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In cei trei ani care au trecut 
de la cel de al ll-lea Congres al 
P.M.R., s-a realizat din fon- 

-duri și credite de stat in orașe și

centre muncitorești, o suprafață lo
cuibilă de circa 1.400.000 metri p~- 
trați, reprezentând 

de apartamente.
aproape 40.000

La 24 ianuarie 1959 se împlinesc 
100 de ani de la Unirea Țării Româ
nești cu Moldova, eveniment de mare 
însemnătate istorică în viața poporu
lui nostru, în procesul de făurire a 
stat: .lai remin de sine stătător, în 
dezvoltarea

Comitetul 
Muncitoresc 
Miniștri al 
mine 
Române să fie aniversată ca o mare 
sărbătoare națională.

Hotărîrea Comitetiditi Central al 
Partidului Muncitoresc Rcmîn și a 
Consiliului de Miniștri stabilește con
stituirea „Comitetului pentru sărbă
torirea a 100 de ani de la Unirea Ță
rilor Routine" care va adopta pe baza 
prevederilor hotărârii planul detailat 
al manifestărilor aniversării acestei 
date memorabile.

De asemenea se vor constitui co
mitete regionale, raionale și orășe
nești pentru sărbătorirea Centenaru
lui Unirii Țărilor Romine.

In z’ua de 24 ianuarie 1959 va avea 
loc o ședință solemnă închinată Cen
tenarului Unirii.

In regiuni, raioane și în orașele de 
subordonare regională și raională vor 
avea loc în ziua de 24 ianuarie se
siuni ale sfaturilor populare pentru 
sărbătorirea Centenarului Unirii Țări
lor Routine, la care vor fi invitați oa
meni ai muncii din regiunea, raionul 
sau orașul respectiv.

Academia Republicii Populare Ro
utine va organiza la București o se
siune științifică consacrată Unirii. In-

remin de sine
socială a Romîniei.

Central al Partidului 
Roman și Consiliul de 
Republicii Populare Ro

an hotărât ca Unirea Țărilor

organizate 
consacrate

în cămine 
învăța

se 
manifestări 

ale tineretn-

stitufele de istorie din București, L-șî 
și Cluj ale Academiei R. P. Române 
vor organiza sesiuni științifice cu a- 
ceeași temă. Sub îngrijirea Academiei 
R. P. Romine ver apare o culegere 
de studii despre unire și două volume 
de documente istorice.

In întreaga țară vor fi 
mari serbări populare 
Centenarului Unirii.

In cluburi muncitorești,
culturale, școli, instituții de 
mint superior și unități militare, 
vor organiza conferințe, 
cultural-artistice, serbări 
lui și pionieri!ar.

Se va organiza „Muzeul Unirii" 
în București și se va inaugura „Mu
zeu! Unirii" din Iași.

Piața „28 Martie" din orașul Bucu
rești va primi denumirea de „Piața 
Unirii". In această piață se va ridica 
un monument al Unirii Țărilor Ro
mine.

Școala medie din orașul Focșani, 
care a purtat la început numele de 
„Alex. I. Cuza", transformată apoi de 
regimul btaghezo-moșieresc în liceul 
„Carol l“, va purta pe viitor vechiul 
său nume: „Școala medie „Alex. I. 
Cuza".

Pe edificiile și locurile 
evenimentul Unirii vor fi 
plăci comemorative.

Ministerul Transporturilor 
comunicațiilor va emite o 
timbre comemorative „Centenarul 
Unirii Țărilor Romine".

Ziua de 24 ianuarie 1959 va fi zi 
nelucrătoare.

Grija permanentă ne care par
tidul nostru o are pentru imbixnă- 
firea condițiilor de'trai ale oameni
lor muncii rezultă și mai preg
nant din documentele Plenarei C.C. 
al P.M.R. din 26—28 noiembrie 
1258. In expunerea făcută de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej cd 
privire la proiectul de plan pe anul 
1559. se arată că pentru intensi
ficarea construcțiilor de locuințe se 
va repartiza in anul viitor un vo
lum de investiții cui 25 la sută mai 
mare decit in 1958.

In fotografie:: tun grup de !o-
cuii ițe noi, construite pentru mun-
citorii petroliști 'din orașul Lucă-
cești. raionul Moineștî, regiunea
Bacău.

legate de 
așezate

și Tele- 
serie de

Campionatul republican de hochei pe gheață

♦ » a terminat neînvinsă
tîlnirile primei părți a turneului final

Sâmbătă începe returul
Iu jocurile desfășurate ieri s-a în- 
iat prima parte a turneului fina! 
iru desemnarea echipei campioane 
hochei pe gheață a R.P. Române 
anul 1058. Obținând 3 victorii din 
atitea jocuri, echipa Casei Cen- 

le a Armatei a ocupat primul lac 
cele mai multe șanse să-1 me«- 
aă ia sfârșitul competiției.

iur acum o succintă relatare a me
ilor desfășurate marți și miercuri.

Tinerii jucători de la Voința au ata
cat dezlănțuit și chiar în min. 4 Fe- 
renezi (cel mai „bătrîn" jucător—25 de 
ani—al acestei foarte tinere echipe) a 
deschis scorul. Dinamo pare că nu se

CALIN ANTONESCU
ROMEO V1LARA

(Continuare in pag. 4)

Noi și importante succese 
ale mișcării noastre de cultură

Temeinica muncă pe care o desfă
șoară activiștii sportivi pentru înde
plinirea obiectivului principal al miș
cării de cultură fizică și sport din 
țara noastră — atragerea a 2.000.000 
membri în UCFS — se concretizează 
în fiecare zi în noi și importante suc
cese. Tetegramele și scrisorile care 
ne sosesc la redacție ne vestesc me
reu alte biruinți realizate în diferite 
colțuri ale țării în acțiunea de înde
plinire a angajamentelor. Strădaniile 
depuse de sportivi, antrenori și acti
viști dovedesc atașamentul lor față de 
noua organizație de mase — Uniunea 
de Cultură Fizică și Sport — dorința 
lor de a contribui la dezvoltarea și 
consolidarea activității sportive din

patria noastră. La succesele obținute 
de colectivele sportive din regiunile 
Galați, Baia Mare și Hunedoara se 
adaugă acum altele realizate tn cins
tea celei de a 11-a aniversări a Re
publicii Populare Romine.

Regiunile Timișoara (150.401 mem
bri UCFS), Stalin (120.073), Ploeșli 
(156.413), Bacău (110.423), Oradea 
(100.263), Constanța (74.000) și Cluj 
(152.077) și-au îndeplinit și depășit 
angajamentele cu privire ta înscrierea 
de membri în UCFS. In plus regiunea 
Timișoara se află și in fruntea acți
unii de stringere a cotizațiilor obți- 
tiind pină acum 827.438 lei.

Toate aceste cifre arată in fapt, că 
sute de mii de oameni ai muncii și-au

fizică și sport
făcut din stadioane, terenuri și săli 
de sport prieteni dragi. Membrii UCFS 
activează intens in cadrul colectivelor 
sportive, prezentindu-se cu entuziasm 
la startul competițiilor sportive. Miș
carea de cultură fizică și sport 
țara noastră cuprinde mereu mase 
de tineri care se călesc in 
cui întrecerilor sportive, devenind
puternici, mai ageri, capabili să îndepli
nească mărețele sarcini de construire 
a socialismului, pe care Partidul și 
Guvernul le pun în fața lor. Succe
selor obținute de oamenii muncii din 
țara noastră in producție li se adaugă 
cele de pe terenurile de sport, formind 
la un loc un singur dar adus Patriei, 
partidului și poporului.

din 
noi 
fo- 

mai

:.A.—FRGGRESm GHEORGHIENI 
5—0 (1—0, 1—0, 1—ÎS)

șteptată cu interes, partida dintre 
ite echipe n-a reușit totuși să sa- 
icâ. S-a jucat „moale" (este ade
ri că și ceața foarte deasă a fost 
adversar neprevăzut din cauza că- 

s-a și întrerupt meciul pentru 30 
.). După jocul prestat am avut 
■esia că ambele echipe, mulțumite 
scor, și-au menajat forțele pentru 
turtle următoare.
le trei goluri ale întîlnirii au fost 

cate dc : Ganga I, Peter și Tiriac.
i 

»INȚA M CIUC—DINAMO TG. 
'MUREȘ 5—4 (4—2, 0—0, 1—2)

eciul „vedetă" a avut o dcsîășu- 
cu totul deosebită. S-a jucat ra- 
bărbătește, la un nivel tehnic des- 

de ridicat. Intîinirea a prilejuit o 
rtă echilibrată, presărată cu zeci 
aze emoționante și a avut o ero
de scor palpitantă. Merite pentru 

stă frumoasă partidă au, în mod 
, ambele echipe, care nu au pre- 
țit nici un efort în realizarea u- 
joc de calitate.

neul de handbal redus 
la Wroclaw a fost cîștigat 
de Dinamo București
ultima etapă a turneului de hand- 

-ed-us de la W roclaw, echipa po’.o- 
Slask a întrecut Dinamo Bucu- 
cu 18—11 (12—7). Ciu toate că 

;rdut acest joc, Dinamo București 
jligat turneul avînd un golaveraj 
bun: 1. Dinamo București 2. Slash 
adnicki Belgrad 4. A,Z.Ș<

Există o împărăție a lui liliput — 
cu mobilier minuscul și construc
ții arhitectonice plăsmuite din cuburi 
și povești. Șorțulețele albastre și 
fundele roșii, estompate pe fondul re
confortant al camerelor, în decorul 
de basm și vis, creează ambianța unei 
copilării cu adevărat fericite... Ima
ginea „fetiței cu chibrituri" din bas
mul lui Andersen care în noaptea 
de iarnă își încălzește mînuțele dege
rate la flacăra plăpândă a chibritu
lui, devine aici — prin contrast — 
un simbol acuzator al tristei copilării 
din lumea unde domnește capitalul, 
lată, la una din mesele mărunte 
poate s-a așezat și „fetița cu chibri
turi" din basmul poposit din îndepăr
tatele fiorduri scandinave și fericită, 
cu ochii mari de uimire, privește fil
mul emoționant al adevăratei copi
lării în care cresc prin grija parti
dului „florile vieții" din țara noas
tră. Am poposit și noi împreună cu 
ea la grădinița de copii U.C.F.S. în 
aceste zile cînd moș Gerilâ se pregă
tește să aterizeze cu un helicopter 
încărcat cu daruri, cu zîmbet de bom
boane și surîsul de povești...

*

Unde să ne oprim mai întîi ? Sala 
de jocuri ne îmbie cu jucăriile și 
cuburile ei-, iar sala de muzică și 
dansuri, unde mîini catifelate se 
aștern pe clapele delicate ale pianu
lui, ne invită în mijlocul celor de o 
șchioapă, la un spectacol nu lipsit 
de inedit. De pildă, echipa de dan
suri a grădiniței are o reputație re-

cei mai mici... sportivi!
cunoscută : a dat un spectacol pentru 
telespectatori care s-a bucurat de 
mult succes. Gabi Marinescu, Ro
xana Ghițescu, Iolanda Țone (cu o 
biografie de aproximativ 6 ani) sînt 
talente autentice care capătă aici 
primele noțiuni. De fapt, întreaga 
muncă desfășurată în cadrul grădini- 
ții este instructivă și educa
tivă și pregătește fiii sporti
vilor pentru o activitate multi
laterală. Dar firește, sportul își pri
mește tributul lui aci, unde tinerele 

Ioc bărbătesc ? Firește, dar cu îngăduință... Atacul în trombă al „prichindei
lor" fotbaliști nu a fost oprit de arbitru. De ce anume ? Pleoasț să-și bea..» 
cafeaua cu lapte, .012*2 -M'^Ră)

vlăstare au o pasiune lesne de în
țeles. Este un veritabil spectacol este
tic să privești la exercițiile de gim
nastică, cum mînuțele de porțelan 
parcă se înclină in ritmul muzicii 
ca niște aripioare de catifea. Se mai 
întâmplă însă ca o mînuță să rămînă 
In restanță față de exercițiu. Nu are 
Insă nici o importanță... Privindu-ne 
caietul reportericesc, Anca Epuran ne 
îmbie să-i lăum un interviu.

— Cîți ani ai ?
— Tlei ani.

Mica „dansatoare" ne zîmbește fo
togenic. Apoi ne întinde mînuțele. 
Ce credeți că vrea ? Să ne dea uti 
autograf.

Ce să-i faci, efectele „celebrită
ții"!?..

tir
S-ar putea oare face un reportaj 

Ia grădinița de copii U.C.F.S., fără 
ca în epilog să se organizeze Și un 
meci de fotbal ? Nici de cum. Șf 
iată-ne asistând la un meci original 
In care porțile sînt marcate de două 
bețe iar linia de centru de un ghioz
dan improvizat în... fanion. Echipele 
s-au așezat față în față, se string mîi- 
nile iar foto-reporterul de la „Spor
tul popular" — invitat special — în
registrează pe peliculă „momentul". 
Sîntem în minutul 3. Andrei Dră- 
ghici îi pasează lui Gheorghe Cor- 
neanu dar mingea ajunge la portar, 
acesta respinge balonul, care stră
bate terenul și trimisă de un coechi
pier intră în poarta adversă. Gol !.... 
Oare am văzut lacrimi în ochii mici
lor fotbaliști ? S-ar putea. Așa se în
tîmplă cînd este 1—0. Dar Marcel 
Tudor a pornit la contraatac.

— Hai Ene, îi strigă cineva de pe 
tușă.

— Nu-1 mai striga așa, intervine o 
voce. — O să tragă afară ca și tiz i! 
lui.

Și chiar așa s-a întâmplat. I r 
„gurile rele" spunea aceasta s-a întî’’'- 
plat deoarece antrenorul echipei este 
fetița Monica Popescu (fata antreno
rului Gică Popescu de la C.C.A.).

Dar să nu-i credeți !

T. DUMITRA^ ]



Activitate sportivă studențească vie, interesantă...
Institutul de Petrol, Gaze 
și Geologie din București

De la cei câțiva sportivi pe care-i 
tnumăra acest Institut în' 1948 (primul 
an de activitate), s-a ajuns ca astăzi 
să facă sport aproape toți studenții 
de la I.P.G.G. Acest lucru îți arată 
•că activitatea sportivă care se desfă
șoară aici cunoaște o frumoasă dez
voltare. Echipele de baschet, volei, 
tenis de masă și gimnastică ale 
LP.G.G. sânt bine cunoscute în lumea 
sporăvă studențească, participînd cu 
succes atât Ja competițiile universi
tare cât și la cele organizate de 
U.C.F.S. Deși înființată numai de un 
in, secția de alpinism a strâns în 
jurul ei numeroși iubitori de sport 
care se pot mândri astăzi cu efectuarea 
a patru ture alpine (anul trecut) și, 
.recent, a unei ștafete alpine în stea.

La I.P.G.G. studiază numeroși stu- 
denți din țările de democrație popu

Dtajțoafâjara
! Un reușit concur» de casă

Secția de atletism a 
colectivului sportiv 
„Industria Sîrmii" din 
Câmpia Turzii a or
ganizat de curînd 
un concurs de casă.

In cele trei etape ale competiției au 
participat peste 200 de muncitori 
și muncitoare, mulți dintre ei fiind an
grenați cu acest prilej, pentru 
prima oară, în practicarea at
letismului. Probele concursului au fost 
câștigate de Ileana Chețan, Florenti
na Marcu, Susana Baciu, Ioan Mo- 
răreț, L. Grigorescu și Octavian Mar
ch s.

ViRGIL ȘTEFANESCU — coresp.

Muncă voluntară Ia grupul de caba

ne de pe muntele Semenic

Dis-de-dimineață, în 
curtea întreprinderii 
de Gospodărie Orășe
nească’ Reșița... Tine
ri și vârstnici, echipați 
ca pentru munte dar

In Ioc de schiuri cu hîrlețe și târ
năcoape, erau gata de plecare spre 
grupul de cabane de pe muntele Se- 
menic, pentru a depune acolo muncă 
voluntară. Am distins printre ei pe tov. 
Ion Jianu, directorul întreprinderii. Lu
dovic Ghedeon, Ștefan Ghedeon, E.
TaangaU, Cârcă Miklo, Rusalin Modor 
șt a'fțli.

Dimineața, între baraj și stația te
lefericului, nu se afla nici un stîlp 
pentru electricitate. Seara, erau plan
tați 64 de stîlpi. Dar munca lor nu 
s-a rezumat numai la plantarea stîlpi- 
lo.r pentru electrificarea stațiunii Seme
nic. S-au făcut reparații la scaunele

|jSpai?4achîa«3a de ia?nă a tineretului j

PregătSH, l>ar pe etEid swtreceri?
Coborind in gara de sud a Ploeș- 

tiului ne-aiîi îndreptat în grabă spre 
sediul consiliului regional U.C.F.S., 
dornici să culegem amănunte despre 
desfășurarea Spartachiadei de iarnă 
a tineretului. Ce-am aflat ? Cu o 
singură excepție, populara competiție 
de mase se găsește aci în stadiul de 
„pregătire. Se prelucrează regulamen
tul competiției. Se pregătesc listele 
de înscrieri. Concursuri însă nu se 
organizează. Cum spuneam mai sus. 
eu o singură excepție...

FULGERUL P.T.T.R. — UN COLEC
TIV SPORTIV FRUNTAȘ

Ce bine ar fi fost dacă în această 
vizită prin colectivele sportive am fi 
fost însoțiți și de tov. Ion Anghe- 
lescu (președinte al colectivului spor
tiv de la uzinele 1 Mai). Vasile 
Bomba (responsal-1 sportiv în comi
tetul U.T.M. la F! mura roșie-Doro- 
banțul), Ghcorghc Moise (de la co 
îcctivul sportiv F.ogresul) ș.a. Fără 
îndoială că, de exemplu, la colectivul 
Fulgerul P.T.T.R. din cadrul direc
ției regionale P.T.T.R. Ploești ar fi 
i'ă/’.it aci multe lucruri frumoase și 
•că entuzi; "mul tovarășului Petre Ale- 
_zandrescti, secretarul colectivului spor
tiv, i-ar fi s’tin:u’;.t și pe ei. Chiar de 
la intrarea m clădirea ce se află în’ 
centrul orașului, ne-a întâmpinat o 
irtanoasă vitrină plină cu premii care

lară, din Republica Arabă Unită, Ye
men ș. a. El iau parte activă la viața 
sportivă, iar cef mai buni apără cu
lorile Inistitutirlui, alături de colegii 
lor români, în diferite întreceri spor
tive. Institutul se mîndrește cu stu- 
denți fruntași la învățătură și sport, 
care totodată sînt și entuziaști acti
viști sportivi în cadrul Asociației Stu
dențești. Printre aceștia baschetbalista 
Maria Budu (anul III utilaj), baschet
balistul Sorin Scurtu (anul III geo
logie), voleibalista Viorica Preda (fa
cultatea tehnologie) și halterofilul 
Samba Bageacu — student mongol.

Rezultatele bune obținute în activi
tatea sportivă la I.P.G.G. se datoresc 
preocupării pe care o dovedesc orga
nizația U.T.M. și consiliul Asociației 
Studențești, precum și muncii plină de 
pasiune pe care o desfășoară cadrele 
didactice de la catedra de educație 
fizică.

telefericului, au fost reparate dușu
melele și ușile, iar un grup de tineri 
sportivi a muncit de zor la reamena- 
jarea pîrtiei de schi.

Prin grija I.G.O.R. cabanele de pe 
Semenic vor fi alimentate cu apă po
tabilă, iar sala de mese a restauran
tului va fi mărită. Sezonul de schi pe 
muntele Semenic va putea astfel în
cepe.

GH. DOBRESCU — coresp.

Acțiuni pentru popularizarea

sportului

Zilele trecute, ora
șul Turnu Severin a 
găzduit o frumoasă 
demonstrație de gim
nastică și judo or
ganizată de con

siliul orășenesc U. C. F. S., cu con
cursul sportivilor de la U.V.A. și 
A.M.E.F.A. Arad. Din echipa oaspeți
lor au făcut parte și gimnaștii fruntași, 
maestrul sportului Mihai Botez, Gheor- 
ghe Denia ș.a. Programul de gimnasti
că a fost alcătuit din exerciții la bâr
nă, cal cu mânere, sol, bară fixă, pi
ramide și acrobație fete și băieți.' Spec
tatorii au asistat apoi pentru prima 
oară la întreceri -de judo. Cele mai fru
moase meciuri le-au furnizat sportivii 
Mihai Botez, Constantin Rusan și Sil
viu Barbu.

Acțiunea sportivilor din Arad, ca și 
strădania organelor locale de a asigu
ra cele mai bune condițiuni de desfă
șurare a demonstrațiilor au '.ontribuit 
din plin la popularizarea acestor spor
turi în orașul Tr. Severin.

GH. MANAFU — coresp.

vor răsplăti eforturile pariicipanți-lor 
la Spartachiadă. Felurite echipamen
te sportive, cupe și materiale, atrag 
atenția oricărui vizitator. In stînga 
vitrinei se află un mare fotomontaj 
sportiv și câteva lozinci care îndeam
nă pe tineri să participe la Sparta- 
chiada de iarnă. Dar, să vedem dacă 
practic au început întrecerile sau și 
aci ele se află in stadiul... pregătiri 
lor.

— La noi, întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tineretului — ne spunea 
tov. Petre Alexandrescu — se desfășoa
ră intens la tenis de trasă și șah. 
Ele se țin la clubul sportiv din incin
ta instituției. Dar cea mai mare par
ticipare este înregistrată la schi, po
pice și tir. La schi vor participa 02 
sportivi. S-au și luat măsuri ca să se 
asigure o bună desfășurare a con
cursului care va avea loc la Predeal. 
In cadrul ultimei adunări generale 

U.T.M., tinerii eu rjmt «ă participe și 
la întreceri de tir și săniuțe. Ne-a 
surprins plăcut merele număr de spor
tivi (80) înscriși la probele de tir.

PREGĂTIRI... PREGĂTIRI.
DAR ÎNTRECERI?

In continuare, nu putem prezenta alte 
amănunte despre participarea tineri
lor ploeșteni la întrecerile Spartachia- 
dei de iarnă. Motivul? Cum am arătat 
fi Ja ’început, la Bloejti n-au loc ast-.

,-ȘI la Universitatea „Boiyal" 
din Cluj

De dimineață și pînă seara, sălile 
de sport ale Universității „Bolyai" din 
Cluj cunosc neîntreruptul „dute-vino" 
al sutelor de studenți care vin aici, 
fie pentru a lua parte la orele prevă
zute în cadrul „normei de educație 
fizică", fie pentru a se antrena, a se 
destinde după orele de studiu. Cu. 
mare interes au fost primite de stu
denții universității întrecerile prime
lor faze ale campionatelor universi
tare. La volei masculin se întrec 22 
de echipe și tot atîtea la baschet 
masculin. La aceleași discipline par
ticipă cîte 10 echipe feminine. Alte 
sute de studenți iau parte la compe
tițiile de șah și tenis de masă. „Stu
denții Universității noastre sînt mari 
iubitori ai sportului, ne spunea tova
rășul lector Adalbert Covaci, șeful ca
tedrei de educație fizică. Mulți dintre 
ei s-au obișnuit să-și petreacă o parte 
di>n timpul liber făcând sport. O preo
cupare de seamă a asistenților noștri 
de educație fizică este aceea de a-i 
îndruma, de a le organiza cit mai 
judicios această activitate".

In prezent, studenții de Ia „Bolyai" 
participă cu însuflețire la întrecerile 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

RADU FISCH, coresp. regional

Au fost desemnați cîștîgătorii 
„Cupei Sfatului Pooular a! Capitalei"

Ia
Cupa Sfatului Popular al Capitalei 

la box și-a consumat ultimul „act" 
— finala — marți seara, cînd au fost 
desemnați câștigătorii. Rînd pe rînd, 
au urcat pe ringul de la Floreasca 
cei mai buni pugiliști. MențioK'ănT că 
mulți dintre aceștia au doved’t apti
tudini de a ajunge (mai devreme 
sau mai târziu) boxeri de frunte. Câteva 
cuvinte despre întâlniri. Primii com
batanți, I. Răileanu (Spartac) și M. 
Cristea (Metalul), ne-ati făcut o 
bună impresie asupra pregătirii lor. 
După o scurtă perioadă de „studiu" 
reciproc, metalurgistul expediază ful
gerător cîteva directe de stânga și 
un-doă'rl la figură, la care Răileanu 
răspunde uneori cu laterale la corp. 
Cristea se mișcă foarte ușor și, în 
repriza a doua, el își întâmpină re
gulat adversarul, cu contre pe care 
acesta, descoperit, nu Ie poate evita. 
La începutul reprizei a treia Răileanu 
înce'rcă să refacă din handicap dar 
recepționând o puternică dreaptă la fi
niră se „tenin-erează". Din acest mo
ment metalurgistul are meciul la dis
creție și cîștigă partida în aplauzele 
pub’i.'tilid.

Începutul meciului dintre Aurel 
M^rărvș (C.F.R. Grivița Roșie) și 
Oct. Eremia (Constr.) ne lăsase im
presia că vom «sista la o întâlnire 
de calitrte. Așa s-a întâmplat în pri
mele două reprize cînd ambii boxeri 
au schimbat lovituri violente care au 
mers în plin. In repriza a treia însă, 
rrb’trul C. Chiriac a oprit meciul 

fel de concursuri. In cea mai mare 
parte a colectivelor pe care le-am 
vizitat, la întrebarea noastră „ce ne 
puteți spune despre participarea tine
rilor la Spartachiadă ?“, răspunsul a 
fost același : să vedeți, deocamdată 
ne pregătim. Prelucrăm regulamen- 
tul, așteptăm zăpada etc. Așadar, pre
gătiri „febrile" acum, cînd întrece
rile etapei pe colectiv ar trebui să se 
desfășoare din plin.

... Ne aflăm la uzinele 1 Mai, în
treprindere în care succesele construc
torilor dc utilaj petrolifer sînt cunos
cute de mult. Nu vom vorbi despre 
activitatea sportivă generală a aces
tei mari întreprinderi, ci ne vom re
feri numai la întrecerile Spartachia
dei de iarnă. S-a făcut ceva în aceas
tă direcție ? Nimic I

★

Vizita pe care am făcut-o apoi In 
alte colective sportive din orașul Plo
ești ne-a întărit convingerea că, deo
camdată, nu se acordă importanța 
cuvenită Spartachiadei de iarnă a 
tineretului, multe colective sportive 
rezumindu-se șl .acum să ...pregăteas
că întrecerile. Pe bună dreptate vă 
veți întreba: pînă cînd pregătiri;? 
Cînd încep întrecerile ? Iată întrebări 
Ia care așteaptă răspuns și tinerii din 
fiâdrul colefttiyefar sportive Voința/

Handbalul în șapte și... arbitraje!*
Se poate vorbi despre un arbitraj 

specific handbalului în 7 î In general, 
nu. Sînt, desigur, unele modificări — 
destul de puține și în general cunos
cute de arbitri — care n-au ridicat 
prea multe probleme în prima pe
rioadă de dezvoltare a handbalului în 
7 în țara noastră. Acum însă, cînd 
străduințele multor jucători și antre
nori de a folosi procedee tehnice spe
cifice handbalului în 7 au început să 
dea rezultate, problema arbitrajului 
trebuie privită cu mai multă exigen
ță. Aceasta, pentru că și în handbal 
arbitrajul trebuie să contribuie în 
largă măsură la dezvoltarea activită
ții competition ale, la creșterea nive
lului tehnic al echipelor.

Ce se întîmplă însă ? Majoritatea 
arbitrilor nu vin în ajutorul echipe
lor care încearcă să aplice procedee 
tehnice specifice handbalului în 7 (a- 
runcări prin evitare, aruncări din 
plonjon sărit, folosirea unor schim
bări de direcție din dribling etc.) și 
de multe ori le... sancționează ca in
fracțiuni. Necunoașterea teoretică a 
acestor procedee și în general a ele
mentelor noi care, în mod firesc, a- 
par în handbalul în 7 astăzi în-plină 
afirmare în țara noastră, este eviden
tă la cei mai mulți dintre arbitri. Se 
lac încă numeroase greșeli de arbi
traj în sancționarea „pașilor", a a- 
tacurilor neregulamentare, a dublu-

box
(•pripit, după noi) după o ciocnire 
din care Morănuș ieșise ușor rănit la 
arcadă, consemnând victoria prin a- 
bandon a lui Eremia.

Teodor Lucian (Semănătoarea) și 
Gh. Predesou (I.C.F.) au furnizat în 
continuare o întâlnire de un ridicat 
nivel tehnic. Ambii boxeri au schimbat 
lovituri frumoase, din viteză și s-au 
descurcat excelent în lupta dc aproa<pc. 
Pentru un plus de combativitate și 
claritate în acțiuni, juriul a acordat 
decizia la puncte boxerului de la Se
mănătoarea.

Ad. Rosnovschi (Vestitorul), unul 
dintre tineri evidențiați în cadrul 
acestei competiții, a avut și în finală 
o comport re bună. El «a întâlnit în 
metalurgistul Gh. Dumitru un adver
sar tenace, ou o alonâă respectabilă, 
care a încercat (uneori cit succes) 
să-l țină la distanță. Rosnovschi a 
utilizat însă cii s"cces dire'ta de 
stingă și upercutul de dreapta. Am 
fi nedrepți dacă nu am evidenția com
portarea bună a metalurgistului Gh. 
Dumitru al Cărui stil ofensiv a produs 
o frumoasă im'nresie.

ALTE REZULTATE: M. Urlățeanu 
(Dinamo) b.p. P. Viz’tiii (Constr.), 
O. Zilberman (Centrul școlar) b.p. 
Dătilă Enuț (Metalul). A. Găne’c.ti 
(Dinamo) b.p. Iulitts Lov (Semănă
toarea), V. Vlădesc" (Constr. C.F.R.) 
b.p. I. Volintiru (Semănătoarea), P. 
Zrharin (Constr. C.F.R.) b.p. T. Bă- 
trînu (Spartac).

R. CALĂRAȘANU 

Flamura rașie-Dorobanțul, Progresul, 
ca și din multe alte între, r.nu ii din 
oraș. Este timpul să se ia măsuri 
eficiente pentru ca toate colectivele 
sportive din Ploești să organizeze ne- 
întârziat întrecerile etapei pe colectiv.

Vlrze și pasionante sini întrecerile de șah din cadrul Spartachiadei de iai 
a tineretului. Ele atrag mii de tineri și virstnici. Oare colectivele spor: 
din or așii[ Ploești n-pr. putea orgfinizu cît mai m/iltep asemenea Iritpj gen

lui dribling, în acordarea loviturile 
de la 7 metri etc.

Foarte frecvent se întîmplă, de as< 
menea, ca arbitrii să fie depășiți ii 
faze, de ritmul de joc — mult nu 
rapid decât la handbalul în 11 — s 
rămână deficitari în ceea ce priveș 
mobilitatea pe teren (există, tendinț 
de arbitraj de la centru) etc. lai 
un alt exemplu: în ultima vren 
unele echipe au adoptat sistemul c 
joc cu unul sau doi pivoți. Modul i 
care adversarii acestora încearcă s 
anihileze acțiunile pivoților este ad 
sea neregulamentar (fie că sînt în 
piedicați. să acționeze, fie că sînt, pi
și simplu, împinși în semicerc). Sîi 
multe exemple de acest fel în cai 
cei sancționați au fost... pivoții-pent) 
că au călcat în semicerc.

La ce duc aceste greșeli repeta 
de arbitraj ? Cum este și norma), ei 
provoacă discuții, unele nemulțumir 
uneori influențează desfășurarea j 
cului și poate chiar Școrul dar ’ 
primul rînd ele reprezintă o frână ’ 
îmbogățirea procedeelor tehnice sp 
cifice handbalului în 7. Mulți j 
cători an și manifestat tendința i 
a renunța la folosirea unor noi pțț 
eedee tehnice, de teamă ca ele să r 
fie sancționate și să aibă repere 
siuni asupra rezultatului unei parti- 
sau alta. Și, cui folosește acest 1 
cm ? Dezvoltării handbalului în 7, 
orice caz, nu. Iată o problemă ca 
va trebui să fie prezentă în preot 
pările colegiului orășenesc de ari 
tri (și nu numai în București) ca 
poate găsi numeroase forme de îi 
bogățire a cunoștințelor arbitrilor 
handbal prin organizarea de discu 
tehnice pe această problemă, prin i 
comandarea ca arbitrii să pârtiei 
mai des la antrenamentele echip^' 
de handbal, prin inițierea unor schi, 
buri de experiență cu antrenorii 
jucătorii fruntași, prin studierea. . 
feritelor materiale documenta ’

Intilniri internațional 
intre ssiecționateli 

Bratis’avei și Clujuli
Astă seară vor pleca în Cehoslo’ 

cia selecționatele masculine și femi 
ne ale orașului Cluj la baschet, s< 
mă și tenis dc masă. Sportivii cluj 
vor susține Întâlniri cu reprezentati 
le orașului Bratislava. Pentru ace 
meciuri care constituie o revanșe 
jocurilor care au avut loc la Cluj 
1957, vor face deplasarea următo 
Albu Mihai, Sarosi, Vi-zi Emerich, I 
du Adrian, Bugnariu Mircea, Ang 
Ion, Chioreanu Vasile, Viciu Nicol 
Szilassi Alexandru, Bodoni 
(baschet masculin), Beretki Ana 
bo Maria, Bugar Ana, Varodi lolatn 
Greța Maria, Mike Clara, Go 
Magda, Bîrlă Ida, Dali Iudita, Da 
bas Iolanda, Blaga Eleonora, Kobe 
Ana (baschet feminin), Rohony I 
dislau, Laszlo Nicolae, Orban Lai 
lau, Kdkosi Mihai, Szantay Io 
(scrimă băieți), Orban Olga, Orb E 

terina, Valaskai Iulia, Kapdebo Ii
(scrimă fete), Gh. Cobîrzan, Rcthi 
dalbert, Zador, Majtehniy (tenis 
masă băieți), Tompa Marta, Biro 
ria, Cobîrzan Lucia (tenis de m. 
fete).
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La încheierea sezonului fotbalistic

II. - Munca de pregătire in colective și cluburi
baza activității echipelor reprezentative

Maestrul sportului Vasile Pinciu, recordmanul țării la înălțime, irecind 
un obstacol dificil pe calul Matador.

Intre 26—29 decembrie în Capitală

Ulfimui concurs de verificare 
a căiarejilor fruntași

O dată cu întrecerile ultimului con
curs republican de verificare a sporti
vilor fruntași, se încheie sezonul corn- 
petițional de echitație. Concursul în
cepe mîine pe baza hipică Gh. Gheor
ghiu-Dej, din Calea Plevnet și reunește 
alături de călăreți rutinați ca: Vasile 
Pinciu, Gheorghe Langa, Alex. Lon
go, Virgil Bărbuceanu, Elena Low, 
Gh. Teoiorescu, Nicolae Mihalcea, 
Ion Oprea. Angelia Ștefan și o serie 
de tineri sportivi din cluburile Di
namo, C.C.A., C.S.A. București, Re
colta București, C.S.V. București 
Centrul de Tineret.

In cadrul aceluiași concurs se 
nrganiza luni 29 decembrie și

5/

va 
un

campionat de casă al colectivului spor
tiv Progresul — Artă și Cinemato
grafie. Cu acest prilej iși vor disputa 
intîietatea actori și actrițe de la Tea
trul de Operetă, Teatrul Național și 
Teatrul Tineretului.

Programul este următorul: teren 
Gh. Gheorghiu-Dej, vineri 26 decem
brie de la ora 10: lot obstacole — 
probă de control nr. 1; dresaj Ț- ca- 
valete. Sîmbătă 27 decembrie de la 
ora 10: lot obstacole — proba de 
control nr.
greșită — 
Programul 
anunțat în

1; parcurs de forță pro- 
5 obstacole 1,10—1,30 m. 
de duminică și luni va fi 
ziarul nostru de sîmbătă.

Să nu vă așteptați, dragi cititori, 
ca în retrospectivele noastre privind 
activitatea fotbalistică din acest an 
și în special din sezonul de toamnă 
să intervină prea multe elemente noi. 
Din păcate — și acest lucru l-am 
subliniat în articolul precedent — lip
surile, în comparație cu aspectele 
pozitive, sînt mai multe și... mai 
vechi. Dacă totuși, ne ocupăm din 
nou de ele, o facem în dorința ca 
semnalările noastre repetate să gă
sească, în fine, ecou printre factorii 
de răspundere în fotbal și să deter
mine măsurile cuvenite.

înainte de a trece la problemele 
propriu-zise scoase în evidență de 
activitatea competițională și interna
țională, credem că este necesar să 
ne oprim puțin asupra unei chestiuni 
la fel de importante: LEGĂTURĂ 
STRINSA DINTRE CAMPIONAT SI 
INTILNIRILE INTERNAȚIONALE. 
Mai precis, este vorba de modul cum 
activitatea competițională și în ulti
mă analiză munca de instruire și an
trenament din colective și cluburi, 
sprijină evoluțiile echipelor noastre 
reprezentative în confruntările inter
naționale. Și aceasta este o veche 
problemă, dar mereu actuală. Impor
tanța ei nu poate scăpa nimănui. 
Echipele reprezentative, întrunind cele 
mai bune și mai bine pregătite ele
mente din țară, exprimă de fapt — 
sau trebuie să exprime — valoarea 
fotbalului atinsă la un moment dat, 
și prin aceasta cîștigă prețuirea peste 
hotare. Reușita lor depinde însă în 
principal de gradul de pregătire cu 
care se prezintă în lot jucătorii se
lecționați, deci de felm cum se mun
cește pe linie de instruire în colec-

tive și cluburi. Aceasta ușurează sau 
îngreunează munca de pregătire a 
loturilor reprezentative,, după cum 
jucătorii vin pregătiți sau nepregă-

Pasiunea bîrlădenilor pentru ru^bî a fost răsplătită^

Constructorul a intrat în prima categorie a țării
In primăvara acestui an, pe stadio

nul Tineretului din Bîrlad, 4.000 de 
spectatori urmăreau un cuplaj rug- 
bistic de bună calitate, în oare evo
luau, alături de echipa locală Cons
tructorul (pe atunci în categoria B), 
campioana țării C. F. R. Grivița Ro
sie, echipa C.C.A. și formația ieșeană 
C.S.M.S.

— Nu prea îmi vine să cred că un 
număr așa mare de spectatori cunosc 
rugbiul. .Mai probabil e că bîriădenii 
nu au avut cu ce să-și „omoare" tim
pul liber înainte de masă, ne spunea 
zîmbind, la terminarea cuplajului, 
fundașul ceferist Buda. Reflecția lui 
nu era — de fapt — întemeiată. Spec
tatorii care urmăriseră cele două par
tide nu se dovediseră deloc novici în 
aprecierea diferitelor faze ale acestui 
joc; dimpotrivă, reacționînd cu apla
uze frenetice la unele subtilități teh
nice ale lui Țibuleac, Penciu sau Vio
rel Moraru, dovediseră cu prisosință 
că veniseră la stadion pentru că, re
almente, îndrăgesc rugbiul...

...De atunci, cri de cîte ori ni s-a 
ivit prilejul, am revenit la Birlad cu 
satisfacția de a revedea acolo un nu
măr așa de mare de iubitori ai rug- 
biului și o echipă — Constructorul ■— 
care, etapă de etapă, se anunța drept 
o pretendentă sigură la un loc în 
„A“. Recent, tot la 
urmărit „la lucru" 
cală în fața unei
muți valoroase, Petrolul Ploești. 
Spect.torii bîrlădeni, în același număr 
impresionant, și-au încurajat echipa, 
i-att dat — cum se spune — „aripi" 
și s-au bucurat la urmă, împreună cu 
jucătorii, de victoria realizată. In ca
bine, un jucător plocșteaji mărturisea: 
„Nu-mi pare rău că localnicii au cîș- 
tigat. Au fost mai buni, au luptat cri 
mai multă convingere. Și in plus au 
un public priceput, care își susține Cu 
multă căldură echipa. N-am întî'nit 
așa ceva în nici un oraș din țară !“. 
Această reflecție avea să ne fie în
tregită de o constatare făcută a d ua 
zi, în vizită la I.D.M.S. din localitate: 
toate cele 400 regu’.amehte ale jocu
lui de rugbi fuseseră eouizatc, 'a fe‘. 
ca și cele cîlcva -•’ții dc speci
alitate..

„Lud vă incp' 1 .ți la București — 
ne rpmiea reso iv-;,' " ' mar'-'7inw!ni — 
vă rog să arătați cil do se'icilat este 
regulamentul aceslui sport. Zilni- t a - 
pe la noi cetățeni care ne asaltează 
cu întrebarea: c:nd scscsc noi regu
lamente ?... Pînă acum avem peste 
1000 cereri!“

Administratorul hotelului în care lo
cuiam, ne dovedise în cîtcva rîndiiri 
că se pricepe la sport și mai ales la 
lugbi.

— Cum îți explici d-ta murea pasi-

am 
lo- 

for-

line >a bîriădenllolr pentru acest sport ?
— Foarte simplu. Localnicii s-au 

cam săturat 
comportarea 
namo.
oare 
liștii

Localnicii s-au 
de fotbal, mai bine-zis de 
inconstantă a echipei Di- 

schimb, simpatia de 
bucurau cîndva fotba- 
Ia Dinamo, se în-

In
se 
de 

dreaptă astăzi spre rugbiști. Băieții 
de la Constructorul ne-au prilejuit un 
șir întreg de satisfacții: nici un meci 
pierdut acasă și rezultate bune în 
plasare. Ei sînt astăzi îndrăgiți, 
mâți, apreciați 1

Am cunoscut mai aproape și pe 
ieți... Mai întîi la locurile Icir 
muncă, pe șantierele întreprinderii 
nr. 2 Montaj, răspîndite în întreg ora
șul. Sînt într-adevăr, foarte tineri : 
utemiștii Laurențiu Cosma, llie Pas
cal, loan Paiu, Viorel Călin,
loan Alexandru, nici n-au împli
nit 22 de ani; ceilalți rar depășesc 
26... Vezi la fiecare dorința de a 
munci cu sârg, de a fi mereu în frun
tea întrecerilor organizate în producție, 
așa cum este cazul mecanicilor Carol 
Ardoi și Gh. Calalb, a muncitorului 
Gh. Vasiliu, a ingineru'ui Gh. Melln- 
te. „Sînt oameni de nădejde, rugbiștii 
noștri, ține să ne spună tov. Dumi
tru Bostaca, secretarul organizației de 
partid din întreprindere, pe care l-am 
întîlnit la unul din antrenamente. De 
cum am înființat secția, nu-mi amin
tesc să fi avut vreun necaz cu ei. 
Conștiincioși, modești, disciplinați, ti
nerii noștri rugbiști sînt un exemplu 
pentru sportivii din întreg orașul 1“

De la antrenorul Petre Balean a-

de- 
sti-

flăm ailte amănunte interesante: cum 
a luat ființă secția (cu doi ani în 
urmă), de interesul pentru rugbi ma
nifestat de numeroși muncitori și teh
nicieni din întreprindere, de orienta
rea către un joc strict ofensiv, de 
preocuparea pentru un joc corect, în 
limitele regulamentului. „Dacă veți cer
ceta foile de arbitraj, veți vedea că în 
meciurile desfășurate la Birlad n-a 
fost nici un jucător accidentat. De 
bună seamă că și acest fapt a contri
buit la ridicarea prestigiului rugbiuJui 
în ochii sportivilor din localitate. Rug
biul este, într-adevăr, un sport al băr
băției, ai curajului. El presupune nu 
numai forță și rapiditate, ci și inde- 
mînare și o nesfîrșită gamă de subti
lități tehnice, care bineînțeles și 
aplicate, incintă ochiul spectatorului. 
Juoind astfel am avut și satisfacția 
obținerii de rezultate bune, fără a a- 
lerga însă după ele, fără a fi pentru 
noi o 
trat și 
tineret 
noștri 
recent 
și‘jucat la Catania, împotriva Italiei11.

— Și perspectivele ?
— Pentru început ne-am mulțumi 

să realizăm performanța celeilalte 
echipe din regiunea Iași, C.S.M.S., — 
menținerea în prima categorie de 
rugbi a țării — și apoi, în anii vi
itori... dar, mai bine să lăsăm ca fap
tele să vorbească...

jucătorii
tiți.

Nu se
lective sau cluburi nu s-a îmbună
tățit munca de pregătire. Dar nu 
într-atît îneît să rezolve în mod sa
tisfăcător problema pregătirii lotu
rilor. De ani de zile stăruie aproape 
aceeași situație. Nu de mult, înainte de 
plecarea în turneul în Anglia, an
trenorii lotului combinatei bucurește- 
ne s-au izbit de aceleași dificultăți 
ridicate de jucătorii selecționați. Unii 
(Caricaș, Greavu) s-au prezentat în 
formă slabă, alții (Bone, Constantin, 
Ene I.EnelI și Cădariu) s-au adaptat 
greu la efort, ceea ce presupune fie 
oboseală fie pregătire insuficientă, 
fiind necesar antrenament Individual 
cu fiecare din ei, iar alții au prezentat 
execuții tehnice imprecise (pase, 
centrări, șuturi la poartă). Și, ca în 
alte situații 
concentreze 
omogenizare 
a formei și 
rientare tactică, în raport cu adver
sarul, starea timpului sau cu tere
nul, munca antrenorilor loturilor co
boară la nivelul pregătirii pur și 
simplu elementare. Ici o corectare în 
lovirea mingii, colo în alergare sau 
săritură; cu un jucător se lucrează 
la îmbunătățirea pasei, cu altul la a 
centrărilor sau executării corecte a 
loviturilor de colț; unii au nevoie de 
îmbunătățirea plasamentului chiar la 
faze fixe (corner, lovituri directe), 
alții trebuie să fie aduși la același 
nivel de pregătire fizică sau de formă 
cu ceilalți jucători. De multe ori, cea 
mai mare parte din timpul afectat 
pentru antrenamentul unui lot repre
zentativ se irosește cu ședințe de co
rectare. munca antrenorilor de lot 
avînd de suplinit LIPSA DE PREGĂ
TIRE LA COLECTIVE SAU CLU
BURI, a unor jucători selecționabili.

Așa s-a întîmplat la fiecare lot re
prezentativ. Totul se pretinde lotu
lui. E drept că și rezultatele unei e- 
chipe reprezentative sînt mai mult 
dorite și prețuite și, în consecință, 
toți ochii sînt îndreptați spre pregăti
rile ei, uitînd însă un adevăr de ne
contestat: BAZA ACTIVITĂȚII ECHI
PELOR REPREZENTATIVE O CON
STITUIE ACTIVITATEA ECHIPE
LOR DE COLECTIV SAU CLUB. O 
echipă reprezentativă va fi cu atît 
mai bună, se va comporta cu atît mai 

va obține rezultate cu atît 
vor

poate spune că în unele co-

similare, în loc să se 
asupra problemelor de 

a lotului, de menținere 
condiției fizice și de o-

a jucat în Anglia. Constantin 
Oaidă, Ene II și Tătaru cite tx 
în meciul cu Newcastle, Constanți 
Eftimie și~ Tătaru în cel cu Totte 
ham și Tătaru, Constantin și Oaie 
în partida cu West Bromwich Albie 
au ratat ocazii mari, de la cîțiva mei 
de poartă și în unele situații, chiar < 
poarta goală în față. De asemene 
lipsa de calm în apărare sau atac, 
momente decisive, manifestată de fo 
mațiile noastre de club sau colect 
în campionat, s-a reflectat și în cor 
portarea combinatei bucureștene
turneul său în Anglia.

Este clar deci că ceea ce poa
aduce o îmbunătățire serioasă în a 
tivitatea și rezultatele echipelor no 
stre reprezentative este întărire 
muncii de instruire și antrenamei 
în colective și cluburi, care — pîr 
în prezent — n-a constituit un re: 
și prețios ajutor lucrărilor de sele< 
ționare și pregătire ale loturilor 
prezent ative de fotbal.

In acest scop este necesar ca 
derația prin colegiul central de 
trenori să analizeze — așa cum

n

obsesie. In plus, am înregis- 
bucuria de a fi dat lotului de 
al țării doi dintre jucătorii 

de bază. Paiu și Mănescu, iar 
naționalei pe Melinte, care a

TI BERI U STAMA

i

bine și 
mai favorabile cu cit la baza ei 
sta echipe de colectiv sau club mai 
bune, cu un joc avansat, cu jucă
tori

O 
fect 
nat, 
negative. Un singur exemplu conclu
dent. Turul campionatului categoriei 
A a scos în evidență un fapt reținut 
de toată lumea ; ineficacitatea liniilor 
de atac. E drept, că înaintările au în
scris în toamnă 210 goluri (ceea ce 
înseamnă o medie bunicică, de 3 go
luri pe meci), dar au ratat atîtea 
ocazii clare de la cîțiva metri (pen
tru că atacanții noștri nu sînt obiș- 
nuiți, nu exersează sau nu au ,,cu- 
rajul“ șă tragă mai de departe la 
poartă) îneît nu se noate să treci 
peste cauzele care determină această 
lipsă de eficacitate. Ei bine, aceeași 
ineficacitate s-a făcut resimțită și 
în atacul combinatei bucureștene care

avansat,
foarte bine pregătiți.
echipă națională oglindește pter- 
activitatea echipelor în campio- 
cu toate părțile ei pozitive sau

urma omologării concursului 
Pronosport nr. 51 din 21 de
an fost stab lite următoarele 
Premiul I : 2 variante cu 12 ono sport

■ In 
Special 
cembrie 
premii :
rezultate exacte a cit' 84.394 lei fie
care; premiul II: 50 variante tu 11 
rezult te exacte a cîte 4.050 lei fie
care; premiul III: 659 variante m 10 
rezu tate exacte a cîte 461 lei fiecare.

Fond de premii 675.154 lei.
« Seria marilor cîștiguri a conți

nă' I — duna cum :e vede — și la 
c iicncs l Special Pro im port din 21 
decembrie cînd numai doi cor.curenți 
au reușit „performs ța“ de a avea 
12 rezultate exacte. Nu trebuie să ui
tăm fapta! că la acest concurs s-a 
acordat gratuit tuturor pârticipanților 
pronost'c exact la meciul Genoa— 
Roma întrerupt, din cauza ceții. Cei 
doi performeri ai etapei sînt: Grigo- 
rescu Tecdor din Galați ou un bule
tin de 4 lei și Medelean Ion din Lugoj 
cu un btilet.u colectiv de 16 lei.

In general, premiile mari de la

acest concurs se datoresc faptului că 
doi dintre soliștii cei mai siguri și 
.-mime Racing Par.'s și Sedan ou su
ferit Infringed pe teren propriu.

» Dacă prima fază a acestui concurs 
Specii.1 Pronosport a trecut de acum 
în domeniul „istoriei", p; • i ’ip: nții 
la concurs așteaptă cu eir.oții trage
rea din urnă a premiilor în obiecte 
deosebit de valoro-’s", și în pr und 
rî ■ I cele 2 ■ 'toniob le „Wartburg".

Tragerea din urnă a premiilor în 
obiecte va 
brie la ora 
nei nr. 2.

Toți cîștigătorii premiilor în obiecte 
vor trimite prin scrisoare recomandat- 
expres, imediat după tragere, cupo
nul cîștigător și talonul HI al bule
tinului. In scrisoare se va comunica : 
numele și pronumele, adresa exactă 
și stația de destinație G.F.R.

rv?a loc a'tăzi 25 decem-
18 în sala din Sir. Doam-

Reamintim că ultimul termen pentru 
prim'rea 
1959.

Pentru 
toci.lete, 
personal

scrisorilor este 10 ianuarie

automobile, scutere șl mo- 
cîștigător.i :e vor prezenta 
sau pri 1 împuterniciți ou 

procură legalizată la sediul I.S. Loto— 
Pronosport din București, Calea Vic
toriei nr. 9. Celelalte obiecte vor fi 
expediate la adresa cîștigători or pîr.ă 
la data de 31 ianuarie 1959.

Obiectele pentru care p; rlicipanții 
trebu :e să 
tomobiklc.
pot fi ridicate în termen de 20 zile 
de la data tragerii premiilor în obiecte.
- CONCURSUL

La tragerea din urnă 
Iui Pronoexpres nr. 49 
cembrie au fost extrase
numere.

26 38 49 48
Numere de rezervă : 
Fond de premii : 652.906 lei.

fi 
ai

. s- 
și propus, de altfel, în urma turnci 
lui în Anglia — învățămintele tras 
cu prilejul diferitelor confruntări ii 
ternaționale din acest an și în sm 
cial după turneul combinatei buci 
reștene, să tragă concluziile nece 
sare și să treacă la măsuri practice 
aplicabile pentru toate echipele noa: 
tre. Subliniem în mod1 special fanți 
că trebuie să trecem Ia măsuri pra< 

ai 
nu o dată, de mtine or 

s 
constatăm, să promitem și — nî^ 
la urmă — totul sâ rămînă pe hîi 
tic, fără ca învățămintele trase să 1 
punem in practică. Or, tocmai aceast 
constituie nartea esențială. Forul alb; 
nez, de pildă, a constatat că nu dis 
pune de antrenori suficienți și bin 
pregătiți. Dar n-a rămas aici. Foști 
internaționali 
fost trimiși 
antrenori în 
cazul, așa :

In primul
ABSOLUT NECESAR CA
TIA, PRIN
DE ANTRENORI, SA STABILEAS 
CA ACELEAȘI PRINCIPE DE AN
TRENAMENT VAI.AP” r PFNTPl 
TOATE ECHIPELE DE CATEGORII 
SUPERIOARA. In al doilea rine! 
SE IMPUNE — după părerea r’oas 
tră — GENERALIZAREA PRINCI 
PIILOR ACELUIAȘI SISTEM DI 
JOC. Trebuie ajuns o dată ca fonti 
echipele noastre să urmeze o linie u 
nitară DE ORIENTARE a jocului. Ii 
al treilea rînd, TREBUIE ASIGURA 
TA O ÎNDRUMARE PERMANENTA 
A ANTRENORILOR DF ECHIPF S 
EFECTUAT UN CONTROL FF1CACI 
SI RIGUROS AL MUNCII DF pop 
GATIRE LA ECHIPF. Măsurile tre 
btlie completate cu : dezvoltarea Mii- 
ritului de răspundere Ia antrenori ș 
jucători, urmărirea m'«’-,’ul cil” 
se pregătesc selecția •b',i:. organi
zarea unor consfătuiri periodice de 
analiză și îndrumare cu antrenorii, 
concentrarea tuturor forțelor ca a 
bile să contribuie la ?'”*''n!>t?,;rei 
calitativă a fotbalului no.tni și s 
activității echipelor reprezentative.

In felul acesta vedem
această problemă de bază: 
A LEGĂTURII STRINSF.
MUNCA DE PREGĂTIRE 
LECTIVE ȘI CLUBURI Șl
TATEA ECHIPELOR REPREZENTA
TIVE.

tice. învățăminte și cocluzii 
mai tras,
dar ne-am mulțumit cu atî

Borici și Shaqiri ai 
urmeze o școală d 
P. Bulgaria. Dacă 
procedăm

să
R. 

să
rînd, credem

COLEGIUL

și noi.
că EȘTI
FEDERA

CENTRAI

rezolvată
ACEEA
INTRE 

IN CO- 
ACTIV1-

se prezinte personal (au- 
scuterele și motocic'etele) 

■ate

Cupa 30 Decembrie 
la lupte

PRONOEXPRES
a concursu- 
din 24 de- 
următoarele

10 34
18 28.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport

C!ut>ul sportiv slapld din Cawiuuă a os- 
C-X-zat de curlnd o competiție de irrplî 
J.bere dotată ou „Cupa Decemfcrse*'. 
La concurs au participat o serie de ti
neri luptători din București.

Cuipa a rost cîștlgată de elevii școlii 
ptofesionale „Iosif Ramgiieț". Ui»tr* 
paTticipanți s-au remarcat: SC. Geasu^ 
I«su Iordan, Viirgii Racovlță (»«“•’» pro
fesională „Iosif Itangheț”!, Ba* Zraa-ea, 
Alexandru Constantin, Nloodae Haosler, 
Ion Harbuș (Rapid).



I) um inică și luni, la MOSCOVA

Echipa de

camp<oana

La sc k e t
Europei/

a R. P. R

reprezentativa

omîne întîlneste 
. R. S. S. din-

Fază din întilnirea R.P.R.—U.R.S.S., desfășurată la București in

noastre, echipa Uniunii Sovietice va 
fi alcătuită din jucătorii care vor re
prezenta U.R.S.S. la campionatele 
mondiale (luna ianuarie 1959, la Rio

de Janeiro), la campionatele europene 
(luna mai la Ankara) și la Olimpia
da de la Roma. Lotul 
din: Kruminș, Mujniks
Valdmanis, Mujniks I, Travin (fiul 
cunoscutului antrenor),
Semionov, Torban, Korneev, 
nețki, Ozerov, Abașidze, Minașvili.

După succesul înregistrat duminică 
seara în fața reprezentativei R.P.F. 
Iugoslavia, echipa R. P. Romîne a 
mai făcut cîteva antrenamente, iar 
azi pleacă spre Moscova. Lotul este al
cătuit din : Folbert, Ned'eff, Fodor, No- 
vacek, Popovici, Nedelea, Nosievici, 
Costescu,. Ganea, Cr. Popescu, Cucoș, 
Caragheorghe. Antrenor: prof. C. 
Herold.

Avînd de înfruntat o echipă puter
nică, în fața căreia a obținut o sin
gură dată un rezultat favorabil (1957 
la București), baschetbaliștii romîni 
vor trebui să lupte cu toată energia 
pentru a ne reprezenta țara cu cinste. 
Noi sperăm că nu vor precupeți nici 
un efort pentru a avea o comportare 
cit mai bună, pentru a realiza un 
rezultat onorabil.

este alcătuit
II, Zubkov,

Bocikariov,
Studc-

rezultatele tehnice : 
0—1, Alcxandreseu-

Avantajul de. doua puncte al gazde
lor, aslfel obținut, n-a mai fost modi
ficat de rezultatele ultimelor partide. 
Șahiștii iugoslavi au redus la un mo
ment 
care 
criză 
ceea 
gînd
Ultimele două partide s-ru 
miză : Vospernik-Alexandrescu 
mer-Grosek.

Astfel, scorul turului II a 
5—2 în favoarea șahiștilor
iar rezultatul general al întîlnirii este 
de <8—6 pentru Constructorul.

•Serie grea pentru juniorii noștri Grecia,

organi-
vreme (Cupa Campio- 

Cttpa Mairano ș.a.). 
masculină a Uniunii 
alcătuită din jucători

Reprezentativa masculină de bas- 
et a R. P. Romîne susține duminică 

luni două întîlniri cu redutabila 
irezerrtativă a Uniunii Sovietice, 
npioană a Europei. Despre valoa- 
i baschetbaliștilor sovietici vorbesc 

primul rînd excepționalele perfor- 
înțe înregistrate de-a lungul anilor, 
hipa U.R.S.S. a cîștigat majorita- 
i edițiilor campionatelor europene, 
i clasat pe locul secund la olim- 
idele din 1952 (Helsinki) și 1956 
ielbourne), iar echipele de club sau 
ecționate de orașe au cucerit prî- 
il loc în toate competițiile 
le în ultima 
or Europeni, 
prezentativa 
-vietice este

o foarte btină pregătire tehnică și 
:tică, dotați cu excepționale calități 
ice. Baschetbaliștii sovietici prac- 
ă un joc superior, în care calită- 
s tehnice și fizice sînt splendid un
dite pentru realizarea unor combi- 
ții tactice eficace. Echipa Uniunii 
ivietice joacă simplu, sobru, iar ac- 
mile sînt decise și încheiate, în 
ijoritatea cazurilor, cu înscrierea de 
inele. Jocul pozițional, cu pivoți 
ilți (Kruminș 2,18 m, Mujniks II 
>4 m, Zubkov 2,04 m) este alternat 

pătrun 'eri rapide și cu aruncări 
ecise de la semi-distanță și dis- 
iță.
In meciul cu reprezentativa țării

că Turneul
U.E.F.A. (fost

Așa dar s-a stabilit 
Internațional de Juniori 
F.I.F.A.) se va desfășura în R.P. Bul
garia, între 28 martie și 10 aprilie. 
Organizarea acestei a XlI-a ediții a 
tradiționalei întreceri a juniorilor din 
Europa a fost încredințată forului de 
specialitate bulgar la cererea acestuia 
— după ce în prealabil fusese oferită 
și refuzată de federațiile cîtorva țări 
occidentale (Franța, Belgia) din mo
tive... financiare (un asemenea tur
neu al cărui scop este apropierea din
tre tinerii sportivi din țările europene 
pretinde sacrificii materiale, ceea ce 
în apus nu se obișnuiește...).

ECHIPELE PARTICIPANTE
Amănunte în legătură cu noua edi

ție a Turneului se cunosc: cele 18 e- 
chipe înscrise au fos't împărțite în 
patru grupe (două de cîte patru și 
două de cîte cinci formații reprezenta
tive de țări); jocurile din cadrul se
riilor se vor disputa la 28 și 30 
martie, 1, 3 și 5 aprilie; în turneul

cîștigă- 
se vor

• Din nou față tn față cu 
lui nostru

final se vor califica echipele 
toare de serii; în semifinale 
întîlni cîștigătoarele seriilor A și O,
B și D. Ceea ce urmează să fie sta
bilit sînt orașele în care se vor dis
puta meciurile, precum și programul 
jocurilor (care va fi alcătuit la 14 fe
bruarie la Paris, într-o ședință spe
cială a comisiei de juniori din cadrul 
U.E.F.A.).

Un fapt interesant: la ediția a XH-a 
participă exact aceleași țări care au 
luat parte și la ediția a XI-a, desfă
șurată anul trecut în Luxemburg, 
Belgia, Franța și R.F. Germană. Nu
mai că sorții au decis alte serii, fără 
să evite însă reîntîlnirea anumitor 
reprezentative.

VECHI CUNOȘTINȚE

Iată, de pilda, scria din care face 
parte echipa noastră reprezentativă. 
Cu Grecia și Turcia am jucat și în 
Luxemburg (R.P. Ungară și Olanda 
au completat atunci numărul de

Campionatul republican de hochei pe gheața
(Urmare din pag. l-a)

pacă cu ritmul de joc al celor 
Voința, dar încetul cu încetul 

ne pe picioare și inițiază o serie 
iuni ofensive foarte periculoase, 
lătul unei asemenea acțiuni, 
iri egalează în min. 7. 
ia mult timp și fundașul Kovacs 
■inanto) marchează printr-un șut pu
nic de la treime. Ultimele minute 

■ reprizei sînt disputate într-un a- 
vârât iureș, în care este de subliniat 
uși, tendința — plăcuta — către un 
: bine orientat tactic. Voința atacă 

insistență și profitînd de cîteva 
itări ale apărării dinamoviste înscrie 

trei ori prin Szabo II (min. 14, 
Și 17).

Repriza a Il-a a fost caracterizată 
asemenea printr-o luptă înverșu- 

F'. Ambele echipe au o serie de o- 
zii favorabile de a marca, dar... 
:>rul reprizei se menține alb. Ultima 
rțe a jocului a fost de-a dreptul 
sionantă. După ce tot Voința tnar- 
.ează prin Andrei (scorul a devenit 
Iun 5-2) dinămoviștii atacă cu ul
eiele resurse. La capătul unei acți- 
i personale Nașca reduce handica- 
l la 5-3, pentru ca imediat Incze II 

marcheze și el : 5-4. Deși atacă 
trombă, dinămoviștii nu mai pot 

Scrie. Jocul se încheie cu 5-4, scor 
re consfințește o meritată victorie 
tinerilor jucători din Miere a Cine.

de 
se 
de 
La 

Szat- 
Nu trece

5GGRESVL GHEOSGHIENl-DiJiÂMO
?•. MUREȘ 5—3 (1—1, 2—1, 2—1)

în toate partidele anterioare. Dina- 
moviștii, încă neprogătiți pentru a pu
tea susține jocuri atît de grele în
tr-un interval atît de scurt, au fost, 
de fapt, victima propriei lor risipe 
de energie din meciul susținut marți 
cu Voința.

Ga aspect general partida n-a fo&t 
atît de dîrz disputată, ciît ați fi ten
tați să credeți citind evoluția scoru
lui. Progresul a dominat mai mult, 
a patinat în viteză și a avut nume
roase ocazii de a marca.

In primia repriză, scorul este des
chis de dinamovistul Varga, dar chiar 
în același minut Almasi II egalează. 
In a doua repriză superioritatea Pro
gresului a fost evidentă, dar în plină 
dominare ei primesc un gol marcat 
tot de Varga. Golul nu schimbă cu 
nimic însă aspectul partidei, pentru 
că Bailla egalează imediat, iar Fodor 
urcă scorul la 3—2. In ultima parte 
a jocului, în min. 46, Nașca egalează 
printr-un șut de la distanță, dar după 
trei minute portarul dinamovist, dr. 
Biro — care pînă atunci apărase ex
celent — greșește scăpînd pucul 
pe sub crosă și Balta reia în poarta 
goală. In min. 54 s-a marcat ultimul 
gol (Almasi I). După părerea noastră 
însă acesta n-a fast gol, pentru bunul 
motiv că pucul șutat de Almasi I 
n-a intrat în poartă, ci a lovit bara 
laterală și de acolo a revenit în 
teren. Arbitrul de poartă semnalizînd 
însă gol, arbitrilor întîlnirii nu le-a 
mai rămas altceva de făcut decît să-l 
acorde, scorul devenind : 5—3.

T.chioa din Gheorghieni a produs 
ri o mare surpriză, atît prin 
îria obținută și care este pe deplin 
erilată. cît mai ales prin jocul preș-' 
t mai combativ și mai eficace decit

vic CC.A.—VO1HJA M. CIUC E—0
(3—0, 1—0, 1—0)

deplin meritată chiar și la acest scor. 
Voința în schimb a fost total ineficace 
în atac și, față de celelalte jocuri, a 
arătat o penetrabilita.te în apărare. 
La acest 
jocul în 
rapid al 
știut să 
cele mai _ . ..
Prima repriză, care a fost cea mai 
frumoasă, a fast caracterizată prin
tr-un joc echilibrat, în ciuda faptului 
că în această parte C.C.A. a înscris 
cele mai multe puncte (Peter min. 6. 
Măzgăreanu min. 7 — la capătul unei 
acțiuni colective de toată frumusețea 
și Zografi min. 19). Celelalte reprize 
au fost mai puțin dinamice și mai 
puțin spectaculoase. C.C.A. a mai In
serts două goluri prin Peter (min. 27) și 
Ganga (min. 57). De menționat că 
în această partidă arbitrii nu au dic
tat decit o singură penalitate de 2 
min. și aceasta pentru faptul că 
Pușcaș — portarul C.C.A. — a ținut 
pucul mai mult de 3 sec.

Astăzi și mîine cele patru echipe 
au zile de odihnă. Prilej bine venit 
pentru refacerea forțelc-r după parti
dele susținute pînă acum. Returul 
turneului fina! programează cele trei 
etape: sîmbătă (Voința — Progresul. 
C.C.A.—Dinamo), duminică (C.C.A.— 
Progresul, Voința — Dinamo) și luni 
(Progresul — Dinamo, C.C.A. — Vo
ința).

Iată acum clasamentul campiona
tului pe 1958 la

fapt a contribuit desigur și 
continuă mișcare și foarte, 
jucătorilor militari care au 
se demarce șf să-și creeze 
favorabile ocazii de șut.
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Jucînd mai bine, mai r organizat, echi
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Intîlnirea internațională de șah 
tre echipele Constructorul și Jesenice 
(R.P.F. Iugoslavia) a început sub 
semnul unei serii întregi de rezultate 
surpriză. Bucureștenii, care prezentau 
o formație deosebit de puternică, au 
suferit la primele trei mese înfrîngeri 
neașteptate, ceea ce a făcut ca scorul 
primului tur să fie favorabil oaspeți
lor (3—4). Iată 
Ciocîltea-Kecevar
Vospernik 0—1, Drimer-Grosek 0—1, 
Soos-Simcic ț—0, Pavlov-Korosek 
1—0, Stanciu-Strumbl '/2—’/2, Alexan
dra Nicolau-Loiska Pongrsc */>—’/2. 
De remarcat că Soos a cîștigat după 
întrerupere un final dificil, cu multe 
subtilități.

Aseară, în returul întîlnirii, jucătorii 
Constructorului au luptat cu mult mai 
multă ambiție, reușind să egaleze încă 
din primele ore de joc. La capătul a 
33 mutări Soos l-a întrecut din nou 
pe Simcic, Pavlov a cîșugat dama și 
apoi partida cu Korosek, iar tînăra 
jucătoare Alexandra Nicolau a făcut 
din nou dovada calităților sale, între- 
cîndu-și adversara într-o partidă bine 
condusă tactic.

Turcia și Anglia • Pregătirile lotu-

cinci). In ambele jocuri, echipa noastră 
(care pînă la urmă și-a impus supe
rioritatea și a ajuns în turneul final) 
a avut sarcini dificile. Cu Grecia, de 
altfel, cu care s-a întîlnit în primul 
meci al turneului și deci nu i-a cu
noscut valoarea și caracteristicile, 
formația noastră a pierdut cu 1-0, 
iar cu Turcia a terminat la egalitate 
(0-0). Cu Anglia ne-am întîlnit în 
semifinale și am pierdut la mare luptă 
cu 1-0, după un joc desfășurat de la 
egal la egal. Italia nu ne-a fost ad
versar în edițiile desfășurate pînă acum 
din 1955, cînd am participat pentru 
prima dată la acest turneu.

Interesant că dintre foștii noștri ad
versari, un singur jucător grec mai 
are drept de joc la viitoarea ediție 
a Turneului: Skordos. în schimb, din
tre englezi t 
jucători: portarii Smart 
fundașul Wileman, 
înaintașii Tindall, 
(toți

mai pot participa șapte 
t și Reader, 

halful Moore și 
Bridges și Scott 

născuți în 1941).
PREGĂTIRILE NOASTRE 
juniorii noștri îi așteaptă o mi- 
grea la viitoarea ediție a Tur-

i

dat handicapul prin Strumbl, 
l-a întrecut pe Stanciu (în mate 
de timp), dar imediat după a- 
Ciocîltea a refăcut scorul cîști- 
prin atac de mat la Kocevar. 

dat re- 
și Dri-

fost de 
români.

Pe 
siune 
noului, unde trebuie să confirme buna 
impresie lăsată în Luxemburg. „Acolo 
— ne-a spus antrenorul federal pentru 
probleme de juniori, Traian Ionescu — 
echipa noastră a avut o comportare 
meritorie, ocupînd locul 4 în clasa
mentul generai. Rezultatele obținute ne 
obligă însă. Trebuie să avem în viitor 
aceeași comportare frumoasă. Noi am 
început de mult pregătirile și am pro
movat în lot elemente noi pe care 
le-am și încercat în meciurile interna
ționale de anul acesta. Dar mai sînt 
multe de făcut pentru că — după 
cum a rezultat din controalele făcute 
pe teren — nu toate colectivele și clu
burile sportive privesc cu aceeași se
riozitate problema juniorilor. La Cara
cal, de pildă, am reținut citevi ele
mente dotate cu mult talent (T. Dana, 
I. Bogdan, I. Pîrvulescu, V. Jianu, C. 
Mincă etc.) de care nu se ocupă 
însă nimeni. Pe de altă parte, Zanca 
de la Gaz Metan Mediaș joacă fun
daș în echipa națională, dar în esin- 
pa lui este folosit ca... extremă stînga, 
iar Fr. Șchiopu (Olimpia Reșița) nu 
are posibilitatea să se antreneze în 
mod corespunzător. Or, pregătirea 
juniorilor talentați sau a selecționa- 
bililor trebuie să cadă în sarcina an
trenorilor din colective și cluburi. Ei 
trebuie să organizeze antrenamente 
temeinice, pe lingă faptul că au da
toria să caute în continuu elemente de 
valoare printre copii, cărora să Ie 
asigure o pregătire atentă. In inte
resul lucrărilor de selecționare este 
absolut necesar ca antrenamentele e- 
chipelor de juniori să înceapă în ju
rul datei de 10 ianuarie. In felul aces
ta și insistînd mult asupra juniorilor 
susceptibili de selecționare ver ajuta 
în mod concret și în mare măsură 
alcătuirea și omogenizarea unui bun 
lot reprezentativ, în perioada dinain
tea plecării în R.P. Bulgaria".

Convorbire a . telefonică pe care ani 
avut-o luni noaptea cu Ferara (loca
litate situată la 500 km. de Roma) 
ne-a produs, cum era firesc, dezamă
gire : boxerii noștri pierduseră și
cea de a doua întîlnire cu pugiliștii 
italieni. Astăzi sîntem în măsură să 
dăm cîteva amănunte în legătură cu 
partida de la Ferara. Opinia gene- 
tală este că, deși au pierdut, boxerii 
romîni au făcut o figură frumoasă. 
Dacă la Roma se comportau la fel de 
bine ca la Ferara, victoria putea fi 
de partea noastră. Cîteva exemple: 
Mircea Dobrescu (învins la Roma) 
a produs la Ferara o impresie exce
lentă. Acționînd cu o viteză debor
dantă, caracteristică, el a cîștigat 
net toate cele trei reprize în com
pania Iui Cavoli. Mezinul e.-hipei 
noastre, Iosif Mihalic, a cîștigat de
tașat și cea de a doua întîlnire, de 
data aceasta cu rutinatul Piovesani 
— participant la campionatele euro
pene de la Fraga. Foarte bine s a 
comportat și C. Dumitrescu, deși 
juriul l-a „văzut" învingător pe A- 
dani. Reprezentantul nostru a făcut 
în primele două reprize o adevărată 
demonstrație de box în fața lui Adani, 
pentru care publicul l-a ovaționat în 
repetate rînduri. Spectatorii au pro
testat vehement împotriva deciziei, 
care l-a privat pe boxerul romîn de 
o victorie meritată. O întîlnire dra
matică au furnizat în continuare semi- 
mijlocii Linca și Rossi. In prima re
priza romînul a recepționat o puter
nică dreaptă la bărbie și a fost tri
mis la podea. In schimb, în repriza 
a doua și a treia, Linca și-a revenit 
total, refăcînd aproape întreg handi
capul. Surprinzătoare este înfrînge- 
rea lui Negrea. El a dat semne vădi
te de oboseală, mai cu seamă în re
priza a treia.

In general, boxerii noștri au fost 
surprinși de vigoarea pugiliștilor 
italieni, a căror principală armă a 
fost combativitatea. La aceasta tre
buie adăugat și faptul că boxerii 
italieni au dovedit un grad de pregă
tire tehnică foarte bun, mai cu seamă 
in meciul de la Ferara unde au folo
sit o altă garnitură cu excepția 
„greului" Mastegin.

Fără discuție că întîlnirile din 
Italia, deși ca scor ne-att fost ne
favorabile, vor ajuta federația noastră 
de specialitate să elimine anumite 
defecțiuni în munca de pregătire a 
boxerilor noștri fruntași și să ducă 
o politică mai curajoasă de depistare 
și de promovare a elementelor ti
nere, talentate.

^STORÎIW,
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