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Uniunea Sovietică a lansat 
rachetă cosmică in direcția lunei
MOSCOVA 3.1. (AGElRPRES) TAS.S transmite: următorul comunicat cu 

.ivire la lansarea unei rachete cosmice în direcția lunei:
La 2 ianuarie a fost lansată în U.R.S.S. în direcția lunei o rachetă cos

mică. Conform programului stabilit racheta cosmică cu mai multe trepte a 
ieșit pe traiectoria de înaintare în direcția lunei.

Continuîndu-și înaintarea racheta a trecut peste frontiera de Est a Unl- 
';i Sovietice, peste insulele H-away și își continuă drumul deasupra Ocea- 

, lui Pacific, îndepăntindu-se rapid de pămînt.
La 3 ianuarie, ora 3,10 (ora Moscovei) racheta cosmică, înaintînd spre 

lună, va trece deasupra regiunii de sud a insulei Sumatra, aflîndu-se la o 
distanță de aproape 140.000 km. de pămînt. Conform calculelor prelimi- 

ire. care sînt precizate prin observații dnnecte, la 4 ianuarie 1959, în jurul 
orei 7, racheta cosmică va ajunge în regiunea lunei.

Ultima treaptă a rachetei cosmice, care cîntărește 1.472 kg. fără com- 
bustibil, este prevăzută cu un aonteiner special, în interiorul căreia se află 

iratele de măsurat necesare efectuării observațiilor științifice.
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Cuvîntarea tovarășului CHIVU STOICA 
rostifă la posturile noastre de radio

Primului secretar al Comitetului Central al Partidului. 
Muncitoresc Romîn

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii 

Populare Romine 
Tovarășului CHIVU STOICA 

Președintelui Prezidiului Mărit Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine 
Tovarășului I. GH. MAURER

cu pr Anului Nou

București
Dragi tovarăși,
In numele Comitetului Central ai Partidului Comunist al Uniunii So- 

ice, al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și al Consiliului de 
niștri al U.R.S.S. vă felicităm călduros pe d-voastră și întregul popor 
nin cu prilejul Anului Nou. Poporul sovietic se bucură sincer că în anul 
e a trecut poporul romîn, sub conducerea Partidului Muncitoresc Ro- 
«, a obținut însemnate succese în construirea socialismului, în ridicarea 
lăstarii sale. Ne exprimăm convingerea că prietenia frățească și colabo- 

roa între popoarele țărilor noastre se vor dezvolta mereu și în viitor în 
resttl întăririi continue a familiei unite a popoarelor lagărului socialist.
Dorim din tot sufletul poporului fraite romîn noi succese în măreața 

. 'ă a construcției socialiste, în lupta pentru menținerea și consolidarea 
a în întreaga lume

N. IIRUȘCIOV 
K. VORO.ȘILOV

Tovarășului N. S-. HRUȘCIOV
Prim-secretar al Comitetului Central al P.C.U.S. 
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului K. E. VOROȘILOV
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Moscova
J Dragi tovarăși,

Cu ocazia Anului Nou vă transmitem călduroase felicitări din partea 
I tpoporului rornin care se bucură din toată inima de succesele remarcabile 
obimute de poporul sovietic, sub conducerea P.C.U.S., în opera de construire 
a comunismului.

Poporul nostru dă o înaltă prețuire relațiilor de colaborare frățească 
«u.i.e popoarele noastre și-și manifestă hotărârea de a întări continuu prie
tenia dintre Republica Populară Romînă și Marea Uniune Sovietică care ne 
tordă un ajutor neprecupețit în construirea vieții noi, socialiste.

Urăm poporului frate sovietic, gloriosului Partid Comunist al Uniunii 
' -(etice, Guvernului Sovietic și dv. personal, noi succese în realizarea niă- 

dor sarcini ale construirii comunismului, în lupta pentru pace în lumea 
>ojă.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Prîm-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn 
CHIVU STOICA 

Președintele Consiliului de .Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 
ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare 

Romîne

u cce s, în
Prima filă din calendar: 1 Ianuarie 
9Un nou an "e"-a trecut pragul 
-jinchetul vesel a.1 paharelor, 
ria entuziastă _ ____ Ț_.

■ de optimism, pășim acum odată 
„noul născut", 1959, spre celălalt 

iar al acestui an. Oaspetele drag 
fost întîmpinait pretutindeni în ora- . 
> si satele patriei cu mesele în-: 

cu bucate bogate și paharele 
Dar. în intîmpinarea lui s-a-u ’ 

:!ț;.it ca o cunună și gîndurile noas-1 
e cutezătoare, pline de încredere în/ 

4 viitor. In noaptea aceea, odată ouj 
■ bilanțul înfăptuirilor de pînă acum,( 
Bnî-am gîndit eu toții la cele ce le mai J 
Ița-em încă de îndeplinit, la drumul 

rnnos pe care merge poporul nostru lia uc 
conducerea înțeleaptă a Partidu-f tonal" în rîndul 

Ț . spre culmile însorite ale socialis-/ 
; toi. In această imagine atotouprin-l 

oare care simbolizează încrederea / 
- ntită a poporului nostru în vii-^ 

ni său tot mai bun, regăsim privi-7 
* înflăcărată, plină de cutezanță a\ 
.irului furnalist de la Hunedoara,? 

în noaptea Anului Nou a ve- 
Ijjheal- flacăra furnalului, a colectivis- 

;in satele dobrogene care a ri- 
-i plosca plină pentru rodul bo- 

zat a, ogoarelor înfrățite. Și, parcă 
®re-.âsi.n aevea surâsul cald și plin 
* < ;; ,-anță al țesătoarei care-cu rrainij

c ie își leagănă copilul cu bujorii tive celebre. Pe primul loc în rîndul

în
a mesenilor și,

Cu prilejul Anului Nou, tovarășul Chivu Stoica, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.R„ președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, a rostit 
în noaptea de 31 decembrie 1958 la posturile noastre de 
radio, următoarea cuvîntare:

Tovarăși și tovarășe, cetățeni și cetățene.

Ne aflăm în pragul Anului Nou, al 154ea an, de cînd 
poporul nostru a devenit stăipîn al propriului său destin. 
In anul care s-a sfîrșit, pe întinsul țării noastre s-au înălțat 
noi fabrici, uzine, sonde, centrale electrice, locuințe, școli 
și spitale, s-a lărgit și s-a consolidat sectorul socialist al 
agriculturii, s-a îmbunătățit traiul oamenilor muncii de la 
orașe și sate. înfăptuirile rodnice ale acestui an sînt re
zultatul muncii creatoare a eroicei noastre clase munci
toare, a harnicei țărănimi muncitoare, a oamenilor de cul
tură, legați de popor. Ele sînt rodul politicii marxist- 
leninrste a partidului nostru, care conduce eu mină sigură 
poporul muncitor pe drumul socialismului.

Succesele pe care le-am obținut au cerut poporului 
nostru muncitor eforturi susținute, abnegație și elan pa
triotic în lupta pentru înfringerea greutăților, inerente 
perioadei de mari transformări soci al-economice și de lichi
dare a înapoierii în care a fost ținută țara noastră de 
burghezie și moșierime. însuflețiți de victoriile repurtate, 
încrezători în vjitorul luminos al patriei noastre, strins 
uniți în jurul partidului și guvernului, oamenii muncii vor 
manilesta și în anul care vine același avînt creator în 
lupta pentru îndeplinirea planului de stat pe anul 1959, 
pentru traducerea în viață a sarcinilor mărețe pe care par
tidul nostru le-a pus în fața poporului.

Ne apropiem tot mai mult de acel stadiu de dezvoltare 
cînd rezultatele eforturilor noastre vor fi și mai evidente, 
asigurând un nivel tot mai ridicat al bunăstării materiale 
și culturale a tuturor celor ce muncesc.

Trecînd în revistă realizările obținute de poporul nostru 
în anul ce s-a scurs, ne bucurăm totodată de marile reali
zări ale popoarelor frățești din Uniunea Sovietică și din 
celelalte țări ale lagărului socialist. Realitatea vie, în
făptuirile materiale și spirituale ale sistemului socialist LA MULȚI ANI!

mondial demonstrează în fața întregii lumi superioritatea 
socialismului asupra capitalismului.

In lumea capitalistă noul an începe pentru oamenii 
muncii sub semnul fenomenelor tot mai acute ale crizei 
economice, sub semnul devalorizării și inflației, al agravării 
șomajului, al atacului reacțiuiiii împotriva liber tăi. lor de
mocratice; lupta oamenilor muncii pentru interesele lor 
vitale, pentru democrație și progres social capătă o am
ploare și o intensitate tot mai mare.

Poporul nostru este doritor de pace și știe că această 
năzuință a sa este împărtășită de toate popoarele lumii. 
Popoarele vor să fie eliberate de povara goanei înarmări
lor și a chelttrieltlor militare, de primejdiile grave ale po
liticii „pe marginea prăpastiei", dusă de agresorii impe
rialiști, dornici să cotropească păminduri străine, să sub
juge alte popoare, să le răpească independența națională 
și dreptul de a dispune de soarta lor.

Succesele însemnate obținute de popoarele iubitoare de 
paoe în anul 1958 justifică convingerea noastră, că anul 
care vine va fi anul unor noi biruințe ale forțelor păcii, 
care sînt în măsură să împiedice orice tentativă a cercuri
lor imperialiste, îndreptată împotriva păcii și securității 
popoarelor.

Umăr la umăr cu celelalte țări ale lagărului socialist 
în frunte ou Uniunea Sovietică, laolaltă cu toate forțele ce 
luptă pentru pace, Republica Populară Romînă își va aduce 
și pe viitor contribuția activă la rezolvarea celei mai arză
toare probleme a timpului nostru — asigurarea unei păci 
trainice în întreaga lume.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, ai guvernului Republicii Populare Romîne, al Pre
zidiului Marii Adunări Naționale, urez din toată inima oa
menilor muncii din patria noastră, bărbați, femei, tineri, 
care muncesc cu dragoste și devotament în uzine și fabrici, 
în mine, pe ogoare, în instituții și lăcașuri de cultură, noi 
succese in activitatea lor, în lupta pentru construirea so
cialismului, pentru propășirea țării și fericirea poporului, 
pentru pace în lumea întreagă, și Ie adresez tradiționala 
urare a poporului nostru:

A luat sfîrșit campionatul republican de patinaj viteză

Timpul nu a fost îngăduitor cu fi- 
naliștii campionatului republican de 
patinaj viteză pe anul 1958. Din cauza 
capriciilor vremii,sportivii au fost ne- 
voiți să-și mute în ultimul moment 
locul de desfășurare al întrecerilor de 
la Miercurea Ciuc pe lacul din sta
țiunea de odihnă Tușnad. „4 fost o 
adevărată „vînătoare" de gheață 
ne spunea antrenorul federal lori 
ioveanu. Faptul că am reușit 
desemnăm campioni ruirpai la 
două probe d:n fiecare categorie 
stituie totuși un mare succes, la 
a contribuit foarte mult și corpul de 
arbitri. Aceștia au lucrat cu multă 
operativitate.

Prima evoluție a viteziștilor, deși a 
avut loc pe o gheață moale și cu aspe
rități, a prilejuit totuși unele constatări

1958
rînd, majo- 

prezentat la 
aecît mulțu- 

(Recolta), 
Tg. Mureș),

îmbucurătoare. In primul 
ritatea concurenților s-au 
un nivel tehnic mai mult 
mitor. Magdalena Udrea 
Eva Farcaș (Alimentara _ 
Gheorghe Catona, Titus Sarea (Știin
ța Cluj) și Zolt an Szekely (Alimen-

ne

(Continuare în pag. 8)

vieții în obraz, privirea înflăcărată 
a sportivului ou trupul bronzat 
mîngîierea soarelui...

Prima zi de muncă din noul an

noul an!

în

•..’•■■ft

Magdalena Udrea (Recolta') campi
oană a R.P.R. la proba de 1500 m.

A fost dat publicității rezultatul 
> anchetei întreprinse de agenția araeri- 
Jcană de știri „United Press Interna- 
-F—... .î..d„l redacțiilor ziarelor 
/ de sport, pentru desemnarea celor mai 
1 buni sportivi ai anului 1958. Au luat 
? parte la această anchetă 61 de re
dacții de sport din 20 de țări.

Pe baza clasamentului întocmit, CEA 
(MAI BUNĂ SPORTIVA A ANULUI 

’ 1958 A FOST DESEMNATA ATLETA 
z ROMINA IOLANDA BALAS, RE- 
4CORDMENA MONDIALA LĂ SARI- 
JTURA ÎN ÎNĂLȚIME. In clasamentul 
A general, atleta noastră întrece pe 
/ înotătoarele australiene Use Konrads 
Își Dawn Fraser, pe tenismana ameri- 
f cană Althea Gibson și pe alte spor-

sportivilor a fost ales atletul Herb 
Elliot (Australia) recordman mondial 
la 1500 m. și t m’1: .

Comentînd rezultatele anchetei, tex
tul transmis de agenția U.P.I. sub-Xal;.1, .1 Mureș) au arătat un progres 
liniază: „...Prima și singura femeie/y.1 îndeoseoi in tehnica alergăm 
în rândul celor mai buni zece sportivi j111 pnie dreaptă. De asemenea, spe- 
ai anului este săritoare-a în înăl’imeccmliștii au fost impresionați de com- 
romînca lolanda Balaș, care aproape Jportarea juniorilor V!ad Olteanu 
în fiecare lună a sărit tot mai sus,S (Dinamo București) și ton Csedo (Re- 
ridicînd recordul mond al de la l,78^cotta m. Ciuc), care prin tehnica și 
"‘Desernntrfde către presa mondia- )stilul lor eleSant s'au afirmat ca au
lă a lolandei Balaș drept cea mai yentice speranțe ale patinajului nostru, 
bună sportivă a anului 1'958 este încă/Juniorul dinamovist a realizat pe 500 
o confirmare a valorii excelentei noa
stre atlete și reprezintă totodată un 
succes pentru întreaga mișcare de cul
tură fizică din țara noastră.

jrn. 54,2, timp care l-ar fi clasat la 
t seniori pe locul 8, înaintea unor aler- 
[gători rutinați. Rezultate promițătoare

au înregistrat și juniorii Carol Com- 
jatszegi (Știința Cluj), Viorel Tomescu, 
Ana Cloțan (Dinamo Buc.) și Mu
gur Macrin (Dinamd Buc.). Aceste 
elemente talentate trebuie 
și îndrumate cu cea mai i 
|ie.

In schimb, cunoscuții 
bucureșteni Vasils Oprea și Vladimir 
Bulat au arătat scăderi în tehnica a- 
Jergării. Se pare- că antrenamentele 
făcute de ei pe p'âtinoand artificial nu 
au putut suplini condițiile specifice de 
pregătire în acest gen de întreceri. 
Concurenții de la Dinamo Orașul 
Stalin, Progresul Cluj și Dinamo Tg. 
Mureș au absentat de la această com
petiție, deși în prealabil își anunța
seră participarea. Oricare ar fi moti
vul, neparticiparea tor constituie o 
notă proastă pentru colectivele res
pective.

Iată rezultatele:

: urmărite 
ntare aten-

patinatori

I. Eva Farcaș, 
sec.; 2. Magv 

Lucia Curt

SENIOARE, 500 m: 
campioană R.P.R. 59,8 
dalena Udrea 60,3 ; 3. 
(Constr. Buc.) 63,2. 1500 m: 1. Mag
dalena Udrea, campioană ~
3:09,9; 2. Eva Farkaș 3:10,2; 3. Lu
cia Curt 3:12,9. SENIORI 500 m: L 
Gh. Katona, campion R.P.R. 47,04 sec.: 
2. Titus Sarea 47,08 ; 3. Anania Givilî- 
gian (Constr. Buc.) 49 sec. 5000 m: l. 
Titus Sarea, campion R.P.R. 9:26,2 ; 2, 
Zoltan Szekelv 9:28,2; 3. Gh. Catona 
9:35,5.

JUNIOARE 17—18 ani, 500 
1. Ana Cloțan 1:10,8; 1500 m: 1. Anal 
Cloțan 3:49, 2. JUNIORI 17—18 ani, 
500 m : 1. I. Csedo 56,4 sec. 3000 m: 
1. I. Csedo 6:37,2. JUNIORI 15—ÎS
ani, 500 m: 1. VI. Olteanu 54,2. 
1500 m: 1. H. Chelaidite (Dinamoi 
Buc.) 3:05,8. JUNIORI 14 ani, 300mi 
1. V. Tomescu 37,8, 1000. mi 1. V, Tcj» 

mescu 2:09,6.

R.P.R.

m:



Initiative lăudabile !n organizarea 
întrecerilor din cadrul Spartachiadei

La sfirșit de an

întrecerile celei de a 
Spartachiadei de iarnă 

din ceîer mai îndepărtate colțuri

lV-a ediții a 
a tineretului 

sînt în plină desfășurare. Vești sosite 
din cele mai îndepărtate colțuri ale
țării vorbesc despre entuziasmul cu
care tineretul ia parte la întreceri, 
despre dîrzenia cu care concurenții 
își dispută întîieitiatea, despre interesul 
pe care îl stîrnesc pretutindeni con
cursurile din cadrul Spartachiadei.

Organizarea întrecerilor Spartachia
dei de iarnă a prilejuit promovarea

«nor
o parte, au- contribuit la buna desfă
șurare a 
parte au 
tului. Ne 
teresanta
ganizare a Spartachiadei din regiunea 
Timișoara, k.are după cum ne relatează 
corespondentul nostru regional, AI. 
Gross, a inițiat organizarea unor 
„Duminici sportive" ale Spartachiadei. 
In diferite comune ale regiunii Ti
mișoara s-au desfășurat cu regulari
tate asemenea întreceri, în'organiza
rea cărora un real sprijin l-au dat și

frumoase inițiative, oare, pe de

concnrsurilor, iar pe de altă 
ajutai) la popularizarea spor- 
referim, printre altele, la in- 
inițiativă a comisiei de or-

colectivele sportive din orașele regiu
nii. Aceste colective sportive au de
plasat echipe model, care au făcut 
demonstrații sau au susținut întreceri 
amicale cu formațiile din comunele 
respective. Pe de altă parte, sportivii 
și activiștii sportivi prezenți în co
mună au dat o mînă de, ajutor în or
ganizarea întrecerilor din cadrul Spar
tachiadei, cafe s-au desfășurat intr-un 
cadru festiv, înebeindu-se cti frumoase 
rezultate, mai ales în ce privește popu
larizarea sportului în rîndurile oame
nilor muncii de la sale. Experiențele 
făcute în comunele Dorobanț (raionul 
Arad), Vălișoara și Margina (raio
nul Caransebeș), Lenauheim (raionul 
Jimbolia), Periam (raionul Sînnio 
laui Mare), Biled (raionul Timișoara) 

probat eficacitatea acestei metode 
muncă. La concursurile organizate 
aceste comune au luat parte suie 
conouren.ți, care, întreeîndu-se ală

turi de sportivii veniți de ia orașe, 
sportivi cu o pregătire superioară, au 
putut să învețe mulț, să cunoască 
mai bine mijloacele pentru ridicarea 
măiestriei sportive.

Așa după cum spuneam mai înainte, 
exemple despre promovarea unor ini 
țiative menite să contribuie nu numai 
la buna organizare a întrecerilor Spar- 
tațhiadei, ci și la popularizarea și 
consolidarea activității sportive sînt 
multe. Ele confirmă faptul că Spar- 
tachiadele, pe lingă faptul că mobili
zează sute de mii de tineri în fru 
mOase întreceri sportive, au devenit 
azi adevărate „școli organizatorice" 
pentru colectivele sporth-e. Ele con
tribuie atît la atragerea tineretului 
în sport, cît mai ales la întărirea și 
dezvoltarea activității sportive, la con
solidarea colectivelor sportive prin 
creșterea capacității lor organizatori
ce, la popularizarea cu succes a dife
ritelor ramuri de sport.

(c. a.)

DIN ACTIVITATEA T1NARULUI 
COLECTIV CARAIMAN BUȘTENI

Colectivul sportiv Caraiman Buș
teni înființat de curînd pe lîngă fa
brica de hîrlie „1 Septembrie" din 
i.—.— yn prezent aproape 

Pînă la căderea ză
pezii colectivul sportiv s-a îngrijit să 

. procure,' să verifice și să recondițio
neze materialele necesare activilății 
din timpul iernii. In același timp a 
fost reamenajată pîrtia de schi Ca
raiman (pe Valea Albă), ca și cabana 
de lîngă pîrtie. (Victor Zbarcea).

amenajate cu instalație pentru noc
turnă. Pentru copii au fost amenajate 
pe calea Poplacii trasee pentru să
niuțe. (Mircea Vlădoianu 
Frăcea).

și Corne!

localitate are
1.200 membri.

RECOLTA STOICANEȘTI 
STEAGUL DE COLECTIV

SEZONUL DE IARNA LA SIBIU

Competițiile de sală sînt în plină 
desfășurare la Sibiu, in săli poți ve
dea zilnic antrenamente sau con
cursuri de volei, baschet, handbal, 
gimnastică ș. a. Sălile Steaua Roșie, 
Centrul școlar tehnic, Școala de me
serii, Școala de construcții, Școala 
medie Gh. Lazăr, ca și bazinul aco
perit de înot sini folosite la maxi
mum de sportivi, care se pregătesc 
în vederea activității din primăvară. 
Cabanele au fost amenajate, iar com
plexul de la Păltiniș, ca și cabanele 
de la Fintînele, Simbăta și Negoiul 
sînt In așteptarea concursurilor de 
schi. Pîrtiile de schi din Făgăraș și 
anume cele de la Stirti, de 
Sîmbetii, Valea Sărății au 
la punct și sînt gata să 
concurenții.

O vie activitate le este 
și patinatorilor, care vor avea la dis
poziție patru patinoare, dintre care 
două (Steaua Roșie și Luceafărul)

A PRIMIT 
FRUNTAȘ 

( 
In cadrul plenarei consiliului re

gional U.C.F.S. Pitești a fost eviden
țiată activitatea colectivului sportiv 
Recolta Stoicănești din raionul Dră- 
gănești. In acest colectiv se practică 
în mod regulat și organizat atletis
mul, voleiul, oină, fotbalul, trînta, 
șahul, schiul, gimnastica ș: a. Pen
tru numeroasele manifestații sportive 
pe care le-a organizat sau la care 
a participat, ca și pentru activitatea 
depusă în toate domeniile, 
regional U.C.F.S. Pitești a 
colectivului sportiv Recolta 
nești

pe Valea 
fost puse 
primească

asigurată

Un raid prin cluburile și colectivele 
sportive orădene

A devenit tradițional ca la sfîrșitul 
unui an de muncă să se facă analiza 
activității desfășurate. Respeclînd a- 
ceastă tradiție am făcut și noi — în 
ultimele zile ale anului 1958 — un raid 
prin cluburile și colectivele sportive 
orădene pentru a vedea munca depusă 
de sportivii, antrenorii și activiștii 
sportivi din aceste unități, pentru a 
releva aspectele pozitive și a le sem
nala pe cele negative în vederea grab
nicii lor lichidări...

Primul popas: Clubul sportiv Ora
dea. In acest club sportiv funcționea
ză 10 secții: popice, baschet, scrimă, 
fotbal, polo, tenis de masă, tenis de 
cîmp, ciciism, moto și atletism. Cel 
mai bun rezultat a fost obținut de sec
ția de popice, care a cucerit titlul de 
campioană republicană. Secția de polo 
a cărei echipă a cîștigat detașat cam
pionatul categoriei B va fi reprezen
tată în sezonul anului 1959 în cate
goria A.

Alte constatări sînt de ordin negativ. 
Baschetbalistele manifestă multă in
constanță. Prin felul cum s-au com
portat în meciuri, ele au oferit entuziaș
tilor suporteri și clipe de satisfacție dar 
și dezan'tigrre. Fotbaliștii se alia pe 
penultimul ioc în seria I a categoriei 
B. Compartment1 cei mai slab: îna
intarea... Secii de tenis de masa deși 
dispune de două echipe divizionare ret 
s-a putut prezenta la campionat 'I de 
calificare desfășurat la Sa.'m Mare.

Serioase deliciențe manifestă con
ducerea clubului in domeniul ma
nipulării fondurilor. Bazinul acoperit 
ii-a putut fi terminat pentru că fondu
rile au fost gospodărite prost. înainte 
de a se face instalația electrică și alte 
lucrări importante, au fost achizițio
nate ornamente și statui în valoare de 
200.000 lei (!?!). Se pune întrebarea: 
cine răspunde pentru aceste fonduri 
cheltuite nerațional ?

Să ne continuăm raidul... Colectivul 
sportiv Rapid (înființat prin fuziona
rea colectivelor sportive Metalul și 
Gloria C.F.R. Oradea). Jn cele 11 sec
ții pe ramură de sport activează peste

1.300 membri U.C.F.S. Secțiile de șah, 
lupte și fotbal participă la competiții 
republicane, iar altele (popice, atle
tism, tir, tenis de masă, handbal, tu
rism) angrenează în competiții de 
casă, întreceri populare ș.a. un mare 
număr de membri U.C.F.S. Secția de 
lupte — bine îndrumată de antrenorul 
luliu Pantici — are la activ rezultate 
frumoase. De asemenea au obținut re
zultate meritorii membrii secției de 
șah unde activează 6 candidați maeș
tri și 12 jucători de categoria I. Și în 
acest colectiv sportiv „punctul slab" 
îl constituie activitatea echipei de fot
bal. Capitolul spre care trebuie îndrep
tată toată atenția este lipsa de omo
genitate a echipei.

Colectivul sportiv Rapid are o bază 
sportivă bine amenajată, pe care se 
străduiește s-o îmbunătățească din ce 
în ce mai mult.

Consiliul colectivului sportiv Rapid 
trebuie să insiste ansă în mod deose
bit pe mobilizarea membrilor U.C.F.S. 
la marile competiții de mase cum sînt 
Spartachiadele de vară și de iarnă și 
crosurile populare. Pentru aceasta este 
necesară o 
cinilor pe 
Jiului.

Un nou 
Voința. In
tivează următoarele

judiciosă repartizare a sar- 
fiecare membru al consi-

PREOCUPĂRILE COMISIILOR 
GIONALE DIN IAȘI

Comisiile regionale de atletism, 
handbal, tir și tenis de masă din Iași 
se preocupă în perioada actuală de re
zolvarea unor însemnate probleme or
ganizatorice și de instruire. Aceste 
comisii se îngrijesc de organizarea 
mior școli de arbitri. Cursurile școlii 
de arbitri la atletism au început, iar 
zilele acestea se așteaptă să-și încea
pă activitatea și școlile de arbitri la 
handbal, tenis de masă și tir. Preda
rea lecțiilor este încredințată profeso
rilor de educație fizică cu specializa
rea respectivă, antrenorilor și arbi
trilor mai vechi.

(C. Adumitresei)

fotbal, polo, popice, șah, handbal, 
turism, gimnastică, box, tenis de masă, » 
tenis de cîmp, tir, natație și alpinism. 
Reprezentativele colectivului au parti
cipat la toate competițiile prevăzute 
în calendarul oficial. Un succes deo
sebit a obținut colectivul sportiv Vo
ința în mobilizarea membrilor săi Ia 
întrecerile de mase și în organizarea' 
unor interesante competiții populare. 
Pentru randament superior în muncă 
pot fi evidențiați antrenorii : Sonenvirth 
(polo), Ionescu, Lorinez (baschet). 
Spitz (tenis de masă), Reti (gimnas
tică), Mezei (box) ș.a.

Printr-o mai intensă muncă sar pu
tea realiza în acest colectiv mai multi 
membri U.C.F.S. Consiliul colectivului 
sportiv Voința are cuvîntul...

Scurtul nostru raid a luat sfîrșit. 
Concluziile ce se impun sînt evidente: 
acolo unde s-a depus muncă și interes, 
roadele n-au întîrziat să se arate; a- 
colo unde însă s-a cuibărit dezinteresul 
rezultatele sînt, firesc, nemulțnmitoa- 
I*e...  Pentru noul au așteptăm în toate 
cluburile și colectivele sportive o ac
tivitate intenJă care să ridice tot ma; 
sus' prestigiul sportiv al orașului nos-

popas : colectivul Sportiv tril, 
cadrul acestui colectiv ac-

secții: baschet,
ILIE GHIȘA

corespondent

0 iwuă bază sportivă în orașul Pfo^ti

Nu de mult, în orașul P.oești a 
fost inaugurată o nouă și frumoasă 
bază sportivă. Este vorba de arena de 
popice amenajată prin grija colecti
vului spertiv „Petrolul", de pe lingă 
Rafinăria nr. 1.

Sportul popicelor este larg răsphi- 
dit în rîndurile muncitorilor, tehnicie- 
lor și funcționărilor Rafinăriei nr. 1 
și o veche dorință a lor eră aceea de 
a avea în apropierea întreprinderii o 
popicărie, unde 
activitatea a lit

să-și poată desfășura 
jucătorii de popice

numeroșii
să-și ridice măiestria ' 
....................

au la dispozițit Jșj
a ' f

consaerați, cit 
dornici 
aeeet sport. Dorința lor s-a 
Astăzi, în imediata apropiere a rai 
riei muncitorii 
popicărie modernă, cu doua p'Ut.’. 
care se pot organiza în bune. co. 
țiuni numeroase concursuri.

In fotografia noastră puteți ve 
un aspect al acestei frumoase 
sportive.

( fol orația

i
ze

B. CIOBANII)

consiliu! 
acordat 
Stoică-i 

fruntaș./

(

Fia-?

steagul de colectiv
(I. Chilibar și I. Fețeanu)

DUMINICA SPORTIVA 
IN COMUNA VORONA

De 
căra 
toșani) a organizat o reușita dumi-? 
nică sportivă la care au participat? 
90 de tineri și tinere din comună, în-1 
treeîndu-se la fotbal, volei, oină, șahL 
și popice. In caz că vremea va per-i 
mite colectivul sportiv va organizaS 
și alte asemenea manifestații. I

(Virgil Haiu) L

curînd, colectivul sportiv . .„ - 
din comuna Vorona (raionul Bo-t

I i O nrct-1 ti 1-z '.1 f r\ rmiciFt '■

Un nou club sportiv: Dinamo Bacău
De curînd, în cadrul unei ședințe 

festive, a fost constituit clubul spor
tiv Dinamo Bacău care va activa cu 
următoarele secții: fotbal, șah, hand
bal, tenis de masă, volei, tir și atle
tism. In cadru! ședinței de constituire 
au fost accentuate importantele pro
bleme asupra cărora va trebui să-și 
îndrepte atenția clubul și anume ridi
carea elementelor tinere, dezvoltarea 
sportului de performanță paralei cu 
dezvoltarea activității sportive de
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mase ș. a. Președinte al clubului Di
namo Bacău a fost ales tov. Radii| 
Dumitru.

înființarea clubului sportiv Dinamo 
Bacău constituie un eveniment de sea-, 
mă în viața sportivă a acestui oraș, 
deoarece în felul acesta activitatea 
diferitelor discipline sportive și a 
spotului de performanță, poate lua O| 
și mai mare extindere.

Clubul Dinamo este primul club*  
sportiv înființat in regiunea Bacău și 
al treilea din întreaga Moldovă. I
ILIE STANCU și VICTOR MIHAILA 

corespondenți (

O ÎNTRECERE ȘI ROADELE EI
Zilele trecute am stat 

de vorbă cu tov. Petre 
Capră, președintele con
siliului orășenesc 
Buiaurești, despre 

trecere inițiată 
sărbătorirea zilei
Decembrie și care avea 
drept scop stimularea ac
tivității consiliilor raiona
le UCFS și a cluburilor 
sportive din Capitală în 
principalele lor preocupări. 
Rezultatele acestei între
ceri sînt 
irumoase. 
tul creat 
nale UCFS 
bucureștene au muncit cu 
mai multă rîvnă și cu mai 
mult spor pentru înde
plinirea sarcinilor de fie
care zi, care au constituit 
de altfel obiectivele între
cerii.

UCiFS 
o în- 
peniru 
de 30

din-
con-

Ni-

dintre cele mai 
Prin stunulen- 
consiliile raio- 

și cluburile

VICTORIE DECISA 
DE-ABIA IN El MAL!

Primul loc în întrece
rea consiliilor raionale 
UCFS a lost deținut pe

rînd de mai multe 
ire ele. In final însă, 
siliul raional UCFS 
colae Bălcescu s-a dovedit
inai harnic, mai organizat 
și a cucerit victoria cu 
52 pt., urmat de raioanele 
UCFS „Gh. Gheorghiu- 
Dej" și Tudor Vladimi- 
rescucu cite 48 pi „LV. 
Stalin" și „V. I. Lenin" 
46 pt., „1 Mai" 45 pt., 
„Grivița Roșie" 37 pt. și 
„23 August" cu 35 pt.

Firește, acest clasament 
nn poate exprima activi
tatea dusă de activiștii 
salariați și obștești ai 
consiliilor UCFS din ra
ioanele Capitalei pentru 
îndeplinirea cu tot entu
ziasmul a obiectivelor cu
prinse în întrecere. In lu
nile de întrecere consilii
le raionale UCFS s-au 
străduit să-și îmbunătă
țească necontenit activita
tea, să mărească numărul 
purtătorilor insignei GMA, 
să organizeze cit inai

multe competiții pe plan 
raional, să îmbunătățească 
permanent munca de edu
cație a sportivilor, 
zultatele acestei 
neobosite au fost 
bit de rodnice.

Constructorul

Iar re
ni unei 
deose-

Olimpia 
școlar 59

Cetatea

..au arătat și ele un mare 
entuziasm pentru această 
întrecere care a cuprins 
mai multe obiective, prin
tre care: înscrierea de 
membri în UCES, îndepli
nirea calendarului sportiv, 
creșterea cadrelor tinere, 
activitatea de masă, gim
nastica de producție, rea
lizarea bugetului, acțiuni 
gospodărești și de eco
nomisire ș.a. In întrece
rea cluburilor loțul întîi a 
tost cucerit de Dinamo cu 
73 de puncte. Urmează în 
clasament: Rapid 71 pt-, 
Metalul 68 pt., CCA și 
Progresul cu cite 64 pt. 
Dintre cluburile de cate
goria a ll-a cel mai bun

s-a dovedit
cu 7! pt., urmat de Re
colta 65 pt., CSU 63 pt., 
Victoria 61 pt., 
60 pt„ Clubul 
pt., Voința și
Bucur cu cîte 51 pt. J

Acestea sînt rezultatele A
întrecerilor organizate de €
consiliul orășenesc S
U. C. F. S. Bucii- V
rești în cinstea zilei de /
30 Decembrie. Roadele a- J
cestei întreceri s-au văzut ?
însă în realizarea în cit f
mai bune condiții a obiec- I
tivelor proptise, în îtnbtt- j
nă tați rea activității, obți- C
nerea unor rezultate suve- 3
rioare in muncă. Schimbai 1
de experiență efectuat, C
precum și stimulentul e- f
xistent în rîndurile actlM- S
știlor salariați și obștești 
au dovedit cu prisosință că / ,
inițiativa consiliului ora- J
șenesc UCFS a fost bine- I
venită și că ea poate cot:- ?
stittli ttn exemplu cît se 
poate de util.



INSECTAR

Pierde vara
HSTORH^ BOXftJILttJH
dintre cele 

Documentele

Cum îl cheamă? Simplu. „Pier
de vară''...

Și nu e un personaj fictiv.
U mblă-ntruna. vraiște prin tară 
Speculîridu-și titlul de „sportiv".

C-ar „fuma" întruna din...- 
„ciubuc".

Sportivi cu 
care ne mindrim

8 iulie 1956... luij.c dată 
pe care maestra emerită a 
sportului Aurora Popescu nu 
o va uita nici cînd. Atunci, 
pe stadionul Central din 
Frankfurt pe Main, echipa 
feminină de handbal a țării 
noastre cucerea titlul de 
campioană mondială și prin
tre cele 15 sportive se găsea 
și ea. Exemplu de conștiin
ciozitate la antrenamente și 
disciplină pe terenul de 
sport, maestra emerită a 
sportului 
.este una

re ne 
Aurora 

deputată în Sfatul popular al 
raionului Grivița Roșie. Acti
vitatea ei obștească, munca 
perseverentă de zi cu zi, au 
contribuit ca multe din pro
blemele ridicate de cetățeni 
să fie rezolvate la timp și 
în bane condițiuni.

Dragostea cu care munce
ște pentru îndeplinirea sarci- 

• ■ * Sfatul

Boxul este unul 
mai vechi sporturi, 
păstrate din cele niai îndepărta
te timpuri probează că acest 
sport s-a născut cu mai bine 
de 5000 de api în urma. Primul 
boxer al timpurilor moderne 
pare să fi fost un anume Tom 
Figg. Acesta și-a făcut apariția 
prin anul 1719 în bîlciurile din 
Anglia, provocînd la întrecere 
pe oricine s-ar fi arătat dispus 
să-și măsoare forțele cu el. Figg 
se servea însă, în afara pumni
lor, de un... baston, cu care își 
lovea adversarul. De aceea, cei 
mai millți dintre istoricii „no
bilei arte" înclină să-i acorde 
altcuiva „paternitatea" boxului 
modern. Este vorba de hamalul 
și barcagiul londonez Jack 
ii rough ton. Acesta avea o forță 
colosală. A rămas înscrisă în 
istoria acestui sport, disputa pe 
care hamalul londonez Jack 
Broughton a avut-o cu marina-

antrenament pentru boxeri, 
pregătind o întreagă pleiadă de 
mari campioni, îi este atribuită 
și redactarea primului regula
ment de box, în anul 1738. A- 
cesta prevedea cîteva lucruri 
interesante. Astfel, „ringul" era 
un „pătrat de un yard" de
senat cu creta în mijlocul are
nei. După fiecare cădere la pă- 
mînt sau depășire a liniei, se
cunzii trebuiau să-și conducă 
din nou elevul la marginea ca
reului. Cît timp nu se găseau în 
interiorul careului, pugiliștii nu 
aveau voie să se lovească. Boxe
rii, de comun acord. alegeau 
două persoane din asistență care 
îndeplineau sarcina de arbitri. 
Interesant este că Jack Brotl- 
phto:i își rezerva

asigura buna desfășurare 
luptei".

Jack Broughton, voinicul ha
mal și barcagiu de pe Tamisa, 
a fost și inventatorul mănușilor 
de box. El nu le-a folosit însă 
decît la antrenament, utilizarea 
lor în meciurile oficiale făcîn- 
du-se abia cu un secol și ju
mătate mai tîrziu.

O. A.

Zboară deci din club, în ciut), 
hoinarul 

Pretextind că e solicitat.
E „talentat"... Și c dispus ca 

„harul"
Să șl-l pună veșnic la mezat.

Nu știu dacă-i fumător din fire 
Amator de minge sau de puc.
Dar îl recunoști dintr-o privire

Ori și unde joacă, nu-i convine, 
„Ciubucaral* , scurt, va protesta: 
„Nu-s condiții, dragă, pentru 

mine 
Mișcă din... urechi și voi juca"^

Dacă-t pui Ia treabă, foc șl pară 
Im serviciu e mereu absent.
Dar la leafă-i primul, „pierde 

varii"
La ghișeu se nghesuie: „pre

zent V

Cum trebuie să fie portarul 
de fotbal ?

Vagabond, din club in club. în 
goană 

orice anotimp hoinar 
însă vremea de pomană 
are nici de sport habar.

El e-n
Pierde
Și nu

pe care de-a 
pus-o foarte

terenul 
emerită

Aurora Popescu 
din sportivele cu 
mindrim.
Popescu este și

Un meci de box la

Este o întrebare 
lungul anilor și-au 
multi specialiști.

Revista germană
Trainer" a publicat recent un stu
diu statistic asupra acestei pro
bleme, bazat pe examinarea a 60 
de portari reputați. Printre aceș
tia se numără F. Swift (Anglia) 
1,905 m. înălțime, L. Iasin 
(U.R.Ș.S.) și L. Buffon (Italia) 
1.84 in.. R. Iliden (Austria) 
1,83 m., V. Bear a (Iugoslavia) 
1,82, Zamora (Spania) 1,80 m, 
P.'atzer (Austria) și Visla (Ita
lia) 1,79 m etc.

„Der Fussball

Statistica a stabilit că media 
înălțimii pentru portari ar fi 
l,8io m. deși sînt cunoscuți și 
portari de reputație mondială 
mai scunzi: Olivieri (Italia) 
1,75 rn. Plan.,...i (Ceh.) 1.72 m, 
Remetter (Franța) 1,705 m etc.

In fotbalul nostru s-au recru
tat portari de clasă atit dintre 
jucătorii înalți (Pavlovici, Șepci) 
dar și dintre cei mai scunzi 
(Mircea David, Toma etc.).

Concluzia noastră la întreba
rea „Cum trebuie să fie portarul 
de fotbal?" ar înclina spre răs
punsul: „Să fie bun!"

Pirt-la
„Pierde vară"... 
Pierde tot și

Și își pierde...

urmă, după cum se vede 
e o haimana, 

cinstea chiar și-o 
pierde 

dreptul de-a juca.

MORALA:

„Pierde vară' — deci'e cunos
cut.

Dacă nu se-ndreaptă e... pier
dut !

T. DUMITRAN

*) Orice asemănare cu unii 
sportivi (izolați cc-i drept) 
este... intenționată.

Sporturi de iarnă

Slack. Aceștia au
5 nii de deputat în Sfatul 
' popular, conștiinciozitatea de 
’ care dă dovadă în pregătirea 
t ei sportivă, i-au adus pe me

rit prețuirea și prietenia ce- 
\ lor care o cunosc.

F-

rul Jack
boxat tinip de 212 ore, întreru- 
pîndu-și întrecerea numai la 
căderea nopții și reluînd-o a 
doua zi în zori ! Jack Brough
ton a cîștigat această partidă 
fără egal.

Lui Jack Broughton, care 
a deschis prima sală de

Londra, in sec.
cial, el fiind singura persoană 
care avea dreptul să intre în in
teriorul arenei „în scopul de a

ORIZONTAL: 1. Ii întîlniți 
la cabane. — Culoarea care a- 
rată că' s-a marcat un punct 
la hochei. 2 Terenuri pentru 
patinaj. — Va fi reprezentat 
în „Cupa Orașelor" de Vor- 
wărts. 3. — A prezenta o echi
pă. — Hanul ei e celebru în- 
tr-o carte a lui AL Sadoveanu.

— La gheață. 4. — Patină 
fără salutare... —• Obstacole 
turale pentru slalom. — 
poartă iarna. 5. Marcă de 
topiobil. — De la (od.).

Un sport de iarnă ...fără capete. 
— Diviziune a campionatului. 
4. Construcție. — Specie de 
grîu. 5. 1958 și 1959. — Piatră 
prețioasă. — Armăsar. G. Ur-

Recenzie

»N CRISTESCU, ALBA IU-
— Decizia privitoare la uti

lizarea în mod obligatoriu a cel 
puțin 3 jucători sub 23 ani sc 
referă la echipele noastre -de fot
bal din categoria C. In campio
natele regionale nu există un re- 
g'îi’ament unic, amănuntele do 
organizare și de desfășurare a 
acestor competiții fiind stabilite 
de fiecare consiliu regional 
U.C.F.S. în parte, în funcție de 
problemele ce se ridică în regiu- 
ntea respectivă. In cc privește 
echipa Dv., Unirea, nu vedem 
de cc așteaptă mai întîf decizii 
oficiale, pentru a folosi cît mai 
mulți jucători tineri. Propria ex
periență n-o duce de la sine pe 
acest drum?

ALBERT r LAIN, ORAȘUL STA. 
LIN. — 1) -------- ’ ”• •'
ney de la 
împlinește 
în echipa 
■Iui sportiv
Arad. De aci a trecut în forma
ții;' de junior; a U.T.A.-ei și apoi 
la FTO^resul C.P.C.S. 2) Dacă Ar
chie PzF.oore, campionul mondial 
de box la categoria seml-grea s-a 
întâlnit vreodată cu Floyd Pa
terson, campionul lumii la toate 
categoriilie? S-a întâlnit, dar a-

Mijlocașul Emerit Je-
C.C.A. arc 22 ani. Ii 

în martie. A debutat 
de pitici a col-ectivu-
„7 Nciembrief‘ din

mintirea nu e chiar atît de plă
cută: a fost învins prin K.O. fh 
repriza a cincca».

T. N I C U L A E, PETROȘANI. 
1) Pe patinoarele de mare alti
tudine cum sînt cele de Ia Alma- 
Ata, Davos, Missurlna etc. se rea
lizează recorduri mai bune, da
torită faptului că rezistența ac
rului c mai mi-că în aceste 
locuri, înlesnind astfel înaintarea 
patinatorilor. In tabela interna
țională se ține seama, de aceea, 
de locul (altitudinea) unde a fost 
stabilit un record. 2) vom publi
ca un articol privitor la com
portarea echipelor de tenis de 
cimp din categoria A. Cu acest 
prilej ne vom ocupa, firește, șl 
de echipa Dv. din Petroșani.

MIRCEA NICULAE, BUCU
REȘTI. — Ați... cîștigat Dv! La 
Belgrad, în 'U56, în meciul în 
care am învins Iugoslavia cu 1-0 
prin golul înscris de Cacovcanu, 
echipa R.P.R. a avut următoarea 
formație: Voinescu (Toma, care a 
apărat un „11 m.“) — Zavoda II, 
Apolzan, Szokc — Onisie, Bone 
— Cacoveanm, Zavoda I, Alexan- 
drescu, (Constantin) Georgescu. 
Tătara (Alexandrcscu).

Jtfedicina Culturii fizice
de prof. dr. Fl. C. Ulm eanu, dr. V. Calina, dr. O. Chețianu, 
dr. C. Doboșiu, dr. D. Mihai!, dr. V. Nicolau, dr. P. Nițu, 

dr. A. Popovici, dr. T.

Apariția lucrării „Medicina 
Culturii Fizice" reflectă preocu
parea care există pentru fun
damentarea științifică, atit a cul
turi fizice a maselor cit și a 
sportului de performanță.

In prima pa-te a lucrării sînt 
expuse problemele de fiziologie, 
igienă și control medical, legate 
de practicarea exercițiilor fizi
ce. Partea a doua tratează, pe 
sc^irt, folosirea exercițiilor fizi
ce în scop terapeutic. Modul în 
care este prezentată sinteza cu
noștințelor actuale referitoare la 
influența exercițiilor fizioe asu
pra organismului și la legile fi
ziologice care guvernează pro
cesele de adaptare, face ca lu
crarea să fie deosebit de utilă 
atit medicilor sportivi, cit și an
trenorilor și profesorilor de e- 
ducație fizică, ajutîndu-î să rea
lizeze, în mod eficient, colabo
rarea lor practică.

Aspectele particulare ale an
trenamentului și concursurilor,

Vasilescu, dr. N. Zega.

ca punctul mort sau faza cri
tică, starea de start, modifică
rile fiziologice în eforturile in
tense, fundamentarea fiziologică 
a antrenamentului, sînt temei
nic analizate în lumina datelor 
complexe ale fiziologiei mo
derne.

Se desprinde din lectura căr
ții contribuția oamenilor de ști
ință din țara noastră în dome
niul fiziologiei exercițiilor fizice. 
De asemenea folosirea datelor 
clinice și fiziologice în practica 
medico-sportivă este cuprinsă 
într-un important capitol reteri- 

’ ■ al
un

Infre vorbe și fapte

■ tor la controlul medical 
sportivilor, completat cu

' amplu barem al contraindicați- 
' ilor pentru practicarea sportului 

în diferite afecțiuni. Traumafolo-
. gia sportivă este prezentată prin 

prisma unei bogate experiențe 
personale a autorilor.

Manualul „Medicina Culturii 
Fizice" reprezintă o contribu- 
ție utilă adusă la dezvoltarea 

'â mișcării de cultură fizică și sport 
/din țara noastră.

Oraș antic.* — Literă grecească 
(se găsește în gheață). 6. Ni
chel. — Patinoare naiftalalt, 
numai cînd îngheață. — Iniția
lele poetului care a scris „Iar
na pe uliță". 7. Pronume de
monstrativ.
ința. 8. Roman de 
briand. — Pronume.
9. Cîteodată la hochei 
contra... Terenul unui
tenis. — 11 urmează 
într-o cursă de fond.
fruntea clasamentului... 
ceput de alfabet.
jucători Ia hochei. 11. Un anu
mit patinaj. — Din nou (pop.).

C.C.A. sau Vo-
Chateau-
— Bir! 

este și 
anumit 
schiorii
10. In

— In-
Linie de

VERTICAL: 1. Articol spor
tiv de sezon (sing.). — Re
priză la teatru. 2. O echipă care 
a intrat în turneul final. 3.

mează serii... •— Ambițios... pe 
jumătate. 7.
fost. — Parte a unui peisaj. 9 
Animale care t----
„La miilți..." . 1 
tel și înțeapă
A fost dotat cu un patinoar ar
tificial ultramodern. 12. Fiindcă 
a căpătat un „re" înainte, se 
dispută după ce nu l-a avut pe 
„re“... — Cu nasul... puțin ri
dicat (pl.). 13. Vor avea o cupă 
a lor (sing.) — Vara, pentru 
alimente, iarna pentru sport. 

14. Șenban Lupescu. — Se vor 
disputa nenumărate în cadrul 
Spartachiadei de iarnă, (sing.). 
— Execut o anumită figură la 
schi. 15. Omis. — A juca numai 
la poarta adversarului. 1G. In 

patinaj — Gustul migdalelor.
~,T. MIHAIL

Apucă. 8. Am

trag sănii. — 
10. E mic, miti- 

i frumușel. 11.

* W

(Desen de MATTY);



Mai multă atenție patinajului și, in special, Handbal în 7 sau în 11 ?
pregătirii fizice!

’’ Recent încheiatul Eamțion&Ș re- 
pubiUcati este țină' din țțîuținieie 
competiții de iacest gen 'Safe b-a 
putut desfășura în. condițiuni optime, 
de la început șipînă la slîțșît, Și a- 
ceasta datorită intrării în- funcțiune a 
patinoarului artificial, mărturie grăi
toare a grijii permanente a Partidu
lui și Guvernului penitru dezvoltarea 
și întărirea activității sportive din 
țara noastră. Avînd' la dispoziție a- 
ceastă nouă și frumoasă" bază spor
tivă, echipele de hochei pe gheață au 
putut să-și desfășoare întrecerea fără 
întreruperi, în condițiuni egale -de 
(concurs. Este deci firesc ca și-ton-

chcgate, ai șuturilor precise și pu
ternice*  la poartă.

Cu totul inversă este situația în 
privința pregătirii fizice generale. 
Fiind lipsite de posibilitatea de a se 
antrena pe gheață, normal ar fi fost 
ca echipele de hochei să-și axeze pre
gătirile pe dezvoltarea pregătirii fi
zice generale. Din păcate însă, cu cî
teva excepții (C.G.A., Dinamo Tg. Mu
reș), formațiile participante la cam
pionatul republican s-au prezentat la 
startul întrecerii slab pregătite 
punct de vedere fizic.

In concluzie, tehnica patinajului 
mîne o problemă legată strict de 
trenamentul pe gheață și echipele

din

râ 
an 
sau

Varga
(Dinamo) Iși dispută pacul în

Ează did jocul C.C.A. — Dinamo Tg. Mureș: lonescu 
(Dinamo) își dispută pucul în apropierea porții

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE
Progresul Gheorghieni—Dinamo Tg. 

Mureș 7—7 (2-2, 3-2, 2-3). Jocul a 
plăcut mult spectatorilor prin intere
santa evoluție a scoruluf. Au marcat: 
Almassi II (2), Balta (2), Dobribar.', 
Giacomuzzi, Varadi II (Progresul), 
Hollo (2), Moldovan, Kelemen, Nașca, 
Pittblik, Incze II (Dinamo).

C.C.A.—Voința M. Ciuc 4—4 (1-3, 
2-1, 1-0). Intîlnirea ă prilejuit o par
tidă de o rară spectaculozitate. Lip
sită de aportul lui Ferenczi și Zerveș, 
tînăra echipă din M. Ciuc poate fî 
considerată învingătoarea morajă a 
acestui meci, ir.' care a dominat clar 
primele 30 de minute de joc. Cit 
toată puternica presiune exercitată 
în ultima parte a meciului de ruti
nata echipă a C.C.A., -scorul a putut 
fi modificat foarte greu, datorită dîr- 
zeniei ou care s-a apărat Voința. Au 
marcat: Csaka (2), Flamaropol, Io
nesco (C.C.A.), Andrei, Szabo I, Var
ga, Kalamar (Voința).

Clasamentul definitiv este următorul: 
1 O.O.A. 6 5 1 0 34: 7 11
2. Voisrjța M. Ciuc 6 32 1 22: 19 8
3. Pr'ogr. Gheorghieni 6 1 23 17 : 30 4
4. Dinamo Tg Mntreș 6 0 1 5 18 :35 1

Discuțiile pe această temă au în
ceput, de fapt, odată cu... handbalul 
în 7, sport destul de tînăr în țara 
noastră. Problemele principale erau: 
cum să fie organizată activitatea 
competițională, care să fie orienta
rea handbalului în 7 în raport cu 
condițiile existente, cu popularitatea 
acestui sport și, firește, cu perspecti
vele lui. După strălucitele performan
țe ale echipei noastre feminine de 
handbal în 11, care au culminat cu 
cucerirea titlului de campioană .mon
dială, discuțiile au continuat mai in
tens dînd „cîștig de cauză'*  handba
lului în 11. Era și normal, Dar, iată 
că în ultimii ani handbalul în 7 cu
cerește publicul și chiar pe mulți... 
sportivi. Astăzi, parcă mai greu ca 
înainte, se poate răspunde la între
barea „HANDBAL în 7 sau în 11“ ? 
Pe deoparte avem un prestigiu pu
ternic în handbalul în 11 feminin și 
chiar în cel masculin, pe de altă 
parte hadbalul în 7 își croiește ver
tiginos drum în toate orașele țării. 
Iată dar, de ce este necesară o dis
cuție pe această temă. O discuție pe 
care ziarul nostru o organizează, in- 
vitîndu-i să-și spună părerea pe cît 
mai mulți antrenori și sportivi frun
tași.

Se știe că în unele țări cum sînt 
Suedia, Norvegia, Danemarca etc.

handbalul în 11 ocupă un loc secun
dar, pe primul plan fiind handbalul 
în 7. In alte țări lucrurile sc pre
zintă invers (R. D. G„ U. R. S. S., 
R. F. G.). In ceea ce privește țara 
noastră handbalul în 11 este prezent 
pe stadioane din. martie pînă în 
noiembrie, iar din decembrie pînă Ia 

februarie lasă locul 
7 care se joacă numai 
bună această diviziune 

_______ Iată o 
altă întrebare la care așteptăm răs
puns. La aceasta, ca și Ia multe al
tele : Să se joace handbal în 7 și în 
timpul verii ? Să se organizeze ast
fel de jocuri în aer liber ? Să se 
pună accentul pe handbalul în 11 sau 
pe cel în 7 ? Jucătorii trebuie să fie 
aceiași (așa cum de regulă se în- 
tîmplă acum) și la handbalul în 7 
și la handbalul în 11? Cum trebuie 
organizată pregătirea handbaliștilor? 
Cum se poate asigura însușirea ele
mentelor și procedeelor specifice hand
balului în 7? Ce probleme de arbi
traj ridică aceste două sporturi ?

Aceste întrebări le adresăm tehni
cienilor, arbitrilor și sportivilor con
vinși că părerile lor vor contribui la 
reușita anchetei pe care ziarul nos
tru o organizează în dorința de a 
contribui la elucidarea unei impor
tante probleme a handbalului nos(ru.

sfîrșitul lui 
handbalului în 
în sală. Este 
a activității handbalistice ?

«iluziile să fie mai bogate, în special 
pentru antrenorii noștri.

Ceea ce s-a putut observa, chiar 
după disputarea primelor etape, a fost 
faptul că majoritatea formațiilor noa
stre erau deficitare în ceea ce privește 
patinajul. Considerăm că nu mai e 
nevoie să accentuăm importanța pe 
care o are patinajul sau, mai bino-zis, 
tehnica patinajului în hochei pe ghea
ță. Slab pregătite 
(și dintr-o cauză 
gheții), la cea mai mare parte din
tre echipele participante s-a constatat 

însă o îmbunătățire a patinajului de 
la un meci la altul. Numărul croselor 
rupte, al ciocnirilor de mantinelă, al 
căzăturilor a fost din ce în Ed mai 
mic. In schimb a crescut simțitor, 
numărul acțiunilor de atac, bine în-

sub acest aspect 
obiectivă, lipsa

i (C.C.A.) și 
bucureșten’lor. 
(Foto i. Mihăică)

vinovați numai 
au avut posibilitatea 
și n-au fâeut-o. in

înantrenorii sînt 
măsura în care 
de a ,se pregăti 
schimb, dezvoltarea pregătirii fizice 
generale putea fi rezolvată. Pentru 
antrenamentele privind creșterea re
zistenței nu era nevoie de amenajări 
speciale. Iată de ce considerăm că 
antrenorii sînt vinovați pentru negii 
jarea acestei probleme.

In încheiere, putem spune că jocu 
rile campionatului republican de ho 
chei pe gheață pe anul 1958 au ară
tat că, în viitor, trebuie acordată mai 
multă atenție pregătirii fizice gene 
rale, factor hotărîtor în jocul de ho
chei pe gheață, unde intensitatea e- 
fortului este mai mare ca în alte 
sporturi.

Ultimele jocuri disputate în sala 
Floreasca au prilejuit cîteva surprize 
numeroșilor spectatori prezenți și la 
această etapă a campionatului repu
blican de handbal redus — faza orășe
nească. Inîirinînd pronosticurile, Ra
pid și Clubul sportiv școlar au obți
nut victorii clare în fața echipelor 
CSU și Titanii. Iată, de altfel, rezul
tatele tehnice:

Masculin: Dinamo—C.C.A. 26—11
(13—7); Clubul sportiv școlar—Tita
nii 22—18 (11—8); Rapid—CSU 20—

17 (15—8); Politehnica—Acvila 25— 
23 (17—12).

Feminin: Olimpia—Constructorul
12—4 (7—3); CSU—Rapid 13-3 
(7—4).

începutul acestui an este la fel de 
bogat în activitate competițională. 
Sala Floreasca va găzdui azi și mîine 
noi jocuri în cadrul campionatului re
publican de handbal redus. Astfel, as
tăzi după-amiază, de la ora 17.00, e- 
chipa feminină Constructorul va primi 
replica formației Rapid într-un meci

Comisiile metodico-științifice 
activitateaQ

Si

CALIN ANTONESCU

începe campionatul categoriei B— 
ediția 1959 la hochei pe gheață

hochei pe gheață vaActivitatea la hochei pe gheață va 
continua săptămîna viitoare prin dis
putarea campionatului republican de 
categoria B pe anul 1959. La această

Campionatul de șah 
al Capitalei înaintea 
ultimelor trei rande

întrecere iau pante—așa după cum am 
mai anunțat—opt echipe, împărțite în 
două serii. Jocurile din cadrul seriilor 
se dispută sistem turneu, cu tur și 
retur, urmînd ca echipele clasate pe 
primele două locuri în fiecare serie să 
ia parte la un turneu final.

Intîlnîrile din cadrul finalei campio
natului de șah al Capitalei disputate 
Ia începutul săptămînii n-au reușit 
sa dea o formă precisă clasamentului, 
dat fiind că un număr mare de 
de întrerupte continuă să mai 
reze pe tabelul de concurs.

In lrunte se află Gh. Gavrilă 
8*/ 2 puncte din II posibile (și 
tffilmre amânată, cu M. Rădulescu). 
in ultimele trez runde, el mai are de 
jucat, pe rînd cu Pușcașu, Nacht și 
Georgescu.

Cei mai apropiați de actualul li
der sînt Urseanu și Ctocîltea. Primul 
are 7*/ 2 puncte și o întreruptă cu 
ușor avantaj la Stanciu, iar al doilea 
7 puncte și două întrerupte (cu Nacht 
și Țucă). Trebue notat că în penulti
ma rundă Urseanu și Ciocîltea se în
tâlnesc într-o partidă care poate fi 
decisivă chiar pentru primul loc.

In continuare, după 12 runde, cla
samentul se prezintă în felul următor: 
Pavtov G'/? (2), Pușcaș-u 6'/2 (1), Ga
vrila II și Stanciu 6 (2), Rotaru 6 
('!), Georgescu 6, Nacht 5‘/2 (1), Me
nas 4 (1), Radulescu 3'/? (1), Botez 
și Kapuscinski 3 (3), Țucă 2 (3), Ol- 

tcanu 1 (2).
Astăzi, după-amiază, în sala Di

namo (șos. Ștedain.col Mare), campio
natul continuă cu disputarea partide
lor întrerupte.

parti- 
figu-

I, cu
o în-

Iată componența celor două serii: 
SERIA I : Alimentara Tg. Mureș, 
C.S.M. Rădăuți, C.F.R. Cluj, Suriartul 
Sebeș;

SERIA A Il-a: Nicovala Sighișoa
ra, Steagul roșu Or. Stalin, Harghita 
Miercurea Ciuc, T.A.R.O.M. Bucu
rești.

Jocurile se vor disputa între 5 și 
11 ianuarie: cele din seria I la Sebeș, 
iar cele din seria a Il-a la Sighișoara. 
Turneul final se va desfășura între 22 
și 25 ianuarie la Orașul Stalin.

Din acest an își încep activitatea 
comisiile de cercetări metodico-științi- 
fice care vor funcționa în fiecare fede
rație, pe lîngă colegiile centrale de 
antrenori. înființarea acestor comisii 
reprezintă o importantă realizare care 
va ajuta în mare măsură munca de 
instruire și antrenament Mai precis, 
va contribui la clarificarea științifică 
,a unor probleme specifice fiecărui 
sport, va aduce un însemnat aport în 
munca de permanentă îmbunătățire a 
valorii . " " ~.
misiile de cercetări metodico-științifi- 
ce fac parte cei mai de seamă antre
nori, medici și activiști din sporturile 
practicate în țara noastră, oferă ga
ranția alegerii unor teme care să re
flecte cele mai actuale probleme, a 
căror rezolvare poate contribui la ri
dicarea calitativă a sportului respectiv, 

înființarea comisiilor' & cercetări 
metodico-științifice constituie un real 
ajutor în munca antrenorilor, și prin 
faptul că aceștia vor fi îndrumați și 
ajutați în activitatea pe care, conform 
noului regulament de clasificare și 
funcționare, sînt obligați să o presteze 
în domeniul cercetărilor științifice. Tot 
odată, prin comisii se va realiza în 
sfîrșit mult dorita apropiere între an
trenorii și medicii din sportul respec
tiv.

In mod firesc, activitatea comisiilor 
de cercetări metodico-științifice are o 
sfrînsă legătură cu obiectivele co'.e-

sportivilor. Faptul că din co-

giilor de antrenori. Acestea, de comun 
acord cu birourile federale, vor tre
bui să indice comisiilor temele actuale 
legate de practică, iar comisiile vor 
avea datoria să-și pună în valoare 
toată capacitatea pentru soluționarea 
teoretică și practică a problemelor ivi
te. In orașele în care funcționează ca
binete metodico-științifice (Timișoara, 
Tg. Mureș, Cluj, Galați, Iași,- Orașul 
Stalin), acestea vor trebui să împăr
tășească din experiența lor, vor tre
bui să sprijine activitatea comisiilor 
de cercetări metodico-științifice.

La început de activitate urăm co
misiilor de cercetări metodico-științifi
ce spor la muncă și dorim ca peste 
puțină vreme să auzim despre noi și 
frumoase realizări în munca de cer
cetare metodico-științifică, de clarifi
care științifică a unor probleme spe
cifice fiecărei discipline sportive.

în care ultima se anunță favorită. Tot 
astăzi (ora 18.00) este programată și 
partida dintre CSU și Cetatea Bucur 
(feminin). Programul se încheie 
jocul dintre 
(masculin).

Duminică 
jocuri: 16.00: 
torul (feminin); 
(masculin); 
(feminin): 
(masculin); 
sportiv școlar (masculin).

★

Faza orășenească a campionatului re
publican de handbal în 7 cunoaște un 
deosebit succes și In orașul Ploești. După 
cum ne relatează corespondentul nostru 
M. Betlrosiain, întrecerea celor 10 echipe 
masculine programează partide viu dis
putate și de un nivel tehnic promiță
tor. Din păcate, organizarea competi
ției a lăsat uneori <le dorit. Meciurile 
:ru loc în sala stadionului ,,Petrolul'*  
și din neglijența administrației acettef 
baze, la una din etape nu au existat 
steaguri pentru arbitrii de poartă. De 
asemenea, popularizarea întrecerii în 
oraș nu se face pe măsura posibilită
ților.

Cele două etape disputate pînă acum 
au scos în evidență buna pregătire a 
unor "port ivi: Ștefan Cristea (Prahova 
,,1 AA i“>, Florin Stoenescu (Petro’ul 
Rafinăria 3), Stelian Ionescu (Rapid), 
Traian Nlțescu (Poiana) și Vacile urt- 
briță (Petrolul Ploești). De asemene 
s-au făc. t remiarc te arbitraje*  e de b' 
calitate prestate de C. Senchea, M. 1 
rir.ciu și C. ștetănescu.

Iată rezultatele înregistrate în cadrul 
primelor două etape: ETAPA I-a, grupa 
l-a: Rapid reg. Ploești-Prahova „1 Mlai" 
31-24 (12-13); Petrolul Raf. 1 A-Petrolul 
raf. 6 23-19 (18-6); grupa a Il-a: Petro
lul Pleoști—Voința P:oești 62-14 (27-8); 
Petrolul r.'.f. 3—Poiana Cîmpina 53-31 
(28-2®; ETAPA A n-a, grupa l-a: Pe
trolul raf. 6—Rapid, rag. Floeștl 32-54 
(16-24); Petrolul raf. 1 A—-Prahova „1 
Mai*  29-31 (12-14); grupa a U-a: Petro
lul raf. 3—Ge’muri Scăeni 6-0 (repre
zentare); Petrolul Ploești—poiana Cîm
pina 49-26 (24-8); Voința Ploești—Petro
lul raf. 1 B 14-40 (5-17).

cu
Politehnica și Titanii

au loc următoare
Cetatea Bucur-Construc*  

16.55: Rapid—C.C.A. 
18.10: Rapid—Olimpia
19.20: CSU—Dinamo 
20.30: Acvila—Clubul

SPORTUL POPULAR

Schiorii continuă să aștepte 
zăpada...

In aceste zile splendide, c-a de pri
măvară, în care bueureștenii, timișo
renii, ieșenii sau constănțenii se bucu
ră din toată inima de soarele vesel 
și de vremea frumoasă, există totuși 
oameni care t înțese după zile adevă
rate de iarnă, în care zăpada să ss 
aștearnă în 
temperatura 
E vorba de: 
plină iarnă, 
tească pe... 
sfîrșitu'I lui 
mult. Ea a fost suficientă doar pentru 
cîteva antrenamente de slalom și ar 
cesta amenajat doar cu cîteva porțî. 
In ultimele săptămâni însă soarele 
și vântul călduț au topit și pe
tele de zăpadă pe care se mai ăntre- 

rnau schiorii aflați în Btisegi sau în 
^Postăvar; Așa că ta mogBBjO de

strat cit mai gros, iar 
să scadă sub 0 grade, 
schiori care și acum în 
continuă să se pregă- 

iisoa-t. Zăpada căzută la 
noiembrie s-a topit de

față, activitatea schiorilor se • reduce 
la antrenamente pe uscat. Federația 
de schi și bob s-a interesat ziilnic la 
Institutul meteorologic de starea at
mosferică și a căpătat... speranțe că 
după 6 ianuarie va ninge. In conse
cință da a refăcut întregul program 
competițional care, din motivele ex
puse mai sus nu va începe ca în fie
care an la 4 ianuarie, adică mîine^ oi 
probabil la II ianuarie. De altfel, ți- 
nînid soama că după toate probabili
tățile zăpadă suficientă nu va fi decît 
mai tîrziu, federația a „împins**  toa
te datele concursurilor mai impor
tante către lunile februarie, martie și 
aprilie.

CUPA TINERETULUI...

...smgțfful ddneurs internațional care 
vg.^găzriuit de țara neașfcă m acest

C. Bălan (Voința), unul din cei mai tineri schiori remarcați 
în ultimul sezon.

(Foto D. Stănculescu)

sezon, se va desfășura între 6—8 fe
bruarie, Ia Poiana Stai!in. Tot Poiana 
Stalin va găzdui între 22—25 februarie 
campionatele republicane pentru pro
bele alpine (seniori). între 1—4 mar
tie campionatele de fond și ștafete, 
iar în ziua de 1 martie campionatul 
de sărituri speciale. Combinata nordică 
și campioniatul de mare, fond (50 Iun) 
se vor desfășura. în zilele de 7 și 8 
martie, de asetnenea la Poiana Stâlin.

Campionatele republicane de juniori 
vprftfi găzduite de pîrtiite din Bucegi 
și Postăvar: între 27—30 martie pro

bele alpine, fondul și ștafetele (Bucegi)' 
și la 14—15 mantie săriturile speciale 
și combinata nordică (Poiana Stalin).1 
In luna aprilie se vor mai desfășura 
în Bucegi o serie de concursuri impor
tante, printre care: Cupa F.R.SJ3., 
Cupa Primăverii penitru elevi. Cupa 
Bucegi, Cupa Carpați ș.a.

Programul competițional al schiori
lor este foarte bogat. Să sperăm 
că, în cele din urmă, zăpada va că
dea din belșug și va albi pîrtiile de 
schi, spre bucuria iubitorilor șccstui 
sport..



La sfîrșîi: de sezon fotbalistic ATENȚIE LA SISTEMUL DE ANTRE
NAMENT !

IV.—Un capitol esențial, deficitar: tehnica individuală
Totul pornește de la dragostea pentru fotbal șl sistemul de antrenament

Mai zilele trecute răsfoiam notările făcute pe marginea desfășurării 
tunului campionatului categoriei A la fotbal și le comparam cu concluziile 
în urma turneului combinatei bucuros lene în Anglia. Identitatea observațiilor 
critice și a constatărilor, mai ales cu privire la tehniqa jucătorilor noștri, 
nu ne-a surprins. In fond, jucătorii selecționați se prezintă în loturi cu ba
gajul de cunoștințe tehnice acumulat la colectivele și cluburile lor și este 
normal ca în partidele reprezentativelor să arate aceleași calități dar și ace
leași lipsuri manifestate la jocurile echipelor lor.

CUNOȘTINȚELE TREBUIE MEREU 
ÎMBOGĂȚITE

Căror cauze se datorește tehnica in
dividuală insuficient dezvoltată, neco
respunzătoare cerințelor jocului modern, 
a jucătorilor noștri ?

După ipărerea noastră, două sînt ca
uzele principale : lipsa de pasiune, de 
dragoste pentru fotbal și sistemul de 
antrenament.

Prima este atît de bine redată și 
pusă în valoare de celebrul fotbalist 
sovietic, Igor Netto, înt-r-un articol in
titulat ,,Prima îndatorire", încît este 
suficient să reproducem paragrafele 
respective :

,,Vedem adesea la tineri ca și la ma
eștrii fotbalului că o dată ce știu să 
stopez?, să primească o pasă și să 
stăpînească diferite procedee de a trage 
la poartă, CONSIDERA CA NU MAI 
TREBUIE SA SE OSTENEASCĂ IN 
FIECARE ZI CU ANTRENAMENTUL. 
Pentru ei numai jocul Ia două porii 
contează !...

„Concepția este cu totul greșită. In 
balul modern se joacă atît de rapid 
combin.--pile sînt atît de neașteptate, 

.ncit UN FOTBALIST TREBUIE NEA- 
PARAT SA-ȘI PERFECȚIONEZE TEH
NICA INDIVIDUALA. Altfel, va fi în 
echipă acel element slab pe care un 
ochi critic îi observă imediat și care 
distruge totul, chiar și acțiunile cele 
mai bine organizate".

Nici nu se putea o caracterizare mai 
exactă a atitudinii multora dintre ju
cătorii noștri, chiar din categoria A! 
Numeroși fotbaliști fruntași consideră 
că atîta cît știu este suficient pentru... 

^categoria A. Antrenorul Augustin Bo- 
tcscu — care conduce pregătirea lotu
lui reprezentativ — ne semnala în a- 
ceastă privință cazul jucătorului Con
stantin (C.C.A.) — de fa.pt unul din 
cele mai bune elemente ale fotbalului 
nostru și cu largi perspective de viitor

- care nu o dată s-a exprimat că el 
ie de cîtă pregătire are nevoie"...

Adăugind și pretextul unei oboseli sau 
indispoziții, el a ajuns în unele perioade 
să facă doar două antrenamente pe 
săptămînă. Ceea ce pentru un fotbalist, 
în general, este insuficient, rnai ales 
atunci cînd arc încă lipsuri care 
trebuie înlăturate. Anghel Va- 
sile (Dinamo) de asemenea, a avut 
lungi perioade cînd a crezut că nu mai 
are ce învăța (! ?) și s-a antrenat... în 
consecință. Chemat la ordine și lămurit, 
a înțeles cît de greșit privește lucrurile 
și s-a îndreptat. Jucători ca 
Mîndiru, Cojocaru, Jenei, Țîrlea etc. nu 
se dau în lături să folosească din tim
pul lor liber pentru a-și completa pre
gătirea tehnică, să învețe mai mult ca 
să joace mai bine.

IUBIȚI MINGEA!

Dar reputatul internațional sovietic 
Netto mai spune ceva, la fel de im
portant: „...Serghei Salnikov, Nikita 
Simonian, Antolii Ilin sînt jucători de 
clasă. Dar TREBUIE SA-1 VEDEȚI 
C.U CITA ÎNSUFLEȚIRE Șl DĂRUIRE 
DE SINE LUCREAZĂ El LA FIECARE 
ANTRENAMENT TOATE ELEMENTE
LE TEHNICII, CHIAR Șl CELE MAI 
SIMPLE, pe care le cunoaște orice iu
bitor al fotbalului 1 După antrenament, 
ei părăsesc terenul lac de sudoare, în 
adevăratul sens al cuvîntului. DE A- 
CEEA, EI NU AU NEVOIE IN TIM
PUL MECIULUI SA STEA PE GIN- 
DURI ATUNCI CIND SE AFLA IN
TR-O SITUAȚIE GREA, CIND CAUTA 
SA PASEZE CELUI MAI BINE PLA
SAT DINTRE COECHIPIERI, SAU 
CIND VOR SA TRAGA LA POARTA.

Tuturor acelora oare fac acum pri
mul pas spre „marele fotbal" vreau să 
le dau un sfat: IUBIȚI MINGEA! A

ceasta este prima datorie a unui fot
balist".

Este atît adevăr în aceste cuvinte 
simple, izvorîte d intr-o mare ex
periență, încît orice comentariu este de 
prisos.

BAZA: TEHNICA

Iubesc oare mingea, nutresc oare pa
siune pentru fotball toți jucătorii noștri? 
Dată am judeca după felul cum le place 
să joace mingea, s-o „jongleze" la an
trenamente, s-ar părea că da. Dar, după 
comportarea unora în meci, răspunsul 
este mai mult negativ decît afirmativ. 
Tehnica individuală este aceea care-i... 
trădează. Abundența de erori tehnice, în 
primul rînd, arată o slabă preocupare 
pentru buna lor pregătire și aceasta, la 
rîndul ei, subliniază insuficienta pa
siune pentru minge. De multe ori, ju
cătorii lasă impresia că joacă „din o- 
bligație".

Or, fără o pregătire tehnică 
bună și mereu perfecționată, fără o 
tehnică individuală avansată nu 'se 
poate practica tin. fotbal modern. „In 
cadrul cunoștințelor despre fotbal — 
scrie Arpad Csanadi în lucrarea sa 
„FOTBAL" — tehnica are o importanță 
fundamentală. Unui fotbalist ii este in
dispensabilă în special cunoașterea 
mișcărilor executate cu mingea". Iar 
mai departe: „Ca cineva să fie con
siderat fotbalist trebuie să-și însușeas
că bine tehnica"... Unul din principalele 
învățăminte ale campionatului mondial 
din Suedia pe care specialiștii sovie
tici — de pildă — le-au tras după con
sumarea turneului final, este aceea că 
nu se poate pune candidatura la cu
cerirea titlului suprem în fotbal dacă 
nu se îmbunătățește necontenit mă
iestria tehnică. Cupa Mondială 1958 a 
demonstrat că adevăratul fotbal, prac
ticat într-un spectaculos stil ■ ofensiv, 
nu este la îndemînă decît echipelor 
bine pregătite tehnic în primul rînd.

EXERSAȚI CIT MAI MULT!

Pentru obținerea unei asemenea pre
gătiri sînt absolut necesare o serie de 
calități: conștiinciozitate, perseverență, 
răbdare, modestie și dorința de a în
văța tot mai mult, toate atribute ale 
dragostei pentru acest sport.

Exersarea repetată și îndelungată, 
chiar pînă la epuizare, a mijloacelor 
tehnicii și a acelor procedee tehnice 
considerate de multi elementare — așa 
cum exersează fotbaliști faimoși, de 
mare clasă, ca Netto, Ilin, Di Stefano, 
Fontaine, Didi, Kopa, Wright, Pele etc. 
— trebuie să stea la baza pregătirii 
jucătorilor noștri. După cum antrenorii 
trebuie să afecteze mai mult timp pen
tru pregătirea tehnică individuală și 
să-și împrospăteze bagajul de exerciții 
pentru antrenament.

Exemple bune sînt în fotbalul nostru. 
Dacă am sublinia doar cazul jucăto
rilor de la Progresul, care au participat 
cu regularitate la antrenamente în a- 
fara planificării, cu scopul special de 
a-și corecta deprinderile tehnice, și 
încă ar fi suficient pentru a demonstra 
că atunci cînd există preocupare se 
pot realiza luțruri bime. "r nu lipsesc 
nici exemple negative. De pildă, Ca- 
ricaș, Copil, Popa, Cacoveanu au ne

® Programul concursului Prono
sport nr. 1 din 4 ianuarie 1959 cu
prinde întîlniri echilibrate. Primele 
șase meciuri fac parte din campiona
tul italian, unde lupta pentru primul 
loc precum și disputa pentru a părăsi 
zona retrogradării este deosebit de a- 
prigă.

Pentru a se putea menține în frun
tea clasamentului, Milan are neapă
rată nevoie de o victorie, deoarece 
punctul care îl desparte de Fiorentina 
și cele 3 puncte de Internazionale nu 
constituie o „zestre" prea mare. La 
rîndul său, Inter joacă pe teren pro
priu și credem că va reuși să acumu
leze cele două puncte cu toate că Na
poli știe să se apere foarte bine în 
deplasare dovadă fiind meciul nul 
realizat duminica trecută la Bologna.

Nu mai puțin interesantă este lupta 
în partea de jos a clasamentului. In- 
tîlnirile Spăl—Torino și Triestina—■■ 
Bari vor fi probabil aprig disputate ți- 
nînd seama de situația precară pe ca
re o au în clasament toate aceste e- 
chipe.
. Atractive sînt și întîlnirile din ca

voie de multă stăruință în pregătire 
și de multe exersări pentru a ajunge 
să folosească mai bine și piciorul sting. 
Caricaș însă, cam... fudul de stînguil și 
foarte... sensibil la fente, se lasă greii 
înduplecat să facă un plus de efort 
pentru a-și corija defectele. De actfea, 
din lipsă de exersări suplimentare" — 
chiar în orele lor libere — la acești 
jucători mai stăruie asemenea defecte.

CITIȚI-LE CU ATENȚIE ..

Lor ca și altor jucători în aceeași 
situație le vom povesti două mici în- 
tîmplări.

Una mai veche.
La vîrsta de 17 ani Baratki 

era un mare talent. La antre
namente se organizau jocuri distrac
tive, dar foarte eficace ca pregătire; 
de pildă, trasul la un panou pe care 
era desenată, o poartă împărțită în 
sectoare numerotate. Jucătorii făceau 
pariuri: cine nimerește un sector ales 
dinainte, cu piciorul drept sau sting. 
Cel oare pierdea cu regularitate era 
Baratki. Un fmn, des‘til ' g Ba 

Capil a condus prea lung balotau, l a depărtat de picior lovirulu-l prea tare. 
In felul acesta, el a dat ocazie portarul Mirtdru să iasă și să plonjeze 
la timp la balon. Unui fotbalist, mai a'::; fruntaș, i se cere să stăpînească 
perfect batonul, să știe să-l păstreze lingă picior chiar in plină viteză.

Acest lucru se obține numai și numai prin antrenament, 
prin multe exersări.

ratki n-a mai participat la aceste 
jocuri. Apoi s-a prezentat din nou și 
n-a mai pierdut nici un pariu. Ce se 
întîmplase ? Rușinat de nepriceperea 
lui, s-a antrenat de unul singur în 
fiecare dimineață pînă a căpătat pre
cizie cu ambele picioare.

Una mai nouă.
In cursul turneului în Anglia, jucă

torii combinatei bucureștene au vizitat 
terenul clubului Arsenal din Londra. 
Cum era dimineață, au crezut că nu vor 
găsi pe nimeni pe teren. Dar s-au în
șelat. Cînd au ajuns, numeroși jucă
tori făceau antrenament, în timp ce la 
vestiare, unii se îmbrăcau (își termina
seră antrenamentul), iar alții se echi
pau (aceștia urmau să facă antrena
ment). Ceea ce i-a surprins cel mai 
mult însă, a fost faptul că jucătorii se 
antrenau singuri, fără antrenor. Fie
care știa ce are de făcut și făcea cu 
conștiinciozitate și răbdare, repetînd la 
infinit ceea ce i se părea că nu și-a 
însușit bine de tot.

PRINCIPALELE LIPSURI TEHNICE

Deci, pasiune pentru minge, pentru 
fotbal și pregătire intensă și conștiin
cioasă. Și cu aceasta atingem a doua 
cauză principală : sistemul de antrena
ment, cu referire specială la antrenori. 
Federația a analizat recent atît activi- 

onosport
drul campionatului francez. Racing 
joacă din nou pe teren propriu și da
că va reuși ca de data aceasta să 
dispună de Nîmes, mai poate continua 
cu șanse egale lupta pentru ocunarea 
primului loc.

O partidă importantă este și aceea 
dintre Reims și Monaco. In cazul li
nei victorii, gazdele pot trece pe pri
mul loc. Nu trebuie să uităm însă că 
echipa Monaco a reușit totdeauna în 
deplasare rezultate foarte bune. Nu 
este exclus ca și de data aceasta să 
facă la fel.
• Pentru a vă documenta cît mai 

temeinic în privința pronosticurilor 
care le veți da nu uitați să consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 246 
care cuprinde un bogat material in
formativ.
• Plata premiilor la, concursul Pro

nosport nr. 52 din 28 “decembrie 1958 
va avea loc astăzi sîmbătă 3 ianuarie

tatea competițională, cît și cea interna
țională și a tras concluzia că în Teh
nica individuală a jucătorilor persistă 
lipsuri însemnate, care se cer lichidate 
pe baza unei munci de antrenament 
planificate. Pe scurt, principalele lip
suri sînt, după părerea noastră, urmă
toarele :

1. lovirea mingii nu este corect în
sușită (de aici, pase greșite, șuturi de
fectuoase, joc cu capul insuficient)

2. controlul balonului se face mai
mult static

3. jucătorii nu stăpînesc bine TOATE 
mijloacele și procedeele tehnice (de 
pildă, lovesc baldnuil incorect cu exte
riorul sau conduc greșit mingea).

De aici rezultă — și jocurile de 
campionat, de la cele ale lui Dinamo 
pînă la ale Farului, le-au subliniat — 
alte deficiențe :

a) pase scurte și încete, ceea ce impri
mă jocului un ritm lent și dau posibili
tate adversarului să le intercepteze 
(Petrolul, Dinamo, Jiul etc.); inexis

tența paselor directe din mișcare, 
caracteristice fotbalului modern.

b) degajări fără adresă, uneori efec
tuate cu multă dificultate din anumite 
poziții mai grele (Pahonțu, Staicu, Flo- 
rescu, Dodeanu etc.)

c) tras la poartă insuficient ca frec
vență, precizie și forță ; mai mult sta
tic și foarte puțin din mișcare, din orice 
poziție și de la orice distanță (carac
teristică a majorității înaintașilor 
noștri, dar mai evidentă la Georgescu, 
Mateianu, Ene I, Tătaru etc.)

d) joc cu capul defecitar sub toate 
aspectele (execuție, detentă, precizie, 
eficacitate). DEFECT GENERAL.

e) centrări întîmplătoare, mai mult 
sub formă de pasc, nu șuturi puternice 
și precise la semi înălțime, cum proce
dează astăzi extremele echipelor stră
ine. In această privință, Oaidă, Copil, 
David, IJașoti etc. au lipsuri serioase.

f) driblingul și mai ales fenta sînt 
rar folosite în mod util, îndeosebi în 
acțiunile de poartă.

g) lovituri de colț executate greșit, 
fie în spatele porților, fie mult prea 
departe de poartă (un maestru: Suru ; 
corijenți : Copil, Oaidă, Jurcă, Nertea 
etc.)

Cu alte cuvinte, deficiențe Ja capito
lul mijloacelor de bază ale tehnicii și 
la cel al procedeelor tehnice.

1959. Plata se va face cu începere 
dela ora 17 la agențiile proprii raie- 
nale în raza cărora participanții și-au 
depus buletinele.

• Nu uitați I Astăzi este ultima zi 
clnd vă mal puteți depune buletinele 
la concursul Pronosport nr. 1. Toate 
agențiile din Capitală se închid la 
ora 24 cu excepția agenției Centrale 
din Calea Victoriei nr. 9 care va fi 
deschisă toată noaptea pînă la ora S 
dimineața.

CONCURSUL PRONOEXPRES

La tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 50 din 31 decembrie 
1958 au fost extrase următoarele nu
mere:

41 18 48 43 45 17
Numere de rezervă: 19 13

Fond premhL 983.865 lei

Desigur, multe din aceste lipsuri se 
dataresc faptului că nu s-a lucrat bine 
la pregătirea de bază a jucătorilor, dar 
și sistemului greșit de antrenament, în 
care fie că au avut prioritate alți fac
tori (fizic sau tactic), fie că exercițiile 
nu s-au desfășurat în condiții cît mai 
apropiate de cele de joc. Cert este că 
pentru corectarea ueficiențelor se im
pune în primul rînd o restructurare a 
lecției de antrenament; conținutul lec
ției trebuie în așa fel conceput încît 
pregătirea tehnică să fie pe primul 
plan. Tehnicii individuale trebuie să i 
se afecteze mai mult timp iar indivi
dualizarea antrenamentului tehnic tre
buie să devină o realitate, acordînd o 
atenție specială pregătirii numeroaselor 
elemente tinere cu talent. Antrenorii 
sînt primii care pot aduce o contribuție 
serioasă în această privință, planiticînd 
în așa fel antrenamentele îrifcît să ob
țină progrese importante în tehnică, 
baza fotbalului, și să nu se piardă, 
din comoditate sau dorința de a obține 
rezultate — superficiale t ecătoare, de
sigur — în căutarea diferitelor tactici 
speciale, formule magice, cum au pro
cedat unii antrenori ca Albu, Cocis etc. 
Cu ajutorul neprecupețit al jucătorilor, 
cu participarea conștientă a acestora, 
antrenorii pot și trebuie să realizeze o 
transformare radicală : din jucători a- 
depți ai unor procedee legate de iocul 
static să facă jucători cu o tehnică in
dividuală avansată, adaptată la cerin
țele jocului modern, în mișcare, a unui 
joc direct, precis, relaxat

In această privință, este necesar să 
se asigure și condițiile corespunzătoare, 
atît pentru munca antrenorilor cît si 
pentru activitatea jucătorilor. De pilda, 
este absolut nevoie de material sportiv 
și în primul rînd de mingi multe. In al 
doilea rînd, terenurile trebuie înzestrate 
cu aparatele cuvenite, indispensabile 
unei bune pregătiri tehnice: jaloane, 
mingi spînzurate, zid pentru exersarea 
șutului (cu suprafață neteda sau nere
gulată, pentru a imprima diferite di
recții mingii ricoșate), culoar de șut. 
Nu putem concepe o îmbunătățire a 
tehnicii individuale fără asemenea apa
rate, de care terenurile noastre duc 
mare lipsă (doar Dinamo are un zid 
de tras; avusese și un culoar, dar s-a 
deteriorat din lipsă de_. întrebuința
re!) Toate acestea se pot realiza fără 
cheltuieli deosebite.

PERSPECTIVE

i ede ația este preocupată în mod 
deosebit de această problemă și a și 
luat o serie de măsuri. In vară a orga
nizat un curs de perfecționare pentru 
antrenori; cu o serie de antrenori au 
fost analizate o parte din etapele cam
pionatului, s-au tras concluzii și 
de asemenea, s-au trasat sarcini 
concrete; a angajat un antre- 
ni. federal; colegiul de antrenori 
împreună cu antrenorul federal au făcut 
echipelor fruntașe recomandări privind 
perioada de întrerupere a campionatu
lui, iar într-o ședință cu antrenorii de 
echipe vor trasa sarcini referitoare la 
perioada pregătitoare în vederea retu
rului. Alte măsuri sînt în studiu, prin
tre care crearea unui colectiv de antre
nori, sub conducerea antrenorului fede
ral, pentru îndrumarea și mai ales con
trolarea muncii antrenorilor la echipele 
de cluburi și colective. Este o măsură 
care se impune, pentru că o asemenea 
îndrumare și control au lipsit pînă 
acum.

Nu ne îndoim că eforturile federației, 
îmbinate cu cele ale antrenorilor, jucă
torilor și conducerilor echipelor vor duce 
la bun sfîrșit o acțiune atît de impor
tantă cum este aceea a îmbunătățirii 
tehnici individuale a fotbaliștilor 
noștri. Această acțiune trebuie să 
constituie o preocupare de frunte a 
tuturor celor ce iubesc fotbalul și își 
pot spune cuvîntul în bunul său mers.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 2 

(etapa din 11 ianuarie 1959)

I. Milan—Padova (camp, italian)
(camp. ita-II. Torino—Fiorentina 

lian)
ita-,

ita-

III. Triestina—Juventus (camp, 
lian)

IV. Sampdoria—Roma (camp, 
lian)

V. Spal—Lanerossi (camp, italian).
VI. Lazio—Genoa (camp, italian)
VII. Bologna—Alessandria (camp, ita

lian)
VIII. Bari—Internazionale (camp, ita

lian)
IX. Nancy—Troyes (Cupa Franței)
X. Limoges—Sete (Cupa Franței)
XI. Lens—Red Star (Cupa Fnamței)’.
XII. Marseille—Perpignan (Cupa Fran-: 
tei)

Rubrică redactată de L • ,8. Uetri^. 
Pronosport



S-a încheiat prima parte
a campionatului republican de baschet feminin

La împlinirea a 10 ani
de la apariția revistei

Turul campionatului republican fe
minin de baschet ne-a prilejuit o 
serie de 
l;îsîiidu-nc 
liiativa a 
îmrecr.rea .
...(grencte mai multe echipe decît în 
.1/ an.: și că între celelalte partici

ple există de asemenea un evident 
( (hilibru de valoare, a contribuit la 
desfășurarea unor jocuri de bună cali
tate și, in general, la mărirea intere- 

'sti'ui pentru campionat.
Important de relevat este activi

tatea rodnică a unor tineri antre
nori (C. Dlnescu, St. Palici. E. Szcp. 
R. Schmidt), care punîndu-și în va 
loare cunoștințele teoretice si prav 
tice au realizat succese 
de seamă cu- echipele pe 
care le pregătesc. Afir
mația se referă nu ațît 
la rezultatele obținute pc 
teren, cit la cunoștințele 
tehnice și tactice căpăta
te de formațiile antrena
te dc ei.

Vorbind dc clementele 
tiiierc, trebuie să spec! 
cam 
Juri 
P-- 
Cil 
vcrb.-i de Ecaterina Ker
ch-.’, Elvira Marinei’, Doi
na Citircea (Clubul spor
tiv școlar T mișoara), Iu- 
lia Antal, Eva Demeter 
(Voința Tg. Mureș), Ilea
na Tîrziu, Ana Farkas 
(C.S. Oradea), Zoe Pa- 
plica, Elena Radu (C.C.A.), 
Anca Radulescu, Cornelia 
Ghcorghe, Sanda Radu
lescu (Rapid), Herta An- 
tosch (Voința Orașul Sla
bii), Gabriela Antal, Ele
na Szekely (Alimentara 
Tg. Mureș), Virginia .lujescu (C.S.U.) 

a. Firește, însă, că progresul lor 
va fi determinat de seriozitatea cu 
care se vor pregăti și de acum înain
te, de puterea de muncă de care vor 
da dovadă.

baschet ne-a prilejuit o 
constatări îmbucurătoare, 

să întrevedem ridicarea ca- 
aeestui sport. Faptul că în 

■a-pentru locurile fruntașe sînt

au reușit să îmbogățească bagajtil cu
noștințelor tehnice și tactice ale ju
cătoarelor din categoria A. Baschet
balistele au început să aplice unele 
elemente 
urmă le 
Totuși
pe deplin corespunzătoare. Un exemplu 
practic il constituie aruncarea la coș 
din săritură, a cărei execuție este 
cunoscută ș> aplicată de un număr 
foarte redus de jucătoare (Octavia 
Cucuruz, Ecaterina Kerciov, 
Dumitrescu, Maria Voicu), deși a- 
runcarea la coș din săritură este 
considerată cel mai modern proce
deu. iar eficacitatea lui în actualul

pe care cu puțină vreme în 
cunoașteau doar teoretic, 

situația actuală nu este

baschetbalistele nu au vi- 
alergare, în execuție, forța 
departe de necesități, iar re
iasă și ea de dorit.

Vînătorul și pescarul sportiv1'
Revista „Vînătorul

Anca

că și în rîndurile 
loTclor și-au făcut a- 

o serie de tinere 
cule perspective. Este

„Marcaj strict". Fază din meciul Constructorul 
Progresul.

o pregătire fizică corespunzătoare. In 
campionat am putut constata din 
nou că 
teză în 
lor este 
zistența

Firește, în cele două săptărnîni care 
ne despart de reluarea campionatu
lui (18 ianuarie) nu pot fi rezolvate 
toate aceste defecțiuni. Dar, în mă
sura posibilităților, antrenorii trebuie 
să lupte pentru ca întrecerile retu
rului să găsească echipele cît mai 
bine pregătite. In această perioadă, 
în. care curba efortului va fi scă
zută, antrenorii sînt datori să lu
creze asupra acelor elemente sezisate 
în cursul desfășurării campionatului 
care pot fi rezolvate într-un timp 
mai scurt. Totodată vor trebui pre
gătite condițiile pentru însușirea tu
turor elementelor moderne de tehnică 
și tactică, fără de care progresul 
pe care-1 așteptăm nu este posibil. 
Și să nu uităm că aplicarea tehnicii 
și tacticii moderne nu este posibilă 
fără o pregătire fizică completă.

D. STANCULESCU

și pescarul sportiv" împlinește un deceniu de >> 
$ activitate. In decursul întregii acestei perioade, revista „Vînătorul și « 
?? pescarul sportiv" a sprijinit temeinic acțiunea de susținere a vînătearei ii 
<< și pescuitului sportiv, ramuri sportive care, datorită condițiilor creai.: >> 
>> de regimul eemocrat-popuiar au luat o mare dezvoltare. Revista „Vînătorul << 
» și pescarul sportiv" a militat cu perseverență pentru a reflecta în paginile ii 
<< sale probleme importante legate de sportul vînătoarei și pescuitului >> 
>> sportiv, pentru atragerea unui număr mereu crescînd de oameni ai << 
<? muncii de la orașe și sate în această frumoasă și utilă îndeletnicire. >> 
<< In aceiași timp colectivul redacțional al revistei s-a străduit să facă o zz 
>> temeinică educație cetățenească și patriotică vînătorilor și pescarilor 
?? sportivi. Revista a contribuit sistematic la dezvoltarea în rîndurile vină- 

lorilor și pescarilor a dragostei și grijii pentru valorile cinegetice și » 
ii piscicole, pentru fauna noastră. La baza tuturor acestor realizări a stat (z 
>> fără îndoială concepția socialistă despre sport, mentalitatea nouă despre << 
?? vînat și pește, ca bunuri obștești. >>
\\ O dată cu apariția Hotărîrii C.C. al P.M.R. și a Consiliului de <<
>> Miniștri cu privire la reorganizarea mișcării de cultură fizică și sport, « 
« activitatea și munca vînătorilor și pescarilor sportivi a căpătat con- » 
Svdiții și mai favorabile de dezvoltare, revistei revenindu-i noi și însemnate» 
?> sarcini.
\\ Cu ocazia împlinirii a 10 ani de la apariție, ziarul nostru urează »
>> colectivului redacțional al revistei „Vînătorul și Pescarul sportiv" spor <<
« la muncă și dobîndirea de noi succese în propagarea, îndrumarea și or- >>
S) gar.iza-rea pe o treaptă superioară a activității sportului vînătoarei și »
>> pescuitului sportiv din Patria noastră. țț

DESPRE TEHNICA ȘI TACTICA

In general, antrenorii echipelor fe
minine de baschet s-au străduit și

Meciurile de șah 
pe echipe

F-ii: dl a Co-ia a campionatului repu- 
l'kau de șah pe echipe programează 
< "cinică în Capitală următoarele întîl 
r "i: Banca de Stat—Acvila și Banca de 

c-tiții—"najta-c (Fete) (streda Doam
nei 0, n?>?îd II—P.T.Ț. și U.D.I.—Rapid 
7 (bul. Fi im Golescu 38), Spartac IV— 
Constructorul II și Spartac III-Rrivița 
ri-sie (str. I. GMca 3), I.S.P.—Cetatea 
Bi:rrr (s'r. V. Lascăr 5-7), Tânărul 
u r.—t—F’i.lgorr.l (șos. ștefan
M.. o i’i, Metalul Obor—C.S.U. II 
Popa r.-.iăr 11), I.C.A.B.—Spartac II 
Ote'mbcae.-.nu 2), I.P.C.H.—iFMlala

Di- 
cel 

(str. 
(str. 

Orbi 
(str. Vatra Luminoasă 108), progresul II— 
Acvila II (str. Doamnei 2).

S Luna ianuarie poate să fie o pe- 
ricadâ plină de suferințe și lipsuri 
p.'ntru vînat. Din cauza intemperiilor, 
a ninsorilor abundente și a geru
lui, vînatul caută mai degrabă adă
post decît hrană. Cerbii, căprioarele 
și c ..orele negre stau în ciopoare în 
locl'iile de iernat. Iepurii preferă șan- 
itirli', arăturile adînci, ferite de vîtit, 
irr polîrnich'le se afundă în zăpadă 
forniînd adevărate tuneluri. Fazanii 

caută adăpost și hrană în tot felul 
ele buruieni și mărăcinișuri.

© In această lună ursoaicele fată, 
iar lupii,, ca și vulpile se împerechează.

este unanim 
recenta con- 
din întreaga

stadiu al baschetului 
recunoscută. De altfel, 
sfătuire a antrenorilor
țară a trasat ca sarcină antrenorilor 
răspîndi-rea acestui procedeu și sîntein 
convinși că într-un viitor apropiat 
vom vedea rezolvată și această pro
blemă. Alte capitole asupra cărora 
va trebui să se insiste sînt: spo
rirea aruncărilor și procentajelor a- 
runcărilor de Ia semi-dîstanță și dis
tanță, îmbunătățirea urmăririi 
panou, angajarea pivoților ș.a.

In privința tacticii au fost obser
vate defecțiuni în aplicarea siste
mului de apărare om la om, în felul 
ciim se execută atacul împotriva a- 
părării în zonă și împotriva „presin
gului".

sub

PREGĂTIREA FIZICA LAȘA ÎNCĂ 
DE DORIT

Pregătirea fizică este o veche pro
blemă a baschetului feminin care, 
nici în actualul campionat nu a 
fost rezolvată. Și acum pot fi nu
mărate pe degete jucătoarele care au

capcane și otravă distrugem răpitoa
rele cu păr și 
ciorilor grive f
preparatele fosîorate. Locurile unde au 
fost puse capcane și otravă trebuie 
vizitate zilnic, pentru a ridica pieseie 
prinse, și otrăvite. Combaterea cîinilor 
vagabonzi trebuie continuată cu toată 
strășnicia. De asemenea este necesar 
să controlăm dacă nu cumva s-au 
pus lațuri de către braconieri în vii, 
la lizierele de păduri, garduri, în gră
dinile de zarzavat. Tot în vederea re
primării braconajului mai trebu'e su
pravegheate locurile de hrană și adă
post, după cum este de dorit să se 
acorde atenția cuvenită pentru evita
rea cazurilor de braconaj 
lună sau din 
poate face în 
efectivului de 
nire locuri pc care le curățim de ză
padă.

© in această primă lună a anului se 
continuă vînătoarea la iepuri, mistreți, 
lupi, vulpi, cocoși de fazani, iar pe a- 
pele deschise se poate practica vînătoa- 
rea la păsări de baltă. Deseori la a 
semen.ea vînători se pot împușca și 
exemplare rare venite pe meleagurile

i pene. Pentru stîrpirea 
folosim cu mult succes

® In fondurile și terenurile de vînă- 
to re trebuie intensificată la maximum 
ini-rca de ocrotire a vînattilui tierăpi- 
to’-. In locuri adăpostite trebuie așe
ze. centru hrana cerbilor, cerbilor lo- 
pătari și a căprioarelor fîn bun de fine
țe sau trifoi, snopi de ovăz netreerat, 
mănunchiuri de frunzare de arbori, 
castane, jir, ghindă, ramuri de plop 
sau alte esențe moi ce rezultă de pe 
urma diferitelor tăieri. Pentru mis
treți vom aduce în teren ghindă, ovăz, 
orz, porumb sau cartofi ; pentru fa
zani și potîrnichi deșeuri de la ma- , .............. . ............ .
șinile de treerat; iaF petîtru iepuri fîn țării noastre, tocmai din îndepărtatele 
bun de finețe și ramllri de esențe moi. -——J!— *'■'  ’— " '
De asemenea este jiesțsar să fie în
ființate și adăposturrrfc hrănire a pă
sărelelor. .IU

® Printr-o combatere susținută, prin

noaptea pe 
sanie. Tot acum se mai 
bune condȚ' m evaluarea 
vînat la locurile de hră-

SPORTUL POPULAR
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regiuni nordice.-’Cu bune rezultate, la 
pîndă, se pot vîna vidrele.

® La 31 decembrie s-a închis vînă- 
toarea la cerbi ’.lopatari, iar la 15 ia
nuarie se oprește împușcarea urșilor. •

© Chiar dacă termometrul arată cî- 
teva grade sub zero, pasionalii pescui
tului sportiv nu trebuie să-și lase unel-

cîțiva actori de la Teatrul de Ope- 
retă, în frunte cu Ștefan Glodariu, 
au luat parte ca spectatori la un con
curs hipic desfășurat pe baza hipică 
din Calea Plevnei. Le-a plăcut atît 
de mult încît s-au liotărît să practice 
și ei acest sport, 
mai nimerit să se 
rea acestui lucru 
dariu, responsabil
de instituție al teatrului ?
Glodariu avea, de data aceasta

înlocuită

lin „carnaval” ecvestru
Luni 29 decembrie 1958 afișele 

Teatrului de Operetă din Capitală a- 
nunțau, ca de obicei, „relache". Și 
totuși, în seara acelei zile i-am văzut 
pe mitlți dintre actorii de la Operetă 
într-un reușit spectacol. Cum ? Unde? 
se vor întreba unii dintre cititorii a- 
cestor rînduri, care nu s-au numărat 
printre spectatorii prezenți luni scara 
în... tribunele manejului de călărie 
din Calea Plevnei. Da, da, ați citit 
bine. La manej unde a fost un spec
tacol inedit. „Scena" a fost
de această dată cu un manej de că
lărie, „scenariul" a fost semnat de 
Federația romînă de Călărie și Pen
tatlon Alodern, „direcția de... scenă” 
de cunoscutul călăreț Vasile Pinciu, 
costumele au aparținut Teatrului de 
Operetă, selecționate din diferite 
spectacole ca „Liliacul”, „Vînzăffo- 
rul de păsări", ,,Colomba”, „Culegă
torii de stele" și „Vis de fericire”, iar 
interpreții au fost cunoscuții actori 
Ștefan Glodariu, Elisabeta Henția, 
Elisabela Porumbița, artista emerită 
Dina Mihalcea, Lucia Hașcău, Ileana 
Baiu, Ștefan Teodoriu, Geta Flitovschi 
și alții, toți în același... rol: concu
renți în ultima competiție hipică a a- 
nului 1958, dotată cu „Cupa 30 De 
c’embrie".

Ați aflat, așa dar, ceva nou despre 
actorii preferați de operetă și anume 
că ei a-u îndrăgit echitația, sport al 
dîrzeniei și curajului. Povestea își 
are începutul prin luna noiembrie cînd

Și cine putea fi 
ocupe de organiza- 
decît Ștefan Glo- 

sportiv în comitetul 
Artistiil 

, un 
„rol“... greu. De unde să iei cai, 
harnașament, antrenor și atîtea altele 
cîte mai trebuie la călărie ? Dar îna
poi nu mai putea să dea. Prea era 
mare pasiunea tovarășilor Iui de tea
tru pentru acest sport și apoi, el în
suși ardea de nerăbdare să se vadă 
odată urcat în șea. Pînă la urmă, 
toate aceste greutăți au fost învinse 
cu ajutorul și înțelegerea Federației 
de Călărie și a maestrului sportului 
Vasile Pinciu, care s-a oferit să an
treneze pe entuziaștii iubitori ai echi- 
tației de la Teatrul de Operetă. Mai 
bine de o lună Vasile Pinciu a lucrat 
zi de zi cu noii săi elevi, inițiindu-i 
în tainele acestui frumos sport. Ele
vii s-au arătat demni de maestrul lor 
și luni seara ne-au demonstrat că au 
ajuns destul de departe, l-am urma

rit de această dată cu ochiul gazeta
rului sportiv și trebuie să spunem că 
am rămas plăcut impresionați de în
sușirile cîtorva dintre concurenți. 
După cum se vede și din fotograf-’ 
alăturată, artiștii de la Operetă au 
lectuat un parcurs de obstacole îm - 
brăcați în costume burlești din dite- 
rite operete. Pentru desemnarea cîș- 
tigătorului au fost necesare nu mai 
puțin de 4 baraje, la ultimul baraj 
obstacolul fiind înălțat la 1,60 ml 
Pentru niște începători performanța 
este de-a dreptul surprinzătoare. Re
velația concursului a fost tînăra ba
lerină ILEANA BALU. Ea s-a dovedit 
tin real talent și continuînd să lucre
ze au aceeași conștiinciozitate are per
spective dintre cele mai inimoase în 
echitația noastră feminină.

După festivitatea de premiere, cei 
șase cîștigători ex-equo ai probei 
(Ștefan CȚodariu, Ileana Baiu, Lucia 
Hașcău, Ștefan Teodoriu, Naumovici 

și Herghelegiu) au fost înconjurați cu 
simpatie de publicul spectator. Feli
citări, strîngeri prietenoase de mîini, 
entuziasm... l-am felicitat și noi a- 
tunci iar azi le spunem : la reveder 
într-un alt concurs hipic!

tele în cui. In zilele cu soare, 
între orele 11 și 13 se poate obține 
succes la pescuitul lipanului cu musca 
artificialii, mică și neagră. Este liber 
și pescuitul păstrăvului curcubeu. I 
schimb, nu este permisă prinderea păs
trăvului indigen (de munte). El a ter
minat depunerea icrelor și trăiește mai 
mult în stare de amorțeală.

® In crescătoriile de păstrăvi de 
munte se lucrează acum la îndepărta
rea din vasele de clocit a icrelor 
moarte care se recunosc după culoarea 
lor albă. Selecționarea icrelor se face 
cu multă grijă și migală, cu o pipetă 
de sticlă, fără a se atinge sau mișca 
icrele sănătoase.

® La icrele clocite apar ochii, ob- 
servîndti-se două puncte negre sub 
coaja transparentă a oului (icrei). 
Icrele cu ochi pot fi mișcate și deci 
transportate de la clocitoriile principa
le ia cele secundare. Transportarea se 
va face în cutii speciale, pe site de 
pînză, ferite de îngheț,

® In crescătoriile alimentate 
apă, avînd o temperatură mai ridicată 
(8—10 grade C.), ieșirea puieților 
(alevinilor) din icrele clocite este îu 
toi. In clocitoriile cu apă mai rece 
(4—7 grade C.) apariția ochilor, deci 
și ieșirea puieților (ecloziunea) se va 
face mai tîrziu, <

® Și în aceasță perioadă se conti
nuă pregătirea,trocilor (cutii din lemn 
cu site metalide^^pentru intrarea și ie
șirea apei) necesare așezării puieților 
care vor fi folosiți apoi la repopularea 
fondurilor de pescuit.

OCTAVIAN GINGU

Iată un „rol" pe care tinăra balerină Ileana Baiu l-a învățat repede 'și bine. < 
(Foto B. Ciobanii)

ihi n p
duminică 4 la- 
alergări eehili-

cu

Reuniunea de trap de 
nuarie 1959 cuprinde 9 _
trate. Pariul Austriac începe cu suma 
de: 3.690 lei. Ordinea triplă va funcțio
na în alergarea a IV și a VII.

Programul reuniunii
I. Pr. Azuga: 1.500 Hangița (Strijinluc), 

Frontiera (Angliei), Kavala (Marcu) 
1540 Răboj (Teofil), 1560 Gladiola (Ghi
cea), 1530 Blam (Vasile Gh), 1600 Fu
gar (Crainic Ti,-.), Adriatica (Kocsis).

II. Pr. Agigea: 1700 Graba (Anghel),
Sighișoara (Cîrligel), Sonata (Bonțoi) 
Călin (Szabb A.), 1720 Vila (Dinu T.), 
1740 Rovina (Mardare), Fenomen (Crai
nic), Pârjol (Icîiâm). III. Pr. Avrig. 1707 
Adrian (Vasile. G.h.) 1720 Zdravăn (Crai
nic T.), Gluma (Kocsis), Radovan (Bor- 
lescu), 1740 Stipa ■ i(Păcuraru), Vinovat 
(Strijiniuci, Xfcnofon II (Niculae Gh.), 
Elegant (Ghinea). IV. Pr. Arad: 1700
Minei na (Tlgăeru), Castan (Vasile Gh.), 
1720 Hoții (Moldovan) 1740 Hamefsi (Crai
nic), Berna (Avram), Chiostec (Bonțoi

V.) Hermina (M'ihăilesou), 1760 Caliban 
(Strijinluc), Pr. Avion: 17C0 Roșa (Mar
cu), Tarcău (Oană), 1720 Olteț (Bonțoi 
Gh) 1740 Simfonist (Ichim), 1780 Oțel (Sol- 
can), Eronin (Mihăilescu). Ticău (Voro
nin). VI. Pr. Aninoasa: 1700 Oravița (Ti- 
găeru), 1720 Hopușor (Costea Cr.). Teo- 
fana (Ghinea) 1740 Hermes (Mihăl eseu). 
Amica (Kocsis), Winetu (Teofil) 1769 
Sena (Voronin). VII. Pr. Argeș: 1700 
Ceahlău 'Cigăreanu), Harcov (Istra be), 
Sînziana (Olteamu), 1720 Olteț II (Bon- 
țoi Gh.), 17,40 Herța (Radu C.) Baltag 
(Avram), Bega II (Marcu), 1700 Novac 
(Mihăilescu). Paf (Tigăeru), VHI. Pr. 
Amara: 170p Viola (Nicolac Gh.), Firav 
(Dinu T.Y. Alvița (Onache), Harbuz 
(Ghinea), 1720 Lupa (Radu D). 1740 Fulvia 
(Ichim), Hrisov (Stri.jiniu^), Fîavina 
(Szabo A.), IX. Pr. Anina: WOL Garoafa 
(Toderaș), Delicioasa (Vasile Gh.) 1720 
Oltean (Teofi’), Vulcan (Onache). 1740 
Pamftl (Avram), Egoist (Ghinea), Tămî- 
ios (Oană).

Alergările încep la ora 10.



ava
aeromo

Tbilisi își așteaptă oaspeții

IN PREAJMA FINALEI CAMPIONATULUI DE ȘAH AL U.R.S.S.
Să devii component al reprezentati

vei cehoslovace de aeromodelism nu 
e lucru ușor! Aceasta o ștu bine 
aeromode’iștii din Republica Cehoslo
vacii, al căror număr a ajuns astăzi 
la -10.000. O știe prea bine și aero- 
modelistul slovac Josef Gabris, deoa
rece el a fost promovat in echipa repre
zentativă abia după șase ani de pre
gătiri asidue, după multe zboruri ex
perimentale, succese și... avarii a 
zeci de modele.

E drept, Josef Gabris are acum 25 
de ani. dar cînd — după o serie de 
reziliate înalte obținute în concur
suri de calificare și selecție — antre
norul de stat l-a anunțat că el s-a 
calificat pentru a participa la cam
pionatele mondiale din Belgia, ochii 
săi s-au aprir.s ca ai unui băiețandru.

— Gabris nu are încă experiență 
dar pilotează ca un adevărat maestru— 
spuneau tpe iaEștii care urmăriseră 
zborurile modelelor sale.

Peste cîtva timp, „prea puțin" ex- 
per nientatu' aeromodeh'st din Bratis
lava, Josef Gabris, se afla pe terenul 
spotiv din capitala Belgiei. Simță
minte de iot felul îl etiprinseseră... Era 
pentru prima oară cînd participa la 
o întrecere internațională de aeromo

delism, iar despre adversarii săi știa 
că sînt maeștri încercați. Belgianul 
Schtuffs și „acrobații" italieni ri in
spirau multă îngrijorare. Numărul 
său de participant era 32. Severitatea 
arbitrilor arătată față de coreurenții 
care îl precedaseră era încă un motiv 
de grijă pentru tînărul reprezentant 
al R. Cehoslovace.

Dar iată că modelul lui Gabris a 
luat calea văzduhului 1 Urmează ,,op- 
turi", zbor în spirală, întoarceri peste 
aripă. De trei ori a fost repetat com
plexul obligatoriu de figuri. La anun
țarea rezultatelor arbitrii fac cunos
cut : titlul de campion mondial pe 
1958—1959 este. atrihujf sportivului 
cehoslovac Josef Gabris.

Acum, Josef Gabris activează la 
aeroclubul regional în calitate de in
structor de aeromodelism. Antrenorul 
său, maestru] emerit al sportului 
Zdenek Gusicek, spune despre el: 
„Gabris nu ne-a dezamăgit El s-a 
dovedit cel mai disciplinat, cel mai 
perseverent, cel mai modest și în ace- 
l;și timp cel mai capabil dintre toți 
membrii reprezentativei cehoslovace".

Așa s-a arătat a fi Gabris la Bru
xelles, așa este el totdeauna — mo
dest, harnic, serios.

Anul sportiv 1959 debutează cu o 
mare competiție șahistă : este vorba 
de finala celui de al 26-lea campionat 
al U.R.S.S., care începe la Tbilisi la 
9 ianuarie.

Vor lua parte la întrecere 20 dintre 
cei mai buni jucători ai țării. Au 
fost invitați să ia parte fostul cam
pion al lumii V. Smîslov, al doilea 
clasat la turneul candidaților, P. 
Keres precum și participanții la tur
neul interzonal de la Portoroj, cam
pionul U.R.S.S. M. Tal, T. Petrosian, 
1. Averbach și D. Bronstein. Alături 
de ei participă jucătorii calificați 
în patru grupe semifinale, marii maeș
tri E. GheHer, V. Korcinoi, B. 
Spasski, M. Taimanov, maeștrii in
ternaționali E. Vasiukov. R. Nejmet- 
dinov, S. Furman, R. Holmov, maeștrii 
N. Krogius, A. Lutikov, A. Nikitin, 
L. Polugaevski, 1. iuhtman și B. 
Gurghenidze.

Nu va lua parte la turneul final 
campionul mondial Mihail Botvinnik, 
invitat să joace la 
de Crăciun de Ia

In felul acesta, 
se vor aduna 10
maeștri. Doar 4 dintre 
Vasiukov, Nikitin, Iuhtman și Lutikov

tradiționalul turneu 
Hastings (Anglie), 
în capitala Gcuziei 
mari maeștri și 10 

participanți,

întîlniri le de box Italia—Rominia au ridicat probleme 
care se cer rezolvate cît mai urgent

O dată cu disputarea meciurilor fia- ția actuală, antrenorii de box din țara 
noastră își pregătesc elevii în mod 
diferit, fiecare după cunoștințele lor, 
așa cum erau instruiți și ei cînd acti
vau ca boxeri. Cunoștințele antrenoru
lui — bune sau rele — se transmit 
tinerilor noștri pugîliști și astfel asis- 

„tăm deseori la mijloace de luptă di
ferite. Iov. Marin Nicnlae, secretarul 
general ăl F. R. Box ne spunea deu
năzi că „.pugiliștii italieni nu fac 
mișcări inutile în ring, sînt stabili 
pe picioare cînd acționează. Atunci 
cind lovesc, o fac cu toată ho- 
tărîrea si trimit în seric numeroase 
lovituri. ' In plus, ei slid foarte rezis
tent i, fapt care le dă posibilitatea să 
se afle intr-o permanentă ofens vă". 
Toate acestea au făcut ca atit la Roma 
cit și la Ferrara boxerii romîni să nu-se 
poată impune și 
defensivă.

Meciurile de la 
rrera (ca și cele 
nia echipelor R.P.F.
R. D. Germană) au ridicat și o alta 
problemă de importanță majoră. Se 
simte cu tărie necesitatea unei prime
niri în cadrul lotului nostru reprezen
tativ, a lărgirii actualei componențe a 
lotului, prin promovarea cu curaj a ele
mentelor tinere, capabile să ne repre-

lia-Rominia, boxerii noștri și-au în
cheiat activitatea internațională pe 

•îl 1958. După cum se știe, ei au 
tot cele două întîlniri susținute 

■X|ia. La întoarcerea sportivilor 
„ii am discutat cu doi dintre com- 

ponenții formației noastre: Ghecrghe 
Negrea și Dumitru Gheorghiu. .Ei 
ne-au spus că selecționata italiei s-a 
prezentat excelent, mai ales ca pregă
tire fizică dar că, după părerea lor, 
ir.c'e decizii (in meciurile Liner..-"os: i 
și C. Dumitrescu-Adâni) au privat pe 
sportivii noștri de victorii deplin me
ritate, care ar fi inversat rezultatul 
celei de a doua întîlniri.

Indiferent de aceste opinii, un lucru 
este însă clar: în meciurile cu selec- 
ț:c-:irt ' Italiei,' pugiliștii noștri nu s-am 
prezentat ia adevărata lor valoare, 

’ na noastră principală — combativi
tatea — constituind, de data aceasta, 
punctul nevralgic al întregii echipe. 
In mod surprinzător cei mai mulți din
tre reprezentanții noștri au adoptat 
im stil de luptă defensiv.

Comportarea boxerilor romîni în re- 
> rentele confruntări internaționale ri- 

‘'"•ă o seamă de probleme care se cer 
: rezolvate cît mai curind. Pugiliștii 
ri au în față două importante 

jupetiții: campionatele europene (la 
cticerna, în mai 1959) și Jocurile O- 
limpice de la Roma din august 1960. 
Cum se vor prezenta pugiliștii romîni 
la aceste mari confruntări ale boxului 
amator, mai cu seamă că noi avem 
dc aparat prestigiul cucerit la Mel
bourne și la Fraga ? Iată o problemă 
la care trebuie să ne gîndim încă de 
pe a'tim. Firește, silit multe, chiar 
foarte multe lucruri de făcut și tocmai 
de aceea socotim că a venit timpul ca 
federația dc specialitate să ia măsurile 
cele mai eficiente.

Prima și cea mai acută problemă 
, - aceea a 

instruire- 
In șiteia-

este, după părerea noastră, 
uniformizării procesului da 
antrenament al boxerilor.

D^tlopistul V. tasțov
a fast desemnat

cel mai bun sportiv sovietic 
al anului 1958

MOSCOVA (Agerpres). î.i urma 
unui plebiscit, ziariștii de sport din 
U.R.S.S. au desemnat pe cei mai buni 
ze.c sportivi sovietici ai aimimi 1958. 
Pe primul loc în clasament se află 
recordmanul european al probei dc 
decatlon, V. Kuznețov, care a întrunit 
275 puncte. Locul doi este ocupat de 
patinatorii’. O. Goncearenko, campion 
mondial absolut cu 256 pum.fe, iar pe 
locul trei se află gimnastul B. Sahlin 
<>n 198 puncte. Tu continuare clasa- 
nfertu! se prezintă rstfel : 4. L. La- 
t?nina (gimnastică) 193 puncte ; 5. 1. 
Novkov- (pentatlon) 189 puncte:

6. G. Bîstrova (atletism) 175 puncte:
7. A. llin (fotbal) 170 puncte; 8. V. 
nn-diibarian (box) 128 nin/ie ; 9. M. 
Tal (șah) 96 puncte; 10. L. Koles
nikov (natație) 90 puncte.

să adopte o tactică

la Fe- 
compa- 

lugoslavia și

Roma și de 
disputate în

, IHipTIIi
Peste 300 de persoane se adunaseră 

in sa'a pe festivități a celui' mai ele
gant hotel din Buenos A:res ... Se au
zea pocnetul dopurilor sticlelor de șam
panie, c indiciul paharelor... Iar prin 
geamurile deschise pifrundea in ma
rele salon vuietul neîntrerupt al orașu
lui. In aceas tă mulțime pes riță un 
singur om stătea nemișcat și tăcut. 
Era Juan Manuel Fangio, multiplul 
campion mondial de automobilism, 
centru care veniseră acolo toți acești 
■ omeni. Despre el se vorbea cel mai 

uit, in cinstea lui se r"1 ■a.:i cpele. 
Și iotul pentru ultima dată... „Regele 
'■' teze-i", cel dinții și cel mai bun in 
riadul automobilișiilor 
părăsea sportul.

24 de ani din viața 
: -cit. nat „jocului cu
:de supran imit automobilismul profesi
onist. Mulți prieteni de-ai lui Juan 
au pierit în acest timp. „Familia noa
stră, a alergătorilor — spunea trist 
Fangio — a devenit mult mai mică. 
In 10 ani 20 dintre bunii mei colegi 
și-au găsi-t moartea pe pistele dc au
tomobilism. lntîlnirca noastră dc astăzi 
amintește mai mult m-ride unor 
veterani care caută să r te pe cei 
plecați pe drumul fără de întoarcere..."

24 de ani moartea a mers pe ur
mele tui Fangio și dacă Juan a reuș t 
să iasă invingăfor din acest sinistru 
joc, explicația trebuie căutată în ex- 

sa abi'itaie și măesirie, 
prudență.
i n'to

150

sa Fangio i-a 
moartea" cum

cepționala 
dar șl in

„Acolo 
teză de 
spunea despre 
Fangio coboară 
ce concurenții ceilalți sau coboară la 
145, sau o urca Ia 155 și se răstoarnă"

£ greu de găsi un om care să cu-

vir i’.il perinde o vi- 
kilometri pe oră — 

luau ml adversar — 
viteza la 140, în timp

sînt debutanți în finala eampionatu- cum și într-o se.se de cluburi 
ale orașului. Tipografiile sînt gata să 
editeze buletinul special al finalei. 
Acest buletin cuprinzind toate parti- 

’ dele ce se vor juca la campionat 
va fi solicitat, desigur, nu num: în 
țară, ci și peste hotare unde sînt ur 
mărite și studiate cu multă 
toate realizările fruntașilor 
sovietic.

Finala campionatului de 
U.R.S.S. va constitui deopotrivă 
prilejul unei masive popularizări .. 
sportului minții în rîndurile ti.ie-e- 
tuhii. Secția de șah a Comitetului 
Republican pentru Cultură Fizică din 
R.S.S. Gruzină a alcătuit un plan 
foarte vast. Participanții, secundanții, 
antrenorii și cronicarii prezenți la fi
nală vor susține simultane, conferim .

lui țării.
Simpla lectură a numelui jucători

lor ne dă imaginea forței deosebite 
a acestui turneu, care întrece oricare 
concurs internațional de primă mă
rime organizat peste hotare.

Ca totdeauna în finala campionatu
lui de șah al U.R.S.S., se așteaptă 
o luptă aprigă. De pe acum amato
rii fac calcule și-și pun întrebarea 
dacă Mihail Tal va reuși să cuce
rească pentru a treia oară consecutiv 

titlul de campion, stabilind astfel o 
performanță unică în istoria competi
ției. Pînă acum doar Bogoliubov, Le- 
venfisch, Botvinnik, Bronstein și Keres 
au reușit să câștige de două ori la 
rî-nd campionatul. In statistica com- 
petiție;, însă, recordul îl deține cărn

atenție 
șahului

șah ii . 
si
a

zinte cu cinste. Meciurile cu selecțio
nata Italiei (și nu numai acestea) 
ue-ati dovedit că cel puțin la 5 cate
gorii — din 10.— (muscă, scmiiișoară, 
ușoară, seniiniijlocie și mijlocie mică) 
actualii echipieri dau semne de obo 
seală, nu mai reușesc decit rareori să. 
furnizeze pariiidele die calitate cu 
care ne obișnuiseră altădată. Dar, 
bineînțeles, nu numai lotul reprezen
tativ are nevoie de boxeri tineri, bine 
pregătiți fizic și tehnic. In general, 
se simte nevoia acordării unei atenții 
mai mari tinerilor care dovedesc ta
lent și dragoste pentru acest sport. Ne 
referim la Stroe Trifan, Petre Zăines- 
cti, Mihai Ghiorghioni, Gheorghe Du
mitru, Fr. Pazmanv, Vasile fonescu, 
Tr. Stuparu, Andrei Farcaș și la mulți 
alții. Fără îndoială că Federația Ro- 
mînă de Box a încurajat promovarea 
în echipele divizionare a boxerilor 
tineri, cu perspective. Desigur că acor
darea unei atenții și mai mari acestor 
boxeri și pregătirii lor temeinice de 
către antrenori cu înaltă calificare va 
duce în scurt timp Ia ridicarea nivelu
lui general al boxului din țara noa
stră, care se bucură de tm frumos 
prestigiu internațional.

R. CĂLĂRĂȘANU

Juan îfi
noasă și să iubească automobilul mai 
mult decit Fangio.

„Nicicd; tă n-am considerat mași
na — declară alergătorul — doar un 
simplu instrument pentru obținerea 
victoriei. Ea a făcut totdeauna parte 
din mine. In 1948, la Reims, cînd mi 
s-a rupt schimbătorul de viteză am 
simțit o durere de parcă s-ar fi sfî- 
șiat ceva din tr-upul meu. In calitate 
de er mpion care se retrage pot da un 
singur sfat tinerei generații : priviți 
automobilul rai ca pe un motor rece, 
ci ca pe un cal înspumat care gonește 
împreună cu călărețul într-o perfectă 
armonie 1"

La Fangio pasiunea pentru auto
mobilism este veche. La vîrsta de 
11 ani, fiind copilul sărac a! unui e- 
migrant italtan și trebuind să-și cișftge 
plinea, el s-a angajat la un garaj. 
Acolo a lucrat 17 ani pînă cind a de
veni alergător de concurs. Cariera spor
tivă a lui Fangio a început print r-.m 
insucces. Automobilul de construc
ție proprie, din piese adunate, nu 
l-a dus nici pînă la jumătatea primei 
curse din viața sa. Acolo automobi
lul s-a desfăcut In bucăți. Treceau 
anii, ani grei de apriaă luptă pentru 
existență. Fangio a trebuit să ia parte 
la curse. irdernale des’ăsi'rate in pus
tiu (cu marți de insolație), să goneas
că pe drumuri de munte ab a accesi
bile, să treacă prin mari

Juan Fangio a fost trn 
să stea departe de 
afaceriștilor. Și totuși 
răi ani ai gloriei sale sportive el a 
fost transformat intr-un instrument 
al politicien lor și a’aceriș ilor. Dic
tatorul argentinian Peron, care l-a 
făcut pe Fangio un fel de „automobi
list al curții", etala peste tot numele

peripeții, 
om dornic 
mașinațiile 
din pri-

Paul Keres și Viktor Korcinoi, doi prete.idenți ta titlul de campion de șah 
al U.R.S.S., in timpul unei partide desfășurată la o ediție trecută 

a competiției

pionul lumii M. Botvinnik care a 
cîștigat de 7 ori campionatul U.R.S.S. 
Keres a cucerit de trei ori titlul.

Capitala Gruziei s-a pregătit să în
tâmpine cum ,sc 
Concursului i-a 
mai mare sală a orașului, cea a tea
trului Rustaveli. Și totuși, se poate 
prevedea de pe acum că și această 
sală se va dovedi neîncăpătoare față 
de numărul mare al celor dornici să 
urmărească partidele. Organizatorii 
.nu au scăpat din vedere acest a- 
mănunt, pregătind table de demon
strații și în foaierele teatrului pre

cuvine pe oaspeți, 
fost afectată ■ cea

său. Juan era pe larg folosit, in scop 
de reclamă, de diverse fabrici de au
tomobile. Firmele „Alfa Romeo", „Fe
rrari", „Masseratli" și „Mercedes 
Benz" au dus un veritabil război pen
tru dreptul de a se numi „protegui
torii" marelui sportiv. Astfel Fangio 
a fost înlănțuit de cătușele exploata
torilor. El nu avea dreptul să decidă 
nici măcar asupra propriei sale per
soane. Pe ,el îl comandau alții. Ast
fel, proprietarul companiei „Alfa Ro
meo" și-a făcut socoteala că afacerile 
sa'e vor merge mai bine dacă Fan
gio va lua parte, pe un automobil al. 
acestei firme, la Marele Premiu al A- 
mericii de Sud. 7 
(noaptea) un greu 
iar organizatorii nu 
mai mici măsuri de 
viața alergătorilor, 
salvat pe Fangio de 
gul său de echipă a 
norocos, pierind cînd automobilul 
prăbușit în prăpastie.

Fangio a terminat aproape leșinat 
o altă cursă disputată pe un platou 
încins de soare. Și mai tragic s-a în
cheiat alergarea de la Monza (Ita
lia). Juan abia alergase în Irlanda șl 
a fost silit de patronul său să con
cureze în Italia, hi acest scop el a 
trebuit să străbată într-o singură 
noapte distanța de la Paris la Monza, 
sosind la start cu două ore inainte 
de începerea compel ției. Rezultatul: 
o pană in turul III și fractura coloa
nei vertebrale...

Fangio a mărturisit că încă în 1957 
luase hotă-i-ea 
dar n-a reus't 
n 'tui sțrins î n 
Și doar aoum 
său joc cu moartea.

Dar și această „despărț'rr" a fost 
transformată — împotriva vonței lui

Traseul străbatea 
drum de munte 
luaseră rici cete 

’ precauție pentru 
O minune l-a 
lo moarte. Coie- 

fost mai puțin 
s-a

să părăsească sportul 
s- o facă. Prea ii ti
picarele lor patronii, 

ia s'irșt dramaticul

țe și lecții în întreprinderile, fabricile, 
uzinele, școlile din Gruzia.

Au fost stabilite o scrie de premf’ 
care, vor fi acordate participanți'or. 
Premii pentru cel mai mare niunăj 
de victorii, pentru, partidele cele mai 
frumoase, pentru cea mai bună con- 
portare în ultimele cinci runde, vor ii 
de asemenea acordate de Comitetul 
Central al Conlsotnolului din Gruzia, 
de Comitetul Republican de Cultură 

Fizica, de redacțiile diferitelor ziare.
Iubitorii de șah din Grtizia așteaptă 

cu nerăbdare pe cei mai buni șahiști 
ai Țării Sovietelor.

Fangio — intr-un prilej de reclamă 
veroasă. I s-a propus să ia parte la 
cursa de „adio” de la Indianopolis. 
Această cursă avea un traseu primi
tiv, pe care succesul era condition'd 
doar de forța fizică și de rezisten’a 
automobilistului.

„La Indianopo’is nu există spri u 
necesar pentru manifestarea ui: - - 
triei alergătorului — a declarat Fang.o. 
Trebuie doar să apeși pînă la cap: : 
pe accelerator. Automobilul ce mi s-,- 
oferit era un Offenhauser de mina 
treia. Organizatorii doreați să-mi pună 
numele pe afjș, dar n>u vroiau să mă 
vadă învingător".

Dar, pentru țtrima și ultima oară, 
Fangio a mers de-a curmezișul planu
rilor afaceriștilor și a sosit primul la 
fi mș.

In lunga și laborioasa sa carieră, 
el a concurat in 23 de țări ale lumii. 
In 1951 a devenit pentru prima oară 
campion al lumii și de atunci nu a 
mai cedat nimănui titlul.

Atunci de ce „regele vitezei" pără
sește arena în floarea paterei sale? 
Nu există în lume un om care să iu
bească și în același timp să urască 
cu atita patimă automobilismul ca 
Fangio. In sporM profesionist sînt 
obișnuite asemenea paradoxuri.

„Bucuria primilor ani s-a stins de 
mult — spune cu tristețe Fangio. I — ; 
este enuizat nu numai trupul, ci «i 
sufletul. Nu mă voi mai apropia n - 
riodrtă de pistă, nici măcar ca spec
tator".

Cu aceste cuvinte, sunind ca un 
blestem la adresa sportu'ui profesio
nist, a părăsit q"tomobilismul marele 
alergător Jean Mumiei Fangio.

(După „Sovietski spori")
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Dinamo București a cîștigat pentru a treia oara 
campionatul republican de box pe echipe

In primul tur: Dinamo București

Boxului i-a revenit onoarea de a în
cheia șirul numeroaselor competiții 
sportive ale anului 1958 cu o reuniune 
care a ținut încordată asistența timp, 
de aproape trei ore. Finalistele campion 
natului republican pe 1958 Dinamo 
București și C.F.R. -j- Cetatea Bucur 
s-au dovedit a fi cele mai bune echipe 
ale țării. Sccr final: 
voarea echipei 
cîștigat astfel 
titlul de campioană a R.P. Romîne.

Să trecem acum la comentarea suc-: 
cintă a meciurilor. Dinamoviștii ari 
pornit handicapați datorită faptului 
că reprezentantul lor V. Dumitrache 
(cat. muscă) depășise greutatea cu 
200 gr. Astfel, Al. Bariciu a cîștigat 
partida fără luptă. Oet. cocoș: Toma 
Constantin (D) a dominat de la înce
put întîlnirea cu O. Eremia, în toate 
reprizele fiind net superior. Sarcina 
dinamovistului a fost ușurată și de 
faptul că Eremia a acționat timid, ne
reușind decît rareori să-1 incomode-' 
ze. Dinamovistul a obținut victoria 
prin abandon în repriza a treia. Cat. 
pană: Ion Boceanu a boxat aproape 
tot timpul cu arcada deschisă, în par
tida cu O. Gheorghiu (D). Disputa 
celor două „pene" începută „calm", 
a devenit palpitantă în repriza a 
doua, cînd am asistat la schimburi 
violente. In repriza a treia Boceanu 
a jucat „ultima carte" atacînd și 
punctînd mai mult cu directe de stin
gă la plex. Juriul nu a fost însă im
presionat de această revenire, de 
altfel tardivă, și a acordat (pe me
rit) decizia la puncte lui Gheorghiu. 
Cat ....................
M.
nu a avut nici un istoric. In timp ce Ur

s-a comportat excelent, ad- 
său a acționat confuz și s-a 
în lovituri... nepermise (pen-' 
a și primit două avertismen- 

o ade- 
un box 
a cîști-

20—19 în fa- 
dinamoviste, care a 
pentru a treia oară z

serniușoară: întîlnirea dintre 
Albu și AL Urlățeanu (D)

lățeanu 
versarul 
întrecut 
tru care
te). Tînărul Urlățeanu a fost 
vărată revelație. Desfășurînd 
curat, în linie și în forță, el

Din colțul ringului
gox, nu bătaie, tovarășe Velicu!

lui

au

de pumni 
’ : au 

la
u-

Ca la orice altă competiție sportivă, 
și la galele de box publicul este îm
părțit cu aproximație — în două. 
Unii țin cu boxerul dîn colțul albas
tru al ringului, iar alții cu cel din 
colțul opus. Așa a fost și la finala 
campionatului de box pe echipe care 
a avut loc în sala Floreasca.

Cînd a apărut în ring Ghețu Ve
licu, au răsunat aplauze. Erau su
porterii boxerului dinamovist. Curînd 
s-au auzit alte aplauze, adresate 
Petre Zaharia de la C.F.R.

După primul gong, suporterii 
început să-și sprijine favoritul :

— Hai, Velicule I
— Hai, Zaharia I 
După cîteva schimburi c 

însă, s-a petrecut ceva neobișnuit: 
prins să se audă în sală proteste 
adresa lui Ghețu Velicu și aplauze 
nanime pentru Petre Zaharia.

Cauza, mai bine zis cauzele,
constat într-o serie de atitudini . _
probabile ale boxerului dinamovist.

Oricine l-a văzut intrînd pe ring și 
mai apoi, și-a dat seama că o veche 
meteahnă persistă la Ghețu Velicu: 
îngîmfarea. Aferat, de parcă ar fi 
fost cel puțin campionul lumii la res
pectiva categorie, Ghețu Velicu își 
sfida adversarul. Judecind după mina 

arborase, după jocul zefle- 
nu l-ai fi cunoscut pe Ghe- 
ai fi fost tentat să-1 dai 

prin k.o. Desfășurarea ul- 
meciului, decizia finală — 

au de-

au
re-

pe care o 
mist, dacă 
țu Velicu, 
cîștigător 
terioară a 
ca și multe altele precedente 
monstrat contrariul, că Ghețu Velicu 
nu este bine pregătit și că felul cum 
se prezintă ue la o vreme trebuie 
să-l pună serios pe gânduri.

Un alt motiv pentru care a întîl- 
nit dezaprobarea justificată a spectato
rilor este calitatea necorespunzătoare 
a boxului pe care-1 practică Ghețu 
Velicu. In locul unui box regulamen
tar, curat, 
facă, cum 
tehnică bine pusă la punct (și boxul, 
prin excelență, oferă această posibili
tate) Ghețu Velicu practică bătaia în 
ring. Și a suferit destule înfrîngeri 
ca să nu fi putut constata că aceasta 
nu-i aduce nimic bun. Spre a nu mai 
vorbi despre cerințele boxului nostru, 
cărora Ghețu Velicu nu le dă satis
facție.

Dar mai e un motiv, pentru care bo-

în care calitățile fizice să 
se spune, casă bună cu o 

gat detașat la puncte. Cat ușoară i 
Marin Ion — Fr. 'Pazmany (D). Dacă 
repriza I n-a avut un istoric, în schimb 
celelalte două, au ridicat pur și sim
plu asistența în picioare. Directa de

Directele hă C. Stănescu și-au atins destul de des ținta. De data aceasta 
însă, Mircea Balaș a eschivat în ultimul moment

dreapta a lui Marin funcționat ex
celent. La un moment dat dinamo- 
vistul a recepționat o astfel de lovi
tură, care l-a îngenunchiat, dar în 
cădere el s-a ținut de adversar. Fi
rește, toată lumea s-a așteptat ca 
Pazmany să fie numărat. Spre sur
prinderea generală însă, arbitrul Ro
bert a dictat continuarea luptei (I ?). In 
continuare Pazmany încearcă să re
facă handicapul, mai ales că Marin dă 
semne vădite de oboseală. Juriul a- 
cordă decizia de : meci nul. Cat. semi- 
mijlocie: M. Stoian — I. Dragnea 
(D). Meciul nu a fost interesant.

xerul în cauză a fost dezaprobat deZj^ 
cei prezenți la meci: atitudine cu to- )rtpcp,n'tiom 
tul nesportiva, dovadă a lipsei sale de 
educație, manifestată prin lovirea re
petată a adversarului după gongul* * 
care marca sfîrșitul reprizei, c- ;; 
altele, pe care ne jenăm să Ie înscriem 
în aceste rînduri.

fica a dispus cu 1—0 de formația fran
ceză Nîmes.

• Intr-un meci restant din campio
natul Franței, Monaco și Ales au ter
minat la egalitate : 1—1.

La Brisbane (Aus- 
TENIS tralia) au luat sfîrșit 

întrecerile celei de a 
47-a ediții a Cupei Davis, care opu
neau echipele Australiei și S.U.A. Aus
tralienii au fost conduși din primul 
îneci de simplu (Olmedo-Anderson 
8—6, 2—6, 9—7, 8—6) egalînd însă 
imediat (Cooper-McKay 4—6, 6—3, 
6—2, 6—4). Dublul a revenit ameri
canilor după o luptă de 4 ore : Ri
chardson, Olmedo-Anderson, Fraser
10— 12, 3—6, 16—14, 6—3, 7—5. In 
ultima zi, australienii au egalat din 
nou (Anderson-McKay 7—5, 13—14,
11— 9), dar în meciul decisiv Oltnedo 
a înregistrat a treia victorie, întrecînd 
pe Cooper cu 6—3, 4—6, 6—4, 8—6. 
Scorul general este deci 3—2 pentru 
echipa S.U.A. Precedentele trei ediții 
fuseseră cîștigate de australieni.

Toate acestea au ieșit cu atît mai 
mult în evidență, cu cît Ghețu Velicti( 
a avut în față un adversar pe care-1 
caracterizează perseverența în pregăti
rea sportivă, puterea de luptă și cu
rajul, modestia și, cu atît mai evi
dent în cazul de față, respectul față 
de adversar, sportivitatea. In loc să1 
se enerveze, cum se întâmplă unora, 
Petre Zaharia a zîmbiit îngăduitor 
cînd Ghețu I-a lovit după sfîrșitul re
prizei și s-a dus să-i întindă mina, 
prietenește, la festivitatea de premiere.,

Toate acestea trebuie să dea de 
gîndit lui Ghețu Velicu, în primul rînd, 
care poartă titlul de maestru al spor
tului și are o datorie de onoare față 
de acesta. Cu rezistența care-1 carac
terizează, cu forța pe oare o are în1 
pumni, Ghețu Velicu ar trebui să 
pretindă mai mult de la el însuși, să 
se pregătească serios, să practice un 
box corespunzător și aceasta i-ar face 
cinste. |

Răspunzători sînt și I. Popa și C.
Nour, antrenorii secției de box a clu-% iiniMlCM 
bului Dinamo, care, după cum se ved“. S ALrlNiSM 
„s-a>u resemnat" în fața manierei de i

• In cursul anului 
1958 alpiniștii ucrai- 
nieni au efectuat pes- 

a boxa, necorespunzătoare, a elevului’P^ ascensiuni. Ei au jircat j>e
lor. Este greu de crezut că c-J ....... „
antrenori, care au crescut boxeri ta- 
lentați, bine cunoscuți în țară și peste 
hotare, nu-și dau seama ce-ar însemna 
dacă Ghețu Velicu ar fi instruit și 
educat cum trebuie. i

Nu od”tă a scris ziarul nostru des
pre rea'izările obținute la clubul Di
namo în munca de educare a sporti
vilor. De aceea ne întrebăm: Ce s-a 
făcut pentru ca boxerul Ghețu Velicu 
să nu aibă comportarea respectivă,! ĂTIFȚKM 
mai ales că nu a fost prima și nici £ AlLtlloln 
cea mai puțin reprobabilă ?

Iubitorii sportului cu mănuși așteap- ____;_____ ____ ___
tă măsurile corespunzătoare, care să-l Jșuiui ' în fața a aproape 1.000.000 de 
situeze pe Ghețu Velicu în rînditri'.eSoameni, a revenit atletului argentinian 
celor care fac cinste boxului nostru, 2Juan Sua care a cîst t la Q di. 
sportului nostru de tip nou. V , ,llerența de 200 m fața de portughezul

CRONICAR SFarria.

Stoian, fiind bolnav, s-a comportat 
departe de valoarea sa. De data a- 
ceasta directele sale caracteristice au 
funcționat cu mai puțină precizie, su
ficient însă penfrtî a determina juriul

să-i acorde victoria la puncte. Iile 
Dragnea, în inferioritate în primele 
două reprize, și-a revenit spre final, 
fără să mai poată schimba rezultatul. 
Cat mijlocie ușoară: C. Stănescu — 
Mircea Balaș (D). Stănescu a trecut 
cu brio de acest examen. El a boxat 
în linie și a utilizat cu succes directa 
de dreapta la figură. Una dintre a- 
cesta a nimerit în plin, Balaș fiind 
nevoit să se odihnească cîteva secun
de la podea. Juriul a acordat victoria 
la puncte lui C. Stănescu. Cat. 
mijlocie: V. Vlădescu — D. Gheor
ghiu (D). Vlădescu a început cura
jos lupta, dar un puternic croșeu de 
'stingă la bărbie l-a trimis la podea 
zdruncinîndu-1 serios. Arbitrul C. Chi- 
•riac, procedînd just, a oprit lupta 
.consemnînd astfel victoria dinamovis 
tului prin KO în 
țmigrea: ~
răbdare
(sportului Petre Zaharia și Ghețu Ve 

. Fină la urmă a fost însă 
(decepționat de comportarea nespor 
jtivă a dinamovistului. Învingător la 
puncte: P. Zaharia. Cat. grea: St. Co- 

. Jmănescu — V. Mariuțan (D). Dina 
Zmovistul a încheiat repede ,,socotelile" 

elevtil lui Luca Romano, învîngîn- 
du-1 prin k.o. în prima repriză. Arbi- 

Itrajele ca și buna organizare a reu
niunii au întregit aspectul sărbăto
resc al ultimei întîlniri pugilistice a 
.anului 1958.

repriza I. Cat. se- 
Publicul a așteptat cu ne 

întîlnirea dintre maeștrii

La 28 decembrie echipa selecționată 
Ide hochei pe gheață a U.R.S.S. a 
iptec’at în S.U.A. pentru a susține mai 
'multe meciuri.
| La 1 ianuarie reprezentativa U.R.ST.S. 
a susținut la New York prima înirf'l-

I nire cu echipa S.LI.A. Meciul a luat 
sfîrșit cu un rezultat de egalitate : 
5—5. Azi va avea loc cel de al doilea 

cei doi 1numeroase piscuri înzăpezite din Cau- 
5caz, Pamir și Tian-Șan. In anul a- 

cesta, alpiniștii ucrainieni au intensi
ficat și mai mult schimburile de ex
periență cu alpiniștii din R. Ceho
slovacă, R. D. Germană și R. P. Po
lonă. In sezonul viitor, alpiniștii din 

J'/R.S.S. Ucraini.ană vor vizita Anglia, 
R. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. 
Romînă și alte țări.

In
Nou 
Sao

noaptea de Anul 
s-a desfășurat la 
Paolo (Brazilia), 

tradiționalul cros San Silvestro. între
cerea, care a avut loc pe străzile ora-

Partizan
Una din marile competiții ale hand

balului în 7 este! „Cupa Campionilor 
Europeni", organizată anual de Fede
rația Franceză de Handbal în colabo
rare cri ziarul parizian de specialitate 
„L’Equipe". Ultima ediție a acestei 
interesante întreceri internaționaile s-a 
încheiat cu victoria redutabilei forma
ții cehoslovace, Dukla Praga.

Recent, forul organizator a anun
țat programul primului tur al ediției 
1959, ta care țara noastră este repre
zentată de echipa Dinamo București. 
Sorții tiu decis ca în primul joc di
namoviștii bucureșteni să întâlnească 
formația Partizan Bjelovar (Iugo
slavia). Regulamentul întrecerii pre
vede disputarea unui singur joc cu 
caracter eliminatoriu. Așa cum s-a 
stabilit, meciul Partizan Bjelovar — 
Dinamo București va avea loc la 7 
ianuarie la Zagreb.

Iată și celelalte jocuri programate 
în cadrul etapei întîia (primele echipe 
stat gazde)-: O. G. Flemalloes (Bel
gia) —■ Aspom Bordeaux (Franța);

Succes, în noul an!
(Urmare din pag. 1)

găsește și mai hotărițj să îndeplinim 
ou înflăcărare mărețele chemări ale 
construcției socialiste. Acest entuziasm 
îl citim și ta dorința sportivilor din 
țara noastră, care luptă cu abnegație 
să transpună ta viață luminoasele în
drumări cuprinse ta Hotărârea Parti
dului și Guvernului din iulie 1957. 
In această dorință se reflectă încre
derea că în noul an vor fi consolidate 
succesele realizate pînă acum, pentru 
continua întărire a mișcării noastre 
de cultură fizică și sport.

In nouț an, mai mulți tineri vor 
lega prietenie cu sportul. îșl vor oțeti 
trupurile în aerul curat gl stadioane
lor. Fiecare din cele două milioane de 
membri ai U.C.F.S. înscriși pînă a- 
cum — ia care se vor adăuga multi 
alții — se va avînta în entuziasta 
ambianță a întrecerilor sportive. Este 
o sarcină de cinste să asigurăm buna

Baschetbaiiștii roroîni ■ 
s-au înapoiat de la Moscova

In cursul zilei de miercuri sr.a îna
poiat în Capitală, venind de la Mos
cova, echipa noastră reprezentativă 
de baschet, care a susținut două jocuri 
în compania reprezentativei U.R.S.S. 
In al doilea me.-i. baschetbaiiștii so
vietici au obți-.ul din nou victoria, 
de data aceasta cu scorul de 79—59. 
Echipa noastră a jucat mai bine în 
cea de a doua întâlnire.

La New York:

5 la hochei pe gheață
meci dintre cele două reprezentative. 
Turneul echipei U.R.S.S. va lua sfîr- 
șit la 12 ianuarie, dată pînă la 
care ea va susține alte 5 întîlniri cu 
formații de club din Boston și Phi
ladelphia.

Din lotul hocheiștilor sovietici fac 
parte cunoscuții jucători Pucikov, So- 
logubov, Tregubov, Pantiiuhov, Ourî- 
șev, Krîlov și alții.

PE SCURT
In ziua de Anul Nou

FOTBAL s-au desfășurat mai 
multe meciuri inter

naționale. Echipa secundă a R. P. Un
gare și-a început turneul în Africa de 
nord, jucînd la Tunis în compania unei 
selecționate locale. Fotbaliștii maghiari 
au obținut victoria cu scorul de 3—0 
(1—0). La Cairo, selecționata vest- 
germană a întîlnit pentru a doua oară 
reprezentativa Republicii Arabe Unite. 
După ce în primul meci gazdele ob
ținuseră victoria cu 2—1, meciul re
vanșă a revenit cu același scor oas
peților. La Reims, echipa locală a în
tîlnit pe Real Madrid. Francezii au 
fost învinși cu scorul de 2—1 (1—1). 
In sfîrșit, la Lisabona, echipa Ben

Bjelovar
B.T.V, St. Gallon (Elveția) — Selec 
(sonata Luxemburgului; B.M. Grano 
lers (Spania) — F.O. Do Porto (Po: 
tugalia); Tc. Frisch Goppingen (R.l 
Germană) —- G.. V. Olympia Hengel 
(Olanda); Helsingor Idrotsforenin 
(Danemarca) — Sportverein Unio 
Helsinki- (Finlanda). Așa cum esi 
alcătuit tabloul. în turul al doile 
—■ ta cazul ta care va obține victori 
la Zagreb — Dinamo va întâlni I 
București pe una din învingătoarei 
ultimelor două partide.

La această întrecere participă și < 
chipele Dukla Praga și Rcdbergslic. 
Idrotsklub (Suedia) care fiind fina 
liste la ultima ediție se califică direi 
pentru a doua etapă. Cum însă, dup 
efectuarea tragerilor Ia sorți s-a pr 
mit și înscrierea echipei Sparta Katc 
wice (R.P. Polonă) este foarte proba 
bil ca pînă la 15 ianuarie, dată cin 
toate meciurile primei etape trebui 
să fie jucate, să se dispute o tattr 
nire Dukla Praga — Sparta Katc 
wice.

desfășurare a activității sportive d 
mase. Condițiile minunate puse k 
dispoziție de Partidul și Guvernul nos 
tru trebuie folosite ta toată plenitu 
dinea lor pentru a se asigura astfe 
participarea sutelor de mii de ttaer 
și tinere din țara noastră la o acti 
vitate sportivă organizată și conți 
nuă.

In noul an trebuie să crească con 
siderabii numărul participanților 
marile competiții de mase, al o’ 
lor muncii angrenați ta pra 
gimnasticii de producție, al K. 
care poartă cu mîndrie insigna G.M.^— 
simbol al curajului și îndemtaării, a 
fbrței și agerimi!. Este anul' îl 
care activiștii sportivi trebuie si 
muncească cu toate forțele și pri
ceperea loc pentru întărirea cotecti 
velor și cluburilor sportive, pentru 
dezvoltarea activității în fiecare oraș 
în fiecare comună. Din satele — ai 
tădată ținute de regimul burghezo- 
moșieresc ta bezna ignoranței — 
se ridică astăzi nenumărați spor
tivi oare la fiecare sfîrșit di 
săptămi-nă își dau întâlnire p< 
miile de terenuri de sport, kx 
de entuziaste și pasionante întreceri

Multe și îndrăznețe sînt proiectele 
pe care acum la început de an și It 
făurește tineretul sportiv ai patriei 
noastre. Este greu ca în cîteva sumart 
rînduri să le cuprindem pe toate. Fi
rește, trebuie ținut seama că noul ar 
este pentru noi și începutul am;,'" 
preolimpic, menit să desăvîrșt 
pregătirile loturilor care ne v< 
prezenta la marile întreceri ale 
de a XVI l-a ediții a Jocurilor Olimp-o, 
de la Roma. Pentru ca drapelul 
cu stema patriei noast e dragi să 
fluture pe catargul cel mai înalt 
la marile întreceri internaționale ale 
anului 1959, sportivii de frunte, maeș
trii și maeștrii emeriți ai sportului vor 
trebui să lupte pe terenurile de spori 
pentru a-și îmbunătăți necontenit per
formanțele, însuflețiți de un fierbinte 
patriotism, răspunzînd în felul acesta 
grijii părintești pe care le-o poartă 
zi de zi Partidul și Guvernul nostru.

Pășim cu încredere și înflăcărare 
ta acest nou an, anul unor noi vic
torii pe drumul construcției socialiste, 
ceea ce va însemna în același timp 
consolidarea continuă a mișcării noas
tre de cultură fizică și sport.


