîlniri marinarul Richard F 
C drich, căpitanul echipei de fotbal 
£ vasului „Max Bomhoven" (R. F. G 
/mană) a scris în cartea clubului : ,. 
îrăsi-m Igarka cu cele mai bune imț 
/sii. Ne-a plăcut mult activitatea sț 

Ce s-a întîmp’at? Tatăl Ini Elliot,f dc la clubul marinarilor stră 
al cărui pronume este tot Herb, Iai?l de ce dorim să ne mai mtilnin
un magazin , universal la Perth și fo-3 ,. . . . ... „
losește faima, fiului său pentru reA iwmenn sovietici dt de cunnd m a< 
clamă comercială. Bineînțeles că a l port..." ' , 
coastă „confuzie" îi prinde foarte biv j
Un asemenea caz nu este prevăzut in i,pnoin ar 
statutele I.A.A.F. și deci fiul nu 8! ORTUL POI ULAR
avea neplăipcri. 11 Nr. 3322 Pai’-

ceriștii n-au reușit să cîștige bani del dia, R. F. Germană, 
pe urma lui, aceasta nu înseamnă to-*  
ruși că nu se trag serioase beneficii) 
materiale de pe urma... numelui fai
mosului atlet. Dar să dăm cuvîntii\ 
ziarului ,,DaUy Nevus" care apare în 
orașul Perth din Australia:

„Herb Elliot ia startul în cursa vîn- 
zărilor. Numeroase nume celebre fa 
start. întrecerea se va desfășura pe 
străzile orașului și va trebui să "se a-

mii. Finișul are loc în fața magazinu
lui Elliot unde se vînd cu mari redu
ceri de prețuri covoare, aparate de 
radio, frigidere, lenjerie de pat, per
dele Elliot..." Și ziarul continuă pre-\ pe vasele sovietice. 
zeniind o întreagă listă de mărfuri.



Un frumos succes al șahului nostru feminin Sîmbătă și duminică în sala Floreasoa

Romînia—Polonia 33-31 
sahsta Polihroniade a realizat 71|2 p. din 8 posibile (93, 75%)!

Dubla întâlnire de gimnastică
R. P. Romînă—R. S. S. Ucrniniană

ineri a luat siîrșit Ia Sczeezin ta
rea feminină de șah dintre repre- 
ativele Romîn iei și Poloniei. U1-
i parte a meciului a fost de-a drep- 
dramatică, dînd multe emoții ju- 
arelor ambelor formații și nume- 
ilui public care urmărea partidele, 
iua de joi a fost consacrată re-
ii partidelor neterminate. Nicolau 
putut realiza avantajul (infim) de- 
t în întrerupta cu Samoilewicz, 
uind să se mulțumească cu remiza 
ida a V-a). Partida amînată Spa- 
ska — Pogorevici s-a jucat într-o 
eră a hotelului „Gr'yf", reprezen- 
a noastră neîiind încă complet res- 
lită. întîlnirea a luat siîrșit cu un 
ltat de remiză. In celelalte patru 
ide neterminate ale rundei a Vl-a 
toarele și-au împărțit punctele: Ma- 
scu a cîștigat la Litmanowicz, Pe- 
isnic la lodzinska, Holuj la Nico- 
și Konarkowska la Ududec.

u mult interes a fost urmărită 
ida Polihroniade — Holuj între- 
ă în runda a Vil-a. Cele două șa- 
j rămăseseră singurele jucătoare 
ivinse ale meciului. Disputa n-a 
cîștig de cauză nici uneia din părți, 
îinîndu-se la egalitate. Cu acelaș: 
iltat s-a încheiat partida Desmirea- 
— Spakowska, iar Ududec a pier- 
la lodzinska. In felul acesta îna- 

a ultimei runde echipa Poloniei 
lucea cu scorul de 29—27.
unda a VII l-a s-a disputat vineri 
ineață sub semnul unei mari ten- 
1. De data aceasta reprezentantele 
il re au jucat mai bine ca oricînd 
cu toate că aveau negrele au în

urneul international de polo ia sfîrșit azi
„____________ T_. ._ _____ ___________ . _____ _ I la
a 19: Selecționata de tineret a C apitalei — Dinamo Magdeburg și
Dinamo București la egalitate cu Dinamo Magdeburg . • _Astăzi 
L li. Z.T ' ' ' - ... . - • _
ora 20: Dinamo București — Do zsa Ujpest Budapesta

In prime, partidă, disputată joi, 
amo București a dispus la un scor 
tul de sever (11-4) de selecționata 
tineret a Capitalei. Jocul slab pres- 
de învinși, ne împiedică să jude- 

i pe campionii republicani la justa 
valoare. Le-am putea reproșa to- 

, faptul că în repriza secundă și-au

JOI
Dinamo București — Selecționata 

j tineret a c.pitalei 11-4 (8-1). 
u marcat: Blajek (4), Bădiță 
J), Al. Popescu (2), Zahan și 
roner, pentru dinamoviști și O. 
larinescu (2), Firoiu (2) pentru 
elecționata. Arbitrul Gerhard 
turm (R.D.G.) a condus forma- 
ile •
DINAMO 

loilă—Zahan, 
eseu—Blajec, 
er. F--------

BUCUREȘTI: 
Bădiță — Al. 
Chirvăsuță,

Sa- 
Po-

Kro- 
SELECȚIONATA DE T1NE- 

3T : M. Ștefănescu — Firoiu, Grin- 
iscu — Vasiliu — Culiniac, C. 
tarinescu, Ștefan Mihai.
Dozsa Ujpest Budapesta—Dina- 

o Magdeburg 7—6 (4—4).
Au înscris. Domotor (4), Var- 

a (2) și Mayer pentru Dozsa; 
ohs (3), Bezold (2) și Wenzel 
entru Dinamo Magdeburg. Arbi- 
ul H. Iacobini a condus cu gre- 
*11.
Formațiile: DOZSA BUDAFES- 

A : Lukasz — Mayer, Varga —, 
anizsa — Spilsz, Domotor, Sve- 
a. DINAMO MAGDEBURG: 
ecker — Wenzel, Kulla — Koll- 
ley — Elfert, Bezold, Vohs.

VINERI
Dozsa Ujpest Budapesta — 

elecționata de tineret a Capi- 
llei 7-3 (3-2). Au marcat: Pin- 
:r (2), Sveda (2), Domotor, Ka- 
isza și Splisz pentru învingători și 
irințescu (3) pentru învinși. A ar- 
itrat foarte bine Gerhard Sturm 
RDG)
Dinamo București — Dinamo 

tagdeburg 5-5 (4-3). Au înscris: 
11. Popescu, Chirvăsuță, Blajec,1 
lahan și Bădiță pentru gazde și 
(ohs (2), Elfert (2) și Wenzel 
>entru oaspeți. A condus corect N. 
ficolaescu (R.P.R.).

m» La Palatul Spor
turilor din Moscova s-a 

desfășurat întîlnirea 
prietenească U.R.S.S. •— R. P. Un
gară. Demonstrînd o înaltă măiestrie, 
pugiliștii sovietici au cîștigat toate 
cele 10 întîlniri.

PATnii • Selecționata deF0TBA1 fotbal a R. S. S. Uz
becă a terminat la 

egalitate (1—1) cu selecționata ora
șului Șanhai.
• Echipa Torpedo Moscova a jucat 

la Varna cu echipa Spartak" din lo
calitate. Fotbaliștii sovietici au cîștigat 
cu 5—1.
• La Buenos Aires, echipa suedeză 

Nqrrkoeping a întîlnit formația ar- 
gentiniană River Plata. Gazdele au 
cîștigat cu 1—0.

tat adversarul cu prea multă ușu- 
ță înlesnindu-i chiar o repriză e- 
lă și ca scor (3-3) și ca desfășu- 
■e. Au uitat, se pare, că un turneu 

polo se poate cîștigă uneori și la 
laveraj.
Meciul vedetă a opus pe cele două 
mâții oaspe, Dozsa Ujpest Buda- 
sta și Dinamo Magdeburg, și a luat 
rșit cu scorul de 7-6 în favoarea 
:ătorilor maghiari. In realitate, Di- 

ceput încă din deschidere acțiuni ener
gice, ofensive. Cîștigînd la Litmano
wicz, Elisabeta Polihroniade a realizat 
cea de a șaptea victorie în meci, 
obținînd un procentaj excepțio
nal: 93,75 la sutăll (7* */ 2 p. din 8 po
sibile). Maestra internațională Pogore
vici a întrecut-o pe Samoilewicz și 
astfel scorul a devenit egal. Echipa 
noastră trece înainte prin punctul în
scris de Nicolau la Konarkowska. Dar 
polonezele egalează repede căci Iod- 
zinska cîștigă la Manolescu. Scorul 
continuă să se mențină egal după ce 
Knapik și Ududec cad de acord asu
pra remizei. Apoi, două partide la rînd 
se încheie cu victorii romînești. Pere- 
vosnic cîștigă la Spakowska și Desmi- 
reanu la Mălină. Succesul final în meci 
era acum asigurat și echipa sărbăto
rea o frumoasă victorie. In această 
situație partida Holuj — Teodorescu 
se dă remiză, deși jucătoarea noastră 
deținea un ușor avantaj pozițional. Ar
bitrii intUnirii consemnează scorul fi
nal de 33—31, declarînd victorioasă 
reprezentativa Republicii Populare Ro
mîne.

Victoria de la Sczeezin se înscrie ca 
un nou și răsunător succes al șahului 
nostru feminin, care demonstrează din 
nou ridicata clasă mondială. O re
marcă specială merită Elisabeta Polili- 
roniade — cea mai bună jucătoare 
a acestui meci, —. Maria Pogorevici, 
care a jucat în condiții deosebit de 
grele obținînd un valoros rezultat in
dividual, precum și Alexandra Nicolau.

sec.namo Magdeburg reușise cu 12 
înainte de sfîrșit să egaleze situația 
prlntr-o lovitură de pedeapsă de Ia 
4 m; jucătorul Vohs înscrisese impa- 
rabil, jos în coiful sting al porții. Co
echipierii săi începuseră să se felicite, 
în timp ce jucătorii maghiari repuneau 
mingea la centrul terenului. Dar, stu® 
poare 1 Arbitrul de centru H. Iacobini 
se răsgtadește într-o fracțiune de se
cundă, revine asupra deciziei și con- 
sultîndu-se apoi și cu arbitrul de 
poartă (I. Enăceanu) anulează un 
punct perfect valabil, pe motiv că ba
lonul a revenit în teren din bara ver-

Fază din meciul de rpolo Dozsa Budapesta — Dinamo Magdeburg 
(7-6) desfășurat joi.

ticală și nu așa cum ă văzut toată 
lumea, din bara interioară.

După cum s-au comportat joi, ju
cătorii din Magdeburg meritau cel- 
puțin un rezultat de egalitate. Și au 
luptat de la egal la egal cu adversa
rul lor, ba mai mult, au desfășurat, 
un joc mult mai spectaculos (cu nu
meroase contraatacuri pornite din li
nia de fund, specifice jocului modern), 
mult mai clar în acțiunile decisive, 
învingătorii — poate și prin faptul că 
așteptam mai mult de la ei — ne-au 
deziluzionat. Ei au fost acei care au 
imprimat partidei o notă dură, mani- 
festîndu-și predilecția pentru folosirea 
— aproape în exclusivitate — a for
mulei cu centrul fix în atac. Așa se 
face că patru din totalul de șapte go
luri au fost realizate de Domotor din 
poziție de centru fix. Meciul a plăcut 
mai mult prin evoluția scorului, care 
a alternat find pe rînd (niciodată la 
mai mult de un punct diferență) ta 
favoarea celor două echipe.

Aseară în prima partidă s-au îri- 
tîlnit echipele Dozsa Ujpest Budapesta

Afexandr Kulcițks, conducătorul

Joi după-masă pe peronul Gării de 
Nord s-a adunat un grup mare de 
sportivi veniți să aștepte pe oaspeții 
ucrainieni. Printre cei prezenți se a- 
flau delegați ai federației romîne de 
gimnastică, antrenori, arbitri, gimnașdi 
și gimnaste. In mijlocul lor se aflau 
și noii campioni ai țării, Elena Teo
dorescu și Costache Gheorghiu, pre
cum și ceilalți participant la campio
natele republicane recent încheiate. Ei 
discutau cu însuflețire despre apropi
ata întîlnire și despre șansele echipe
lor noastre.

In scurt timp, în depărtare a apă
rut locomotiva.

Un șuierat scurt și trenul s-a oprit 
gîfîind. La geamurile vagonului au a- 
părut fețele zîmbitoare ale oaspeților 
dragi. Cuvinte calde de salut, de bun 
sosit, strîngeri de mină. Iată-1 printre 
cei sosiți pe vechea noastră cunoș
tință de la Festivalul din București, 
Boris Sahlin; pe tînăra absolventă a 
școlii medii sportive din Harkov, 
Ra’sa Goplievskaia ; pe campionul mon
dial și olimpie, Iurii Titov ș.a. în
conjurați de gimnaștii și gimnastele 
noastre, oaspeții pornesc spre ieșire. 
Oare despre ce discută, în primele 
clipe după sosire, Elena Teodorescu și 
două gimnaste sovietice, mergînd 
braț la braț ? Nu-i greu de ghicit. 
Despre ultimele rezultate obținute și 
mai ales despre concursul apropiat.

Lîngă ele, Boris Sahlin povestește 
celor din jur: „Cu două zile înainte 

și Selecționata de tineret a Capitalei. 
Tinerii jucători bucureșteni au făcut 
multe clipe grele adversarului mai a- 
les în prima repriză, cînd au condus 
cu 1-0 și cu 2-1. Apoi rutina oaspe
ților și-a spus cuvtatul.

Cea de a doua partidă n-a oferit 
numeroșilor spectatori jocul așteptat 
din partea unor formații de valoarea 
dinamoviștilor din București și Mag
deburg. Meciul a fost anost, lipsit de 
nerv, în care au abundat multe greșeli 
de natură tehnică (pase și șuturi im
precise). Spre sfîrșitul partidei cînd 
se aflau în superioritate numerică 
(prin eliminarea lui Kollmey) bucu- 
reștenii au ratat victoria.

CLASAMENTUL
1. Dozsa Budapesta 22 Od 14: 94
2. Dinamo București 2 1 1 0 16: 9 3
3. Dinamo Magdeburg 2 0 11 11:12 1
4. Selec. de Tineret 2 0 0 2 7.-1S 0 

delegației sportive oaspe: „Sînt 
fășura la un nivei înalt"

de a pleca la București ne-am întors 
de la Moscova, unde s-au desfășurat 
campionatele unionale. Echipele R.S.S. 
Ucrainiene s-au comportat bine în 
concursul pe echipe: la fete am ob
ținut locul I, iar la băieți locul II. La 
individual locul inili a fost ocupat de

Campionul mondial, olimpic și unional BORIS SAHLIN va evolua 
sîmbătă în sala Floreasca. Fotografia noastră îl' reprezintă în timpul unui 
exercițiu la cal cu minere.

Titov și de mine, cu același număr de 
puncte. Pot să afirm că echipele noas
tre sînt bine pregătite. Dar același 
lucru l-am auzit și despre echipele ro
mîne".

Conducătorul delegației sportive u- 
crainiene, Alexandr Kulcițki — preșe
dintele Comitetului pentru Cultură Fi
zică și Sport al orașului Kiev — ne-a 
declarat următoarele: „Sînt convins 
că iniilnirea de la București se va 
desfășura la un nivel înalt. Cunosc 
valoarea ridicată a gimnasticii din 
R.P.R., în special a celei feminine. Vă 
rog să transmiteți tineretului romîn 
salutul călduros al tinerilor și sporti
vilor din orașul Kiev. Dorim tuturor 
succese în activitatea lor".

Hocheiștii sovietici se pregătesc 
pentru campionatele mondiale

Mai sînt două luni pînă la startul 
campionatelor mondiale de hochei pe 
gheață. Totuși, în țările ale căror e- 
chipe reprezentative sînt principalele 
candidate ia titlul suprem, pregătirile 
au intrat de pe acum într-o fază îna
intată. Ziarul „Soviețki Sport" din 11 
decembrie anunță formarea lotului re
prezentativ al Uniunii Sovietice. Deo
camdată, secția unională de hochei 
a fixat un număr de 21 jucători, care 
candidează la posturile echipei repre
zentative. Printre aceștia se alia cei 
mai buni jucători ai formațiilor 
ȚSKMO, Aripile Sovietelor, Dinamo și 
Lokomotiv. Alături de nume cunoscu
te, hocheiști cu bogată activitate inter
națională, în lista dată publicității se 
află și o serie de jucători tineri, care 
s-au făcut remarcați în cursul aces
tui sezon.

Iată componența lotului U.R.S.S.: 
portari Pucikov (ȚSKMO), Erkin (Ari
pile Sovietelor), Cinov (Dinamo); fun
dași Sologubov, Tregubov, Ukolov, Si- 
dorenkov (toți de la ȚSKMO), Iva
nov (Aripile Sovietelor), Rîjov,

rruuinTTA*  ® z.ueie trecute a GIMNASTICA avut loc la Berlin în
tîlnirea dintre selecțio

natele masculine ale R. D. Germane 
și R. S. S. Azerbaidjene. Victoria a 
revenit gimnaștilor germani cu 281,60 
— 280,20.

® Federația interna- 
HANDBAL țională de handbal a 

aprobat ca viitoarea 
ediție a campionatului masculin mon
dial de handbal redus din 1961 să 
fie organizat în R. Cehoslovacă. La 
turneul final vor participa 8 echipe 
calificate din preliminarii.

lUDTr • La Moscova, re-LUrlfi prezentativa U.R.S.S.
de, lupte clasice a dis

pus cu 13—3 de selecționata Sue
diei. Victoriile echipei sovietice au 
fost cucerite de Saiadov, Sviridov, 
Staskievici, Gamarnik și Tkacev. Ce
lelalte trei partide s-au terminat la 
egalitate.

convins că întîlnirea se va des*

Iată componență celor 4 echipei 
R. S. S. UCRAINIANA — FEM’EI^ 
Raisa Borisova, Henrieta Konovalovă’, 
Liliana Guț, Valentina Mardovina, 
Raisa Goplievskaia, Larisa Zaiakina.

R.S.S. UCRAINIANA — BARBAȚL: 
Boris Sahlin, Iurii Titov, Boris Tka- 

ciov, Iurii Makurin, Nikolai Ribalko, 
Vasilii Parșin.

R.P.R. — FEMEI: Elena Teodorescu, 
Ileana Petroșanii, Sonia Iovan, Emi
lia Liță, Elena Dobrovolschi, Uta 
Schlandt-Poreceanu: rezervă: Anica
Kocsis.

R. P. R. — BARBAȚI: Costache 
Gheorghiu, Ion Zamfir, Mircea Bădtt- 
lescu, Gheorghe Tohăneanu, Gheorghe 
Stanciu, Cezar Cernttșca ; rezervă: 
Alexandru Csapo.

Programul concursului: sîmbătă, 
ora 17: bărbați; duminică ora 18: 
femei. Intîlnirile au loc în Sala Flo- 
icasca

ILDIKO GYORGYPAL

(Lokomotiv) ; înaintași Pantiuhov, 
Alexandrov, Loktev (toți de la 
ȚSKMO), Snetkov (Lokomotiv) — 
Groșev (Aripiie Sovietelor) — Iakușev 
(Lokomotiv), Preajnikov — Gurîșev — 
lonov (toți Aripile Sovietelor), Krilov 
(Dinamo) — Baulin — Dekonski 
(ȚSKMO). Antrenorul principal al re
prezentativei U.R.S.S. este A. Tara
sov, secondat de V. Egorov.

După cum precizează „Soviețki 
Sport", echipa va fi formată definitiv 
numai după încheierea perioadei de 
pregătire în vederea participării la 
campionatele de la Praga.

Noutăți din „Cupa 
campionilor europeni”
• Finala „Cupei campionilor euro

peni" la fotbal ediția 1958—1959 va 
avea loc în orașul Stuttgart.

• In cadrul sferturilor de finală ale 
„Cupei campionilor europeni" la fot
bal echipa Wiener Sport Klub va 
juca cu Real Madrid. Conducerile celor 
două cluburi au căzut de acord ca 
întîlnirile dintre formațiile respective 
să aibă loc la 4 martie la Viena și la 
19 martie la Zdadrid.

® In ce privește data, și locul de 
disputare a celui de al treilea meci 
Ț.D.N.A. Sofia—Atletico Madrid, s-au 
propus federației bulgare datele de 
18 decembrie (Geneva) sau 24 decem
brie (Roma). Această hotărîre a fost 
luată în urma informării primite din 
partea federației bulgare care solicită 
o plasare mai judicioasă a datelor, 
deoarece la 21 decembrie echipa 
R. P. Bulgaria înțîlnește reprezenta
tiva R. F. Germane la Augsburg șl 
nouă membri ai echipei Ț.D.N.A. fac 
parte din lotul reprezentativ.

® Comitetul de organizare al C.C.E. 
a luat’ în discuție cazul echipei „Young 
Boyș“ Berna care în primul meci cu 
M.T.K. Budapesta a încălcat, regula- 
jnențul, schimbînd portarul în cursul 
jocului. Cum formația maghiară nu a 
depus o contestație în acest sens, a 
fost omologat rezultatul de pe te
ren. ,


