
Jacheta comunismului—spre stele!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romîna

GLORIE 
constructorilor 
comunismului!

MUL XIV — Ntr. 3334 * Luni 5 ianuarie 1959 *
iT ȚiiTirmnmoami 11 —-uarn in jiu 11 j im iu h» iMrnimnwoir wi wmmiHYifnffifigTMriF

4 pagini 25 bani

’îîiiffl cosmica se iiutagiă spse soare
Ieri dimineață — am urmărit 

printre miile de bucureștcni — 
cum cerul s-a deschis ca un potir, 
iar orizontul sideral sclipea lumi
nat de un zimbet argintiu... Oa
menii scrutau cu încredere spațiile 
siderale, sperind să zărească stră
fulgerarea geniului sovietic, înfipt 
impetuos in cosmos... Zborul înfrint 
al lui tear iși căpăta după mii de 
a i împlinirea, iar străfulgerarea 
ii .dgenței umane străbatea cute
zătoare forța gravitației. Prima ra
ci- M cosmică străpungea infinitul, 

rlnd în univers o stea roșie 
,.i .noolburată. Pastelul cald al unei 
zile domoale de iarnă avea să în
săileze pe firmamentul ei un eve
niment epocal în istoria omenirii. 
Să ne glndim că această stea vic
torioasă peste spații, iși trage lu
mina din steaua roșie de pe boneta 
muncitorilor și țăranilor care acum 
41 ani asaltau cu mîinile încleșta
te pe arme. Palatul de Iarnă. In 
timpul asaltului Palatului de Iarnă, 
steaua roșie palpita ca o inimă in- 
f! "''arată, deschizind lumii o nouă 
era în istoria ei, era revoluțiilor 
proletare. Iată că acum, după 41 
ani de la Marca Revoluție Socialis
tă din Octombrie, această stea roșie 
se înalță ca o diademă deasupra 
bătrînei „terry", amintind civiliza
ției de milenii că comunismul va 
triirr-.fa. Suflul Marii Revoluții So- 
Ț din Octombrie a împins ire- 
yaj pe minunății savanți și oa- 

de știință sovietici să creeze 
ti vehicul cosmic ce astăzi 

rortivii au primit cu deosebită satisfacție 
vestea lansării rachetei cosmice

se îndreaptă spre soare. Avem mîn- 
dria că atunci cînd racheta Marii 
Țări a Socialismului victorios își 
va lua locul în mijlocul planetelor 
universale, pe fruntea ei va flutura 
mindru, gloriosul steag al Revolu
ției din Octombrie, steagul nemuri
tor al lui Lenin. O flacără roșie 
va învolbura azurul..; Este steagul 
luptei noastre neînfricate pentru 
comunism.

11,2 km. pe secundă I A doua vi
teză cosmică I O performanță ex
cepțională. Este marele record al 
lumii comuniste, care învinge ast
fel și de data aceasta în întrece
rea pașnică capitalismul. Racheta 
cosmică, cu steaua roșie pe frontis
piciu, zboară spre spațiile siderale, 
lăsînd în urmă pigmeul domnului 
Dulles. Care este combustibilul 
nostru ? Este geniul creator al po
poarelor sovietice, este geniul lui 
Vladimir Ilici... forța ideilor atot
biruitoare ale marxism-leninismu- 
lui.

★
Vă mai amintiți visurile poeților, 

care căutau aevea o stea in imen
sitatea cerului albastru ? Dar noi 
— spre deosebire de <ei — ne-am 
găsit steaua destinului nostru. 
Steaua destinului nostru este roșie. 
Este steaua comunismului. In ve
chime se spunea: „Noi vom fi ai 
cerului /" Nu I Astăzi, privind zvîc- 
nirea rachetei cosmice făurite de 
oamenii sovietici, afirmăm cu toată 
tăria: „Cerul va fi al nostru/"...

Asaltul a început I...
T. DU.MITRAN

ȘTIINȚA SI TEHNICA SOVIETICA AU FĂURIT
PRIMA MKII ARIIF1IIALAI SIMENULUI SBLP.R

Comunicatele
La 4 ianuarie, ora 12 (ora Moscovei), RACHETA 

COSMICA SOVIETICA INDEPARTINDU-SE DE LUNA Șl 
PAMINT, SE AFLA LA O DISTANTA DE 422.000 KM 
DE CENTRUL PAMINTULUI Șl 60.000 KM DE CENTRUL 
LUNII.

Racheta cosmică își continuă zborul, îndepărtîn- 
du-se de Lună și de Pămînt și înscriindu-se treptat 
pe orbita sa eliptică în jurul Soarelui.

La ora 12 (ora Moscovei) coordonatele rachetei 
cosmice erau următoarele: ascensiunea dreaptă — 
14 ore și 15 minute, iar declinata — minus 12 grade.

Posturile de observație terestre din Uniunea So
vietică au continuat să recepționeze semnalele de 
pe bordul rachetei.

S-a stabilit că la suprafața rachetei temperatura 
este de plus 10 — plus 15 grade Celsius. Tempera
tura utilajului și a gazului din interiorul containerului 
cu aparatura științifică variază în diferite puncte 
între plus 10 și plus 15 grade Celsius, asigurînd func
ționarea normală a aparatelor.

La 4 ianuarie, în timpul deplasării rachetei cos
mice sovietice în imediata apropiere a Lunii, postu
rile de observație de pe teritoriul Uniunii Sovietice 
au continuat să măsoare parametrii mișcării ei.

Pe cînd racheta se deplasa în apropierea Lunii,

măsurarea vitezei ei radiale a permis să se stabi
lească la 4 ianuarie, ora 5 și 57 minute (ora Mosco
vei) valoarea maximă a acestei viteze în zona res
pectivă, care a fost de 2,45 km pe secundă, ceea 
ce corespunde cu datele celorlalte măsurări ale tra
iectoriei efectuate în perioada apropierii maxime a 
rachetei de Lună.

AȘADAR IN MAI PUTIN DE O ZI Șl JUMĂTATE 
(54 DE ORE), RACHETA COSMICA A BIRUIT DISTAN
TA DE 370 000 DE KM DE LA PAMINT LA LUNA.

Rezultatele măsurării traiectoriei au furnizat un 
bogat material pentru determinarea elementelor or
bitei rachetei în apropierea Lunii și pentru localiza
rea spațială a datelor observațiilor științifice.

In prezent aceste rezultate sînt prelucrate de ma
șini electronice de calcul.

LA ORA 19, ORA MOSCOVEI, RACHETA COSMICA 
SOVIETICA SE GASEA LA O DISTANTA DE 474.000 KM 
DE PAMINT.

La această oră, coordonatele rachetei erau urmă
toarele: ascensiunea dreaptă — 14 ore și 17 minute, 
declinația — minus 13 grade și 42 minute.

Racheta își continuă mișcarea, îndepărtîndu-se de 
Pămînt și de Lună.

Felicitările adresate de Academia R. P. Romine 
Academiei de Științe a U. R. S. S.

In legătură cu lansarea primei ra
chete cosmice sovietice în direcția Lu
nii, prezidiul Academiei R. P. Romi
ne a trimis o telegramă de felicitare 
prezidiului Academiei de Stiinte a 
U.R.S.S.

Oamenii de știință din R. P. Ro- 
mînă — se spune în telegramă — 
salută cu profundă bucurie strălu
citul succes obținut de știința și teh
nica sovietică prin lansarea primei ra
chete cosmice sovietice în direcția

Lunii. Prezidiul Academiei R. P. Ro-i 
mine transmite sincere felicitări și 
urează savanților sovietici noi și stră
lucite succese în munca lor creatoare 
pusă în slujba progresului umanității 
și apărării păcii.

Campionatul republican de handbal in 7
BIRUINȚA EPOCALA A ȘTIINȚEI 

SOVIETICE

restea lansării unei rachete cosmice 
lirecția Lunii de către Uniunea So- 
ică a stîrnit uimirea și admirația 
ror oamenilor de pe glob. Mărea 
tință a științei sovietice se înscrie 
litere de aur în istoria omenirii; 
marchează un moment epocal în 
voltarea științei, în lupta pentru cu
rea cosmosului. Noua planetă a 
emului solar, creație a marilor 
icni de știință ai Uniunii Sovietice 
face acolo, la sute de mii de kilo- 
ri de pămînt, datoria de pionier 
>tiinței, transmițînd date importante 
î vor permite curînd omului să în
tindă prima călătorie interplane- 
i. Succesul oamenilor de știință so- 
ici este’ deplin și el face să crească 
mai mult prestigiul Marii Țări a 
ialismuiui biruitor.

CONSTANTIN DUMITRESCU 
maestru al sportului la ciclism

ENTRU PROGRESUL OMENIRII, 
ITRU BINELE El, PENTRU PACE!

•e firmament se află acum prima 
Tetă artificială a sistemului soiar. 
este rodul celei mai înaintate acti- 
ți științifice, rezultatul strădaniilor 
unaților savanți sovietici. Semna- 

t ran sini se de racheta cosmică au 

atins și timpanele — de obicei insen
sibile — ale ațîțătorilor la război, a- 
mintindu-le că forța Uniunii Sovietice 
și a lagărului socialist este de neînvins. 
Oamenii cinstiți de pe întreg globul 
au salutat cu entuziasm noua realizare 
a științei sovietice și au transmis con
structorilor comunismului cele mai 
calde urări.

Ne unim și noi glasul pentru a fe
licita pe oamenii de știință sovietici, 
care luptă neobosiți pentru progresul 
omenirii, pentru binele ei, pentru pace.

MIRCEA CERNESCU 
maestru al sportului

Programul turneului international 
de juniori U.E.F.A.

ședința comisiei de organizare U.E.F.ARecent, comisia de organizare (din ca
drul U.E F.A.) a turneului internațional 
de juniori la fotbal a dat formă defi
nitivă programului jocurilor din faza 
preliminară a competiției, în care echi
pele (13 la număr) vor juca în patru 
grupe. Programul grupei din care face 
parte reprezentativa noastră de juniori, 
este următorul:

28 martie: Turcia — R.P. ROMÎNA șl 
Italia — Anglia.

30 martie: Turoia — Italia și R.P. RO- 
MINA — Grecia.

1 aprilie: Turoia — Anglia și Italia — 
Grecia.

3 aprilie: Turcia — Grecia și R.P. 
ROMÎNA — Anglia.

5 aprilie: R.P. ROMÎNA — Italia și 
Anglia — Grecia.

Datele de disputare sînt fixate în prin
cipiu. In mod definitiv w va dotări In

Sîmbătă și duminică s-au desfășurat 
încă două etape ale campionatului re
publican de handbal în 7. Sînt nece
sare, firește, cîteva comentarii pe mar
ginea celor opt jocuri disputate în a- 
ceste două zile în sala Floreasca. Îna
inte de toate ni se pare însă nimerit 
să amintim un fapt care nu mai nece
sită nici un fel de comentariu: ieri 
după-amiază, zeci de cetățeni făceau 
coadă — pe ploaie — Ia casa de bilete 
de la sala Floreasca. Interesul și — am 
putea sipune — pasiunea spectatorilor 
pentru jocurile de handbal în 7 sînt 
pe deplin îndreptățițe de spectaculozi
tatea acestor întreceri. De altfel în ul
timele două zile partidele da handbal

de la 14 februarie.
Cum se știe, ediția 1959 a Turneului 

U.E.F.A. se va desfășura în R.P. Bul
garia. In legătură cu organizarea s-a 
stabilit, în general, ca echipele să fi9 
cantonate în faza preliminară în două 
orașe: 'ouă serii la Sofia și oelelalte 
două la Plovdiv. In turneul final (semi
finale și finale) echipele vor fi canto
nate la Sofia. Jocurile din cadrul seri
ilor se vor disputa: la Sofia șl în cîteva 
localități apropiate (Dlmitrovo 31 km, 
Vrața 98 km., stanke Dîmltrovo 66 km. 
etc.) și la Plovdiv precum și In cîteva 
orașe învecinate (Stara Zagora 86 km- 
Dimitrovgrad 78 km. etc.). Un reprezen
tant al U.E.F.A. (Stamey Roi®) va vi
zita terenurile din aceste localități pînă 
la 22 ianuarie, după care se va hotărî 
în mod definitiv locvl de disputare » 
jocurilor, la ședința din 14 februarie.

Clarificări și... complicații !
în 7 ne-au dăruit multe momente de 
satisfacție, ne-au oferit un spectacol 
sportiv de calitate. Dar, să revenim

Fază din jocul Jlitanii" — Politehnica,

la cele opt jocuri ale etapelor de sîm- 
bătă și duminică. Programul a început 
cu o surpriză : echipa feminină a C.S.U. 
a întrecut formația Cetatea Bucur cu 
12—6 (6—5) aducînd multe... compli
cații în lupta pentru calificarea directă 
în turneul final al campionatului re
publican. Cu o echipă în care a folosit 
și rezerve, Rapid a întrecut Construc
torul cu 10—7 (6—4) în cel de al 
doilea joc feminin de sîmbătă. Foarte 
disputată, în special în repriza a doua, 
a fost partida dintre echipele mascu

line „Titanii" șî Politehnica. Scorî
20—19 (14—9) pentru Titanii, care sa 
califică astfel în barajul pentru desenH

narea echipelor participante la turneul 
final. Iată dar că, încă de sîmbătă 
s-au ivit clarificările la băieți și... com
plicațiile în întrecerea rezervată echi
pelor feminine. ;î

Programul de ieri a început cu un 
meci în care echipa feminină Cetatea 
Bucur nu putea să piardă în fața for
mației tinere și neexperimentată a 
Constructorului. Cetatea Bucur a cîști-) 
gat la mare diferență : 14—2 (7—l)ș

(Continuare in pag. 2± _



rSpartachiada Je iarnă a tirieretulm

Să organizăm cît mai multe concursuri
,E drept, zăpada se lasă încă aștep

tată, dar în curînd peisajul, din foto- 
ijfrafia noastră nu va mai doar o... 
.amintire de anul trecut. Pe pîrtiile din 
/regiunile Hunedoara și Baia Mare, 
.Bacău sau Suceava se "va 'da atunci 
startul în primele întreceri de schi din 
cadrul actualei ediții a Spartachiadei 
de iarnă. Pină atunci, e rîndul... gim
nasticii, șahului, tenisului de masă, 
trîntei etc' să reunească la startul în
trecerilor sutele de mii de participant 
la această tradițională competiție de 
mase. Și, trebuie spus că pînă acum 
s-au înregistrat succese deosebit de 
frumoase în multe orașe și sate ale 
țării. Dacă poposești la clubul Com
plexului C.F.R. Grivița Roșie sau al

.fericii de confecții „Gheorghe Gheor-

Vor veni curind și-Concursurile de schi! Pină atunci iți poți măsura 
insă forțele in întrecerile; de gimnastică, tenis de masă, șah...

ghiu-Dej“, la sala Recolta sau cea ia 
uzinelor textile din Arad, la căminul 
cultural din Orțișoara, Răcăciuni, Re- 
cas sau Frumușeni nu se poate să nu 
faci cunoștință cu cîțiva dintre cei 
care își dispută întîietatea în între
cerile primei etape a Spartachiadei. 
Este drept, nu peste tot găsești „ma-

CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE HANDBAL ÎN 7

(Urmare din pag.-11)
Pentru situația în clasamentul echi

pelor masculine, jocul dintre-O.O.A. șî 
Rapid avea o importanță deosebită. 
Era, deci, firesc ca această partidă să 
fie așteptată cu interes sporit. La rîn
dul lor, cele două echipe s-au străduit 
să ofere spectatorilor un joc de cali- 
tate. Și, au reușit. C.C.A. s-a prezentat 
în vădit progres față de jocurile ante
rioare, iar-Rapid a marcat, de aseme
nea, o serioasă creștere de formă. Ini
țiativa este preluată de C.O.A. care 
pare_ decisă să cîștige. Militarii ter
mină de altfel cu avantaj (9—8) prima 
repriză și după pauză continuă să a- 
tace periculos. Rapid desfășoară însă 
un joc eficace și cu zece minute înainte 
de sfîrșitul partidei scorul este: 14-14. 
Este momentul în care Tellman(CCA) 
îl faultează grosolan pe Coman (Ra
pid) și arbitrul îl elimină pentru 5< 
minute, acordînd cum era și normal 
lovitură de la 7 metri. Credem că nu 
greșim afirmînd că dAi această clipă 
echipa G.C.A. a„. pierdut meciul. In 
rîndul jucătorilor și-a făcut loc o ener
vare, echipa a fost lipsită timp de cinci 
minute de aportul -unul jucător și Ra
pid a luat... conducerea, jucătorii de la? 
Rapid au știut să profite de deruta ad
versarului și desfășurînd un bun joc' 
de intercepție, sezisînd partea slabă' 
a apărării militare l-au jucat mult pe 
Aurel Barbu care a înscris punct după 
punct. Rapid a realizat astfel o victorie 
meritată cu scorul de 23—17. Victoria 
Rapidului a însemnat pentru C.G.A. 
pierderea posibilităților de calificare 
în turneul final. Cele patru echipe care 
și-au cîștigat acest drept sînt: Dina* 
mo, C.S.U., Rapid și Titanii. După 
cum se vede, la băieți situația este 
acum definitiv clarificată. Infrîngerea 
echipei Cetatea Bucur de către C.S.U. 
a produs însă complicații în clasamen
tul feminin. In caz de victorie în acest 
joc, Cetatea Bucur s-ar fi calificat di
rect în turneul final. Așa, lupta ră- 
înîne deschisă în cele trei etape care 
mai sînt programate și în care nu sînt 
'excluse nici alte surprize.

In ceea ce privește echipa C.O.A., 
’ea va,, trebui să se mulțumească cri 
imul ditț locurile 5—8 ale fazei pe Ca- 
.jitală.

'In ujțimele jocuri disputate îerf 
fsearăîn sala Floreasca au fost înre- 
gistratp -următoarele rezultate : Olim
pia—Rapjd /(feminin) 9— 6 (5—4); 
'O. S. Ur—Dînamo (masculin.) 14—13

1 0—8) ) Glubul sportiv șcbla r—Acvila 
Jgiascnlin) 31—17 (10-9).

r- d. g. 

eștri" la șah sau jucători fruntași de 
tenis de masă. Dar, pretutindeni ai 
prilejul să admiri dîrzenia cu care 
se întrec tinerii muncitori de la orașe 
și sate, peste tot te întîmpină atmos
fera sărbătorească a acestor con
cursuri.

Dacă așa stau lucrurile, am putea 
spune că prima etapă a Spartachia
dei cunoaște un deplin succes. Sînt 
însă și orașe, sate și comune în care 
activiștii sportivi așteaptă... zăpada ca 
să organizeze primele concursuri de... 
șah sau gimnastică. Unde? La Plo- 
ești, la Craiova, la București — în 
multe colective sportive. In alte părți, 
de exemplu la Cluj, Constanța și Ga
lați încă sînt pe drum regulamentele 
Spartachiadei, care n-att ajuns la toate 

raioanele. Unele comisii de organizare 
a Spartachiadei muncesc bine, altele 
se întrunesc rar sau deloc și s-au 
mulțumit să muncească doar în direc
ția înscrierilor în vederea participării 
la concursuri. Tineretul așteaptă însă 
aceste concursuri!

Desfășurarea ediției din acest an a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului 
trebuie -cunoască un succes total. 
Să nu uităm că această competiție cu 
larg caracter de mase reprezintă un 
minunat mijloc de angrenare într-o ac
tivitate competițională bine organizată 
a celor două milioane de membri ai 
U.C.F.S. Acum, la început de nou an, 
-activiștii sportivi trebuie să mobilizeze 
-toate forțele lor pentru ca fiecare ac
țiune să fie încununată de succes. 
Spartachiada tineretului nu reprezintă 
un scop în sine. Nu este vorba doar 
de o simplă competiție. Buna organi
zare a acestor întreceri și îndeosebi 
a celor din prima etapă, contribuie 
efectiv la întărirea organizatorică a 
colectivelor sportive, la dezvoltarea 
bazei materiale (în fiecare an sînt 
construite patine, șahuri, mese de te
nis de masă — toate prin folosirea 
resurselor locale), la amenajarea de 
noi pîrtii de schi — fără cheltuire de 
fonduri etc.

Dar, cu prilejul Spartachiadei tine
retului se pot afirma atîția și atîția 
sportivi. Edițiile precedente au de
monstrat cu prisosință acest lucru.

Pînă la sfîrșitul primei etape mai 
este vreme. Dar, să n-o pierdem aș- 
teptînd... zăpada, ci organizînd cît mâi 
multe concursuri la care să angrenăm 
un număr cît mai mare de membri ai
U.C.F.S.

La patinoar,
nu e

'A fost suficient ca î/i cîteva ziare 
să apară un mic anunț că la pati
noarul artificial s-a permis accesul 
publicului, pentru ca, spre ora 11, 
gheața să devină un adevărat furni
car : copii, tineri și chiar oameni mai 
în vlrstă care au îndrăgit această ac
tivitate, lunecă pe patine. Unii evolu
ează grațios, au patine speciale, prinse 
ca nituri de bocanc și încearcă să val
seze după muzica transmisă la me
gafon; alții, mai puțin cunoscători in 
ale patinajului, își prind tocmai acum 
cu cheia, patinele de bocanci, și încear
că să meargă cît mai repede...

In sfîrșit. o a treia categorie sînt 
cei care abia acum își pun pentru pri
ma dată patinele. Ii vezi de la intrare. 
Calcă ceva mai timid; se îndreaptă 
apoi spre vestiar și cînd se întorc de 
acolo, cu patinele la picior, calcă 
..strlmb, neputind să-și țină echilibrul. 
Au intrat pe gheață, încearcă să 

.meargă ținindu-se de mantinelă, dar..; 
buf! Prima cunoștință cu gheața -an 
făcut-o f Na s-a îrttîmplai nimic și 
încearcă din nou acum cu mai mult 
curaj să alunece 'pe patine.

Dar iată că de acești începători, de 
cele mai multe ori băiețași și fetițe 
pînă la 10 ani, se apropieun om cam

„Este mai greu să te menții, decît 
să te ridici la o anumită valoare!"... 
spune un vechi dicton cu o' largă cir
culație în lumea stadioanelor. De ade
vărul acestor vorbe s-ati putut con
vinge toți sportivii de la noi și de 
pretutindeni.

Alacstra emerită Iolanda Balaș, re
cordmana lumii la săritura în înălțime 
îl cunoaște foarte bine și tocmai de a- 
ceea adevăratul sens al acestui dicton 
a stat și continuă să stea la baza pre
gătirii ei. Fie-ne permis să vă dăm 
lămuririle necesare:

Iolanda Balaș a realizat rezultatele 
sale sportive de o valoare excepțio
nală, datorită — în primul rînd — 
unei foarte serioase pregătiri, desfă
șurată fără întrerupere de-a lungul 
întregului an. Puțini dintre cei. care 
au urmărit-o la diverse concursuri știu 
cîtă energie a consumat Iolanda în 
sutele de antrenamente pe care le-a e- 
fectuat, cîtă pasiune a pus în tot ceea 
ce a făcut pentru a-și putea îmbună
tăți mereu performanțele, ce viață or
donată — cu adevărat sportivă —. a 
dus, cîtă sîrguință a depus ca să în
vețe, să învețe mereu tot ceea ce 
apărea nou în metodica antrenamen
tului și în tehnica probei sale favorite. 
Toate ’ acestea, dar și încă multe altele, 
au ajutat-o să atingă o înalță măies
trie sportivă, să obțină seria acelor 
performanțe răsunătoare prin care și-a 
înscris numele pe tabelul de onoare 
al recordmanelor lumii.

★

In numărul nostru festiv, Iolanda 
mărturisea că țelul activității . sale 
este cucerirea medaliei de campioană 
olimpică la Jocurile din 1960 de la 
Roma. Pentru ducerea la îndeplinire 
a acestui deziderat, valoroasa noastră
atletă a început să se pregătească 
încă de anul trecut și va continua să 
se antreneze cu toată sîrguință pînă 

.în preziua întrecerilor de pe stadionul 
olimpic.

Sîntem convinși pe deplin că 
miercuri, în ultima zi a anului tre
cut, cînd fiecare dintre noi s-a pre
gătit să întîmpine cît mai frumos pe 
1959, puțini, chiar foarte puțini spor
tivi ai țării au neglijat pentru două- 
trei ore aceste „pregătiri" pentru re
velion și au luat în schimb, drumul 
stadionului pentru antrenamentul spor
tiv. Iolanda a făcut însă acest lucru 1 
Marți, miercuri, chiar și joi, de Anul 
Nou, ea a făcut antrenamente 1...

„Este mai greu să te menții"...
*

Cu experiența acumulată de-a lun
gul anului trecut, care a fost fără 
nici un fel de discuție — cel mai 
bun an. al său, Iolanda Balaș a tre
cut serios la treabă. Ca și în 1958, 
accentul principal în antrenamente va 
fi pus pe dezvoltarea forței.

Antrenorul său, maestrul spor
tului Ion Sdter a expus în cadrul unui 
referat (Elemente metodice noi în an
trenamentul săritorului) felul în care 
a dirijat și a condus activitatea ele
vei sale în decursul sezonului trecut, 
ajungînd la o serie de concluzii din
tre cele mai interesante, care pot fi 
socotite ca iribdite în această privință. 
Dar iată despre ce este vorba.

Se știe că în perioada competițio
nală — mai cu scamă în perioada 
cînd săritorul a atins forma sportivă 
dorită — scopul antrenamentului este 
acela de a menține această formă. Cu 

într-o zi chd 
hochei
la vreo 45 ani care patinează cu ele
ganță. Dacă ești atent la scenă îți vei 
da seama că este unul din instruc
torii delegați de comisia, locală de.pa
tinaj, și care activează în fiecare di
mineață sau după amiază la patinoa
rul artificial de la ,23 August".

— Cum te cheamă pe tine, măi pi- 
ciule ?

Cel întrebai se uită puțin îmbufnat, 
la omul din fața lui și ’apoi îi răs
punde :

— Alina Meltzer. Nă vezi sînt 
fată ?

Intr-adevăr, nici rui-ți 'păleai da sea
ma dacă e fată sau băiat. La patinaj, 
cam toți sînt îmbrăcați la fel, cu pan
taloni și căciulițe.

Și Alina, luată de mină de instruc
tor a început, parcă mai sigură de ea, 
să alunece pe gheață. Picioarele încă 
îi tremură, nesigure, pe lama patinei;

M-am îndreptat:apoi Spre alt colț:al 
patinoarului. Aci, era împărăția băie
ților: unii cu patine frumoase, luci
toare, alții, cu patine ceva mai vechi, 
ne. prinse fncă bine de bocanc; Cri 
timpul vor. învăța. Pe toți îi unește 
bucuria d'd a aluneca pe gheața lucie 
a patinpdhllui. Cine știe clacă peste 
cîțiva ani Alina Meltzer, Florin Po-

alte cuvinte, antrenament ușor, din 
care sînt excluse exercițiile obositoare 
(în special cele de forță). Această 
metodă este complet neștiințifică și 
prin ea nu se face altceva decît se 
pun bazele scoaterii din formă „pla
nificate" ale atletului respectiv. Acele 
„încălziri ușoare", alergările ușoare, 
săriturile la înălțimi mici, exercițiile 
speciale și plimbările devenite prover
biale în uzanța noastră, ca metode 
eficace de menținere a formei la un 
nivel superior — sînt, de fapt, metode 
care urgentează pierderea formei spor
tive (pregătirea fizică generală scade 
vertiginos, musculatura — supusă 
pînă atunci la cele mai grele exerciții 
— se „atrofiază", organismul — obiș
nuit cu eforturile mari, ca urmare a 
nenumăratelor antrenamente zilnice — 
se va lenevi etc).

. Cel mai bine ar fi ca dezvoltarea 
fizică generală să fie împinsă pînă 
în luniie de vîrf ale sezonului compe- 
tițional, desăvîrșind concomitent teh
nica și păstrînd cu sfințenie pros
pețimea atît de necesară unui sări
tor.

*
Cine nu cunoaște „pofta" — căci 

numai așa se poate numi —- cu care 
atletul pășește pe pista stadionului în 
prima lună a sezonului de vară ? Con
ținutul antrenamentului, ambianța plă
cută în care se desfășoară munca, 
revederea cu vechea dragoste — șta
cheta — primele sărituri etc, toate 
acestea au o influență puternică asu
pra stării psihice a atletului res
pectiv. In lunile de vîrf ale activității 
atletice, atunci cînd săritorul este 
bine pregătit din punct de vedere 
tehnic dar e puțin obosit și are o 
oarecare teamă de concursuri, care 
antrenor nu se gîndește cu nostalgie 
la acea prospețime a elevului său, 
de la începutul sezonului ? Și atunci, 
în mod inevitabil, el va recurge la 
„alergările ușoare" și la „încălziri sal
vatoare" în scopul reîmprospătării atle
tului obosit. Oare nu ar fi mai bine 
ca atunci cînd forma sportivă a atins 
apogeul, cînd atletul a ajuns la o 
oarecare maturitate tehnică și rutină 
în concursuri, antrenorul să nu fie ne
voit să întrerupă pregătirea atletului, 
pentru ca „barometrul" să nu indice 
alarmant că prospețimea coboară ver
tiginos spre zero ?

★

Haltera a devenit un aparat atletic 
foarte familiar Iolandei Balaș, deși la 
prima vedere acesta nu ar putea avea 
nici un fel de tangență cu o probă atît 
de delicată ca săritura în înălțime. 
Acest aparat nu a lipsit nici un mo
ment din sala de gimnastică unde ea 
și-a făcut antrenamentele. Pînă aici 
n-ar fi nimic nou. Noul a intervenit 
însă, în lunile de vară, în timpul an
trenamentelor în aer liber, cînd ală
turi de ștachetă, garduri și blocurile 
de plecare, haltera a continuat să fie 
pe primul plan. In lunile mai-august, 
două treimi din antrenamentele Iolan
dei au fost dedicate pregătirii fizice 
generale, exercițiilor de forță cu hal
tere și exercițiilor de dezvoltare a for
ței de desprindere. Antrenamentele de 
acest gen au fost incluse în ciclurile 
săptămânale, în detrimentul celor de 
tehnică, săriturile în înălțime au fost 
intenționat neglijate și nu o dată Io
landa. a făcut cunoștință cu înălțimea 
numai la concurs. Antrenamentele sale 

Mult mai avansate in ale patinajului decît Roxana Găbunea (a treid 
de la stingă), prietenele ei Cristina Patraulea, Corina Lupea, Mariana Stern,. 
Irina Zaharescu și Cristina Anastasia o ajută să deprindă cît mai repede 
alunecarea pe patine.

peseti, Ștefan Dimitriu, Ionel Dumi
trescu sau alții care în ziua aceea1 își 
puseseră pentru prima dată patinele, 
nu vor ajunge campioni la patinaj vi
teză sau artistic, sau nu vor entuzias- 

au devenit o muncă intensă și conti
nuă, cu întreruperi scurte, numai cî 
era necesar pentru revenirea organis 
mului. Scopul urmărit a fost obișnui 
rea organismului cu eforturile mari 
De asemenea, trebuie menționat ci 
de multe ori din aceste cicluri di 
antrenament săptămînale a fost elimi 
nată cu desăvîrșire pregătirea tehnici 
propriu-zisă. Aceasta s-a întîmplat 
deobicei, după concursurile în care lo 
landa a obținut rezultate foarte bune 
Astfel, între 7 și 22 iunie ea a efec 
tuat un singur antrenament la șta 
chetă, 3 antrenamente pentru dezvol 
tarea forței, alte 2 pentru viteză și ■ 
concursuri, în cadrul cărora a stabili 
două recorduri mondiale (1,78 și 1,8( 
m). De la 24 septembrie ea a negii 
jat ștacheta cu desăvîrșire. Pînă 1. 
sfîrșitul sezonului a mai concurat îns. 
de trei ori, reușind 1,82 m; 1,80 m ș 
1,83 m (deci alte 2 recorduri mondia 
le). In perioada acestor concursuri 
ea și-a mutat antrenamentele în pă 
dure, punînd accentul pe dezvoltare; 
vitezei, sărituri în lungime, dezvolta 
rea forței etc.

*

In dirijarea acestei activități, Sotei 
s-a condus după principiul că im atlet 
o dată_ ajuns la o oarecare maturitate 
tehnică, nu mai are nevoie să-și iro
sească energia în sărituri obositoare, 
ci își păstrează prospețimea penlrt 
concursuri. Locul săriturilor în antre
namente l-au luat acele exerciții care 
slujesc scopului urmărit. Așa se si ex
plică de ce Iolanda Balaș nu a lipsit 
de la nici un concurs oficial al sezonu
lui 1958, spre deosebire de alți ani în 
care a lipsit de la startul mai multor 
întreceri.

Practica a arătat că lipsa nur a 
selor antrenamente (în care se 
accentul pe dezvoltarea și exersarea 
săriturii în înălțime) nu a avut un etect 
dăunător asupra Iolandei, ba dimpo
trivă se poate spune că i-a oferit po
sibilitatea de a se preze .ta la concurs 
în plenitudinea forțelor. iVIetoda aceasta 
mai are avantajul că forma sportivă 
a fost menținută timp îndelungat în 
jurul cifrei maxime, graficul arătînd 
o ascendență continuă pc tot timpul se
zonului conipetițional, iar atleta a tost 
scutită de urmările supraantrenamep- 
tului.

In 1958 Iolanda a început antrena
mentele la 4 ianuarie, dar revederea 
cu ștacheta n-a făcut-o decît Ia 24 
martie, la un antrenament de sală 
(1,70). In tot cursul anului ea a efec
tuat exact 20 de antrenamente spe
ciale la ștachetă, sărind între 1,70jîj.- 
1,77 m. In unele antrenamente' -¥' 
trecut de 4—5 ori la 1,70 r 
7—10 ori la 1,75 m. Cu elan d 
a reușit în iulie 1,75.

★

Această metodă a fost aplicată șt 
la alți atleți (X. Boboc, S. loan, L 
Knaller și N. Mărășescu) și a dat re
zultate tot atît de bune.

Cu experiența acumulată în ann tre- 
cuți, dair mai cu seamă în 1958, Io
landa Balaș și-a început antrenamen
tele pentru viitorul sezon. Ea se stră
duiește să se pregătească temeinic, să 
obțină rezultate bune pentru gloria 
sportivă a Patriei.

ROMEO V1LARA

(Foto M. Tttdoran) j 

ma tribunele într-o cursă de unul, sin
gur, la hochei.

In orice caz, prima zi la patinaj a 
fost frumoasă.

MIRCEA TUDORAN



Finiș spectaculos 
in campionatul de șah 

al Capitalei
Runda a 13-a și jucarea majorității 

partidelor întrerupte au apropiat cam
pionatul Capitalei de punctul său fi
nal. Și, în pragul finișului, lupta pen
tru titlul de campion a devenit mal 
deschisă și mai interesantă.

Intr-adevăr, prin ultimele rezultate 
înregistrate, șansele celor trei jucători 
care s-au arătat pînă acum cei mai 
îndreptățiți de a ocupa primul loc in 
clasamentul final (Gavrilă I, Ciocîltea 
și Urseanu) 
•sensibil.

In runda 
tinuat să joace cu deosebită energie, 
întrerupînd în poziție superioară la 
Pușcașii, cu bune șanse de a acumula 
un punct prețios. Liderul de pină acum 
are 8'h puncte și in afară de între
rupta amintită, el mai are de jucat o 
partidă amînată cu M. Radulescu. Po
ziția sa este însă, serios amenințată, 
fiindcă în acest moment Ciocîltea (prin 
victoriile înregistrate la Georgescu și 
Nacht) are o jumătate de punct în 
plus, precum și o întreruptă cu ușor 
avantaj la Țucă. Urseanu are 872 punc
te (după remizele cu Menas și Stan- 
efu), astfel că nici șansele sale nu tre
buie subestimate. Tot 8V2 puncte a to
talizat și tînărul Pavlov, care are bune 
șanse de a ocupa un loc fruntaș în cla
samentul final, precum și de a realiza 
norma de maestru, fixată la limita de 
10 puncte.

Iadă acum rezultatele tehnice ale 
celei de a 13-a runde: Menas-Urseanu 
M—72, Olteanu-Rotaru ‘/2—’/2, Țucă- 
Bo(cz 1—0. Stanciu-Pavlov 0—1. Ka- 
pusciriski-RăduIesc.u 7?—’/=, Gavrilă II- 
Nacht ’/2—>/2, Georgescu-Ciocîltea 0—1, 
Gavrilă I-Pușcașii întreruptă. Rezulta
tele partide'or întrerupte, încheiate 
sîmbătă: Botcz-Pavlov 'Z2—72, Kapus- 
cinșki-Olteanu 1—0, Menas-Țucă 'B-'B, 
Rotaru-Botez 0—1, Nacht-Ciocîltea 
C—1. Țucă-Urseanu ’/2—V2. Pușcașu- 
Gavrilă II 'A—Kapuscinski-Pavlov 

—72, Urseanu-Stanciu */2—’/2. 
Campionatul continuă astăzi cu dis

putarea partidelor întrerupte, rămase 
încă determinate, iar mîine — tot în 
sala Dinamo — este programată runda 
a 14-a, penultima.

Iată cum arată clasamentul: Ciocîltea 
9 (1), Gavrilă I 872 (2), Urseanu și 
Pavlov 87?, Gavrilă II și Pușcașu 7 
(1), Stanciu 67j (1), Rotam 6V2, 
Nacht și Georgescu 6, Kapuscinski 5 
'(1), Menas 5, Botez și Țucă 472 (2), 
Rădulescu 4 (1), Olteanu l‘/2.

s-att echilibrat în mod

a 13-a, Gavrilă I a con-

RADU VOIA

La s&îrșit de sezosa fotbalistic

V.-Despre strategie, sistem, tactic și mai ales 
despre un stil propriu al fotbalului nostru

lată-ne ajunși la un alt capitol mult discutat în fotbalul nostru, 
acela al strategiei în fotbal despre care A. Csanadi spune în cunos
cuta lui lucrare că însumează „cunoștințele necesare pentru luarea de 
măsuri și îndrumare în vederea atingerii țelurilor mai apropiate și mai 
îndepărtate, urmărite de echipa de fotbal". Care sînt aceste scopuri 
se știe: pe de o parte obținerea victoriei prin marcarea de goluri, 
pe de altă parte cucerirea campionatului, cîștigarea unui 
în clasament, promovarea într-o categorie superioară etc.

Printre factorii importanți, de bază, 
ai strategiei, distingem sistemul de joc 
și tactica, pe care antrenorul N. Roș- 
culeț, lector la I.C.F., le definește ast
fel în cursul său de fotbal:

Sistem de joc: forma generală de 
organizare a acțiunilor jucătorilor prin 
stabilirea de sarcini precise și a sfe
rei lor de acțiune cu scopul de a ob
ține un joc organizat, cu alte cuvinte 
așezarea și repartizarea pe teren a 
jucătorilor în scopul de a realiza sar
cini trasate dinainte în linii mari.

Tactica de joc: mijlocul prin care o 
echipă încearcă să-și valorifice parti
cularitățile și avantajele în pregătirea 
jucătorilor proprii. Această valorificare 
este posibilă dacă prin acțiuni colec
tive și individuale se creează condiții 
și situații de joc favorabile acestei va
lorificări. Nu mai este nevoie să sub 
liniem în mod special că tactica pre 
supune o concepție unitară de desfă
șurare a activității jucătorilor și că 
este condiționată de ceilalți factori : 
tehnic, fizic, moral și de voință.

ECHIPELE JOACA DUPĂ UN 
SISTEM

In lumina acestor lucruri și ca 
concluzie pe marginea turului campio
natului și a activității internaționale 
din toamnă a fotbaliștilor noștri, vom 
consemna două fapte importante:

a) echipele noastre și mai ales cele 
fruntașe, nu joacă la întîmplare, ci 
aplică —■ cu rezultate destul de bune 
— un sistem de joc, cunoscut sub de
numirea de sistemul cu trei fundași, 
care are la bază principiile W. M.- 
ului.

In ultimul timp, la unele echipe 
(Progresul, de pildă) și-a făcut apari
ția o variantă cu așezarea jucătorilor 
după sistemul brazilienilor (1-4-2-4), 
iar Ia altele (U.T.A., spre exemplu) 
cu plasarea jucătorilor după formula 
1-3-3-4. Ambele variante sînt conse
cința duelului veșnic dintre apărare și 
atac, adevăratul motor care împinge 
înainte fotbalul. însăși mișcarea con
tinuă a jucătorilor în atac, ca și elas
ticitatea tot mai evidentă a apărători
lor se datoresc luptei dintre cele două 
compartimente care caută neîncetat să 
ia avantaj unul asupra celuilalt.

loc mai bun

UTILE.
însă că pre-

PREOCUPĂRI
Trebuie să adăugăm 

ocuparea unor echipe pentru găsirea 
unor variante de sistem are la bază 
posibilitățile jucătorilor lor de a le 
aplica. Se știe că cel mai bun sistem 
este cel pe care-1 poate pune în prac
tică o echipă, care este potrivit posibi
lităților jucătorilor. Progresul a expe
rimentat, cu mai mult sau mai puțin 
succes, formula 1-4-2-4, avînd ca 
puncte de sprijin pe Dinutescu (avan
sat) și Smărăndescu (retras) în linia 
de atac, fiecare jucător avînd posibi
lități și înclinare spre un astfel de 
joc. U.T.A.. dimpotrivă, a recurs la

teoretic, de acord cu măsurile care 
să urmărească îmbunătățirea tehnică 
a jucătorilor, ridicarea calitativă a jo
cului, creșterea și promovarea cadre
lor proprii etc., dar înainte de toate 
nu vor ca echipa lor să piardă sau să 
se claseze prost. Gîndul le este la acel 
bilanț de sfîrșît de sezon în care țin 
să înceapă cu „am cîștigat titlul cu
tare, am obținut atîtea medalii sau 
am promovat". Niciodată nu am as
cultat un raport care să înceapă de 
pildă astfel : „Am pierdut jumătate din 
meciuri, am ocupat locul 8 sau 9 sau 
abia am scăpat de retrogradare, dar 
bilanțul este totuși pozitiv pentru că: 
s-a îmbunătățit tehnica unor jucători, 
echipa practică un joc mai organizat, 
am format și promovat jucători tineri 
ou perspectivă etc.“.

MAI MULTA PERSONALITATE
Primele consecințe ale unei aseme

nea irienbailități sau „griji" le suportă 
munca de instruire, antrenorii și ju-

(Dinamo București') acționează din ce în ce mai mult în stilul 
da clasă, care în fotbalul modern își măresc sfera de acțiune.extremelor . _ _ ............ ......... ........... _   

Prezent cînd este nevoie, în acțiunile de apărare ale echipei, dinamovistul 
este la postul lui in atac, inițiind sau conducînd acțiuni periculoase, 
încheiate de cele mai multe ori cu șuturi la poartă. In fotografie îl vedeți 
pe Sura ~ (în mijloc) intr-un atac pe centru. Florescu a fost fentat și a 
căzut, Tănase îl urmărește în zadar. Dinamovistul va avea timp să tragă 
la poartă. (Fază din jocul Dinamo-Știința Timișoara). (Foto T. Roibu)

Azi o importantă consfătuire de fotbal
Ne aflăm în preajma începerii pre

gătirilor în vederea viitorului sezon 
de fotbal. Peste cîteva zile, cele mai 
multe dintre echipe își vor începe an
trenamentele.

Pregătiri se fac și la federația noas
tră de fotbal. O măsură importantă a 
forului nostru de specialitate este 
consfătuirea pe care o organizează azi 
cu antrenorii, medicii și conducătorii 
secțiilor de fotbal cu echipe în catc-

onosport
I Genoa — Milan

11 Internazionăle — Napoli
III Lanerossi — Sampdoria
IV Padova — Lazio
V Spal — Torino

VI Triestina — Bari
VII Racing Paris -— Nîmes 
/III Reims — Monaco

IX Ales — Strasbourg
X Marseille — Valenciennes 

XI Angers — Toulouse
XII Saint Etienne — Rennes

2
x
2
1
1
x 
X
1
1
1
1
X

-goria A. Această consfătuire, care în
cepe azi la ora 11 la sediul federației, 
are drept scop să supună discuției o 
serie de probleme legate de pregăti
rile echipelor în vederea returului cam
pionatului, avînd în vedere și cerin
țele echipelor reprezentative. In aceas
tă consfătuire va fi prezentat un pro
gram minimal de pregătire care va 
trebui respectat de echipe în perioada 
pregătitoare. In al doilea rînd va fi 
comunicat calendarul intern și inter
național din primăvară. După cum se 
știe, activitatea oficială va începe la 
8 martie cu 16-imile Cupei R.P.R. Re
turul campionatului categoriei A își va 
disputa prima etapă la 
va continua la 22 și 29 
12 aprilie, etc. Returul 
va începe la 5 aprilie și
șura, duminică de duminică, pînă la 
28 iunie, iar cel al categoriei C va 
avea loc între 19 aprilie și 14 iunie. 
In ce privește calendarul internațio
nal el cuprinde meciurile cunoscute: 
Turcia la 26 aprilie în Turcia, U.R.S.S. 
(A, B, tineret și juniori') la 30 și 31 
mai și Balcaniada la 27 iunie — 5 iu
lie la Sofia.

15 martie 
martie, 5 

categoriei 
se va desfă-

Și 
si 
B

1-3-3-4, în 
Petschowski și 
au un rol j ’ 
ante nu au reușit în măsura în care 
cei grăbiți o cer, este și normal, 
însușirea corectă și completă a unui 
sistem de joc, ca și aplicarea lui, cer 
timp îndelungat. Ceea ce este de re
ținut însă, în principiu, este faptul că 
asemenea încercări trebuie înțelese și 
sprijinite, că asemenea preocupări e 
bine să existe la cît mai multe echipe.

Una din concluziile specialiștilor 
sovietici după campionatul mondial a 
fost aceea că echipele sovietice tre
buie să joace cît mai variat, să în
cerce mereu lucruri noi. Astfel de 
preocupări există și la noi, la Dinamo 
București, Rapid, C.C.A., Petrol-uil sau 
Dinamo Bacău.

...UNDE APAR DEFICIENȚELE
Numai că, datorită unei vechi men

talități a conducerilor echipelor și a- 
nttme aceea a obținerii de rezultate 
imediate, preocupările de fond și pers
pectivă se pierd în mijlocul unor mă
suri speciale, superficiale, cu caracter 
temporar, cu scopul de a se realiza o 
victorie sau un rezultat bun, care nu 
corespunde — de fapt — unei valori, 
unui progres real. Și cu aceasta atin
gem al doilea fapt important:

b) pregătirea tactică generală, gîn- 
direa tactică a jucătorilor lasă mult 
de dorit.

Conducătorii de echipe, de secții de 
fotbal sau de colective și cluburi sînt,

care mijlocașul dreapta 
interul dreapta Igna 

principal. Că aceste vari-

cătorii. Antrenorii, acești „sclavi" ai 
tacticilor speciale spre care sînt îm
pinși de goana după rezultate, se 
pierd în lucruri mărunte, de moment, 
se mărginesc să realizeze — în za
dar — un fotbal nou eu execuții teh
nice vechi, își pierd din personalitate 
tocmai atunci cînd ea trebuie să se 
reflecte în echipele lor, creînd jucă
tori cu personalitate, care să gîn- 
dească pe teren, să știe să rezolve 
singuri orice situație neprevăzută ivită 
în cursul meciului și nu să aștepte pe 
antrenori să le sufle de pe tușă. 
Pentru că nu de puține ori am asis
tat la asemenea scene, în care antre
norii își spărgeau pieptul strigînd la 
jucători ce să facă, sau în care jucă
torii așteptau sfaturi...

DOAR CITEVA EXEMPLE
Una din constatările făcute cu pri

lejul turneului combinatei bucureștene 
în Anglia a fost aceea că între apăra
re și atac a existat — la două jocuri 
— un mare gol, pe care-1 stăpîneau 
britanicii și în care aceștia puneau 
bază acțiunilor lor. La partida Ra
pid — C.C.A. feroviarii nu au sezisat 
nici un moment că atacurile lor au 
mai mulți sorți de izbîndă dacă sînt 
orientate prin centrul apărării milita
rilor, unde Apolzan vădea nesiguranță. 
La scorul de 3—0 în partida cu Tur
cia, cînd adversarii noștri erau în de
rută prin accidentarea portarului Tur 
gay (înlocuit cu un jucător de cîmp), 
reprezentanții noștri nu au știut să

folosească acest moment prielnic șt să 
marcheze mai multe goluri, deși apă
rarea oaspeților prezenta suficiente fi-' 
suri. Toate aceste exemple dovedesc 
lipsa de pregătire tactică de bază a 
jucătorilor, lipsa de gîndire tactică și,- 
în același timp, subliniază lipsa de 
preocupare a antrenorilor pentru a o 
crea. Și' aceasta constituie, alături de 
lipsa unei tehnici individuale evoluate 
la înălțimea cerințelor jocului modern, 
o carență importantă a fotbaliștilor 
noștri.

Spre ea ca și spre celelalte defici
ențe principale ale fotbalului nostru 
trebuie canalizate eforturile antreno
rilor și nu spre diferitele tactici spe
ciale în sensul unor soluții miractv 
loase de la care se așteaptă victorii 
sau rezultate mai onorabile, cum a 
fost de pildă retragerea unui inter 
(Seredai) ca al doilea stoper sau 
schimbarea numerelor jucătorilor la 
înaintare, chipurile pentru a induce în 
eroare pe adversari...

Respingînd de la bun început orice 
imixtiune în formarea echipei, în mun
ca de instruire. într-un cuvînt în tre
burile tehnice, antrenorii trebuie să-și 
impună personalitatea printr-o activi
tate creatoare, să devină factori motori, 
să ' asigure jucătorilor pregătirea de 
bază, să-i facă să gîndească pe teren, 
să le dezvolte gîndirea tactică. 
Qricît s-ar strădui, un antrenor nu 
poate oferi jucătorilor soluții pentru 
cîte situații se ivesc în joc. El le poa
te oferi cel mult principii; rezolvarea 
practică revine jucătorilor. Pentru a- 
ceasta este necesar ca antrenorii să 
le dezvolte capacitatea tactică, să con
tribuie la dezvoltarea personalității 
jucătorilor, să formeze jucători capa
bili oricând, în orice moment să-și su
bordoneze eforturile și acțiunile jocu
lui colectiv, dar s” și rezolve de unul 
singur situațiile în folosul echipei. 
Atunci nu vom mai vedea ca în toam
nă — de pildă —- jucători care să consi
dere că și-au făcut datoria din momen
tul în care și-au îndeplinit sarcinile 
legate de postul lor; toți vor fi în 
continuă mișcare, jucînd și fără balon; 
vor urmări fazele, vor rămîne în joc, 
vor anticipa cu precizie evoluția acțiJ 
linilor; fundașii vor intra în contra-1 
atac; extremele își ’vor mări raza de 
acțiune, devenind adevărate pistoane; 
schimbările rapide și surprinzătoare 
de joc vor fi arme importante în ata
cul porții adverse.

PENTRU UN STIL PROPRIU

La principiile unitare de antrena
ment și de concepție sau metodă de 
joc, la asigurarea unei tehnici perma
nent îmbunătățite, adăugăm deci, și 
o pregătire tactică generală, o gîndb 
re tactică dezvoltată, ca obiective 
principale de atins în munca de ins
truire și antrenament și ca un mare 
sprijin adus echipelor reprezentative. 
Și încă ceva: crearea unui stil pro
priu al fotbalului nostru. Oare antre-i 
norii echipelor noastre trebuie să imi
te, să copieze la infinit? Nu pot con
tribui toți la un loc la formarea unui 
stil al nostru, bazat pe specificul, pe 
particularitățile jucătorilor noștri, așa» 
cum îl au pe al lor sovieticii, brazi
lienii, francezii, italienii etc.? Noi cre
dem că da. Lipsește numai preocupa
rea. O bază de discuție există. Anali- 
zînd și discutînd metoda de joc expe
rimentată nu de mult la C.C.Â., fie c-o 
vor găsi bună, fie că nu, cu certitudine 
că vor ajunge însă la elemente pre-1 
țioase pe baza cărora să încerce for
marea unui stil în fotbalul nostru.

Așteptăm din partea antrenorilor 
contribuții mai importante și mai con
crete, originale, la acțiunea de redre- 
sare a fotbalului.

SIMFONIST A CÎȘTIGAT PREMIUL 
AVION

Cele 9 alergări ale reuniunii de trap 
'de ieri s-au desfășurat în prezența 
unui public numeros. Probele au reve
nit în majoritate favoriților.

.Alergarea principală, premiul Avion, 
a fost cîștigat de Simfonist care a re
zistat în finalul alergării atacului dat 
de Tarcău. Winetu a dovedit din nou 
buna formă ce o deține, cîștigînd pre
miul Aninoasa. In premiul Arad, Min
ciuna și Chiostec nu âu putut fi des- 
jpăirțiți de arbitrii sosirii fiind .declarați 
.•amîndoi. cîștigătorii probei.

Dăm mai jos rezultatele.
Hangița (Strîjiniu?) 1’46,3, Ră 

boj, Blam. Cota:. 4,70—33,70.

I § M ——
II. Vila (Dinu Tr.) 1’38,5, Pîrjol 

Fenomen. Cota: 2,40—7,60—21,90.
III. Stipa (Păcurarii) 1’33,3, Gluma, 

Adrian. Cc-ta: 8,30—56,90—51,00.
IV. Minciuna 111 (Tigăerti) 1’31,1, 

Chiostec (Bonțoi V.) 1’29 Castan. 
Cola: 2,70—2,00—113, 20—50.

V. Simfonist (Ichim) 1’27,3, Tarcău, 
Rosa. Cota: 2,10—9,00—8,80—8,60.

VI. Winetu (Teofil) 1’29,8, Oravița, 
Amica. Cota: 2,10—12,00—9,00. -

VII. Baltag (Avram) 1’30,4, Ceah
lău, Bega 11. Cota: 2,50—17.90—12,70.

VIII. Firav (Dinu Tr.) 1’34,5, Fla- 
vina, Harbuz. Cota: 1,30—15,80—6,10.

IX. Egoist (Ghinea) 1’30,2, Pamfil, 
Oltean. Cota: .9,20—29,70—23,80,

Reuniunea vii’oare de trap va avea 
loc duminică II ianuarie la ora' 9,45.

începe campionatul individual republican 
masă

Săptămîna aceasta se deschide în
trecerea pentru desemnarea campioni
lor individuali republicani de tenis de 
masă pe anul 1959.

Ediția de acum a campionatului se 
va desfășura după un nou sistem și 
va dura 11 luni. Concomitent însă cu 
decernarea celor cinci titluri de cam
pioni (simplu masculin și feminin, 
dublu masculin, feminin și mixt), la 
sfîrșitul competiției va fi atribuită și 
Cupa F.R.T.M. colectivului sau clu
bului sportiv care va totaliza cel mai 
mare număr de puncte în toate cele 
cinci probe ale ultimelor patru con
cursuri finale.

lată cîteva amănunte asupra mo
dului cum se vor desfășura întrecerile.

In prima etapă, raiotjală (1—15 ia
nuarie),-jocurile vor avea loc în loca- 
litățile de reședință ale colectivelor par
ticipante. Pot participa toți sportivii

legitimați cu excepția maeștrilor spor
tului și celor de categoria I, care intră 
în concurs direct în etapa finală a 
celor 4 concursuri. Primii doi clasați 
(băieți și fete) din faza de raion se. 
vor califica în etaoa următoare, 
regională (21—22 februarie), care se 
va disputa în orașul reședință din re
giune. Apoi, primii doi jucători și pri
mele două jucătoare clasificate în a- 
ceastă etapă vor concura în etapa fi
nală care cuprinde 4 concursuri, fiecare 
avînd un caracter independent: Bucu 
rești (6—8 martie), Cluj , (24—26 a- 
prilie), Craiova (9-—11 octombrie) și 
din nou București (27—29 noiembrie). 
La aceste întreceri iau parte maeștrii 
sportului, jucătorii de categoria I, pri
mii 4 jucători și primele 2 jucătoare 
din regiunile Cluj și Timișoara cali
ficați din faza precedentă, precum și 
primii 8 jucători și 4 jucătoare clasi

ficate în Campionatul orașului BtmtH 
rești.

In toate cele cinci probe individuale, 
jocurile sînt eliminatorii. Titlurile de 
campioni republicani vor fi decernate 
jucătorilor sau cuplurilor care vor to
taliza cel mai mare punctaj în ultimele 
patru concursuri. In caz de egalitate 
de puncte la una din probe, pentru de
semnarea titlului de campion al R.I’.K 
se va disputa o întîlnire: suplimentară 
între concurenții în cauză.

Din aceste cîteva spicuiri din regw- 
lamenttil competiției, se fioate întreve
dea că noua formulă de karganizare a 
campionatului republican individual de 
anul acesta va trezi iin’irnare intere® 
printre jucători și jucătoare. Fără dis
cuție, o întrecere pasionantă căreia va 
trebui j i se acorde tbătă atenția. 
Noi vom fi bucuroși să-i consemnăm 
succesele chiar de ia început.



întreaga omenire salută 
epocalul succes al Uniunii Sovietice 

Răsunet uriaș pe tot globul
L>EKIN:

UN MARE EVENIMENT IN ISTORIA 
OMENIRII

PEKIN 4 (Agerpres). — China 
Nouă transmite:

Directorul Institutului de energie 
atomică al Academiei de Științe a 
R. P. Chineze, Țian San-țian, unul 
dintre cei mai de vază specialiști chi
nezi în domeniul fizicii, nucleare, sa- 
lutînd lansarea rachetei, cosmice so
vietice în direcția Lunii, a apreciat 
acest fapt „DREPT UN MARE EVE
NIMENT IN ISTORIA OMENIRII".

El a declarat că acest eveniment 
demonstrează nu numai uriașele rea
lizări ale Uniunii Sovietice în dome
niul tehnicii rachetelor, ci și dezvol
tarea cu succes a problemei cardinale 
a zborurilor cosmice — obținerea udei 
viteze de 11,2 km pe secundă.

Racheta cosmică sovietică, a adău
gat Țian San-țian, arată că știința și 
tehnica lagărului socialist sînt consi
derabil superioare științei și tehnicii 
•lagărului capitalist. Noi, oamenii de 
știință chinezi, sîntem deosebit de im
presionați de noua mare realizare a 
științei sovietice.

NEW YORK:
UN SUCCES UIMITOR AL ȘTIINȚEI 

SOVIETICE
NEW YORK 4 (Agerpres). —
In cercurile științifice americane 

lansarea rachetei cosmice sovietice 
continuă să fie viu discutată. Amin
tind că racheta americană „Pioneer", 
lansată în direcția Lunii acum o 
lună, „a ajuns la o înălțime de numai 
66.654 mile", un comentator pentru 
problemele științifice al agenției Asso
ciated Press, scrie:

„Acum savanții sovietici au dat Pă- 
mintului u.i frățior mic — o planetă >

Această planetă nu numai că va a- 
duce o creștere uriașă a prestigiului 
savanților sovietici, deoarece poartă 
un fanion pe care scrie: „UNIUNEA 
REPUBLICILOR SOVIETICE SOCIA
LISTE. IANUARIE 1959", ea poate 
culege noi informații prețioase asupra 
spațiului cosmic".

Intr-o știre din Washington, cores
pondentul agenției Associated Press 
scrie: „împodobită cu secera și cioca
nul, racheta rusească lansează State
lor Unite o nouă și serioasă chemare 
la întrecere în lupta pentru prestigiu 
în domeniul cunoașterii cosmosului".

Pentru prima oară in istoria ome
nirii, scrie corespondentul, a fost ă-

NICE, SINGURA IN FRUNTEA 
CAMPIONATULUI FRANCEZ

In etapa de ieri a campionatului 
Franței s-au înregistrat rezultatele: 
Racing—Nîmes 2—2, Nice—Sedan 
3—1, Marseille—Valenciennes 3—1,

C. 0. A.-Honved Budapesta 
in „Cupa Campionilor 
Europeni” la baschet

Budapesta 3. — Conducerea clubu
lui maghiar de baschet Honved Buda
pesta a propus clubului C.C.A. Bucu
rești ca întîlninile dintre aceste două 
echipe din cadrul „Cupei campionilor 
europeni" să aibă loc la 12 februarie 
(turul la București) și 28 februarie 
(returul la Budapesta). La 22 februa
rie la Budapesta echipa selecționată a 
R. P. Ungare va susține un joc in
ternațional în compania echipei Ita
liei. (Agerpres).

• La Hastings a început tradiționa
lul turneu internațional de șah. După 
trei runde în fruntea clasamentului se 
află W. Uhlmann (R. D. Germană) cu 
3 puncte, urmat de Darga (R. F. Ger
mană) și Duckstein (Austria) cu 2,5 
p. Pe locul 4 se află Portisch (R. P. 
Ungară) cu 2 puncte.

«Sîmbătă și duminică s-au desfă
șurat mai multe întreceri internațio
nale de schi și sărituri. La Innsbruck 
(Austria) Helmut Recknagel (R D.G.) 
a obținut o nouă performanță strălu
cită cucerind primul loc cu 225,5 p. 
Cea mai bună rsăritură a sa a măsu
rat 79 ni. Pe locuit 2 s-a clasat finlan
dezul Henkonenrctt 220 p. urmat de 
norvegianul BotJWt cu 215 p. In lo
calitatea St. G<»jț!;ardt (Elveția) s-a 

ti isă o viteză care asigură rachetei 
posibilitatea de a ieși din sfera de gra
vitație a Păininiului și de a intra în 
spațiul interplanetar.
' CaliPicînd acest fapt drept „UN 

SUCCES UIMITOR Al. ȘTIINȚEI 
SOVIETICE". corespondentul mențio
nează : „Rezultatele prelucrării date
lor cu privire la traiectoria mișcării 
confirmă că racheta va deveni o nouă 
planetă a sistemului solar".

PRAGA;
TOTUL ESTE UIMITOR

PRAGA 4. De la corespondentul 
Agerpres:

In zorii zilei de sîmbătă stațiile de 
radio cehoslovace au anunțat vestea 
lansării de către U.R.S.S. a rachetei 
interplanetare.

Ziarele centrale au publicat pe pri
ma pagină știrea despre acest eveni
ment de excepțională însemnătate ști
ințifică. Ziarul „Vecernii Praha", apă
rut astăzi după-amiază, consacră a- 
proape în întregime prima sa pagină 
acestui eveniment. Ziarul informează 
despre uriașul ecou pe care l-a stîrnit 
în toate marile capitale ale lumii ves
tea excepționalului succes al oameni
lor de știință sovietici.

In legătură cu lansarea rachetei 
interplanetare, renumitul specialist 
cehoslovac, profesorul Rudolf Pesek, 
membru corespondent al Academiei de 
Științe cehoslovace, a făcut corespon
dentului Agerpres următoarea decla
rație :

„Cu adbică emoție am aflat de ex
cepționala realizare a științei sovietice. 
Racheta cosmică lansată de Uniunea 
Sc ~ietică deschide omenirii posibilita
tea realizării practice a zborurilor in
terplanetare, Incepind cu greutatea ra
chetei, cu constanța vitezei ei și bogăția 
aparatajului tehnic perfecționat pe ca- 
re-l conține, totul este uimitor. O mare 
importanță științifică prezintă faptul că 
racheta aceasta, făcută de mina omu
lui, poate, întocmai unei comete, să de
vină vizibilă pentru astronomi dato
rită norului de sodiu pe care-l lasă în 
urma ei.

Racheta interplanetară constituie o 
mărturie a progreselor uriașe ale ști
inței Uniunii Sovietice, o dovadă a ni
velului tehnic avansat atins în această 
țară.

Noi, oamenii de știință cehoslovaci, 
sîntem încercați de profunde sentimente 
de bucurie la vestea despre această 
realizare epocală a colegilor noștri so
vietici. Ii felicităm din toată inima și 
le urăm noi succese".

Fothai peste hotare
Reims—Monaco 3—2, Sochaux—Lille
2— 3, Nancy—Lyon 4—3, St. Etienne— 
Rennes 2—2, Ales—Strasbourg 1—0, 
Lens—Limoges 1—1, Angers—Toulouse
3— 1. In clasament conduce Nice cu 
32 p., urmată de Nîmes cu 31 p., 
Reims 30, Racing 29, Sochaux și Mo- 
naco 25, Lyon și Rennes 24, St E- 
tienne. Angers și Strasbourg 22, Nan
cy, Toulouse 21, Limoges, Valenciennes 
20, Lens, Lille 19, Sedan, Ales 18 și 
Marseille 14.

FIORENTINA ÎNVINGĂTOARE 
CU 7—0!

Scorul etapei de duminică a cam
pionatului italian a fost realizat de 
Fiorentina care a dispus cu 7—0 
(4—0) de Udinese. Milan continuă 
să conducă în campionat în urma 
victoriei obținute în deplasare la Ge
nova (2—0). Sampdoria a cî.știgat 
de asemenea în deplasare la Vi- 
cenzza cu 2—1 în fața echipei Lane 
Rossi. In rest, echipele gazde au cîș-

PE SCURT
desfășurat cursa de 15 km. Pe prime
le locuri s-au clasat schiorii suedezi 
Larssen (53:59,0), Rol' ndt (56:41,0), 
Stevensson (57:18,0). O performantă 
frumoasă a obținut Cuno Werner (R. 
D. Germană) care s-a clasat pe locul 
4 cu 58:14,0 întrecînd numeroși 
schiori ctinoscuți din Franța, R. F. 
Germană, Elveția etc.

© Federația canadiană de hochei pe 
gheață a decis ca echipa Dutchman 
Kitchener să reprezinte Canada la Jo-

DEK.HI:
UNIUNEA SOVIETICA A ÎNTRECUT 

DIN NOU S.U.A.

DELHI 4 (Agerpres). — TASS 
transmite:

Primul lucru pe care populația din 
India l-a văzut în ziarele din 4 ianua
rie au fost marile, titluri care aco
pereau primele pagini și anunțau că 
racheta cosmică sovietică lansată la 
2 ianuarie a ieșit din limitele atracției 
Pămîntului.

„Primul corp pămîntesc care a ieșit 
din sfera atracției Pământului. Pro
blema zborului interplanetar este re
zolvată" — scrie în titlul său ziarul 
„Sunday Standard". „Primul zbor in
terplanetar încununat de succes" — 
scrie ziarul „Times of India".

„Prima". „Pentru prima dată în is
torie" — aceste cuvinte sînt subliniate 
mereu de ziarele indiene în numeroa
sele lor informații, în care sînt expuse 
amănuntele lansării și mișcării rache
tei cosmice sovietice — cuceritoarea 
spațiului interplanetar.

Uniunea Sovietică a întrecut din 
nou S.U.A. — aceasta este concluzia 
la care ajung azi milioane de indieni.

SOFIA:

O NOUA VICTORIE A ORINDU1RI! 
SOCIALISTE

SOFIA 4 (Agerpres). —
Racheta cosmică sovietică a devenit 

în Bulgaria principala temă de discu
ții în întreprinderi, cooperative, insti
tuții, școli și familii.

Ziarele publică numeroase aprecieri 
elogioase ale oamenilor de știință, oa
menilor de cultură și artă, muncitori
lor, inginerilor și țăranilor bulgari, 
precum și ecouri din străinătate. Zia
rul „Rabotnicesko Delo" publică aces
te ecouri în prima pagină sub titlul 
„Noua victorie măreață a științei so
vietice !“.

Oamenii muncii bulgari, scrie ziarul, 
sînt entuziasmați de marea realizare a 
fraților lor sovietici, care, primii în 
lume au creat o rachetă interplaneta
ră, ce sboară în spațiile de necuprins 
ale universului. „Rabotnicesko Delo" 
subliniază că popoarele din întreaga 
lume se conving încă o dată că ma
rile realizări ale științei sovietice sînt 
rodul orînduirii socialiste, al geniu
lui creator ai oamenilor de știință, 
tehnicienilor și muncitorilor, educați, 
conduși și îndrumați de Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice.

tigat sau au terminat la egalitate. 
Internazionale—Napoli 1—1, Juventus 
—Bologna 2—2, Padova—Lazio 3—1, 
Roma—Alessandria 1—1, Spal—To
rino 3—0, Triestina—Bari 0—0. In cla
sament conduce Milan cu 22 p. Pe 
locurile următoare se află Fiorentina 
21,. Internazionale, Roma 18, Samp
doria, Napoli, Juventus 17, Padova, 
Lazio 14, Genova, Bologna 13, Lane 
Rossi, Spal 11, Alessandria, Triestina, 
Udinese, Bari 9, Torino 8.

După meciurile de baschet de la Moscova 
și înaintea celui de la Mulhouse

La înapoierea în Capitală a echi
pei reprezentative de baschet care a 
susținut două întîlniri în capitala 
Uniunii Sovietice am solicitat o de
clarație tov. Gheorghe Smoleanu, con
ducătorul delegației sportivilor romîni.

„Meciurile dintre baschetba'iștii ro
mîni și sovietici — ne-a spus tov. 
Smoleanu — s-au desfășurat în sala 

curile Olimpice de iarnă din 1960. E- 
chipa Dutchman a evoluat în cadrul 
Jocurilor Olimpice desfășurate în 
Italia unde a ocupat locul 3 după 
U.R.S.S., învingătoairea competiției, și 
S.U.A. Acesta a fost al doilea insuc
ces al canadienilor la Jocurile Olimpi
ce, primul datînd din 1936 cînd ei au 
fost întrecuți cu 2-1 de echipa Angliei. 
Acum echipa Dutchman este fruntașa 
clasamentului campionatului amaton 

al Canadei avînd în formație cîțiva 
internaționali cunoscuți ca Laufman, 
Rope, Mckenzie și Theberge. (Ager
pres)
r ir

® lntr-un meci amical de handbal 
în sală, echipa Suediei a dispus de 
Finlanda cu 26—15.

Libertate lui Manolis Glezos I
Ailături de oamenii progresiști din întreaga lume, sportivii patriei 

noastre își exprimă indignarea lor profundă împotriva măsurilor samavol
nice luate față de Manolis Glezos, erou național al poporului grec, cunoscut 
ziarist, director al ziarului grec „Avghi“. Arestarea lai Manolis Glezos, 
luptător de frunte împotriva ocupant i lor fasciști în timpul celui de-at 
doilea război mondial și stegar a! libertății poporului grec după distruge
rea fascismului, a provocat pretutindeni o vie indignare.

In neputința sa de a-și rezolva problemele de politică internă și externă, 
guvernul grec recurge la diversiuni menite să îndrepte atenția maselor de 
la primejdii reale la primejdii imaginare. Astfel, în ultima vreme, autorită
țile polițienești au întreprins o întreagă campanie de persecuții împotriva 
celor mai buni fii ai poporului grec și în primul rind a lui Manolis Glezos 
și a tovarășilor lui de luptă, care au stat și stau în fruntea mișcării de 
eliberare a Ciprului de sub stăpânirea colonialiștilor englezi. La cheremul 
imperialiștilor, autoritățile grecești au ticluit diferite acuzații, învinuind pe 
Manolis Glezos de „complicitate" cu persoane care desfășoară o „activitate 
de spionaj". Asemenea acuzații lipsite de teniei nu sânt altceva decît însce
nări odioase, îndreptate împotriva conducătorilor mișcării democrate din 
Grecia. Ele dovedesc din plin poziția autorităților grecești care încearcă să 
prezinte Partidul Comunist din Grecia drept o organizație de spionaj și nu 
ca un partid politic, iubit de mase.

Sportivii patriei noastre salută cu mîndrie lupta curajoasă a poporului 
grec pentru pace și libertate, condusă de cei mai buni fii ai ei și cer să 
se pună capăt teroarei polițienești din Grecia. Să fie eliberat din închisoare 
și încetată urmărirea judiciară împotriva lui Manoilis Glezos, eroul națio
nal al poporului grec! Manolis Glezos și conducătorii democrați ai poporu
lui grec să fie puși în libertate !

Protestul studenților 
din R. P. Romînă

Studenții din Republica Populară 
Romînă &u aliat cu indignare.de cam
pania polițienească dezlănțuită de 
autoritățile grecești împotriva unor 
conducători ai organizațiilor progre
siste din Grecia, printre care se află 
mulți tineri și studer.ți, apărători ai 
libertăților democratice ale poporului 
grec, care an fost întemnițați sau tri
miși în lagăre de concentrare, fără 
judecată.

Lupta curajoasă a poporului grec 
condusă de cei mai buni fii ai săi și 
la care tineretul și studenții iau parte 
activă, pentru apărarea democrației 
și libertății, se bucură de sprijinul de
plin al studenților din țara noastră.

Comitetul executiv al Uniunii aso
ciațiilor studenților din R.P. Romînă, 
în numele tuturor studenților din țara 
noastră cere să se pună capăt terorii 
polițienești îr? Grecia, să fie puși ime
diat în libertate conducătorii demo
crați ai poporului grec care au fost 
arestați, printre care se află și Ma
nolis Glezos, eroul național al poporu
lui grec, cunoscut luptător pentru 
pace și libertate.

COMITETUL EXECUTIV AL UASR

Întîlniri prietenești intre sportivii orașelor Cluj și Bratislava
CLUJ 4 (prin telelon). — Cu cîteva 

zile în urmă, reprezentativele de scri
mă, baschet și tenis de masă ale Clu
jului s-au deplasat la Bratislava pen
tru a susține o serie de întreceri prie
tenești cu sportivii din localitate. A- 
ces-te întîlniri au contat drept revanșă 
ale celor desfășurate în 1957 la Cluj. 
Lotul sportivilor clujeni, care a lost 
condus de tov. Petre Jurcă, președin
tele U.C.F.S. regional Cluj, a fost în- 
tîmpinat pretutindeni cu o deosebită 
căldură. La sala sporturilor din loca
litate, unde au avut loc întrecerile, 
sportivii romîni au fost deseori răs
plătiți cu aplauze.» O impresie foarte 
bună au lăsat-o mai ales echipele de 
scrimă, cîștigătoare a tuturor întîlni- 
rilor: la floretă băieți cu 9-7, la floretă 
fele cu 10-6, iar la sabie cu 12-4. Par-

Armatei, o sală nouă a cărei inaugu
rare a fost făcută cu acest prilej. Cî
teva mii de spectatori moscoviți au 
urmărit cu deosebit interes cele două 
întreceri. Reprezentativa Uniunii So
vietice a avut prilejul să-și verifice 
potențialul de luptă în vederea cam
pionatului mondial de baschet care 
se va desfășura peste puțin timp la 
Santiago de Chile. Și se poate afirma 
că jucătorii sovietici au dat deplină 
satisfacție.. Ei au arătat o concepție de 
joc superioară, o excelentă pregătire 
fizică generală și specială, ceea ce 
le-a permis să imprime jocului un 
ritm foarte rapid, pe care l-au men
ținut constant din primul și pînă în 
ultimul minut al celor două meciuri. 
Lotul sovietic se prezintă ca un tot 
unitar, bine închegat, în care toți ju
cătorii sînt cam de aceeași valoare. 
Față de jocurile anterioare ale echipei 
sovietice, am remarcat o creștere în
semnată a potențialului de luptă, fapt 
care o va ajuta să aibă, la San
tiago de Chile, o comportare cît mai 
bună. A impresionat în mod deosebit 
precizia jucătorilor sovietici în arun
cările de la distanță, ca să nu mai 
vorbesc de aruncările de la semidis-

„Să fie pus în libertate 
Manolis Glezos”

Opinia publică mondială urmărești 
cu indignare manevrele pe care auto
ritățile grecești Ie fac pentru a împie
dica organizarea apărării lui Ma.no- 
lis Glezos. Nu poți să nu privești cu 
revoltă toate înscenările mîrșave la 
care se dedau aceste autorități. Astăzi 
cînd în toate țările lumii oamenji cins
tiți, iubitori ai păcii și libertății, își 
unesc glasurile pentru a protesta înv 
potriva arestării lui Manolis Glezos, 
autoritățile grecești au luat măsura 
de a-1 transfera pe cunoscutul luptă-, 
tor pentru libertatea patriei sale. inr 
tr-o închisoare de pe insula Creta. A- 
ceastă nouă măsură este condamnată 
cu tărie de Oameni din toate colțu
rile lumii care cer ca lu.i Manolis 
Glezos să-i fie acordate toate garanți
ile legale și cazul său să fie examinat 
de un tribunal obișnuit.

Alături de toți cei care cer ca Ma
nolis Glezos să fie imediat pus în li
bertate alătur și glasul meu. Ca ori
care sportiv aî țării noastre înfiorez 
eu adîncă indignare murdarele mașit 
națiuni ale autorităților grecești.

ELENA PĂDUREANU 
maestru emerită a sportului

tidele de baschet (băieți și lele) s:au 
încheiat cu următoarele rezultate: la 
fete Bratislava a întrecut de două ori 
echipa Clujului (cu 74-34 și 82-34); la 
băieți, în prima întîlnire reprezentan
ții orașului gazdă au cîștigat ctt 79-58: 
în cel de al doilea meci, victoria a re
venit clujenilor cu 65-60, In sfîrșiț, 
la tenis de masă sportivii celor două 
orașe și-au împărțit victoriile: la fete 
a învins Clujul cu 5-0 (prin Marta 
Tompa 2 v., Maria Biro 2 v. și Lucia 
Cobîrzan), în timp ce la băieți, spor
tivii din localitate — în echipa cărora 
figura și cunoscutul internațional To
kar — au cîștigat cu 5-1

Punctajul general al întrecerilor: 5-4 
în favoarea reprezentanților orașului 
Cluj.

RADU FISCH, coresp. regional i

tanță în care și de data aceasta au 
excelat. In plus, ei au cules cu multă 
siguranță mingi la ambele panouri și 
au lansat contraatacuri foarte eficace.

După meciurile cu jucătorii iugo
slavi, baschetbaliștii noștri au avut de 
înfruntat la Moscova o echipă mai 
puternică și bine pregătită. Pentru noi, 
aceste întîlniri au constituit un serioă 
examen înaintea meciului pe care e- 
chipa R. P. Romîne îl va susține la 
Mulhouse în compania naționalei 
Franței, cunoscută ca o echipă da 
frunte în ierarhia baschetului euro
pean. Cele două meciuri susținute în 
capitala Uniunii Sovietice au fost un 
prilej de prețioase învățăminte și, deși 
de fiecare dată echipa noastră a pă
răsit terenul învinsă, faptul acesta 
nu trebuie să ne afecteze, deoarece 
am pierdut în fața unei formații mar 
bune. Dintre jucătorii romîni cel mai 
bine s-a comportat Armand Novacek, 
care a luptat cu însuflețire pentru 
fiecare minge și a și marcat cel mai 
mare număr de puncte.

Punînd în practică învățămintele 
trase cu ocazia acestor întreceri, pu
tem avea speranțe într-o comportare 
frumoasă a baschetbaliștilor noștri în 
meciul cu echipa Franței".
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