
Racheta cosmică-o nouă stea a omenirii!
Un eveniment memorabil al epocii 

de construire a comunismului
MOSCOVA 5 (Agerpres) TASS transmite următorul comunicat 

„Zborul rachetei cosmice sovietice":
Racheta cosmică sovietică își continuă zborul.
La 5 ianuarie semnalele radioemise de rachetă au slăbit conside

rabil.
Intrucît s-au consumat resursele izvoarelor de alimentare, legătu

rile sigure prin radio cu racheta au încetat la 5 ianuarie în jurul orei 
10 (ora Moscovei).

in decurs de 62 do ore de zbor de la lansarea ei, pînă la 5 ia
nuarie ora 10, racheta cosmică s-a îndepărtat de Pămînt cu 597.000 km. 
Pe acest traseu, ia 34 de ore după lansare, ea a trecut în apropierea 
Lunii ți, învingînd atracția Pămîntului ți Lunii, se stabilește pe orbita 
ei în jurul Soarelui.

In decurs de 62 de ore, în cadrul programului, s-au menținut le
gături sigure prin radio între rachetă și Pămînt, care au permis să se 
urmărească mișcarea rachetei ți să se culeagă informații cu privire 
la funcționarea aparatajului științific de pe bordul ei.

Programul observațiilor asupra rachetei cosmice ți programul cer
cetărilor științifice au fost încheiate.

La 7-0 ianuarie a c. racheta cosmică se va stabili definitiv pe o or
bită periodică, ca planetă artificială.

Orbita planetei artificiale este situată între orbitele Pămîntului ți 
planetei Marte.

Distanța minimă dintre orbitele planetei artificiale și planetei 
Marte este de aproximativ 15.000.000 km., adică este de aproximativ 
patru cj'i mai mică decît distanța dintre Pămînt și Marte în timpul 
marilor opoziții ale acestei din urmă planete.

Sarcinile stabilite la lansarea rachetei cosmice au fost îndeplinite.
S-au cuies materiale valoroase pentru dezvoltarea continuă a 

construcției de rachete interplanetare, s-au obținut rezultate impor
tante pentru radîocomunicațiile cosmice la distanțe mari, s-au efectuat 
mai multe cercetări care prezintă o mare importanță științifică în pro
bleme fizice ale spațiului cosmic, cercetări care lărgesc cunoștințele 
noastre despre univers.

Rezultatele științifice obținute vor fi date publicității pe măsura 
prelucrării observațiilor.

După realizarea de către Uniunea Sovietică a primului satelit ar- 
tial al Pămîntului, lansarea, la 2 ianuarie 1959, a unei rachete cosmi- 

'c.S sovietice care a devenit pentru totdeauna prima planetă artificială 
a sistemului nostru solar, constituie un evenlxScnt memorabil al epocii 
de construire a comunismului și inaugurează era zborurilor interplane
tare.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI ''' ’

Organ al Uniunii de Cultură Fizică și Sport din R. P. Romînă

8 pagini 25 baniANUL XIV—Nr. 3335 Marți 6 ianuarie 1959

din țara

călătorii interplane-

creatoare 
și a aipă-

handbalistelor
exprim admirația nemăr- 
de oamenii de știință

Un minunat dar 
făcut omenirii de savanții 

și cercetătorii sovietici

SOVIETICI
FRUNTEA

PENTRU CUCERIREA

Un record greu de bătut a fost stabilit la înălțime...

Sînt fericit că trăiesc clipele în 
care cele mai îndrăznețe visuri ale îna
intașilor noștri devin realitate.

Minunatul dar făcut omenirii de 
către savanții și cercetătorii sovietici 
dovedește superioritatea de necontes
tat a U.R.S.S. în domeniul tehnicii 
rachetelor, ca și în multe alte dome
nii de activitate.

Toți oamenii de bună credință din 
lumea întreagă văd în recenta izbîn- 
dă a științei sovietice, o nouă dovadă 
a strălucitelor succese dobîndite de 
poporul sovietic în munca 
pusă în slujba progresului 
rării păcii.

Ln numele 
noastră, îmi 
ginită față
sovietici și le urez să învingă toate 
dificultățile pentru a realiza cit de 
curind, primele
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excepțională realizare științifică. Acest 
uriaș succes confirmă din nou faptul 
că savanții sovietici stnt în frunte în 
privința cuceririi spațiului cosmic și 
a folosirii lui în scopuri pașnice.

Epocala înfăptuire sovietică este 
iitdrcptată spre rezolvarea celor mai 
importante probleme ale dezvoltării 
științei in interesul întregii omeniri 
progresiste și dovedește totodată înalta 
tehnică la care au ajuns constructorii 
de rachete din U.R.S.S.

Alături de sportivii din patria noas
tră, care au prunii cu o nemăr
ginită satisfacție această strălucită 
realizare a științei sovietice, cea mai 
avansată din lume, îmi exprim con
vingerea că savanții din Marea Țară 
a Socialismului vor înregistra noi suc
cese pe drumul cuceririi cosmosului.

DUMITRU MACRI
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Racheta cosmică lansată 
in ziua de 2 ianuarie reprezintă

Pentru îmbunătățirea activității sportive
din regiunea Suceava

Hatărîrea C.C. al P.M.R. și a Con
siliului de Miniștri din 2 iulie 1957 
— cu iprivire la reorganizarea mișcării 
de cultură fizică și sport a pus în 
fața organelor politice și de stat din 
țara noastră importante sarcini.

Pentru traducerea în fapt a acestor 
sarcini, pentru dezvoltarea mișcării 
sportive au muncit și organiza
țiile de partid, sindicale și de tineret, 
sfaturile populare și organele U.C.F.S. 
din regiunea Suceava. In munca de 
constituire a noilor organe de con
ducere a activității sportive s-au ob
ținut în această regiune o serie de 
rezultate pozitive, care au creat pre- 
mizele unei dezvoltări simțitoare a
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con
stat 
acti-

lamișcării sportive. Prin trecerea de 
vechea formă, la cea nouă — indicată 
de Hotărîrea Partidului și Guvernului 
— s-a produs un important reviri
ment și in activitatea sportivă a re
giunii Suceava.

Posibilitățile existente în regiunea 
Suceava pentru dezvoltarea activi
tății sportive sînt foarte mari. In a- 
ceastă parte a țării sînt zeci și zeci 
de mii de tineri dornici să practice 
sportul, să se avânte in între-

ceri sportive, există sprijinul 
creț al organelor politice și de 
și un mare număr de entuziaști 
viști obștești. Toate acestea au reieșit 
olar, în anul care a trecut, din suc
cesul cu care s-a soldat organizarea 
festivalurilor cultural-sportive ale 
tineretului, la sate și în centrele de 
raion. îndrumați de organizațiile de 
partid, activiștii sportivi au transfor
mat aceste festivaluri în adevărate 
sărbători ale culturii și sportului, au 
atras pe stadioane mii și mii de ti
neri, cucerindu-i definitiv pentru acti
vitatea sportivă. Cu acest prilej, ti-

(Continuare in pag. 2)

Zilele trecute a avut loc ședința Co
misiei Centrale a Spartachiadei Tinere
tului, în care s-au analizat măsurile 
luate de unele federații pentru buna 
desfășurare a Spartachiadei, prezentîn- 
du-se totodată o informare asupra te
lului cum sînt organizate concursurile 
în regiunea lași.

Astfel, deși zăpada se lasă mult a- 
șteptată, federația de schi a luat o se
rie de măsuri menite să asigure buna 
desfășurare a concursurilor în momen
tul cînd condițiile o vor permite. In 
acest sens, s-au organizat douăzeci de 
centre de schi ale federației și optzeci 
de centre cu caracter regional. Aceste 
centre au fost dotate cu aproximativ 
9000 de perechi de schiuri iar un nu
măr de 60 de antrenori și instructori 
vor asigura pregătirea acelora care vor 
lua parte la concursuri.

Lipsa mingilor de tenis de masă a 
cauzat în edițiile precedente ale Spar
tachiadei multe greutăți celor câre 
doreau să practice acest sport. Anul 
acesta, federația de specialitate a luat 
măsurile necesare din timp. Trebuie 
arătat că întreprinderea „Haia Lit- 
schitz“ din Oradea a livrat pînă acum 
magazinelor sportive din țară 170.000 
mingi de tenis de masă.

Informarea prezentată de regiunea 
Iași a izbutit să releve interesul de care 
se bucură această mare competiție de 
mase în rîndurile tineretului din re
giune. Semnificativ este faptul că au 
fost întîlnite colective sportive ci de 
exemplu cel din comuna Podul lloaiei 
din raionul Tg. Frumos, unde încă 
înainte de primirea regulamentelor și 
afișelor, pe plan local se luaseră mă
suri pentru înscrierea tineretului la 
această competiție.

Introducerea halterelor printre disci
plinele sportive din cadrul Spartachia
dei Tineretului contribuie la îmbună
tățirea bazei materiale a acestui sport, 
asigurînd totodată pătrunderea acestei 
ramuri sportive în rîndurile maselor.

In regiunea lași pînă în prezent s-au 
înscris pentru concursurile Spartachia
dei peste 40.000 de tineri, dintre care 
18.000 au și luat parte la concursuri.

Din raportul prezentat și din discu
țiile purtate a reieșit însă că această 
participare nu se ridică totuși la nlve-

lul posibilităților existente în aceasta 
regiune.

De asemenea, au reieșit o serie de 
lipsuri. Prin înlăturarea lor se va pu
tea asigura o masivă participare a ti
neretului la concursurile Spartachiadei 
de iarnă din acest an.

Deși, în general, se observă că mun
ca comisiilor regionale ale Spartachia
dei s-a îmbunătățit, cei ce fac parte 
din aceste comisii asumîndu-și sarcini 
și ducîndu-le la îndeplinire cu mai 
mult simț de răspundere, totuși exis
tă încă tendința de a se trimite adre
se și circulă ri, fără să se urmărească 
traducerea în fapt pe teren a celor cu
prinse în aceste adrese.

De aceea este necesar ca în perioa
da de timp ce a mai rămas, comisiile 
Spartachiadei să-și întocmească pla
nuri concrete de deplasări pe teren, 
pentru ca astfel să sprijine și să im
pulsioneze organizarea concursurilor 
în colectivele sportive.

Dacă la nivelul regiunii, orașului 
sau raionului există o colaborare 
strînsă între organele ce compun comi
sia de organizare, nu același lucru se 
întîmplă și la nivelul unor întreprinderi 
sau instituții. Este necesar ca organi
zațiile de bază LI.T.M. din întreprin
deri sau instituții, colectivul sportiv și 
comitetul de întreprindere să conlucre
ze mai strîns, mobilizarea tineretului 
Ia concursurile Spartachiadei fiind u- 
nul din obiectivele importante în pe
rioada de timp ce a mai rămas pînă la 
terminarea etapei [.

Pînă în acest an, federațiile de spe
cialitate și respectiv comisiile regio
nale sau raionale ale acelor ramuri 
de sport cuprinse în regulamentul 
Spartachiadei contribuiau la această 
competiție de mase doar prin organi
zarea etapelor superioare. Pentru a se 
înlătura această deficiență, în cadrul 
comisiei centrale au fost cooptați ca 
membri tovarășii din federațiile ale că
ror sporturi sînt incluse 
dă.

La nivelul regiunilor 
acest lucru nu s-a

în Spartachla-

îilsă
sau raioanelor 
petrecut pe»t»

TABACU MIRCEA
activist în secția organizatorici 

a Consiliului General U.CP5.
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Pentru îmbunătățirea activității sportive
din regiunea Suceava

Vești de la corespondenții noștri
(Urmare din pag. l-a)

nerii din regiunea noastră au con
tribuit prin muncă voluntară ila ame
najarea unui mare număr de tere
nuri sportive simple. In această di
recție pot fi citate ca exemple pozitive 
raioanele Rădăuți, Fălticeni, Botoșani, 
Vatra Dornei ș.a. Firește mai sînt 
și alte exemple care pot ilustra din 
plin dragostea tineretului din regiunea 
Suceava pentru practicarea sportului. 
Dar nu numai acest lucru — îndeobște 
cunoscut — vrem să-l relevăm cu 
prilejul acestui articol. Intenția noastră 
«ste să analizăm activitatea organelor 
locale U.C.F.S. și să ajutăm la dez
voltarea mișcării sportive din regiu
nea Suceava.

Biroul consiliului regional U.C.F.S. 
Suceava nu a folosit toate posibili
tățile pentru realizarea progresului 
necesar în activitatea sportivă. A e- 
xistat uneori periculoasa tendință de 
a se lăsa lucrurile la voia întîmplării, 
mergîndu-se pe principiul că „ele pot 
merge de la sine".

In urma dezbaterii activității spor
tive în lumina documentelor Plenarei 
C.C. at P.M.R. din 9—13 iunie 1958 
— în ședințele plenare care au avut 
loc la regiune și în raioane — au fost 
luate o serie de importante hotărâri 
menite să ducă la îmbunătățirea ac
tivității sportive din întreaga regiune. 
Aceste hotăriri nu au fost însă stu
diate de biroul consiliului regional 
U.C.F.S. Suceava. Din această cauză 
hotărîrile n-au putut fi urmărite și 
multe dintre ele au rămas înscrise 
doar pe hîrtie.

Un exemplu din care se poate vedea 
cu ușurință modul în care muncește 
activul regional al U.C.F.S. este și 
acela că pianul de muncă trimestrial 
cuprinde numai lunile noiembrie și 
decembrie. S-a „omis" astfel o treime 
din munca pe care trebuia s-o des
fășoare consiliul regional U.C.F.S. 
Suceava în trimestrul IV. Analizând 
felul cum sînt duse la îndeplinire 
sarcinile prevăzute în acest plan se 
poate constata o condamnabilă nepă
sare. Astfel tov. N. Popa — tehni
cian ai regiunii U.C.F.S. — nu știa 
că răspunde de sintetizarea propune
rilor făcute de comisiile regionale pe 
ramură de sport, pe care apoi trebuia 
să le prezinte biroului consiliului re
gional U.C.F.S. Analiza activității 
Clubului sportiv muncitoresc Rădăuți 
și a colectivului sportiv din comma 
Vama — prevăzută în plan pentru 
ziua de 16 decembrie — nu a putut 
avea loc deoarece nici chiar în ztoa 
fixată pentru ținerea ședinței nu fu
seseră anunțate cele două unități 
sportive. Ședințele de birou se țin 
la intervale foarte mari (din 25 au
gust nu s-a mai ținut nici o ședință 
pînă la 2 octombrie și apoi până la 
27 noiembrie), ceea ce face ca munca

De la Comisia Centrală de organizare
a Spartachiadei de

In ziua de 29 decembrie 1958 a a- 
vut loc la sediul C.C. al U.T.M. șe
dința Comisiei Centrale a Spartachia
dei Tineretului. Cu acest prilej Comi
sia Centrală a ascultat o informare a 
comisiei regionale Iași privind desfă
șurarea concursurilor în cadrul celei 
de a lV-a ediții a Spartachiadei de 
Iarnă a Tineretului în regiunea Iași. 
Au mai făcut, de asemenea, informări 
reprezentanții federațiilor de schi și de 
tenis de masă asupra desfășurării ac
tivității în aceste ramuri de sport.

In ședința Comisiei Centrale s-au 
scos în evidență succesele obținute pe 
linia unei cît mai largi mobilizări a 
tineretului în activitatea sportivă le
gată de Spartachiada, precum și lipsu
rile care s-au observat în această ac
tivitate.

In scopul îmbunătățirii activității vi
itoare, Comisia Centrală a Spartachia
dei Tineretului a stabilit ca în desfă
șurarea concursurilor din cadrul aces
tei competiții să se evite caracterul 
de campanie și, pe baza unei plani
ficări juste, Spartachiada să consti
tuie o acțiune permanentă de activi
tate pe linie sportivă a tineretului.

Comisiile regionale, raionale și oră
șenești trebuie să combată tendința ce 
se manifestă încă la unele colective 
sportive și organizații de bază 
U.T.M., în special la cefe de la sate, 
după care „mai este timp suficient 
pentru organizarea concursurilor". Aco
lo unde încă nu s-au începui concursu
rile, să se procedeze imediat la înce
perea lor ; colectivele sportive și orga
nizațiile de bază U.T.M. să nu se 
mulțumească numai cu înscrierile fă
cute pînă în prezent, ci să desfășoare 
o largă muncă de mobilizare, astfel 

de coordonare și îndrumare să meargă 
slab.

In ceea ce privește munca de atra
gere de noi membri în UjC.F.S. și 
de strîngere a cotizațiilor, activitatea 
organelor U.C.F.S. este deficitară. 
Pînă aproape de sfîrșitul anului 1958 
regiunea Suceava a fost printre co
dașele acestei acțiuni. Abia spre sfîrșit 
— și aceasta datorită entuziaștilor 
activiști obștești — s-a putut rea
liza angajamentul. Posibilități de rea
lizare drn timp a angajamentirlni erau 
suficiente dar așa cum am mai spus 
ele nu au fost folosite de către con
siliul regional U.CjF.S. Să vedem 
cum a procedat pentru rezolvarea 
acestei importante sarcini consiliul 
regional U.C.F.S. Suceava. La 2 oc
tombrie s-a ținut o ședință în 
care s-a analizat munca depusă 
pentru atragerea de noi membri și 
încasarea cotizațiilor. Ședința s-a ter
minat însă fără a se lua nici un tel 
de hotăriri... Președintele consiliului 
regional U.C.F.S., tov. Aurel Dobincă, 
a întocmit — în urma indicațiilor ce 
i s-au dat —- un plan de măsuri ce 
cuprindea organizarea unor brigăzi 
de activiști care să se deplaseze în 
raioane pentru sprijinirea muncii de 
atragere de noi membri în U.C.F.S. 
și de strîngere a cotizațiilor. Planul 
a fost bun. Numai că n-a fost pus 
imediat în aplicare. Președintele a 
plecat în concediu și a „uitat" planul 
încuiat în biroul său. Ceilalți doi sa- 
lariați ai U.C.F.S. — N. Tr.ifănwă și 
V. Haiu — mărturiseau că „au auzit" 
despre un asemenea plan, dar nea- 
vîndu-1 la indemînă nu puteau ac
ționa... La acestea se mai adaugă și 
faptul că consiliul regional U.C.F.S. 
Suceava nu a controlat și îndrumat 
temeinic munca consiliilor raionale 
(de pildă la Gura Humorului n-a mai 
fost nici un activist de la 1 octom
brie). Numai astfel se explică faptul 
că președintele consiliului raional 
U.C.F.S. Gura Humorului n-a întocmit 
nici un plan de muncă, n-a făcut 
nici o ședință de birou și nu cunoaște 
cifra reală de membri U.C.F.S. din 
raion. La controlul efectuat s-a con
statat că vechiul președinte a falsifi
cat situația înscrierilor în scopul um
flării realizărilor. La colectivul sportiv 
din comuna Pîrtești care are 45 
membri U.C.F.S. a fost raportată cifra 
de 86. Asemenea falsificări au fost 
făcute la 16 colective sportive din cele 
30 existente în raion.

Deși consiliul regional cunoaște 
faptul că în raionul Cîmpulung biroul 
consiliului raional U.C.F.S. este des
completat nu a luat nici o măsură 
pentru a atrage în această muncă pe 
cei mai entuziaști și pricepuți tova
răși. Din această cauză activitatea 
sportivă se desfășoară doar în orașul 
Cîmpulung.

Toate acestea dovedesc că consi
liul regional U.C.F.S. Suceava nu

Iarnă a Tineretului
îneît să angreneze masa largă a ti
neretului în această competiție prin în
treceri pe secții, ateliere, sat, clase, 
ani de studii etc. Comisiile raionale, 
orășenești vor trebui să facă o a- 
naliză asupra felului în care se des
fășoară concursurile și să ia măsuri 
pentru îmbunătățirea muncii.

Comisia Centrală a subliniat de a- 
semenea necesitatea împletirii activită
ții sportive cu celelalte activități cul
turale de masă, pentru a-i da acesteia 
un caracter cît mai multilateral și mar 
atractiv.

Pentru succesul deplin al celei de a IV-a 
Spartachiade de Iarnă a Tineretului
(Urmare din pag. l-a)

tot și de aceea mai sînt comisii pe ra
mură de sport care nu înțeleg să spri
jine în măsura cuvenită Spartachiada 
Tineretului.

Pentru aceasta se impune ca o sar
cină pentru toate comisiile Spartachia
dei cooptarea președinților comisiilor 
pe ramură de sport în comisiile Spar
tachiadei. In acest fel antrenorii sau 
instructorii de schi sau tenis de masă, 
de lupte sau gimnastică vor putea fi 
angrenați mai ușor la sprijinirea a- 
cestei mari competiții.

De altfel, consiliile regionale și ra
ionale UCFS ca și secțiile de învăță- 
mînt și cuitu ă ale staturilor populare 
au sarcina de a mobiliza întregul activ 
de instructori, antrenori și pirofesorl 
de educație fizică pentru a sprijini or
ganizarea concursurilor și pentru a în. 

răspunde cu toată puterea sa de 
muncă încrederii pe care i-au acor
dat-o masele de sportivi. Atitudinea 
de nepăsare, lipsa de continuitate în 
muncă, lipsa de control și îndrumare 
care sînt astăzi caracteristice consi
liului regional U.C.F.S. Suceava tre
buie să fie grabnic eliminate. Și a- 
ceasta pentru faptul că activitatea 
sportivă atît de îndrăgită de tineretul 
de pe meleagurile regiunii Suceava 
poate și trebuie să cunoască dezvol
tarea pentru care Partidul i-a creat 
largi posibilități.

In prezent consiliul regional 
U.C.F.S. Suceava a fost coinpletait cu 
cadre valoroase. Acest lucru trebuie 
să constituie un puternic stimulent. 
Trebuie să se analizeze temeinic mun
ca desfășurată de consiliul regional 
și de consiliile raionale U.C.F.S., să 
se înlocuiască acei membri ai consi
liilor care s-au dovedit nepricepuți, 
inactivi, cu tovarăși dornici să ajute 
la dezvoltarea mișcării sportive.

Biroul consiliului regional U.C.F.S. 
Suceava va trebui să acorde atenție 
inițiativelor prețioase venite din mase, 
să pună în practică experiența acti
viștilor și colectivelor sportive frun
tașe, să aplice cu fermitate hotărîrile 
plenarelor. Controlînd și îndrumând 
permanent și temeinic activitatea spor
tivă de pe întreg cuprinsul regiunii, 
stimulând inițiativa, inițiind noi forme 
de angrenare a tineretului în practi
carea sportului, consiliul regional 
U.CT'.S. Suceava va dovedi că merită 
încrederea cei i s-a acordat.

Proiecte la început de an...
In primele zile ale acestui, an, am vizitat colectivul sportiv" Vul

can;", organizat pe lingă uzinele „Mao Țze-dun". Doream să aflăm care 
este activitatea consiliului colectivului sportiv în această perioadă de 
început de an, să cunoaștem cîteva din proiectele pentru anul 1959 
ale activiștilor sportivi din această mare uzină metalurgică a Capitalei.

Reportajul nostru va avea deci ca 
temă : Ce vă propuneți să realizați în 
anu] 1959 pentru dezvoltarea și întă
rirea activității sportive din uzină ? 
Pentru aceasta ne am adresat tov. 
Teodor Dumitrescu, care a răspuns 
cu bunăvoință întrebărilor noasf,re.

— Ce ne propunem ? In primul 
rînd dublarea membrilor U.C.F.S. As- 

Se extinde gimnastica de producție

In fotografia noastră un aspect din timpul desfășurării gimnasticii 
de producție la cooperativa „Îmbrăcămintea" din Constanța

(Foto : 1. Blizdoța)

druina din punct de vedere tehnic pe 
tinerii participant!.

Se observă tendința unor cotccttv* 
sportive de a organiza concursurile 
direct pe întreprindere și nu așa cum 
precizează regulamentul, ca aceste 
concursuri să se organizeze pe secții 
sau pe ateliere. In acest sens, pentru 
a se ajunge la o mai masivă partici
pare a tinerilor la întreceri, pentru a 
se crea posibilitatea unei selecții mai 
bune și a unei pregătiri mai temeinice 
a particapanților, se recomandă organi
zarea concursurilor pe secții, pe ate
liere, iar în școli sau institute, pe gru
pe de studii.

Intrucît sînt mai multe colective 
sportive care, deși se preocupă de aces
te concursuri, nu procedează organi
zat, este necesară întocmirea urnii 
gratie-program din care să reiasă ora, 
locul <fe desfășurare și cine răspunde 
de organizarea concursului. La consi-

SPARTACHIADA DE IARNA 
IN PLINA DESFĂȘURARE

Întrecerile din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului sînt în plină 
desfășurare. Zilnic ne sosesc la redac
ție vești despre entuziastele întreceri 
ale tinerilor. Astfel, corespondentul 
nostru M. Crișan din Dorohoi ne în
științează că în comuna Văculești au 
loc concursuri la gimnastică, trîntă, 
șah și tenis de masă. Peste 100 ti
neri sînt angrenați în aceste întreceri. 
Și în comuna Brăiești, ne infor
mează tov. Crișan, tinerii țărani mun
citori participă cu entuziasm Ia con
cursurile de șah și tenis de masă. Gos
podăria agricolă colectivă din comună 
a înzestrat colectivul sportiv cu hal
tere, astfel că de curînd tinerii au în
ceput să se întreacă și în cadrul a- 
cestei discipline. In orașul Cîmpina — 
ne anunță corespondenții G. Briofă, 
C. Virjoghe și B. Păltineanu, Sparta- 
chiada de iarnă se bucură de un mare 
răsunet Tinerii din colectivele sportive 
C. S. Poiana, Electromontaj, Prahova 
și Tînărul Electrician participă acum 
la competiții de șah, tenis de masă și 
haltere. Din Timișoara, coresponden
tul nostru regional A. Gross ne infor
mează că în multe comune din raioa
nele Caransebeș, Arad, Jimbolia, Sînni- 
colatil Mare ș.a. întrecerile Spartachia
dei de iarnă au angrenat un mare nu
măr de tineri. Astfel, în comuna Doro
banț (raionul Arad) aproape 200 spor
tivi au participat la întrecerile de șah, 
tenis de masă, trîntă și haltere. Cu 
acest prilej, echipe model din orașul 
Arad au făcut demonstrații de box și 
judo, iar echipa de fotbal a întreprin

tăzi, în uzina noastră se găsesc 486 
oameni ai muncii înscriși în Uniu
nea de Cultură Fizică și Sport. A- 
ceastă cifră reprezintă foarte puțin 
față de posibilitățile noastre. Avem 
condiții ca pînă la sfârșitul anului 
1959 să dublăm această cifră și să 
realizăm 1000 de membri înscriși în 
U.C.F.S. Pentru aceasta am alcătuit 

liile raionale U.C.F.S. trebuie să exis
te de asemenea o copie a acestor pro
grame ale colectivelor sportive, pentru 
ca oricînd să se poată controla des
fășurarea concursurilor.

S-a observat pe alocuri tendința de 
a se denatura realitatea, raportîndu-se 
cifre necontrolate. Pentru a se evita 
aceasta este necesar ca să se efectueze 
periodic controale pe teren, iar rapor
tarea cifrelor să se facă cu mult simț 
de răspundere.

Considerăm că ținindu-se seama de 
toate aceste îndrumări și eliminîndu-se 
lipsurile care au existat pînă acum, 
printr-o bună organizare, concursurile 
celei de a IV-a Sparfachiade de Iarnă 
a tineretului vor deveni adevărate 
sărbători sportive în întreprinderi sau 
instituții, bucurîndu-se de o masivă 
participare a tineretului dornic să 
practice educația fizică și sportul. 

derii „Gh. Dimitrov" din Arad a sus- 
ținut un joc amical cu formația locaș 
lă Stăruința, după care toți sportivii 
prezenți au participat la un concurs 
„Cine știe... cîștigă" axat pe întrece-, 
rile Spartachiadei de iarnă* a tinerei 
tului.

LA ÎNTREPRINDEREA TEXTILA 
„11 IUNIE" S-A INTRODUS 

GIMNASTICA DE PRODUCȚIE
A fost un lucru neobișnuit — neț 

scrie corespondentul nostru C. Crețu, 
din Cisnădie — să-i vezi pe muncî-l 
torii filaturii de bumbac „11 Iunie" 
adunați în mai multe rînduri în curtea 
fabricii pentru a începe practicarea 
exercițiilor care compun gimnastica de 
angrenare sau pauza de gimnastică;. 
Astăzi însă, gimnastica de producției 
a devenit o activitate obișnuită a unui 
mare număr de muncitori. Iar rezulta^ 
tele sînt tot mai evidente : unele rnun-l 
citoare care uneori nu-și realizau nor- 
mele (cum sînt Viorica Savu, Elena 
Stelea — de la secția carde, Maria 
Filimon — de la secția ring ș.a.) sînt 
astăzi fruntașe în producție și, după 
cum spun chiar ele, în bună măsură și 
practicarea gimnasticii de producție 
le-a întărit forțele, le-a ajutat să imm- 
cească mai bine. Introducerea gimnas
ticii de producție s-a bucurat — după 
cum ne scrie corespondentul nostru 
C. Enache din Beiuș — de un mare 
succes și în rîndurile elevilor de lai 
școala profesională, unde atît dimi
neața cit și la ora 12, întreaga școală 
(elevi, cadre didactice, personal a<l- 
ministrativ) participă Ia programul al
cătuit de profesorul de educație fizică 
Vasile Vlad.

un p'an de muncă, în care princip 
Iul punct îl constituie întărire? - 
țiunii de popularizare a mișcării ae 
cultură fizică și sport în diferitele 
secții ale uzinei.

— Colectivul sportiv „Vulcani 
este proprietarul unei mari baze 
sportive... Această bază este pusă' 
la punct?

— O să vă spun și ce ne-am pro
pus în legătură cu această bază. Mai 
Tntii trebuie să știți că în anul 1958 
am împrejmuit întregul stadion cu 
un gard nou, iar terenul de fotbal 
cu un gard din plasă de sîrmă. De. 
asemenea, s-a terminat gazonarea 
terenului. Pentru amil 1959 ne ră- 
mîne să refacem pista de atletism. 
Lucrările au și început și sperăm ca 
în curînd întreaga bază să poată H 
dată în folosință. Aș vrea să vă pre
cizez că totul se va face prin mun
ca voluntară a tineretului din uzină.

— Numai atît pentru 1959?
— Nu vă grăbiți. Avein multe st 

frumoase planuri pentru acest 
Spre exemplu, dorim să curmă— 
starea de lucruri nesatisfăcătoare în 
ce privește realizarea veniturilor. Din 
acest punct de vedere anul 1958 nu a 
fost un an cu realizări pentru colec
tivul nostru sportiv. La capitolul co
tizații abia am reușit să realizăm 
50% din prevederile bugetare. De 
asemenea, baza sportivă nu ne-a adus 
venituri prea mari, cu toate că în a- 
fara terenului de fotbal și alte am
plasamente, ea este dotată cu două 
frumoase bazine de înot.

— Ce măsuri concrete preconi
zați pentru lichidarea acestor lip-: 
suri ?

— Să încep cu cotizațiile. Fiecare 
membru al consiliului colectivului 
sportiv răspunde acum de felul în 
care se încasează cotizațiile într-una 
din secțiile uzinei. Spre exemplu, pre
ședintele consiliului colectivului, A-i 
vram Munteanu, răspunde de secția 
montaj, Gh. Unteșu de cazangerie, 
St. Manolache de turnătoria dz oțel 
șl de modelărie, N. Beldiman de con
strucții metalice etc. In felul acesta 
legătura consiliului colectivului cu 
masa de membri ai U.C.F.S. va ft 
mult mai strînsă. In ce privește baza 
sportivă, ne-am propus ca printr-o 
mai bună gospodărire să devină mat 
rentabilă. Astfel duminicile vom orga
niza cuplaje de fotbal și alte manifes
tații sportive, vom deschide din timp 
cele două bazine de înot și vom în
cerca să punem baza sportivă Ia 
dispoziția unor colective sportive din 
apropiere.

Discuția noastră cil secretarul co
lectivului sportiv „Vulcan" nu a <iu-' 
rat mult. Poate cîteva minute. Și to-’ 
tuși în acest scurt interval de timp 
ani putut afla lucruri interesante pri
vind activitatea acestui colectiv spor
tiv în anul 1959. Traducerea în viață 
a acestor proiecte va contribui la o 
și mai largă dezvoltare a activității 
sportive în rîndurile muncitorrlor, 
tehnicienilor și funcționarilor minei 
„Mao Țze-dun".
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ZI DE SPORT
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Clubul sportiv școlar din București

După șase luni de activitate
„La capătul a 6 luni de exis

tență, clubul sportiv școlar din 
București numără circa 350 de 
membri activi, care se perfec
ționează în 12 discipline spor
tive, sub îndrumarea atentă a 
instructorilor și antrenorilor. 
La început de an — pentru 
noi cei de la clubul sportiv 
școlar, doar la jumătatea unui 
an de activitate — credem că 
este bine să evidențiem pe pri
mii noștri performeri. In atle
tism, s-au impus Petre Astafei. 
campion republican de juniori 
la triatlon și deținător al re
cordului de juniori la prăjină, 
Afanasie Savin, pe primul loc 
la prăjină — grupa de 15—16 
'ani — în campionatul repu
blican de juniori și Ștefan Va- 
sile, recordmen de juniori, ca- 
(tegdria a Il-a la ciocan, cu 
50,13 in. La canotaj academic, 
echipajul nostru masculin de 
8-j-l și cel feminin de 4-j-l au 
cîștigat titlurile de campioni 
republicani de juniori. La hand
bal, reprezentanții clubului s-au 
situat pe locul I în campiona
tul orășenesc de juniori și la 
categoria a Il-a oraș — seniori, 
cucerind în același timp „Cupa 
ide tineret" a federației de spe- 

cialitate, competiție organizată 
în vederea selecționării echipei 
de tineret a țării. In același 
timp, jucătorii noștri de hand
bal redus s-au comportat niul- 
țuniitor în campionatul Ca
pitalei la seniori. Natația, ti
rul și gimnastica sînt spoituri 
care ne-au adus — de aseme
nea — satisfacții. La natațiș, 
locul 111 în concursul „Traver
sarea lacurilor"; la tir, locul 1 
cu echipa de juniori în cadrul 
campionatelor Capitalei (pro
ba 3x10 focuri) și același loc 
în „Cupa 30 Decembrie" în 
proba rezervată seniorilor. La 
gimnastică echipa de junioare 
a cîștigat campionatul Capitalei 
și a dominat cu autoritate în
trecerea la individual compus. 
De asemenea, gimnasta noastră 
Juliana Podoreanu a ieșit vic
torioasă în concursul de verifi
care (tineret) organizat de fe
derația de gimnastică.

Am arătat aci cîteva din suc
cesele realizate de tinerii mem
bri ai clubului sportiv școlar 
din Capitală, într-un timp re
lativ scurt. Desigur că vom 
căuta să nu ne oprim la acest 
bilanț, ci vom depune toate 
strădaniile penttu lărgirea și 

, consolidarea acestor succese. 
ÎDe aceea, ne-am propus să ne 

îmbunătățim munca în unele di
recții. In primul rind, va tre
bui să acordăm o atenție .per
manentă legăturii dintre scoală 
și familiile elevilor, modului în 
care elevii răspund obligațiilor 
școlare. Atenția noastră va tre
bui să se îndrepte si spre asi
gurarea unor condiții optime de 
antrenament, de pregătire, pen
tru a se putea realiza perfor- 

comună Vlădeni — reg.unea iași Sn3anțe deosebite. Se cere to<t- 
— are doua centre de greutate: ' 
unul e colectivul spdrtiv Recolta 

pe lingă S.M.T.-U1 local, celă
lalt, e școala elementară de 7 ani, 
pe care am vizitat-o de curînd și, 
despre realizările căreia merită să 
se vorbească. Intr-adevăr, școala 
din Vlădeni creează condiții dintre 
cele mai bune unei activități spor
tive intense în rîndul micilor săi 1 aproape un an în urmă
elevi. Printre susținătorii cei maiCse statornicea cadrul în care 
forvenți poate fi menționat în j ființă sediile sportive de 
primul rînd, directorul școlii, Pe-«e!evi a]e ’ U.C.F.S. Menite să 
ire Giobotaru, care a înțeles ca S formeze tin-eri cu o bună pre- 
sporlul face parte integrantă din C gătire sportivă, puternici și să- 

esul de educație a elevilor.^ natoși, aceste școli urinau să-și 
< sprijinul său, cei mai tineri trecruteze elevii, în primul rîn>d 
sportivi d.n Vlădeni au la dispo- Jdin mijlocul tineretului studios 
ziție pentru sezonul de iarnă o|aI șC0iij0r profesionale de uce- 
sală de sport amenajată într-o / n:cji de meserii și agricole. Se 
fostă clasa. De asemenea, prese- j stabilea totodată că noile scoli 
djitele .stolului popular, comunal, 6 iat| ființă pe !jn?a jj.C.'F.S. 
Minai Ivantiță, sprijină efectiv <regionale (comisiile regionale 
i" inca pe fărîm sportiv. Lui i se<pe ramură de sport răspunzînd 
datorește în bună parte, folosirea fata federațiilor de bunul 
de către e.evi, a bazelor sportive (mers al activității secțiilor) și 
aparținînd S.M.T. Vlădeni (tere- Jac0|0 unde existau condiții co
nuri de volei și fotbal). Tot prin \ respunzătaare —- si pe lîngă 
înțelegere și colaborare s-a ajunși U.C.F.S. raionale. Tn plus, — 
la utilizarea materialelor sporti- ^considerăm că Inițiativa a 
ve ale colectivului Recolta Vlă-Cfost binevenită — școlile spor- 
deni de către sportivii școlii. j tive de c|ev; U.C.F.S. au

Pe de altă parte, activitatea C f0Sț org-.aniz.ate si pe lîngă une- 
șportivă propriu-zisă este condu->le luari întreprinderi din tară, 
să cu rezultate dintre cele maițAstfeI au Iuat fjinta _ într.un 
bune rle către profesorul Dumitru J interval scurt de timp — un 
Mihăilă. Sub îndrumarea Mi, 70tniltnăr de s școlj sportive de 
de elevi și eleve din clasele V-/eievj, pe jjngă Trustul minier- 
VII si-an însușit intr-un timp ^Baia Mare, Uzinele Progre- 
senrt, principalele elemente din £ stli_Brăila, Combinatul siderur- 
tehnica atletismului, gimnasticul, i gic-Htinedoara, Rafinăria Nr. 
și a jocurilor de fotbal și hand- f i_pioesti, Uzinele Poiana-Cîm- 
bal. Acest ultim sport se bucura J p;nai urnele de tractoare-Orasul 
de o deosebită, sinipaltie printre f stalin, Combinatul metalurgic 
elevi și a fost învățat cu multă J Reșița si Combinatul carbonifer 
ușurință. De altfel,prof. Mihăilă Văii Jiuliu-Petroșani. Durata 
a organizat numeroase întreceri Jcnrsurilor de specializare spor- 
interclase și unele chiar cu repre- A tiva f j[nd fixată la 3 ani (ân 
zențativele școlare din comuna /timpul liber al elevilor) este 
Mygainată,_ Andrișeni. Cu aceste firesc ca această formă nouă 

de învățămînt sportiv să ^si
gure — avînd în vedere marile 
sale resurse de cadre — izvoa
re principale ale sportului de

priilejuri, s-an remarcat snortiv'i 
dițțtelasele a VI-a. Mircea Tătaru. 
Vițtor Giniiga, Petru Tănase. Na
talia Chîfor și cei din a Vil-a, __ [_______ __ _
Vasile Moise, Ana Foca și Ana / performantă de la noi. 
Cojocaru. fn prezent, arrtrenamen- ) Socotim' că prezentarea 

'-1 '0I'. l)ineinMes mai sus era strict necesară,
dtndu-se .in primnl rind atențreS afece activitalea eIevi|or 
îiwaț^imi Sportivii școtoe1emen-țIor profesiOnale - sub acea-

A'a.ieni s!n. d.f>rn',ci ,sa / stă formă — era mai puțin 
se^rezmte cit mai bine la startul V _w , . ,
Sparfaehtaddi pionierilor si scola-/ounosfllt“- dc?> .«"registrase m 
iilor, precum si la faza raionalăol‘teva .ll,n11 pro-
Sttofcampionatetor republicane sco- ) m‘ .atT\ .?•““? 4 f°S
lari de handbal si gimnastică. Ș^ar m d.recțu orga-
~ i ■ • , i nizaru. In întreaga tara auRWROstea pentru sport pe care/fost create 34 de școIÎ Spo,.ti. 
ain vazul-o la școala elementara ?Ve je ejevj pe lingă consiliile 
din Vlădeni ne îndreptățește saSu.C.F.S. regionale, raionale sau 
credem că „performanțele" mici- totiari întreprinderi, însunnnd 84 
lor ei reprezentanți nu se vor j de secții pe ramură de sport, 
lăsa așteptate... * Un element pozitiv îl constituie

de 
de-

Zî/e de vacanță / La hotelul turistic de la Cota 1400 și ca
banele Coi-a 1500 și Virful cu Dor, peste 300 de elevi și eleve 
din Capitală iau parte la tabăra organizată pentru ei de către 
Secțiunea de învățămlnt a Capitalei împreună cu școala sporti
vă de elevi. Imaginea noastră 'reprezintă urî grup de eleve, ta 
un popas in fața cabanei Virful cu Dor,

odată ridicarea gradului de in
struire sportivă. Avem nevoie 
de instructori cît mai pricepuțt, 
specialiști rectmoscuți în diferite 
discipline sportive, care să nu 
neglijeze însă și celelalte as
pecte ale procesului de educare 
a elevilor noștri.

Conducerea clubului este ho
tărâtă să pună la dispoziția ti
nerilor sportivi uil program 
c.ompetițional cît mai bogat, 
condiții cît mai bune. Astfel, în 
planul săti figurează numeroa
se întreceri la care vor fi invi
tate toate cluburile sportive 

școlare ( un astfel de concurs este 
programat în Capitală chiar la 
sfârșitul acestei săptămâni), în 
scopul formării unor echipe re
prezentative ale cluburilor spor
tive școlare pe întreaga țarii. 
Trebuie să avem în vedere că 
ne așteaptă și cîteva întilniri 
eu reprezentativele școlare din 
U.R.S.S. și din țările de demo
crație populară. De asemenea, 
conducerea clubului s-a îngrijit 
ca în perioada vacanțelor să 
pună la dispoziția sportivilor 
săi o serie de tabere cu carac
ter recreativ sau de perfecțio
nare. Cunoscînd toate aceste 
elemente de bază ca și sarcinile 
ce ne stau în față, frumoasele 
perspective ce ne așteaptă, con
ducerea clubului sportiv școlar 
împreună cu membrii săi sînt 
hotărîți să activeze cu avînt 
pentru a putea asigura în cel 
mai scurt timp cadre, de nă
dejde echipelor reprezentative 
ale țării, să-și îndeplinească ast
fel unul din principalele obiec
tive.

Ml HAI NICULESCU 
președintele Clubului sportiv 

școlar di ti București

Școlile sportive de elevi ale U. C. F. S 
in plină dezvoltare!

și nivelul ridicat al antrenori
lor încadrați la aceste școli, 
fapt care a și început să se re
flecte în unele rezultate obți
nute. De pildă, antrenorul de 
lupte Ion Crîsnic a reușit să 
formeze la Timișoara o echipă 
valoroasă, care a și cucerit, de 
altfel, titlul de campioană a 
școlilor sportive, atît la lupte 

ola-sice cât și la libere. La 
școala sportivă de elevi a 
U.C.F.S. din Cimpulung-Mus- 
cel se află doi antrenori des
toinici : la atletism, Etnii Dră- 
gan, care a contribuit la for
marea campioanei noastre de 
suliță, Mania Diiți, și la box, Cri
stian Panaitescu, care a crescut 
doi campioni republicani de ju
niori. Merită a mai fi eviden
tial pentru competența lor și 
alți antrenori ca : Ludovic Am- 
britș (Timișoara), Constantinesr 
cu-Nehoi (Roman), Ion Butnarii 
(Bacău), Ăl. Cormanenco (Iași), 
Gh. Bejan (Ploești), Jeana Bal
tă (Constanța), A. “ 
(Sibiu), V. Mormocea 
Luca Romano și C. 
(București) etc.
■ Consolidarea școlilor 
de elevi ale U.C.F.S. 
minat lărgirea

Mathias 
(Brăila), 

Cîrjan

sportive 
a deter- 

programulttî

Există un basm al copiilor, 
un basm fantastic care iși are 
neînchipuite imagini / Inchipui- 
țr-vă că ne-am dat intiinire cu 
moș Gorilă și Ileana Cosinzeana 
in sălile de vis de sub geana 
cerului. O idilă emoționantă. 
Este și firesc să fie așa. Și a- 
poi după aceasta ce credeți că 
am văzut ? Am vizitat intr-o zi 
— fără iarnă — Palatul Pionie
rilor. Vom însemna numai cite- 

lntiluiri palpitante de șah... La fiecare mutare, trebuie să gîn- 
dești cu multă atenție... Cine va cîștiga ?... Premiul este ispiti

tor : o „vată de zahăr” în orășelul copiilor I

campioni au procedee mai puțin 
„lacrimogene". Micul Andrei, 
din păcate, are un procedeu 
simplu pentru vlrsta lui: lacri
mi. Dar lacrimile trec. Și — 
parafrazînd un bătrîn proverb 
— să încercăm să spunem: ele 
trec dar... talentul rămîne t

★
Are ochii negri de parcă stnl 

pictați au tuș. II cheamă Andrei 
CajaL Este fiu de muncitor. A 
venit la Palatul Pionierilor să

va capitole din cele ce am vă
zut: spectacole de teatru, spec
tacole de păpuși. In fine, ,,piti
cii" cu exuberanța lor tinereas
că, ne-att
snort 

invitat in sala de

★
stă gustoasă pe ma-Plăcinta

cornpetițional pe anul în curs. 
Astfel, echipele respective vor 
putea concura la campionatele 
republicane de juniori, la cam
pionatele republicane ale șco
lilor profesionale și în cadrul 
unor competiții speciale ce vor 
fi organizate de federațiile de 
atletism, ciclism, gimnastică, 
lupte, scrimă și tir.

Perspectivele școlilor sporti
ve de elevi ale U.C.F.S. sînt, 
după cum se vede, frumoase. 
In ce direcție trebuie depu
se eforturi pentru obținerea de 
rezultate maxime ? Se impune, 
mai întîi, o mai atentă muncă 
de control și îndrumare sub as
pect tehnic din partea federați
ilor și a comisiilor regionale pe 
ramură de sport. Se cere, de a- 
semenea, o mai fidelă respecta
re a clauzelor cuprinse în con
tractele 

ființării 
marilor 
este de 
mult accent pe dezvoltarea spor
turilor individuale în rîndurile 
elevilor, pentru că în această 
direcție există o mai mare ne
voie de cadre sportive. 

care au sfat la baza în- 
acestor școli în cadrul 
întreprinderi. In sfirșit, 
dorit să se pună mai

să. Este o aromă caldă și îm
bietoare, care cheamă, parcă, să 
guști plăcintele rumene. Andrei 
insă este „bosumflat". Are ochii 
plini de lacrimi. Ce s-a intim- 
plat?... A pierdut „finala" la 
tenis de masă. Din această cau
ză a intrat în casă au umerii 
povirniți și tare supărat. Este fiul 
muncitorului Ptrlog de la uzi- 

,,Republica". Ce te faci 
pierzi o finală? Marii

CHEMARE LA ÎNTRECERE 
LANSATA DE CLUBUL SFOR- 
TIV ȘCOLAR „HARGHITA” 

DIN TG. MUREȘ

Deși de curîm-d înființat, clu
bul sportiv școlar „Harghita” 
din Tg. Mureș desfășoară o ac
tivitate susținută’ și variată. Ul
tima inițiativă a clubului merită 
toată atenția. Este vorba de che
marea la întrecere lansată către 
cluburile sportive școlare din 
întreaga tară, avînd următoa
rele obiective:

a) atragerea unul număr cit 
mai mare de elevi cu performan
țe sportive în activitatea clubu
lui și crearea unui număr cît 
mai mare de secții pe ramură 
de sport, csure să participe din 
plin la campionatele republicane 
școlare; b) prezența cît mal activă 
a secțiilor pe ramură de sport din 
cadrul cluburilor, la campiona
tele republicane de juniori și la 
concursurile interclubiurl școlare; 
c) organizarea cît mal multor 
competiții interne, pe cluburi 
sportive șoolnre șl participarea 
cît mai largă la întrecerile orga
nizate de alte cluburi care nu
mără elevi în rîndul lor; d) ur
mărirea îmbunătățirii permanen
te a performanțelor; e) încasa
rea cotizațiilor în proporție de 100 
la sută și atragerea unui număr 
cât mai mare de membri susți
nători, care Să-și achite cotiza
țiile de donație în mod regulat; 
f) asigurarea educației membrilor 
clubului și atragerea elevilor 
într-o cît maii activă viață de 
club prin manifestații culturale, 
excursii etc.; g) reamenajarea 
bazelor sportive existente și ame
najarea de noi baze prin folosi
rea resurselor locale și prin 
muncă voluntară.

Chemarea la întrecere propune 
ca aprecierea rezultatelor să fie 
făcută' de o comisie formată în 
cadrul Ministerului învățământu
lui și Culturii, care urmează să 
fixeze și modalitatea de punc
taj.

întrecerea are trei etape: I —* 
pînă la 1 mal; II — pînă la 7 no
iembrie; III — pînă' la 30 decem
brie. După fiecare etapă se va 
deaerna un drapel clubului frun
taș, care via rămîne definitiv cîș- 
tigătoruljul celor trei etape.

LA BUCUREȘTI, IN ZILELE DE 
10 și H IANUARIE — PRIMA 
ÎNTRECERE ȘCOLARA INTER- 
CLUBURI LA ATLETISM, VO

LEI ȘI BASCHET

Ministerul Invățămîntulaii și 
Culturii, prin Direcția educației 
tineretului școlar, colaborare 

facă „șah nud" pe toată lumea. 
Este mic și fotogehic, ca un bi
belou de porțelan. Am încercat 
să discul au el și l-am întrebat:

— La versta ta, după cit se 
pare, ești un mic Botvinik.

Mi-a răspuns insă, zlmbirttti
— Da. Is... mic!
Andrei Cajal nu are dec it 12 

ani. S-a născut aproape odată 
cu Republica. O cravată roșie B 
flutură ca o diademă înflăcărată 
deasupra capului. Are ochii ne
gri. Dar mai are încă ceva. O 
flacără vie, care /Mură aprinsă 
în ochii lui tinerei, deschiși ca 
încredere spre viitor

*
Mingea zboară in aer. Dumi

tru Avramescu zboară parcă și 
el odată cu ea. In fond, ce poa
te să facă un cronicar sportiv la 
Palatul Pionierilor? Bineînțeles, 
înregistrează cu fidelitate jucă
tori și spectatori. Iată pe o 
bancă am identificat un specta
tor pasionat al meciurilor de. 
volei de la Palat al Pionierilor. 
Este o bunicuță btindă și impa
sibilă, care ne derlm* dmnhi $ 
precis :

— Maică, să scrii și desprș 
ei. Și bătrinica și-a scos o ba
tistă din buzunar. Și-a șters a- 
poi ochii, probabil emoționată de 
faptul că nepotul ei n-a jucat 
prea bine în acel meci. Un ade
vărat suporter sportiv! Și foarte 
„obiectiv" 1

ic
M-am plimbat apoi prin oră

șelul copiilor, ridicat aici la Pa
latul Pionierilor. Ce am văzutT 
Sint multe de spus. I-arn întîlnit 
pe tinerii campioni disputîndu-și 
întîietatea la standurile special 
amenajate cu bată de zahăr. 
Era într-adevăr, un sport... dulce.

T. DUMITRAN

cu clubul sportiv școlar Bucu
rești, organizează în zilele de 
10—ill ianusiiie, o competiție re
zervată echipelor reprezentative 
ale cluburilor sportive școlare, 
la atletism, baschet și volei. în
trecerile au drept scop verifica
rea gradului de pregătire a mem
brilor cluburilor sportive școlare, 
cunoașterea reciprocă a elevilor și 
un mai rodnic schimb de experien
ță între antrenorii cluburilor. In 
protocolul pentru atletism se pre
cizează că acest concurs trebuie 
să constituie și un mijloc de pre
gătire în vederea concursului re
publican din 24-25 ianuarie. Pro
bele de atletism se vor desfășura 
în sala Floreasca II, în timp ce 
turneele de baschet-băieți și vo
lei (băieți și fete) vor avea loc în 
sala Dinamo.

Fl AZA PE LOCALITATE A CAM
PIONATULUI REPUBLICAN 

ȘCOLAR DE GIMNASTICA

In trei etape (16 XI, 14 și 27 
XII) s-a desfășurat în toată tara, 
etapa pe localitate a campiona
tului repvjblioan școlar de gim
nastică.

In Capitală s-aiu înregistrat 
Următoarele rezultate: masculin. 
— 1. Șc. med. nr. 35; 2. Șc. mod. 
13; 3. Șc. med. 7; 4. Șc. med. 4; 
5. Șc. med. 17; 6. Șc. med. 26; 
feminin — 1. Șc. med. 35; 2. Șc. 
med. 4; 3. Șc. med. 16; 4. șc. 
med. 22; 5. Șc. med. 20; 6. Șc. 
med. 7. Semnalăm participarea 
numeroasă a echipelor feminine 
(11) și prezența redusă la startul 
întrecerilor a reprezentativelor 
masculine (7), lipsă, care so cer® 
remediată' la întrecerile viitoare. 
De asemenea, scoatem în evi
dență buna comportare a 
gimnastelor Iuliana Mihă'iles- 
cu, Iulia Podoreanu și Elenia 
Tutan de la șc. med. 35, Aneliesa 
Jost, Elena Iordache și Elena 
Mănăilă (șc. med. 4), Cornelia 
Popescu, Laura Răduiescu și An
gela Gheorghe (șc. med. UDO» 
Domnioa Spiireia (șc. med. 13), 
Anca Tudor, Eugenia Teodores- 
cu (șc. med. 7), Ana Cătineamai, 
Maria Miresciu si Smarand^ Chi- 
liment (șc. med. 20), Teodora 
Donath și Cornelia Gherciu (șc. 
med. 16), I. Iosif șl M. Ștefâ^ 
nescu (șc. med. 22). La băieți 
s-au evidențiat: Virgil M'anof, 
Virgil loan și Petre Achlm (șc. 
med. 13), N. Berha, C. Ilarisls și 
Gh. Vasfle <șc. med. 35), N. Ia 
pas (șc. med. 4), E. Perțactie, 8. 
Rădol și I. Popov (șc. med. 7), 
C. Totma (șc. med. 20). Finalele 
campionatelor școlare de gimnas
tică vor avea loc în zilele de 3-4 
ajpiiLbe la București.



a
an
consider foarte utilă 
Era timpul ca teh- 
simplii iubitori ai 
spună părerea des- 
dintre aceste două

tă. 
ții 
va 
în

experiență
Întreruperea campiona

tului republican masculin 
de baschet, după consu
marea a nouă etape din 
cadrul turului, constituie 
un bun prilej pentru a 
face o serie tie constatări 
și observații asupra com
portării echipelor. Aceste 
observații sînt cu atît mai 
necesare cu crt formațiile 
participante au dovedit o 
serie de defecțiuni, a că
ror grabnică eliminare va 
contribui în mod efectiv 
la îmbunătățirea jocului, 
înainte de a aminti lip
surile asupra cărora va 
trebui să-și îndrepte a- 

Iter.ția antrenorii, vom sub
linia frumoasa comportare 
a unor echipe, care în ge
neral s-a.u străduit — și 
la antrenamente și în me
ciuri — să-și valorifice 
toate resursele, să facă 
jocuri spectaculoase și de 
bună calitate. Este vorba 
de fruntașa clasamentului, 
C.C.A., care continuă să 
cucerească victorii după 
victorii, de Olimpia, care 
a prezentat o formație 
valoroasă și bine pusă la 
punct, de Dinamo Bucu
rești, care s-a comportat 
nesperat de bine față de 
efectivul actual, de Ști
ința Citlj și de Dinamo 
Oradea. De asemenea, nu 
putem omite perspectivele 
pe care le arată tinerii- jucători de la 
Știința Timișoara, ca și frumoasa com
portare în unele meciuri a proaspetelor 
promovate Torentul Galați și Voința 
Iași.

Trei echipe ne au dezamăgit însă. 
Una, Dinamo Tg. Mureș parțial, iar 
Rapid București și Metalul MIG Bu
curești, total. Dinamoviștii din Tg. 
Mureș au început slab, dar pe parcurs 
au făcut meciuri din ce în ce mai 
bune. Să sperăm că de la 18 ianuarie, 
cînd se reia campionatul, o vom re
găsi pe acest 
schimb, Rapid 
comportat sub 
toate partidele, 
de mari sînt posibilitățile acestor e- 
chipe, care au în efectiv numeroși coni- 
ponenți ai lotului republican (Costescu, 
Ciicoș, Ganea, Popescu Ta Rapid, No- 
vacek la Metalul MIG) ne dăm și mai 
bine seama de faptul că în aceste for
mații persistă unele lipsuri. Din com
portarea avută în majoritatea meciuri-

drum ascendent. In 
și Metalul MIC s-au 
posibilități în aproape 
Și dacă ne gîndim cît

Mai multă grijă pentru condițiile 
de lucru în sala Floreasca II

este vorba de nume de 
și surori, gazetarii fo-

Atunci cînd 
sportivi, frați 
losesc, după cum prea bine se știe,... 
numerele: Zavoda I și II, Csaka I și 
II, Covaci I, II, III, IV și V etc. Tot 
așa a intrat în limbajul curent... sala 
Floreasca I si II. Mulți dintre dum
neavoastră cunoașteți foarte bine sala 
sporturilor de la Floreasca, minunată 
construcție a regimului nostru demo
crat-popular. Din tribunele ei ați ur
mărit cil interes atîtea și atîtea com
petiții și concursuri interne și in
ternaționale. Intr-un cuvînt ea vă este 
toarte familiară. Nu atît de cunoscută 
vă este, probabil, sora ei mai mică, 

a tqst 
a fdst 

antre- 
de atle-

primul rînd,

sala More Usca II. Aceasta 
construită în anul 1953 și 
destinată, în 
namentelor și concursurilor 
tism. In timpul lunilor reci ale iernii 
ea este gazda primitoare a atleților 
bucureșteni, avansați sau începători, 
care găsesc aici cele mai bune condi
ții de pregătire, aparatura și toate 
materialele necesare.

Intr-o zi de lucru obișnuită, cum 
a fost, de pildă, ziua de ieri, progra
mul sălii a fost: 8-9,30 : Școala spor
tivă de elevi; 9,30—10,30 : Progresul ; 
10,30—11,30: Olimpia; 11,30—14:
Școala sportivă de elevi ; 15—16.30: 
Școala sportivă de elevi; 16,30—18,30 : 
Progresul ; 18,30—20: Școala medie

•35 și Spartac; 20—22: Victoria. Du
pă cum se vede, de la 8 dimineța și 
pînă la 10 seara, cu o pauză de o 
oră, sala Floreasca II a stat la dis
poziția unui număr de peste 400 de ti
neri atleți btrcureșteni. In aceste con- 
dițiuni apare limpede necesitatea unei 
perfecte planificări a sălii și a îngri
jirii ei în cele mai bune condițiuni.

Tov. Dragomir Ene, responsabilul

spreMarcat de Bile, Fodor încearcă să pătrundă 
coș. Fază din meciul C.C.A. — Olimpia.

(Foto: T. Roibu)

chiar meciurile, că 
clubul din care fao 
Se prezintă slab 
pentru victorie, fac

lor a reieșit clar, mai ales la Metalul 
MIG, că jucătorii acestei echipe nu 
privesc cu suficientă seriozitate antre
namentele și nici 
nu sînt legați de 
parte. Consecința? 
pregătiți, nu luptă 
jocuri slabe și suferă înfrîngeri în fața 
unor adversari de valoare mai slabă. 
Cum se poate ajunge la o îmbunătă
țire a situației?. In primul rînd prin- 
tr-un control și o supraveghere mai 
atentă din partea conducerii cluburilor, 
printr-o muncă educativă mai intensă. 
Iar din partea jucătorilor se cere dra
goste de club, dorință și putere 
muncă, seriozitate la antrenamente 
la jocuri.

Cîteva observații generale

de
și

Este evident că față de campionatul 
din primăvară sau cel de anul trecut 
echipele sînt în progres tehnic și tactic. 
Jucătorii au acum o preocupare pentru

cu întreținerea și amenajarea sălii, 
ne-a mărturisit însă că nu toți antre
norii secțiilor de atletism sînt... mu
safiri de treabă. Dacă profesorii Du
mitru Gîrleanu, Elisabeta Stănescu și 
Alaria Miclea de la Școala sportivă 
de elevi arată multă preocupare față 
de buna întreținere și de folosirea să
lii, alții în schimb, cum sînt antreno
rii de la Spartac, Victoria, Construe- ' C.S.U. — dinamoviștii 
torul etc., vin cu atleții lor cu mult 
înainte de ora repartizată și rămîn 
acolo după ce și-au încheiat progra
mul, încurcînd pur și simplu antrena
mentele celorlalte secții. In plus, o se
rie de atleți nu arată totdeauna aten
ția și respectul cuvenit lucrului în co
mun, pe un spațiu atît de restrîns. 
Astfel maestrul sportului Nicolae Iva
nov aruncă greutatea fără ca în prea
labil să-și fi asigurat locul respectiv, 
pentru a putea preîntîmpina acciden
tele ; atletele fruntașe Ioana Luță, Me
lania Silaghi și încă mulți alții își 
agață îmbrăcămintea pe geamurile să
lii, deși există un vestiar pentru fl
ee asta.

Pentru a reglementa această situa
ție, va trebui ca I.E.B.S. să introdu
că garderoba obligatorie, iar depune
rea hainelor să fie făcută în baza unei 
fișe speciale, de garderobă. In plus, 
deși există un bun sistem de aerisire, 
totuși faptul că mulți dintre cei pre- 
zenți fumează în sală, face la un mo
ment dat, mai cu seamă spre seară, 
ca aerul să fie viciat. Și în această 
privință trebuie să se ia măsurile care 
se impun.

Această sală care adăpostește zilnic 
un număr atît de mare de tineri tre
buie să fie întreținută în 
bune condițiuni de igienă și 
dine exemplară, căci să nu 
în primul rînd este vorba de 
nătatea celor care se 
acolo.

cele mai 
într-o or- 
uităm că 
însăși să- 

antrenează

ROMEO VILARA

permanenta îmbogățire a procedeelor 
tehnice, jocul pozițional a devenit mai 
clar și mai eficace, pregătirea fizică 
este mult îmbunătățită. Dar, mai im
portant de relevat sînt elementele încă, 
deficitare, asupra cărora va trebui 
să se insiste. Ne referim în primul J 
rind la numărul și la precizia aruncă-, 
rilor de la semi-distanță care continuă' 
să fie o problemă pentru echipele noas-' 
tre. Este foarte adevărat însă că nu-, 
mărul redus al aruncărilor de la semi-' 
distanță se datorează și fricii de a, 
nu greși și de a pierde astfel balonul, i 
Iar teama este produsă de slaba capa-^ 
citate de recuperare a mingilor sub, 
panou, deficiență remarcată la toatei 
echipele noastre. Acesta este un ca-' 
pitol asupra căruia va trebui să se in- < 
siste cu precădere, cu atît mai mult < 
cu cît defecțiunea a fost sezisată și în« 
comportarea echipei reprezentative. Este S 
o urmare firească a slabei pregătiri A 
in colective. £

Foarte mult discutată a fost proble-1 
ma aplicării apărărilor om la om și) 
zonă. Și, din păcate, în acest campio-3 
nat ani asistat la o evidentă revenire | 
la apărarea „în zonă", deși este una- ® 
nim recunoscut, teoretic și practic, că i 
singura apărare care asigură 
sul unei echipe este apărarea 
om". In loc să insiste asupra 
nentei îmbunătățiri a 
om, la încercarea cu curaj a apărării 
agresive (cum bine face antrenorul 
Gh. Roșu cu echipa feminină Voința 
Orașul Stalin), antrenorii și jucătorii 
[dosesc din nou „zona", care este un 
sistem de apărare învechit, defensiv, 
de mult părăsit de cele mai bune e- 
chipe ale lumii. Iată de ce nu sîntem 
de acord ca F.R. Baschet să permită 
continuarea acestei situații și conside
răm absolut necesară intervenția cole
giului central de antrenori.

progre-,
„om la■
perrna-,
om la1apărării

D. STANCULESCU

Campionatul republican de 
k Aprecieri asupra echipelor k O 

namo București se găsește acum în 
pragul unui important examen: jocul 
din „Cupa Campionilor Europeni" cu 
Partizan Bjelovar.

Cu un lot încă neomogen dar cu in
dividualități foarte bune, echipa Clu
bului 
de la 
toate 
După 
C.S.U. aștepta totul numai de la ju
cătorii consacrați (Hnat, Nodea, Cio
lan), în ultimele etape a desfășurat un 
joc superior, eficace și spectaculos. 
Este o echipă cu mari posibilități și 
credem că în viitoarele competiții va 
avea un cuvînt greu de spus în lupta 
pentru întîietate.

Acum, după ce prima parte a între
cerilor rezervate echipelor masculine 
din București a luat sfîrșit, se pot face 
și unele aprecieri privind comportarea 
celor opt formații. O primă concluzie 
arată că după un „start" slab toate 
echipele au înregistrat de la o etapă 
la alta un simțitor progres. Este, de
sigur, un fapt îmbucurător dar el ne a- 
trage atenția că, în general, echipele 
au intrat în campionat insuficient pre
gătite. Fără îndoială, aprecieri elo
gioase merită echipa dinamoviștilor 
bucureșteni care în ultimii ani a domi
nat întrecerile de handbal în 7 din 
țara noastră. Avînd o bună pregătire 
tehnică și tactică, Dinamo București 
a știut să acționeze în fața oricărui ad
versar, în funcție de diversele sisteme 
de atac ale acestuia. 
In ultima vreme însă 
și — în special în par
tida disputată duminică 
în compania formației 

n-au mai desfășurat a- 
celași joc clar, eficace 
și spectaculos. Refe- 
rindu-ne mai mult la 
ultimul meci putem 
spune că dinamoviștii 
au practicat un joc sta
tic fără a asigura o 
angrenare ă pivoților 
și fără o eficace circu
lație a jucătorilor din 
față. interesant este 
faptul că în repriza se
cundă marcarea strictă 
a principalului realiza
tor al echipei, Ivănes- 
cu, a produs o oare
care derută în formația 
dinamoviștilor. Și, Di
namo n-a reușit să gă
sească la timp soluția. 
Ultima evoluție a dinamoviștilor n-a 
satisfăcut, cu atît mai mult cu cîi 
spectatorii așteptau de la ei un joc de 
nivel superior care să confirme rezul
tatele obținute de Dinamo în recentul 
turneu din R. P. Polonă. Dinamoviștii 
au rămas datori publicului nu numai 
în ceea ce privește jocul propriu-zis, 
ci și din punct de vedere al comportării 
disciplinare. Pe rînd. Ivănescu, Mar
tini, Covaci au avut atitudini repro
babile față de adversar sau arbitru. 
Toate aceste lipsuri trebuie analizate 
cu toată seriozitatea, mai ales că Di-

• In primul rînd 
' această anchetă. 
, nicienii și chiar 
'handbaluiui să-și 
[ pre „conviețuirea"
i sporturi, să le zicem, gemene.
' Părerea mea este că handbalului în 
\T trebuie să i se acorde o mai mare 
'atenție. Meciuri de handbal în 7 se 
i pot juca și vara la fel de bine ca 
' iarna. Pentru aceasta însă este nece- 
i sar ca programul competițional să fie 
J lărgit. Mă gîndesc 
ca întrecerile ofi
ciale (campionatul 
republican) la hand
bal să se dis
pute în felul urmă
tor : vara turul campionatului de hand- 
bal în 7, toamna — turul campiona

tului de handbal în 11, iarna — re- 
- turul _ campionatului de handbal în 7 
Ai primăvara returul campionatului de 
î handbal în 11.
' Organizarea programului competițio- 
‘ nai după această formulă nu 
, se poate face, desigur, brusc, fără
• să se țină seama de calendarul in- 
ternațional și de faptul că profilul e-

! chipelor noastre este mai mult de 
' handbal în 11 decît în 7. Apare deci 
necesitatea unei perioade de tranziție, 
în care atenția trebuie să fie îndrep
tată mai mult spre handbalul în 11, 
sport în care țara noastră are un fru
mos prestigiu internațional. Va fi ne
voie să procedăm de asemenea ma
nieră îneît dezvoltarea handbalului în 
7 să nu fie făcută în dauna handba
lului în 11, ceea ce ar putea produce 
o scădere a frumoaselor rezultate in
ternaționale obținute 
plină, în special de 
a țării.

In acest sens anul

în această disci- 
echipa feminină

1959 poate fi un

sportiv universitar a progresat 
un joc la altul mai mult dccît 
celelalte formații participante, 
ce la începutul campionatului

Sugestivă fază din jocul Politehnica

Deși nu 
final al campionatului 
1959, jucătorii echipei C.C.A. au înre
gistrat și ei în ultimul timp o simți
toare creștere de formă. Se pare că ei 
și-au dat însă seama prea tîrziu de 
faptul că indiferent de locul ocupai 
în clasament trebuie să lupte cu toate 
forțele în fiecare partidă. Problema 
promovării în continuare a elementelor 
tinere rămîne o sarcină ce trebuie nea
părat rezolvată.

Cuvinte de laudă și pentru echipa 
Rapid care, după un început slab, a

Titanii" (Foto: Ț. Roibu)

s-au calificat pentru turneul
republican pe

an de experiență, o perioadă de tre
cere, în care să se facă și o speciali
zare a jucătorilor, specializare ce ar 
duce în mod direct la cristalizarea pri
melor formații de handbal în 7. Pro
blema apariției unor astfel de echipe, 
in care principala preocupare să fie 
handbalul în 7 este foarte importan- 

Abia atunci cînd asemenea forma- 
vor fi o certitudine cînd, deci, se 
putea ști cu precizie că handbalul 
7 este practicat într-un număr oa- 
__________ recare de secții ale 

colectivelor spor- 
**V8 va *' posibil 

iull d să se facă pasul 
__________ următor: organiza

rea unui campionat 
republican de handbal in 7, de sine 
stătător.

Aminteam despre specializarea jucă
torilor. N-aș vrea să închei fără să 
spun că o specializare devine' nece
sară și printre arbitri. Dacă va exista 
o perioadă de tranziție înainte de or
ganizarea campionatului de handbal în 
7, pe formula vara turul și iarna re
turul, atunci ea va trebui să fie folo
sită și pentru creșterea numărului de 
arbitri, pentru promovarea unor noi 
cadre. Avînd un număr mai mare de 
arbitri de handbal, va fi mai 
în viitor să se facă și aci 
rențiere, în sensul ca unii să 
cializați în handbalul în 7, 
în handbalul în 11. Aceasta 
mai mult cu cît jocurile de 
în 7 disputate pînă acum au 
trat clar că majoritatea arbitrilor no 
tri, necunoscînd bine procedeele tel 
ce specifice acestui joc, pot comite nu
meroase greșeli.

ușor ca 
o dife- 
fie spe- 
iar alții 
cu atît 
handbal 
demons-

AUREL ENCUȚESCU 
antrenor și arbitru de handbal j

handbal în 7
jocuri bune și 

are perspective, 
subliniată dîr-f

surpriză ?
făcut în ultima vreme 
a confirmat faptul că 
Trebuie, de asemenea, 
zenia cu care componență acestei eehiw 
pe știu să lupte pentru fiecare punct; 
pentru reușita fiecărei acțiuni.
_ Despre celelalte ețhipe participante», 
POLITEHNICA: Nu s-a prezentat Ta1 
nivelul posibilităților, a dovedit multe 
lipsuri în pregătirea tehnică și tactică; 
TITANII: Cu jucători avînd experien<“ 
în handbalul în 7, luptînd și privi 
cu toată seriozitatea fiecare meci, a- 
vînd în Proca un portar excelent, a 
reușit să se califice în barajul pentru 
turneul final; Acvila: O echipă lipsită 
de perspective care în plus nu s-a 
ostenit să obțină rezultate cît mai 
bune; Clubtd sportiv școlar: Tinerii 

handbaliști au arătat 
că merită să participe 
la un campionat ală
turi de osie mai bune 
formații din Bucii? 
rești. Firește, lipsă 
lor de experiență și-ai 
spus 
viitor

cuvîntul. Iri 
însă...

echipe 
diferite 

victoria ren

*
mai important 

joc al etapei de du
minică s-a încheiat cu 
un rezultat care mul? 
tora poate să li se 
pară surprinzători^ 
CSU a întrecut Di-’ 
na ni o București cui 
Î4-13 (10-8). De fapt 
un rezultat surprinzi^ 
tor poate fi consi
derat acela obținut 
la capătul unui meci 
dintre două 
de valori 
în care 
vine celei mai slabe.; 

Nu aceasta este situația meciului Di
namo—CSU. Este drept, pe baza re? 
zultatelor anterioare Dinamo avea pri? 
mele șanse. Pe de altă parte, nu este 
mai puțin adevărat că ultimele evolu
ții ale echipei studenților bucureșteni 
arătau că este tot atît de posibil și un, 
rezultat favorabil echipei CSU. CSU, 
a dat dovadă de seriozitate, a vrut să 
cîștige și a luptat cu toată dîrzcnia. 
In schimb, Dinamo a intrat pe teren, cu 
o încredere exagerată, cu o siguranță 
nejustificată că victoria nu-i poate 
scăpa și... a pierdut. Iată dar că nu 
este vorba de o surpriză. A pierdut e? 
chipa care a jucat mai slab, care il-ă 
luptat pentru victorie.



La sîirșit de sezon fotbalistic

VI-Instruirea sportivă și educația morală — un tot unitar
In complexul pregătirii multilaterale a sportivului de tip nou, educația 

morală ocupă un loc primordial. Experiența practică ne-a dovedit că în 
zilele noastre este de neconceput sportivui fără un moral ridicat, indi

ferent care sînt calitățile sale fizice, pregătirea tehnică și tactică etc. Pen
tru că ne referim la fotbal, trebuie să arătăm că nu este destul să învățăm 
pe fotbaliști cutare sau cutare execuție tehnică, să le creăm o bună condiție 
fizică, să-i deprindem cu jocul colectiv și orientarea tactică in teren, dacă 
nu le formăm, în mod organizat și perseverent, un ridicat moral de luptă, 
care să-i însuflețească în joc, atît în momentele de dominare, cit mai ales 
în momentele critice prin care trece echipa în desfășurarea unui meci.

" In timpul regimurilor trecute, spor
tul — și prin excelență fotbalul — 
era folosit de burghezie ca un mijloc 
de divertisment și afaceri. Bogătașul 
ies sau ygrec, fabricantul zet, puneau 
samsarii să le încropească o echipă de 
fotbal din „băieți pricepuți" și con
form unei lozinci binecunoscute, „in
vestiții mici — profituri mari". făcea 
din ca încă un mijloc pentru rotun
jirea buzunarului. Educația ? După 
chipul și asemănarea burgheziei: „Un 
goi, un miar !“ Fotbalistul era bun cît 
avea picioare zdravene. Odată acci
dentat sau stors de vlagă fotbalistul 
era aruncat în stradă, pradă foamei 
și mizeriei, șomajului. Samsarii aveau 
grijă să completeze rîndurile echipei 
cu alte elemente, tinere și în putere, 
și.. treaba ■ începea de la cap.

In numele cui lupta fotbalistul în 
acea vreme ? Cui serveau forța și pri
ceperea sa ? Patronului, veșnic hră
părețului patron, care-i cumpăra și 
picioarele și sufletul, cită vreme făcea 
parale, bineînțeles 1

A venit vremea cînd patronii au 
fost aruncați în lada de gunoi a isto
riei. Clasa muncitoare în frunte cu 
Partidul a izgonit burghezia și moșie- 
rirnea de la putere, instaurînd orîn- 
duirea democrat-populară. lipsită de 
exploatare.

Sportul, deci și fotbalul, au do'bîn- 
diit un alt caracter, nou, potrivit inte- 

' lor și dorinței poporului. Din mijloc 
de desfătare și profituri grase pentru 
o mînă de jecmănitori ai poporului, 
sportul a devenit un bun al poporului, 
un mijloc de că’lire a trupului și 
minții.

Tot mai multe terenuri de fotbal 
pentru tot mai mulți fotbaliști și iubi
tori ai fotbalului — iată ce însemnea
ză fotbalul de astăzi.

Ale cui sînt echipele de fotbal din 
zilele noastre ? Ale colectivelor și clu
burilor sportive de tip nou, ale mun
citorilor sau țăranilor muncitori.

Fotbalistul nu mai intră pe teren cu 
gîndul la plicul cu bani pe care-1 
strînge în buzunar patronul și la care 
va ajunge numai în caz de victorie. 
Fotbalistul, om al muncii, construc
tor al socialismului, are traiul asigu
rat prin munca sa, iar fotbal joacă de 
plăcere, spre bucuria lui și a tovarăși
lor săi din tribună. Adio vremuri cînd 
cu picioarele rupte, sau ajuns la o 
vîrstă înaintată era aruncat înghea- 

‘1e mizeriei 1 Pentru a oui glorie joa- 
fotbalistul zilelor noastre? Pentru 

^gloria colectivului său de muncă sau 
al patriei întregi 1 Iată în ce constă 
fotbalul zilelor noastre, iată ce dar de 
neprețuit au adus fotbalului transfor
mările revoluționare înfăptuite de Par
tidul nostru. Se pare însă că această 
realitate a zilelor noastre a devenit 
un fapt atît de firesc, îneît, obișnuiți 
cu el, pare curios că trebuie să-l mai 
amintim. Da, iată un fapt despre oare 
merită să vorbim. Aceasta cu atît 
mai mult cu cît marea majoritate a 
fotbaliștilor noștri sînt tineri. Ei n-au 
gustat din viața amară a celor care 
practicau fotbalul înainte vreme ■— 
mulți dintre ei astăzi antrenori — și 
adesea pierd din vedere cît datorează 
ei pentru aceasta.

Dc aceea sîntem de părere că, vor
bind despre procesul de educare mo
rală a fotbaliștilor noștri, este bine să 
se arate acestora că pentru tot ceea 
ce le-a dat regimul nostru democrat- 
popular ei trebuie să răspundă cu 
eforturi neprecupețite pentru ridicarea 
continuă a măiestriei lor, pentru dez
voltarea neîncetată a fotbalului nos
tru.

Sînt luate în toate cluburile noas
tre sportive măsuri organizate și efi
ciente pentru educarea morală a fot
baliștilor noștri ? Cu părere de rău 
trebuie să constatăm la sfîrșitul jocu
rilor din tur că, deși este vorba de unul 
din sporturile care se bucură de cea 
mai largă popularitate, nu s-a făcut 
tot ceea ce trebuia pentru educarea 
fotbaliștilor noștri. Cum altfel putem 
.explica faptul că pe alocuri se mai 
petrec fapte incompatibile cu calita
tea unui sportiv de tip nou, ca lovi
rea intenționată a adversarului, pro
teste la deciziile arbitrilor, lipsa de 
interes pentru pregătirea proprie, chiu
liți din producție, vedetismul, înfumu
rarea de pe urma unor succese vre- 
molnice și altele ? Bună parte din în- 
frîngerile în întâlnirile internaționale 
trebuie analizate și sub aspectul insu
ficientei pregătiri morale și de voință 
a jucătorilor noștri de fotbal. Să luăm 
în acest caz un. exemplu recent: tur
neul selecționatei divizionare în An

glia. Intr-un meci în care a pierdut 
cu 1—4 (Newcastle) jucătorii noștri 
au ratat nu mai puțin de... 6 ocazii cla
re de gol 1 Constantin de trei ori,, iar 
Oaidă, Tătaru șiEnelI cîte o dată. Pri
peala, intimidarea în fața adversaru
lui, lipsa puterii de concentrare ■— 
iată explicațiile plauzibile care ne a- 
rată că trebuie să muncim mai mult 
și mai bine pentru formarea la fot
baliștii noștri — ca de altfel Ia toți 
sportivii — a unui moral puternic.

Care sînt factorii care răspund de 
organizarea și desfășurarea procesului 
de educație a fotbaliștilor, care sînt 
mijloacele prim oare trebuie să se 
facă educația lor? La drept vorbind, 
la acest capitol nu vom spune lucruri 
noi. Despre ©le s-a mai scris și dacă 
totuși încercăm să le sintetizăm în 
materialul de față, o facem din do
rința de a ajuta, la început de an, 
colectivele și cluburile sportive în li
chidarea lipsurilor care mai persistă 
în acest important capitol.

Considerăm că sarcina desfășurării 
procesului de educație cu fotbaliștii 
revine, în primul rînd, antrenorului, 
cel care se ocupă în mod direct și 
nemijlocit de instruirea lor. Pentru 
aceasta, antrenorul însuși trebuie să 
fie un exemplu de bună comportare 
morală, să se bucure de stima și 
dragostea jucătorilor. El însuși pre
ocupat de ridicarea continuă a ni
velului său politico-ideologic, exem
plu de muncă și corectitudine, va fi 
nu numai un exemplu demn de urmat 
dar va avea de unde da educație 
elevilor săi. Dacă el nu va avea 
cunoștințe corespunzătoare, nu va ii 
un bun pedagog, orice strădanie va 
fi zadarnică. In al doilea rînd, tre
buie luptat cu hotărîre împotriva unei 
mentalități vechi și dăunătoare de 
care mai dau dovadă unii antrenori, 
care obișnuiesc să spună: „Eu sînt 
tehnician. Datoria mea este să-i în
văț fotbal și... gata 1“ Oare nu avem 
suficiente dovezi de antrenori care, 
buni tehnicieni, nu au dat satisfacție 
deoarece nu au avut în vedere un fac
tor atît de important ca factorul mo
ral ? Nu cunoaștem antrenori care, 
deși știu fotbal, prin lipsa lor de 
preocupare pentru educația sportivi
lor și prin comportarea lor necores
punzătoare mai mult au stricat ? Iată 
de ce sfătuim conducerile colectivelor 
și cluburilor sportive să fie atente în 
alegerea antrenorilor, să se ocupe de 
educația lor, să-i controleze și să-i 
îndrumeze, prin organele de resort, 
de felul cum își planifică și desfășoară 
procesul de educație a fotbaliștilor, 
proces care se cere îmbinat armonios 
cu cel de pregătire tehnică, de spe
cialitate. Pentru a dovedi temeinicia 
afirmațiilor noastre, sfătuim pe cei în 
drept să ceară antrenorilor echipelor 
de fotbal documentele de planificare 
a antrenamentelor. Vor rămîne sur
prinși că în multe dintre ele nu fi
gurează planificate măsuri de edu
cație, ședințe pentru pregătirea mo
rală și de voință. Desigur că unde 
sînt asemenea cazuri, sub nici un 
motiv ele nu mai trebuie tolerate.

Fără îndoială că a cere antrenoru
lui să se ocupe el singur de întregul 
proces de educație politico-ideologică 
ar fi o greșeală. Dar antrenorul tre
buie să prevadă în planificarea sa 
timp pentru aceasta, să se interese
ze de desfășurarea procesului de e- 
ducație a sportivilor. El trebuie să 
se intereseze îndeaproape de felul 
cum muncesc în producție elevii săi 
cum se poartă în familie și societate, 
cum își petrec. timpul liber. In cazul 
unort manifestațiuni negative să nu 
mai admită pe cei vinovați la antre
nament și în alcătuirea echipei pen
tru joc, indiferent de „calitățile" lor 
fotbalistice. Aceasta va duce nu la 
slăbirea echipei —• cum greșit se. în
țelege pe alocuri — ci la întărirea 
ei. Cel care muncește corect în pro
ducție, care se poartă bine cu tova
rășii de muncă și acasă, care își 
alege cu grijă prietenii și își petrece 
în mod corespunzător timpul liber, va 
fi și un bun jucător. Iar cei care au 
„calități" de fotbalist, dacă într-ade- 
văr le au, vor trebui să-și îndrepte 
comportarea și astfel să devină oa
meni întregi, dacă vor să stea în rîn
durile celor care trebuie să repre
zinte cu cinste culorile clubului.

Antrenorii care vor să fie într-ade- 
văr utili echipei, buni pedagogi, nu 
tolerează elevilor săi să se înfumureze 

să-și subaprecieze tovarășii de echipă, 
să-și permită abateri de tot felul în 
numele ideii că „fără ei echipa nu 
merge !“. Acești antrenori consideră, 
pe bună dreptate, că e mai bine să 
nu meargă echipa un joc-două, să su
fere 1—2 întrîngeri, dar apoi să se 
formeze și să se întărească pe baza 
unor elemente sănătoase moralicește, 
care asigură succesele în viitor, de- 
cît să se bucure de 2—3 victorii, 
plătindu-le cu prețul unei activități 
viitoare pusă sub semnul întrebării de 
elemente necorespunzătoare, păsări 
călătoare din echipă în echipă. Și 
pentru că veni vorba de „păsări că
lătoare" este necesar să arătăm că 
trebuie intensificată și educația fot
baliștilor în spiritul dragostei și a-

Nervozitatea, pripeala au influențe negative asupra mișcărilor și exe
cuțiilor fotbaliștilor, mai cu scamă in momentele decisive. Aceasta este una 
din cauzele numeroaselor ratări chiar in situații cind portarul echipei ad
verse nici măcar nu era la post. Un exemplu concludent l-a constituit me
ciul C.C.A. —• Progresul disputat in toamnă pe stadionul „23 ’August". In 
acest joc Progresul a ratat ocazii pentru... un sezon întreg. Nu numai îna
intașii ci și mijlocașii. Iată-l pe Cojocaru trăgind alături de poarta pără
sită de Toma. (Foto: 1. Mihăică)

tașamentului nemărginit față de lo
cul de muncă, de culorile clubului, 
făcîndu-i să înțeleagă că tovarășii 
de muncă sînt alături de ei întot
deauna, că se bucură de fiecare vic
torie a lor și regretă fiecare înfrîn- 
gere. Puterea colectivului, dragostea 
și grija tovarășilor de muncă, critica 
lor venită la timp — iată pe scurt 
o mare forță capabilă să dea aripi 
fotbaliștilor noștri). Avem) nenumă
rate exemple, în scrisori venite la 
redacție, prin care organizațiile de 
partid ca și cele utemiste și sindi
cale, au luat în discuție problema 
dezvoltării sportului în uzină sau în
treprindere. Cu un asemenea ajutor 
competent și puternic, roadele s-au 
văzut imediat în dezvoltarea ulte
rioară a respectivelor echipe de fot
bal. Exemplul comuniștilor și al ute- 
miștilor în producție, dragostea și a- 
tașamentul lor față de uzina sau co-

Echipele fruntașe de fotbal își încep pregătirile după un program unitar
Iede rafie • Datele campionatului și ale 

P. R. © Jucători care in tră în vederile selecționării
® Consfătuirea de ieri de la 
Cupei R.

Ieri, echipele de categoria A s-au 
întîlnit pentru prima dată în acest 
an. Dar nu pe terenul de fotbal; ele 
vor relua mai tîrziu pasionanta între
cere pentru titlul republican și pentru 
clasament. Această întîlnire a avut 
loc la sediul federației noastre de spe
cialitate, în cadrul unei importante 
consfătuiri cu antrenorii, conducătorii 
și medicii echipelor.

SCOPUL CONSFĂTUIRII...

...l-a expus tov. I. Stoian, secreta
rul general al federației: prezentarea 
și discutarea unui plan unitar — ca 
principii și obiective — de pregătire 
a echipelor de categoria A. Elabora
rea unui asemenea program a fost ne
cesară pentru a se realiza din timp 
o pregătire temeinică a jucătorilor la 
colectivele și cluburile lor. mai ales 
a celor selecționabih, înlăturîndu-se 
lipsurile principale care stăruie încă 
în fotbalul nostru. Îmbunătățirea și 
ridicarea pe o treaptă superioară a 
pregătirii jucătorilor este cu atît mai 
necesară cu cît în acest sezon repre
zentativa noastră are de susținut în- 
tîlniri internaționale importante și, în 
plus, pentru faptul că anul 1959 este 
an preolimpic.

MAI 1NTI1 CALENDARUL INTERN 
Șl INTERNAȚIONAL

In continuare, tov. V. Nanciu, se
cretarul general adjunct al F.R.F., a 
făcut cunoscut calendarul intern și in
ternațional. 

lectivul de muncă respectiv, manifes
tat în îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, în buna gospodărire 
a uzinei în reducerea continuă a pre
țului de cost, în mișcarea de invenții 
și inovații au darul să mobilizeze 
întregul colectiv de muncă la luptă 
pentru construirea socialismului, pen
tru înflorirea continuă a economiei 
noastre naționale.

Folosirea acestor exemple vrednice 
de urmat în munca de educare a 
sportivilor va stimula simțitor dra
gostea lor față de culorile clubului. 
Nu cum au făcut, de pildă, unii to
varăși din conducerea colectivului 
sportiv C.S.M. Reșița care au bătut 
luni de zile calea pînă la-Oțelul Roșu, 
doar-doar l-or determina pe V. Bi- 

rău să părăsească lacul de muncă, să 
vină să joace fotbal la Reșița, lucru 
care pînă la urmă nu s-a petrecut 
datorită atitudinii juste a fotbalis
tului de la Oțelul Roșu.

Unui sportiv care nu iubește colec
tivul, echipa din care face parte, care 
stă cu trupul aici și cu... suflettfl în 
altă parte, îi e indiferent dacă echipa 
se comportă bine sau nu. Aportul lui 
la dezvoltarea echipei este minim.

Un rol de seamă în munca de edu
care a sportivilor îl are învățămîntul 
politic de mase U.C.F.S. Partidul ne 
învață că un sportiv — în cazul nos
tru, un fotbalist — nu poate ajunge 
departe dacă nu are o pregătire poli
tico-ideologică corespunzătoare, capa
bilă să-i formeze o conștiință înaltă, 
sănătoasă, care să-l facă să înțeleagă 
rolul său în dezvoltarea continuă a 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport. Frecvența regulată la cursuri,

Returul categoriei A va începe la 
15 martie și va continua la : 22 și 29 
martie, 5 și 12 aprilie, 3, 6 sau 7, 10 
și 17 mai, 7 și 14 iunie

Categoria B:.5, 12, 19, 26 aprilie, 
3, 10, 17, 24, 31 mai, 7, 14, .21, 28 
iunie

Categoria C: 19, 26 aprilie, 3, 10, 
17, 24, 31 mai, 7 ți 14 iunie

Cupa R.P.R.: 8 martie (16-imi), 1 
sau 2 aprilie (8-imi), 10 sau 11 iunie 
(sferturi), 5 sau 8 iulie (semifinale) 
și 12 iulie (finala).

Internațional: cu Turcia la 26 a- 
prilie, cu U.R.S.S. la 30 și 31 mai 
(patru jocuri) și Balcaniada între 28 
iunie și 5 iulie.

In ce privește fntîlnirile interna
ționale intercluburi, calendarul este în 
curs de definitivare, jocurile ne fiind 
încă perfectate

PROGRAMUL DE PREGĂTIRE...

...I-a prezentat antrenorul federal 
Angelo Niculescu. De fapt este vorba 
de un program orientativ, care poate 
fi adaptat la condițiile și particulari
tățile echipelor, dar’ ale cărui principii 
și obiective trebuie respectate de an
trenorii formațiilor de categoria A, în 
perioada pînă la 1 februarie. După a- 
ceastă dată începe perioada precompe- 
tițională, cu jocuri amicale. Programul 
cuprinde obiective generale (ridicarea 
capacității de muncă a organismului, 
restabilirea deprinderilor tehnice și 
stabilirea unei orientări comune, ca 
principiu, în desfășurarea jocurilor de 
campionat) și speciale, recomandă mij

pregătirea temeinică pentru seminarii 
— trebuie să fie în atenția tuturor 
celor care răspund de instruirea și 
educarea sportivilor. Este necesar de 
asemenea să se organizeze cu regu
laritate și ori de cîte ori este cazul, 
ședințe în care sportivii să fie infor
mați asupra celor mai de seamă eve
nimente interne și inter naponaie, să 
fie învățați să le interpreteze in mod 
just.

Vizitarea de muzee care vorbesc 
despre trecutul glorios de luptă al 
poporului nostru, al Partidului clasei 
muncitoare, va forma la sportivii noș
tri o conștiință înaltă, le va arăta cît 
datorează ei regimului nostru demo
crat-popular pentru condițiile optime 
create activității de cultură fizică și 
sport. Să recomandăm sportivilor 
noștri să citească, să soarbă din te
zaurul nesecat al literaturii noastre 
clasice și contemporane, din literatura 
universală. Să-i îndemnăm să vizio- 
neze spectacole, să meargă la con’ 
certe, într-un cuvînt să devină oameni 
întregi.

Fotbaliștii sînt cei care, mai mult 
decît alți sportivi, cutreieră țara în 
lung și în lat. Să folosim acest prilej 
pentru a le înfățișa frumusețde naturii 
patriei noastre, să le arătăm edilii 
ciile socialismului (uzine, fabrici, șan 
tiere, construcțiile de locuințe etc) 
ridicate de harnicul și talentatul nos
tru popor sub conducerea partidului, 
în anii luminoși ai democrației popu 
lare.

Dar cîte mijloace de educare nu stau 
astăzi la îndemîna noastră ? Totul 
este să le folosim din plin, în mod or
ganizat și permanent. Materialul de 
față n-are, de-altfel, pretenția că a 
epuizat toate aspectele procesului de 
educație morală a sportivilor. Desigur 
că mai sînt șj alte mijloace. Toate la 
un loc ne vor ajuta să educăm zi de 
zi pe fotbaliști, ca și pe ceilalți spor
tivi, în spiritul patriotismului socia
list și al internaționalismului prole
tar, în spiritul atotbiruitoarei învăță
turi mairxist-leniniste, în spiritul mo
ralei comuniste.

Procedînd astfel vom avea pretu
tindeni sportivi întregi, buni tehni
cieni și cu un moral ridicat de luptă, 
curajoși și dornici de a învăța mereu, 
de a-și ridica neîncetat măiestria 
sportivă. Vor dispare manifestările de 
nepăsare, vedetism și carierism care 
se mai produc pe alocuri, vom avea 
un fotbal în continuă creștere. Se va 
termina cu jocurile anoste, sterile, cu 
echipe care se mulțumesc cu un re
zultat egal, echipe care stau de ani 
de zile la mijlocul clasamentelor sau 
cu un loc mai sus de „zona retro
gradării". In sfîrșit, vom avea ca un 
rezultat firesc, reprezentative puter
nice, care nu se vor mai lăsa intimi
date de faima adversarului și care, de 
la prima lovitură de minge și pînă la 
fluierul final, vor lupta din răsputeri 
pentru victoria culorile, noastre.

loace pentru munca de instruire și dă 
indicații metodice privind ciclul de an
trenamente etc. In partea sa finală, 
programul cuprinde îndrumări privind 
pregătirea jucătorilor selecționabili: 
Uțu, Cozma, Popa, Motroc, Al. Vasile, 
Nunweiller, V. Anghel, Dumitrescu 
(Dinamo Buc.), Toma, Jenei, Constan
tin, Alexandrescu, Bone, Mihăilescu, 
Zavoda II, Apolzan, Crișan, E. Nagy, 
Dragomirescu, Staicu, Tătaru (CCA), 
Macri, Georgescu, Seredai, Greavu, 
Todor, Dungu, Copil, Stancu, Bodo, 
Văcaru, Ene II (Rapid), Mețcas, 
Koczka, Țîrlea, Capaș, lgna (U.T.A.), 
Bădulescu, Fronea, Pahonțu, Zaharia, 
Neacșu I și II, Dridea, Tabarcea, 
Sfetcu (Petrolul), Mîndru, Cojocaru, 
Oaidă, Dinulescu, Soare, Caricaș (Pro
gresul), Hașoti, (St. roșu), Petru 
Emil, Nedelcu, Mureșan, Mateianu 
(Știința Cluj), Lereter (Știința Tim.), 
FI. Anghel, I. Lazăr, Filip, Florea. 
Eftimie, Țîrcovnicu, Drăgoi (Dinamo 
Bacău), Ciurdărescu, Ghibea, Nertea 
(Jiul), Zinculescu și Niculescu (Farul).

CÎND ÎNCEP ANTRENAMENTELE

In discuțiile care au urmat și care 
s-au purtat mai mult în domeniul or- 
ganizatoric-administrativ, vorbitorii au 
subliniat necesitatea și justețea aces-’ 
tui program de pregătire. In același 
timp, au fost anunțate datele de în
cepere a antrenamentelor : Știința Cluj 
la 7 ianuarie, Petrolul, Dinamo Bucu
rești, Farul la 8, Jiul la 9, Dinamo 
Bacău, St. roșu la 10, Știința Tim., 
C.C.A. la 11. Progresul la 12 și U.T.A. 
la 15 ianuarie.



Dio activitatea sportului 
universitar ieșean...

vara acestui an, cu prilejul campionatelor universitare, 
demonstrat prin buna lor pregătire ca și prin larga 

întreceri, că sportul universitar și-a cîștigat o frumoasă 
nică tradihe jn bătrirtu! oraș mddovean.

Iată de ce, recent, în trecere 
ultimele noutăți din activitatea sportivă

Întroducerea normei de educație 
fizică în învățământul superior 

a fost primită cu mult interes și de 
către studenții Universității „Alexan
dru Ion Cuza". Urc număr de aproape 
8C0 studenți .și studente s-au înscris 
pentru a-și trece norma, încă în cursul 
acestui an. Disciplinele sportive care 
se bucură de cei mai mulți adepți sînt, 
în ordine : gimnastica, atletismul, vo- 
letal, baschetul și fotbalul. De ase
menea, în cadrul trecerii acestei norme, 
mulți studenți și-au manifestat dorința 
să practice tenisul de masă, șahul, 
tirul și halterele. Și încă un fapt po
zitiv legat de acest aspect: frecvența 
studenților Ja orele desfășurate în ca
drul catedrei de educație fizică este 
de aproape 85 la ’sută 1

De la începutul anului școlar, stu
denții acestei universități au fost pre- 
zenți la startul a numeroase compe
tiții cu caracter festiv. In centrul a- 
tenției au stat competițiile închinate 
aniversării a 10 ani de la reforma în- 
v"țămîntului și zilei de 7 Noiembrie. 
Ambele 
ceri, la 
număr
Iată și 
acest prilej: voleibaliștii N. Dărîngă 
(Șt. Juridice), Gh. Mușuțu (Matema
tici), N. Sîrbu (Filologie), A. Sauciuc 
(Chimie), R. Tauber (Filologie) ’ gim- 
naștii N. Boiasievici, V. Ambrozie și 
N. Dinu (Fiz. Matematici) : baschet
balistele O. Ignătescu (Filologie), O.

ln 
ieșeni au 
ci'pare la

competiții au reunit în înlre- 
diferiie discipline sportive, un 

de peste 250 de concurenți. 
crtiva sportivi remarcați cu

instantanee de la campionatul de
Pînă la sfîrșitul săptămînii vom cu

noaște pe noul campion al Capitalei. 
Ultimele două runde trebuie să aducă 
preciziunile definitive în clasamentul 
acestui campionat care a cunoscut o 
luptă deosebit de dîrză și interesantă.

Va reuși Gavrilă I să-și încheie vic
torios reintrarea în activitatea cornpr- 
tițională ? Va putea el să reziste ata
cului din ce în ce mai energic pe care 
i-1 dau adversarii săi principali Cio- 
cîltea și Urseanu ? Avem părerea că 
un răspuns precis la aceste întrebări 
îl putem avea chiar înaintea consu
mării ultimei runde, anume marți, cînd 
— în runda a 14-a — este programată 

deosebit 
chiar 

consi- 
de a 

I, este partida pe 
runda 9-a în tata

Gavrilă I—Rotaru
3.d4 c:d4 4. C:d4

partida Ciocîltea—Urseanu, 
de importantă. O victorie sau 
o remiză a ultimului, ar ușura 
derabil sarcina lui Gavrilă I
păstra primul Ioc, pe care l-a deținut 
de-a lungul majorității parcursului.

Indiferent însă de rezultatul final, 
acest jucător a înscris de pe acum o 
performanță ren -cabilă, rezultat al 
unui joc de calitate. Caracteristică pen
tru stilul energic, decis, bazat pe cx- 
plotarea posibilităților tactice ale po
ziției, pe care 1-â demonstrat în acest 
campionat. Gavrilă 
care a cîștigat-o în 
lui Rotaru.

Apărarea Siciliană 
l.e4 c5 2. Cf3 Cc6
CfG 5.Cc3 g6 6.Ne3 Ng7 7.C:c6 b:c6 
8.e5 CgS 9.f4 f6 (Negrul a evitat mult 
analizata variantă a „dragonului", in- 
trînd într-un joc tăios, în care însă nu 
va continua pe calea cea mai bună) 
10.f5 f:e5? (Mai bine 10...Da5 ll.eG 
d:e6 12.f:g6 h:g6 cu șanse de ambele 
părți) H.f:g6 d5 12.g:h7 CJ6 13.Vă3 
e4 (La 13...d4 14. 0-0-0) 14.Dd4 T:h7 
\15.Dc5 Nb77 (Aci este principala la- 
cună a strategiei negre. Transformarea 
'acestui nebun în simplu pion... nu poa
te fi bună. Trebuia I5...Nd7) 16.0-0-0 
Cg4 17. Ngl Dc8 (Ceva mai activ era 
|17...Db8 18.113 Df4+) 18.Ne2 a5 19.
Ga4I Dc7 20.83 Cf6 21.N82 e5 (Acum 
și Ng7 
22.Dc.3 
pentru 
24.D:c7 
24.C:bo 
negru a rămas fără apărare) 26.Tft-}- 
RgS 27.Tg5 NaG 28.Ne5 N:e2 29.N:g7 

este practic scos din joc...) 
Ct/7 (Mai bine era 22...Cg81 
a răspunde la 23.T:d5? c:d5 
cit 24... Nh6-ț-) 23.T:d5 Cb5 
D:b6 25.T:e5-4-l RJ3 (Regele

studenții 
lor 
și

parti- 
puter-

aflăitn 
ieșeni.
Gheras

două competiții. 
Centenarului Unirii 
se bucură de pre- 
a unui număr de

prin Iași, am căutat să 
pe care o desfășoară studenții 
Greavu (Șt. Juridice) și I. 
(Nat. Geografie).

In momentul de față, studenții 
Universității ,,A1. Ion Cttza" participă 
cu interes la alte 
Prima — închinată 
Țărilor Romine — 
zeuța în întreceri 
aproape 400 studenți, care își dispută 
întîietatea Ia volei, baschet, șah șî 
fotbal. Gea de a doua — Spartachiada 
de iarnă a tineretului — contează pînă 
aoum, în etapa I a acestei importante 
competiții de masă, pe prezența a 
circa 1000 de concurenți. Pregătirile 
sînt în curs și la reușita lor își aduc 
aportul catedra de educație fizică a 
Universității, biroul organizației U.T.M. 
și consiliul Asociației Studenților. Pri
mele starturi — la tenis de rrtasă — 
au și avut loc în cursul săptămînii 
trecute.

Este demn de relevat faptul că bo
gata activitate sportivă pe care o 
desfășoară studenții ieșeni se bucură 
de sprijir.'ul larg al organizației de 
partid din universitate, conducerii Uni
versității (rector, profesor Ion Creangă), 
precum și a numeroase cadre didac
tice, printre care și tovarășii decani 
ai facultăților de Filologie și Științe 
Juridice. Prezența acestora la între
cerile sportive studențești constituie 
■un puternic stimulent a.tît pentru a- 
tragerea cât mai multor studenți pe 
terenurile de sport, cît și pentru rea
lizarea unor performanțe valoroase.

N:fl 30M4+ Rf7 3I.N:b6 și negrul 
a cedat după alte cîteva mutări.

♦
Actualul turneu oleră material inte

resant pentru amatorii de finalurj de 
par ®, tată felul instructiv în care 
Menas (cu negrul) a realizat victoria 
în poziția de mai jos, survenită la în
treruperea partidei sate cu Stancitl.

• Concursul Pronosport nr. 2, eta
pa din 11 ianuarie 1959, programea
ză 8 întâlniri din campionatul italian 
și 4 meciuri din cadrul Cupei Franței.

I. Milan — Padova (camp, italian). 
După victoria obținută duminică în 
deplasare, eehjpa Milan continuă să 
conducă în clasament avînd un punct 
avans față — 
întîtacște pe 
și mu vedem 
nostic: 1.

II. Torino 
lian). Ultima clasată Torino, întîlneștc 
echipa oare duminică a realizat cel 
mai mare scor. Dacă mai avem în 
vedere și faptul că oaspeții sînt în 
urmărirea liderului, rezultă clar că ei 
vor căuta să obțină victoria în depla
sare pentru a continua lupta pentru 
titlu. Pronosticul 
este : 2.

III.
italian). Juventus știe să joace foarte 
bine în deplasare și ca atare poate, să 
obțină victoria. Pronostic: 2.

IV. Sampdoria — Roma (camp, ita
lian). Echipa gazdă arc prima șansă 
în această întîlnire. Oaspeții care de
țin o formă bună pot realiza’ un med 
nul. Pronostic: 1 și X.

V. Spăl — Lanerossi (camp, italian).
Spăl are prima șansă mai ales că 

oaspeții au pierdut surprinzător pe te
ren propriu. Pronostic : 1 și X.

VI. Lazio — Genoa (camp, italin).
Ambele echipe se află la mijlocul 

clasamentului. Se pare că în întîlni
rea de față Lazio 
a obține victoria, cu toate că Genoa Montpelier. Aceasta nu înseamnă că 
va depune toate eforturile pentru a duminică o surpriză este exclusă. Pro- 
„scoate" un meci nul. Pronstic: 1 și X. nostic: 1 și 2.

de Florentina. Duminică 
teren propriu pe Padova 
cum ar putea pierde. Pro-

Fiorentiua (câmp, ita-

cel mai indicat

Triestina — Juventus (camp.

are toate șansele de

Do la pitici... în
Cu vreo opt ani în urmă, intr-o zi 

în care pe stadionul Criulești nu era 
nici un meci de fotbal, într-un colț 
al terenului, fostul jucător și interna
țional al feroviarilor, fundașul Ghiu
rițan, era înconjurat de o serie de 
puști din cartier, veniți să se înscrie 
în echipa de pitici a Locomotivei. A- 
proape toți iii de ceferiști, se cu
noșteau de mult și începuseră să 
„bată" mingea împreună...

Astăzi, mulți dintre puștii aceia 
printre care Leahevici, Mafteuță, A-’ 
îexe și alții, fac parte din echipa Ra- 

Lotul echipei Rapid II. De la stînga la dreapta, sus : bogdan, Cristescu, 
Călin, Lagăr, Dragomirescu, Alexe, Mihai, Mafteuță, antrenorul Ghiurițan; 
jos: Stroe, Ojoc, Milea, Rădulescu, Leahevici, Popescu. Lipsesc: portarul 

Vaida și mijlocașul Arieșanu.

nume, formați în alte cluburi. Și ast
fel Leahevici a ajuns pînă la urmă 
tocmai pe la Oradea, Dragomiirescu 
Ia Progresul București etc.

„In 1954 — ne spunea cu 
zile în urmă antrenorul Remus 
rițan — i-am strîns din nou

toți cei ce alcătuiesc echipa de 
și am pornit din nou la lucru, 
au jucat în campionatul re- 
și l-au cîștigat: apoi în oate- 

pid II, care luptă să intre în rîndul 
primelor 12 echipe de fotbail aile țării!

ÎNCEPE șirul victoriilor

Rezultatele lor frumoase au înce
put să se întrevadă încă din 1951,

șah al Capitalei
Partida a continuat: 41.Rg3 Rc6 

42.RÎ4 Rd5 43.Rg52 (Albul trebuia să 
rămînă cu regele în centru, continuînd 
cu g4 h4—h5) 43... NaG 44.g4 Nd3
45.h4 Re4! 46.85 (La 46.R116 RÎ4 47.g5 
NgG 48.h5 RÎ51 1 albul este pierdut!) 
46... Rf3l 47.Rh4 Rf4 48.g5 Nc2Rf3!
și albul a cedat, fiindcă este obligat 
să joace 49.g6 N:g6l 50.h:g6 li:g6 pier- 
zîncl finalul.

Stanciu s-a „revanșat" însă în fina
lul altei partide, cu Urseanu, unde a 
scos o jumătate de punct la care nu 
mai spera. In poziția...

A‘5 (Urseanu): Rd5, Tti6, Ne3 PaS.
Negru (Stanciu): Rb7, T g4 Pa4 bl 

...albul pare să-și fi atins (după multă 
trudă) obiectivul principal, constînd 
din izolarea regelui negru, ceea ce îi 
permite capturarea pionilor. După 88... 
Tg7 însă, în loc să joace simplu 89.Rc5, 
Urseanu intră într-o neașteptată plasă 
de pat: 89.Tb6+ Ra8 (I) 9O.T:b5 Td7-\- 
91.Rc6? Td6-\-l și partida este remiză, 
fiindcă regele alb nu poate scăpa 
șahurile turnului (la 92.Rc5 sau 
negrul schimbă turnurile, intrînd 
tr-o poziție teoretică de remiză).

— rd. v---

de 
bG, 
în-

t •

VII. Bologna — Alessandria (camp, 
italian). Gazdele au prima șansă în 
acest meci, însă nu trebuie să uităm 
faptul că Alessandria, pentru a scăpa 
din zona retrogradării, ar putea fur
niza o surpriză. Pronostic: 1 și 2.

VIU. Bari — Internazionale (câmp, 
italian). O întîlnire în care echipa gaz
dă are o sarcină dificilă dacă ținem 
seama de faptul că oaspeții luptă pen
tru primul loc. Pronostic : 2.

IX. Nancy — Troyes (Cupa Fran
ței). Totdeauna meciurile de cupă a- 
duc cele mai mari surprize. In ulti
ma etapă Troyes, jucînd în deplasare 
a terminat la egalitate cu Toulon (0-0). 
Nu ar fi de mirare ca și acest meci 
să se soldeze cu o surpriză. Prono
stic : 1 și 2.

X. Limoges — Sete (Cupa Franței). 
Gazdele au prima șansă mai ales că 
Sete a pierdut duminică întîlnirea de 
campionat cu scorul de 4-0 în compa
nia echipei Nantes. Aceasta nu în
seamnă că și în Cupă lucrurile se pot 
repeta. Pronostic: 1 și 2.

XI. Lens — Red Star (Cupa Fran
ței). Se pare că Red Star este o spe
cialistă a jocurilor de cupă, mărturie 
fiind performanțele realizate ta edițiile 
precedente. In ultima etapă de cam
pionat Red Star a pierdut ou 3-0 la 

Scurtă istorie a echipei 
Rapid II București

cînd acealstă echipă, alcătuită tn 
maire parte din aceiași jucători ca și 
azi, a cîștigat campionatul de juniori 
al țării. Toți au mai activat 2—3 
ani la Locomotiva, dar cu timpul 
s-au risipit pentru că nimeni nu se 
îngrijea de promovarea lor în prima 
echipă; erau preferați jucători cu

dîteva
Ghiu- 
pe a-

proape 
juniori
Băieții 
gumai
goria C de unde au promovat în B, 
în 1957. In primul an ne-am clasat pe 
locul 3, după Farul Constanța și Di
namo Bacău, iar acum..."

PE PRIMUL LOC IN CATEGORIA B

Acum, Rapid II conduce pkntoniuil 
echipelor din seria a Il-a a categoriei 
B, datorită startului puternic pe care 
l-a avut: 6 victorii din tot atîtea me
ciuri ! Este adevărat că pînă la sfinți
tul turului tinerii feroviari n-au scă
pat neînvinși. Ei au fost întrecuți de

tat, întitnirea iinailâ, cața a opus echi
pele Rapid și Dinamo, k lost cea maJ 
spectaculoasă. Victoria a revenit pe me
rit formalei Rapid.

O COMPETIȚIE DE VOLEI PENTRU 
JUNIOARE

In Capitală a avut loc o competiție 
de volei pentru junioare, la care au 
luat parte echipele bucureștene Rapid, 
Dinamo, Clubul sportiv școlar, Școala 
medie înr. 15. După cum era șl de aștep-

XII. Marseille —• Perpignan (Cupa 
Franței). Echipa Marseille are prima 
șansă, mai ales că divizionara B Per
pignan luptă să scape de zona retro
gradării, iar duminică a terminat la 
egalitate cu Aletz : 0-0. Pronostic: 1.

PREMIILE PRONOEXPRES

II : 1 variantă a 211.237

2 variante a 65.328III:

IV: 70 variante a 1.866

V : 263 variante a 496 lei

VI: 1.719 variante a 76

• In urma omologării concursului 
Pronoexpres nr. 50 din 31 decembrie 
1958 au fost stabilite următoarele pre
mii :

Categoria 
lei.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Fond de premii : 983.865 lei.
Deoarece, nici o variantă nu a obți

nut un premiu de categoria I, se re
portează pentru concursul Pronoexpres 
nr. 1 ou tragerea din urnă miercuri 
7 ianuarie 250.000 lei.
• Nu uitați! Astăzi este ultima zi 

cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 1.

Și dumneavoastră puteți obține câș
tiguri importante complettad cât mai 
multe variante la acest concurs.
• Tragerea concursului Pronoexpres 

nr. 1 va avea ioc mîine miercuri 7 
ianuarie la ora 19 în sala din str. 
Doamnei nr. 2.

Rubrică redact aită de LS. Loto-Pro- 
nosport

Dinamo Galați (3—1) și Unirea iași 
(2—0), iar o dată au terminat la e- 
galiitate la Bistrița cu Gloria (1—1).

Ceea ce a impresionat în primul 
rînd la această echipă, a fost omoge
nitatea ei. Ne referim atît la omoge
nitatea tehnică a echipei, cît mai ales 
la cea sufletească. Era — de altfel — 
normal ca această formație, care a 
pornit de la pitici și în care toți ju
cătorii se. cunoșteau de multă vreme, 
să se bucure de o mare omogenitate 
sufletească. In plus, chiar atunci cînd 
s-au ivit defecțiuni, au fost promovați 
jucători crescuți tot în cadrul echipei, 
ca de pildă Popescu și Lazăr. Ra
pid 11 este o echipă care se bizuie pe 
cadre proprii.

„Această omogenitate ne-a fost de 
mare folos în meciurile pe care le-am 
disputat — ne spunea Ghiurițan. Este 
o calitate pe care nu o au multe 
echipe din seria noastră. De altfel, 
cei mai mulți dintre sportivii care al
cătuiesc formația au un Ioc comun de 
producție : Centrul Tehnic de formare 
a trenurilor. Restul lucrează la uni
tăți productive ale direcției regionale 
C.F.R. și la Direcția regionallă. Bog
dan e lăcătuș, Lazăr — electrician, 
portarii Stroe și Ojoc — ajustori, Mi
lea — tehnician electrotehnic, Rădu
lescu — bobinator, Leahevici — tnon- 
tator etc. Mulți dintre ei, printre care 
Bogdan, Cristescu, Dragomirescu, 
Mafteuță și Ojoc, sînt fruntași în pro
ducție".

— Ce 
1959?

— In 
tehnicii 
pentru a practica 
după cerințele fotbalului modern.

Caracteristica echipei este ecfrili-' 
brul de valoare între apărare și atac. 
Atacul s-a arătat cel mai bun din se
rie. Cele 41 goluri marcate în 13 me
ciuri dovedesc acest lucru. Centrtn 
înaintaș Leahevici a înscris 17 1 11 ur
mează în clasamentul golgeterilor e-’ 
chipei extremul stînga Milea, cu 10 
goluri marcate. Apărarea a primit 
numai 15 goluri (după C.S.M.S. Iași, 
oare are 14). Ea si-a doivedit — în 
general — greu de străpuns. . mijlo
cașii au făcut o legătură permanentă 
între atac și apărare, șutind pericu
los la poartă atunci cînd a fost ca
zul.

Aceasta este pe scurt istoria echipei 
Rapid II București. Dacă și în retur 
va avea aceeași comportare frumoasă 
ca In prima parte a campionatului, nu 
este exclus s-o vedem în toamna a- 
cestui an jucînd în compania echipe
lor din categoria A.

v-ați fixat pentruobiective

primul
sportivilor

rlnd îmbunătățirea 
de care mă ocup, 

un joc de calitate,

MIRCEA TUDORAN

au fost unnătoa- 
madie nr. 15 3-0, 
școlar 3-1, Cilubui 
medie nr. 15 3-0,

serie de elemente

Rezidtatele tehnice 
rele: Dinaimo-Șooala 
Rapict-Clubul sportiv 
sportnv școlar-Șeoala 
Raipld-Dlnamo 3-1.

S-aru evidențiat o 
talentate, ca: Alexandrina Berezcanu, 
Ana Boroș (Rapid), Viorica CreȘu, KVria 
Simian (Dinamo), Anca Dumitresou, Ște
fani» Pană (C.S.S.), Niculina Dumitra, 
Elen» ȘtelanesL-u (Șc. med. nr. 15).

*
NICOLAE TOKACEK-corespondent

CONCURS ATLETIC DE SALA
IN CAPITALA

In cadrul unui concurs atletic pe te
ren acoperit, desfășurat zilele trecute ■ 
In sala Flor ease a II, au fost înregis
trate o serie de rezultate rernarcrliile. 
Astfel, tânărul Petre Astatei (Clubul 
sportiv școlar) a sărit 3,81 m la prăjina. 
La aceeași prol+â Afanasie Savin a ob
ținut 3,54) m. Alte rezultate: săritura în 
înăițime: Eugen Ducu 1,79 m; ‘
în tangime: Miircer Axente 6,34 
piu salt: Șerban Ciochină 14,22

săritura 
m; tri- 
m.

t

de clubul sportiv Dinamo v
4
1

Clubul sportiv Dinaino-București 
organizează în ziua de 7 ianuarie, 
la ora 19, în sala de festivități din 
Șos. Ștefan cel Mare Nr. 43, o 
seară de poezie, la care își vor da 
concursul: Mihai Beniiic. Radu 
Boureanu, Dan Deșliu, Mihtt Dra- 
gomir, Al. O. Teodoreatm, Neculai 
Tăufu, Victor Tulbure, Tiberiu 
Utan, Ion Brad, Teodor Balls și 
Haralamb Zincă.

Sfat invitați sportivii fruntași, 
antrenorii și activiștii sportivi de la 
cluburile și colectivei», sportive din 
Capitală.



Considerațiuni la sfîrșiiul turului

IL internaționale
Mulți spectatori au asistat în Capi

tală la derbiurile Dinamo —- Rapid 
București și Metalul M.I.G. — Some
șul Cluj I Un prieten care nu mai fu- 
sese de multă vreme la volei, dar 
care ținuse să vadă aceste meciuri, 
ni s-a adresat astfel după sfîrșitul 
programului: „Mulți jucători noi!
Aproape că nici nu mai recunosc echi
pele 1“

Intr-adevăr, iată o observație cît -se 
poate de reală. Turul campionatului 
s-a caracterizat printr-o adevărată a- 
valanșă de nume noi. Atît de multe, 
încît cu adevărat un spectator care n-a 
mai fost de multă vreme la volei, a-

în sezonul trecut cîteva meciuri în 
categoria A, în actualul campionat a 
fost întrebuințată mai mult și a fă
cut progrese sensibile. Denisa Dumi
trii!, de Ia Metalul M.I.G., este o altă 
voleibalistă tînără, remarcată în 
timele etape. Dinamo București a 
trebuințat de asemenea o serie de 
cătoare noi. Tinerele dinamoviste 
înlocuit cu succes pe rutinatele
predecesoare. Cu deosebire au cores
puns Elisabeta Preda și Georgeta 
Ozun.

Echipa Someșul Cluj a avut o com
portare mai bună în campionatul a- 
cesta decît în ediția 1957—1958, deși

ul- 
în- 
ju- 
au 
lor

• Jucătorii sovietici distinși cu medalii de aur în Etiopia • Fotbaliștii bulgari vor evolua în Indon^to
• Ce s-a ales din echipa Braziliei • „Sărbătorile" fotbaliștilor englezi • Un derbi în Dersnnrtivă -Braziliei • „Sărbătorile" fotbaliștilor englezi • Un derbi în perspectivă' 

Nice — Racing

Rodi ca Zoicas

că nu

Anul 1959 rju a programat pînă 
acum nici un joc între reprezentative, 
de țări. In schimb, meciurile interclu- 
buri se țin lanț, „vacanța de iarnă" 
a echipelor unde campionatele sînt în
trerupte fiind astfel util folosită. For
mațiile maghiare și cehoslovace, în
treprind turnee lungi, pregătindiu-se 
îrr vederea reluării activității competi- 
ționale de primăvară. Cu mult succes 
a evoluat echipa R.S'.S. Ucrainiene în 
R.A.U., Sudan și Etiopia. Pentru jocul 
lor excelent fotbaliștii sovietici au fost 
distinși cu medalii de aur de însuși 
împăratul Etiopiei. Foarte frumos s-au 
comportat în R.F. Germană echipele 
Ferepcvaros (care din 6 jocuri nu a 
pierdut decît unul), Vasas Budapesta 
și Spartak Praga. Echipa 
R.P. Ungare a susținut 
Africa de nord.

Spartak Praga 
burg cu formația 
■dispus cu scorul 
în timp ce Banik 
în turneu în insula Majta a susținut 
un meci în orașul La Valetta întrecînd 
formația locală Floriana cu scorul de 
3—1.

Reprezentativa de fotbal a R. P. 
Bulgaria a ajuns la Djakarta, unde 
va susține 6 meciuri în. compania ce
lor mai bune formații din Indonezia. 
Primul joc al fotbaliștilor bulgari, va 
avea loc la 7 ianuarie cu selecționata 
orașului Djakarta. Scopul turneului 
formației R.P. Bulgaria este de a pre
găti echipa în vederea sezonului com- 
petițional al anului 1959 
tîlniri internaționale) și 
olimpic din 1960.

★

Campionatul mondial 
luat sfîrșit de mai bine de ’■S^jumătate 
de an. Ce se întîmplă actim ou fotba
liștii care au alcătuit faimoasa for
mație a Braziliei ? Cercetînd echipele 
de club din această țară și din altele 
(unde s-a>u angajat între tinip cîțiva 
jucători brazilieni) constatăm că din 
„tjnsprezecele" brazilian doar 4 mai 
joacă în momentul de față pe tere
nurile braziliene: Garrincha, Didi,
Pelle — înaintași ai naționale» și fun
dașul N. Santos. Dar ceilalți ?

Portarul Gilmar, înfumurat de suc
cesul 
pentru 
echipei 
tisface 
clubului a renunțat la serviciile sale.

Mijlocașul centru Bellini nu joacă 
deocamdată fotbal 1 El așteaptă ofer
tele de peste hotare. Dar ele încă nu 
vin...

D. Santos, Zitto, Orlando și Zagallo 
sînt de multă vreme accidentați.

In sfîrșit un jucător valid... Dar nu 
pentru brazilieni: centrul înaintaș Vava

secundă a 
meciuri în

a jucat
Jeunesse
categoric de 7—1

Ostrava care se află

Ia Luxem- 
de care a

(bogat în în- 
al turneului

a fost cumpărat de: Atletico Madrid.
Pe de altă parte, înfumurarea con

ducătorilor fotbalului brazilian numai 
cunoaște limite. Pentru ca 
participe la campionatele 
sud care vor avea loc în 
Buenos Aires (bineînțeles 
jucători care au evoluat 
federația braziliană cere 
sumă de ...20:000 dolari pentru fiecare 
meci I Iată cum înțeleg afaceriștii din 
federația braziliană să negocieze, suc
cesul repurtat de fotbaliștii respectivi 
la Stockholm.

★

Nu poți vorbi despre fotbalul britanic 
fără să amintești de tradiții... Una 
dintre ele prevede ca în fiecare an, cu 
prilejul sărbătorilor de iarnă, liga pro
fesionistă engleză să programeze două 
etape la rînd, constînd din meciuri 
tur-retur între aceleași echipe. Se 
joacă ultima etapă a turului de cam
pionat, iar a doua zi, pe terenul ce
luilalt club, echipele se întîlnesc în 
prima etapă a returului.

Inutil de a insista asupra efortului 
excesiv Ia care sînt astfel supuși ju
cătorii. Firește, patronii cluburilor nu 
se gîndesc să-și menajeze angajații 
mai ales că — dat fiind punctul de 
atracție pe care îl constituie această 
revanșă la distanță de 24 ore — ei 
au prilejul de a-și mări cuantumul în
casărilor. Iar banul este totul în spor
tul profesionist.

Și în acest an, tradiția meciurilor 
tur-retur a fost respectată, cu comple
mentul de rigoare — noroiul... Ca de 
obicei, î» miez de decembrie, terenu
rile pe care au jucat echipele engleze 
aveau mai mult aspectul unor... imense 
băltoace, în care fotbaliștii trebuiau 
bă facă uneori adevărate investigații 
pentru a descoperi balonul. Și n-ani 
lipsit nici inevitabilele accidente, ca 
șr rjumeroasele cazuri de jucători îirL 
bolnă'viți din dauiz'a supra-efortului. 
Să cităm doar că, după etapele de 
sărbători, s-a anunțat că Vic Groves 
interul stînga al Arsenalului este din 
nou indisponibil, ca și Derek Kevan 
(West Brom.),, Haynes (Fulham) și 
multi alții, care vi» să îngroașe lista 
răhiților, sau a jucătorilor care s-a,u 
îmbolnăvit

Liga engleză își primește impasibilă 
jertfele...

Brazilia să 
Arrfericii de 
acest an la 
fără cei (7j 
în Suedia) 
,,modesta"

Etapa de sîmbătă a campionatului 
ă furnizat o mare surpriză. Lidefrul! 
Wolverhampton a fost învins pe fereni 
propriu cu 2—1 de Chelsea, echipă 
aflată în partea de jos. a clasamente 
lui. Wolverhampton își păstrează totuși 
primul loc, dar numai cu un punct 
'avans față de un grup de trei echipe! 
format din Arsenal, Manchester United1 
și Bolton, fiecare cu cîte 31 punctaj 
Ultima a cîștigat derbiul etapei între-! 
cînd'cu 2—1 pe West Bromwich. Manri 
Chester United a înregistrat a optai 
victorie consecutivă, în alt meci im» 
portant, cu Blackpool, de care a dispus 
cu 3—1. Arsenal a cîștigat cu 3—2 
în deplasare, la Leicester. Locul 5 înl 
clasament este ocupat de Preston cu 
30 puncte. Preston a învins cu 2—0 
Manchester City. Iată celelalte re-' 
zultate ale etapei : Aston Villa-West 
Ham 1—2, Burnley—Leeds 3—1, 
Luton—Birmingham 0—1, Newcastle—• 
Everton 4—0, Portsmouth—Nottingham 
0—1, Tottenham—Blackburn 3—1.

★

Ultima etapă a campionatului Fran
ței n-a adus lui Racing Paris reabi-1 
litarea la care' Spera fostul lider. Pa
rizienii n-att știut să folosească avan
tajul terenului, făcînd doar meci nul 
cu Nîmes (2—2), adversar direct în 
lupta' pentru titlu. Rezultatul de la' 
Paris a permis însă echipei Nice să 
ia avans de un punct asupra lui NU 
mes, cu care împărțise șefia pînă în 
ajun, aoeasfa în urma victoriei cit 
3—1 asupra lui Sedan.

Reims, în continuă ascensiune, a ob
ținut două puncte prețioase pe teren 
propriu în fața lui Monaco, dar prin
tr-o victorie la limită: 3—2. Oaspeții 
nu și-au dezmințit reputația de a juca 
foarte bine în deplasare, făcînd zile 
grele campionilor.

Să repetăm care sînt pozițiile frun
tașe în clasamentul campionatului 
francez: 1. Nice 32 pt. 2. Nîmes 31 pt. 
3. Reims 30 pt. 4. Racing 29 pt. 5—6. 
Sochaux și Monaco 25 pt

De notat că duminica viitoare cam
pionatul face o pauză, lăsînd loc li
ber jocurilor pentru Cupa Franței. FI 
va fi reluat la 18 ianuarie cu întîlni- 
rile din etapa a 24-a. Dintre acestea' 
trebuie semnalat un „derbi": Nice
— Racing.

(Știința Cluj) este una dintre tinerele voleibaliste remarcate 
în prima jumătate a campionatului

(Foto: Gh. Dumitru) 
a întrebuințat o formație din care au 
lipsit cîteva jucătoare de bază. An
trenorul echipei a folosit însă cîteva 
„speranțe" dintre care Domnica Costie 
se arată cea mai înzestrată. Cealaltă 
echipă feminină clujeană, Știința, pro
movată anul trecut în campionat, a a- 
runcat în luptă o întreagă echipă 
nouă. Rodica Zoicas și Melania Sasu 
au arătat frumoase posibilități.

Nu trebuie să se înțeleagă însă că 
tinerele elemente promovate nu mai 
au nimic de învățat. Puterea de luptă 
de care dau dovadă nu suplinește în 
totul unele lipsuri tehnice și tactice 
pe care deocamdată le mai au. Ară- 
tînd că majoritatea lor provin din e- 
chipele de juniori ale cluburilor res
pective, nu putem încheia aceste rîn- 
duri fără a felicita pe antrenorii care 
au pregătit pe acești sportivi talentați 
și au dovedit curaj în folosirea lor.

mai recunoaște forma-

de atac 
de mul-

de fotbal U

C.C.A.
o.
F'

aproape

proape 
fiile!

In campionatul masculin am remar
cat apariția cîtorva jucători foarte do
tați. Printre ei Francisc Rosenberg 
(Cetatea Bucur) și Nicolae Mrncef 
(Rapid). Ambii au un serviciu deose
bit de puternic și o lovitură 
(în special Rosenberg), care 
te ori a fost decisivă.

a promovat
echipă întreagă. Dintre aceștia 

nlae Gani și Radu Mihalcea au a- 
frumoase posibilități de progres. 

Alex. Zeithamel și C. Popescu (Dina
mo Buc.), Ervin Schaffer, Harry 
Iferșcovici (Voința Buc.), Francisc 
Zsido (Știința Cluj) — iată numai 
cîteva nume de tineri talentați.

La fel de bună (din acest punct de 
vedere) este situația și în campiona
tul feminin : în aproape toate echipele 
au apărut jucătoare noi. Maria Pintea 
(Comb. Poligr. Buc.), deși a jucat și ■m. t.—

1958

său, a cerut o sumă fantastică 
a apăra în continuare buturile 
Corinthians. Neputîndu-i sa- 
poftele pecuniare, conducerea

anul recordurilor mondiale la haltere

Halterofilii sovietici dețin 13 recorduri ale lumii
Excepțional poate ti considerat rezul
tatul halterofilului sovietic Victor Bu- 
șuev, care la categoria ușoară deține 
recordul lumii cu 390 kg. După păre
rile specialiștilor, acest tînăr în vîrstă 
dc numai 23 ani este capabil să trea
că de limita celor 400 kg. (la catego
ria ușoară). De asemenea, recordul 
lui Arcadii Vorebiov la semigrea con
tinuă să stea în picioare și nici tui se 
întrevede deocamdată posibilitatea de 
a fi depășit de cineva. De altfel, cele 
470 kg. ridicate de medicul din Sverd- 
lovsc reprezintă o performanță de-a 
dreptul uluitoare. Progrese excepțio
nale în această dificilă disciplină au 
realizat atleții din R.P. Chineză, care 
au stabilit în 1958 trei recorduri Mon
diale și numeroase recorduri ale țării.

Urmărind recordurile din tabelul de

La început de an nou se obișnuiește 
isă se treacă în revistă performanțele 
dc seamă ale sportivilor. Anul 1958 
» fost pentru halterofili, de pildă, a- 
nul recordurilor. Istoria acestui speri 
Bu cunoaște un an mai bogat în a- 
ceastă privință : din cele 28 recorduri 
ale lumii care se înregistrează Fa hal
tere, 17 au fost corectate în 1958! 
Dat, la unele categorii și stiluri re
cordurile lumii au fost ameliorate de 
mai multe ori în cursul sezonului. De 
pildă, la categoria scmimijlocie
șase eri, iar la stilul împins de 25 ori 
(la cele 7 categorii) etc. In total, în 
anul 1958 au fost doborîte 42 recor
duri mondiale 1

Rezultatele obținute slut de-a drep
tul excepționale. Cu cîțiva ani în ur
mă ele erau considerate de nerealizat.

de

mai jos constatăm că cel mai vechi 
este acela stabilit în 1955 de Ander
son. Dar performanțele sale s-au „clă
tinat" de multe ori în ultima vreme. 
Sovieticul Alexei Medvediev le-a asal
tat e» vigoare și a reușit să se apro
pie la numai 7,5 kg. de recordul lu
mii. Este foarte posibil că în cursul 
anului 1-959 și> acest record să fie în
trecut de Medvediev, Vlasov satr No
vikov. Toți acești halterofili sovietici 
sînt superiori marei speranțe a ameri
canilor, David Ashman, care se află 
la 42,5 kg. de recordul lui Anderson.

Din cele 28 recorduri ale lumii 13 
sînt deținute de halterofilii sovietici, 
10 de- cei din S.U.A., 3 de atleții din 
R. P. Chineză și cîte umil de sportivi 
din R.P. Polonă și Jamaica.

Pentru amatorii acestui sport publi
căm tabelul recordurilor mondiale.

Americanii își fac griji 
pentru Jocurile Olimpice

„Revoluție în sînul federației ameri
cane de atletism !...“. Cu aceste cu
vinte începe un articol publicat recent 
de ziarul francez „l’Equipe", în care 
sînt relatate o serie de 
toare adoptate de forul 
din S.U.A.

Reuniți în congres la Chicago, con
ducătorii federației americane au dis
cutat pregătirile pe care urmează să 
le facă atleții din S.U.A. în vederea 
viitoarelor J.O. S-a ajuns la conclu
zia că trebuie renunțat la binecunos
cutele reguli „tradiționale" prin care 
reprezentativa S.U.A. era formată ex
clusiv pe baza rezultatelor ultimelor 
campionate naționale. După cum se 
știe, primii trei clasați de fiecare pro
bă In aceste campionate intrau în mod 
automat în reprezentativa americană, 
indiferent de rezultatele ulterioare 
(mai bune) ale învinșilor tor. Siste
mul acesta a făcut ca în 1956 să fie 
eliminați din reprezentativă eunoscu- 
ții sprinteri Dave Sime și Leamon 
King, victime ale unor ddcaje în tim
pul campionatelor S.U.A. Pentru 
J.O. de la Roma americanii vor să 
rupă cu tradiția aceasta, pentru a 
se putea prezenta în condițiuni opti
me la startul probelor olimpice.

măsuri inova- 
atleiic suprem

federația americană anunță 
luni înaintea J.O., în urma 

panamericane care se vot 
la Chicago între 25 august-

CATEG0K/A IM PINS
CtAMAIUSOARĂ
STMI-U50ARA

StMIMIJLOClE
MIJLOCIT
SLMIGftfA
GREA

MMER-S.U.A. 109.5-1958
KING-JAMAICA 122.5- 1958 
NIKITIN-URS.S. 150,5-1958 
TIWtflM-mS.160 - 1958 
JITWI-Om. 168 - 1958 
jmi-mS. 1'18 -1958 
ANOm-m 1855-1955

SMU LS
105- 1957
112.5- 1958
125 - 1956
155.5- 1958

sm-uAss 
mm-m. 
KOSTÎLCI/-U.R.SK 
kdm-sua 
CHIKW5MS. 158,5-1958 
QSIfA-ORSC .............“
ASHMAN-SU...

166 -1958
150,5-1958

ARUNCAT TOTAL
CEN-TZIN KA7- Rf. CtM W. 5-1957 
BEREUR-SUA. 167,5-1958
MANTZIAII-HOI-K C'HINUA 158 - 1958 
mw-iM.s.
CIAOTZIfHUI-RCCHINLiA 
tMKICHSUA.
Ml PERSONS HA.

169.5- 1958,
177.5- 1958
185 - 1957
196.5- 1955

ST0G0V- U.R.S.S. 
BtRGCR - SUA.
Bl/$U£V'U.R.SS.
K0N0S.UA
LOMAKIN-U.RSS.
VOROBIOV-IJRS.S. 
ANOLRSDNS.UA.

345 - 1957
572,5-1958
590
430
450
470 
512$ - 1955

-1958
- 1958
- 1957
- 1957 ,

Astfel, 
că la 12 
Jocurilor 
desfășura 
7 septembrie, va fi formată o selecțio
nată din atleții remarcați în aceste în
treceri. Aceștia vor fi reuniți cu 5 
sau 6 săptămîni înaintea fiecărei com
petiții mari pentru a urma antrena
mente speciale. Reprezentativa ame
ricană pentru J.O. va fi alcătuită abia 
la sfîrșitul acestui stagiu, pe baza 
observațiilor făcute de antrenori și a 
formei în care se vor afla componen
tă lotului.

„Altădată — a declarat Hunter, 
președintele Comitetului Olimpic nord- 
american — Statele Unite își putem 
permite de a reuni un minimum de 
atleți cu care dominau fără greutate 
întrecerile olimpice. Problema se pune 
cu totul diferit în zilele noastre. Tre
buie să ne pregătim din timp și fă 
revizuim vechile noastre concepții..."

Firește, „revizuirea" vechilor con
cepții americane este necesitată de 
progresul din ce în ce mai marcat pe 
care-t înregistrează atleții europeni 
tn frunte cu cei din Uniunea Sovieti
că și țările de democrație populară. 
Intîfnirile pe care le-a susținut anul 
trecut reprezentativa de atletism a 
S.U.A. în cadrul turneului întreprins în 
Europa au dovedit că nu se mai poa
te vorbi despre o „supremație umeri 
cană" și că atleții sovietici și cei po
lonezi — de pildă — sînt capabili să 
furnizeze un procentaj însemnat de 
campioni olimpici.

K0N0S.UA
ANOLRSDNS.UA


Racheta cosmică sovietică, în atenția
și admirația întregii omeniri

HANDBAL IN 7
_____________ I

In pragul unei 
mari competiții 
internaționale

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS 
transmite :

Ambasadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S., sir Patrick Rally, a transmis 
'din partea primului ministru al Marii

Primiți, vă rog felicitările mele

Britanii, H. Macmillan, următorul me
saj de felicitare președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, cu prilejul lansării cu suc
ces a rachetei cosmice sovietice.

Primiți, vă rog felicitările mele cu prilejul acestei realizări remarca
bile. Sînt convins că ea va aduce un aport important la cunoștințele ști
ințifice ale omului. Oamenii de știință englezi se alătură acestor felicitări 
ale mele adresate colegilor sovietici și tuturor acelora care au luat parte 
la realizarea acestui proiect.

4 ianuarie 1959 HAROLD MACMILLAN

CEL MAI SENZAȚIONAL EVENIMENT

DIN ISTORIA ASTRONAUTICII

VARȘOVIA (Agerpres).
Lansarea rachetei cosmice sovietice 

este tema principală a comentariilor 
presei. Ziarele din 4 ianuarie publică 
pe primele pagini cu titluri mari: 
„Spațiul interplanetar a fost cucerit !“, 
„Succesul sovietic deschide o nouă 
eră în istoria omenirii. Racheta cos
mică sovietică — prima planetă arti
ficială !“. Ziarele centrale au consa- 

. crat primele două pagini lansării . ra
chetei cosmice sovietice.

Lansarea rachetei cosmice sovietice, 
a declarat Z. Ponczkowski, președin
tele Asociației. poloneze a astronauți- 
10r_ unui corespondent al agenției po
loneze de presă P.A.P., poate fi con
siderată, fără îndoială, după lansarea 
primului satelit artificial aii Pămîntu
lui cel mai senzațional eveniment din 
istoria astronauticii.

„Aș-Șaab“ scrie: „In prezent putem 
spune că o dată cu lansarea rachetei 
cosmice sovietice a început era zbo
rurilor cosmice. Anul 1959 va intra in 
istoria omenirii ca un an care deschi
de această eră. Întreaga lume salută 
cu căldură această victorie, care este 
în același timp un avertisment pen
tru toți cei ce nutresc planuri agre
sive. O nouă eră nu poate fi era răz
boiului rece și a cursei înarmărilor. 
Știința și munoa oamenilor de știință 
nu 
de

trebuie să fie folosite în scopuri 
distrugere".

UN NOU TRIUMF

AL UNIUNII SOVIETICE

UNIUNEA SOVIETICA ESTE STEGA

RUL PROGRESULUI OMENIRII

BAGDAD (Agerpres). —
Opinia publică din Irak este entu

ziasmată de noul succes grandios al 
științei sovietice. Toate ziarele publi
că la loc de frunte știri cu privire la 
lansarea în U.R.S.S. a unei rachete 
cosmice în direcția 
criu datele tehnice 
paratura științifică 
rul rachetei.

In comentariile 
marea însemnătate 
coperirile științifice sovietice pentru 
progresul economic și tehnic al ome
nirii, pentru întărirea păcii între po
poare. Ziarul „Al—Ahali" subliniază 
că : „Uniunea Sovietică se 
de respectul nostru deoarece 
stegarul progresului omenirii".

UN AVERTISMENT PENTRU

ATENA 5 (Agerpres). —
Lansarea rachetei cosmice sovie

tice a stîrnit o reacție extrem de 
caldă în rîndurile opiniei publice din 
Grecia. „Marele eveniment a pus stă- 
pînire pe gindurile tuturor grecilor 
— scrie ziarul „Avghi". Pretutindeni, 
în autobuse, tramvaie, magazine, bi
rouri, în uzine și instituții, se vorbeș
te numai despre rachetă. Toți grecii 
sînt de acord că aceasta este un nou 
triumf al Uniunii Sovietice".

UN BUN RĂSPUNS LA ÎNFUMURA

REA Șl AROGANȚA AMERICANILOR

Lunii. Ziarele des- 
ale rachetei și a- 
aflată în contcine-

loc, ziarele relevă 
pe care o au des-

bucură 
ea este

TOȚI

CEI CE NUTRESC PLANURI

AGRESIVE

(Agerpres). —
publică și presa din zona 

_, a R.A.U. salută lansarea
rachetei cosmice sovietice în direcția 
Lunii.

Primele pagini ale ziarelor din Ca
iro sînt consacrate informațiilor cu 
privire la lansarea și zborul cu succes 
al rachetei cosmice.

.Observatorul politic al ziarului

TASSDAMASC (Agerpres). 
transmite:

Ziarul „Saut Al-Arab“ scrie: „Ra
cheta cosmică sovietică a trecut din
colo de Lună și se va roti în jurul 
Soarelui ca un satelit al lui. Eisenho
wer felicită Uniunea Sovietică pentru 
uriașul ei succes".

In comentariile sale 
scrie: „Succesul strălucit 
rachetei cosmice sovietice 
încă o dată superioritatea
bilă a științei sovietice în ceea ce 
privește cucerirea cosmosului și a 
constituit un bun răspuns la înfumu
rarea și aroganța americanilor".

UN GREU ȘOC PSIHOLOGIC

„An-Nasr" 
al lansării 
a arătat 

incontesta-

CAIRO
Opinia 

egipteană 
rachetei <

PENTRU OCCIDENT

0 lntr-un meci contînd pentru „Cu- 
țpa campionilor europeni" la baschet, 
echipa Real Madrid a învins cu sco
rul de 71—46 formația elvețiană U- 
rania Geneva. Echipa spaniolă s-a 
calificat pentru turul următor al com
petiției, deoarece a obținut victoria și 
în meciul din tur disputat la Geneva 
(65—58).

• Continuîndu-și pregătirile în ve
derea campionatelor mondiale din 
Chile, echipa selecționată masculină 
'de baschet a U.R.S.S. a întîlnit durrii- 
îîlcă la Moscova într-un meci de ve
rificare formația Csepel Budapesta. 
Baschetbaliștii sovietici au terminat 
învingători cu scorul de 102—35 
'(52—15).

• La 3 ianuarie a început meciul 
de șah prin corespondență dintre echi
pele selecționate ale U.R.S.S. și An
gliei. Fiecare echipă este alcătuită 
din 20 de jucători. Din echipa sovie
tică fac parte printre ' alții șahiștii 
Dubinin, Jtidovici, Liublinski și Șișov.

Ziarul „Welt am Sontag" publicăC _ . , .... , , . ,
un articol de fond sub titlul „Planeta \ Dorința sportiyi.or bucureștem de a 
roșie" în care se spune printre altele : îvedea evoluind in cadrul unui mare tur-

„Lansarea cu succes a rachetei de Jneu înterE-aițional echipe de handbal de 
către ruși constituie pentru Occident L valoare europeană și mondiala va ti 
un greu șoc psihologic. In fața rache-/curînd satisfăcută. La siirșitul lumi, 
tei cosmice sovietice care zboară spre 's între 28 ianuarie și 1 februarie, sala 
Soare, se plînge cu iritare ziarul, Oc-JFloreasca va găzdui o frumoasă coin
cidentul nu-și mai poate permite să Ț petiție de handbal în 7, organizata cit 
■meargă în coada rușilor". /prilejul aniversării a 500 de ani de

existență a orașului București. Simpla 
enumerare a formațiilor participante 
vorbește de la sine despre valoarea 
acestui turneu internațional care a 
stîrnit un interes justificat în rîndu
rile amatorilor de handbal din țara 
noastră.

La turneul feminin vor participa ur
mătoarele echipe : Budapesta, Zagreb, 
" ~ ~ , Olimpia București

eveniment pagini întregi în care sub-/?1 București (selecționata de tineret), 
limaza însemnătatea epocala a eveni
mentului și informează pe cititori a- 
supra datelor tehnice și științifice co
municate cu privire la această imensă 
realizare a științei 
tice.

Ziarul 
eveniment un larg 
pagină sub titlul: 
larg porțile cosmosului; de-acum îna
inte nu numai Luna dar și planetele 
Mante și Venus, sînt făgăduite oame
nilor", „Combat" subliniază că sovie-^ Chiar dacă sezonul competițional 
ticii au făatit dovada că nici un fel) 1959 la tenis de masă nu este prea 

< încărcat, începutul anului se pare ca 
de bariera m>sterioasa nu se mai rQeste dcstul de aglomerat. Astfel, pe 
dică acum între planeta noastră și ce-'-^iîngă campionatul republican indivi- 
lelalte lumi. Jdual, care începe săptămîna aceasta,

1 tot acum, mai precis joi, se dă star- 
STINDARDUL ROȘU SIMBOLIZEAZĂ Jiul într-o altă competiție deosebit de 

• ■ ■ ■ • pe echipe

SOVIETICII DESCHID LARG

PORȚILE COSMOSULUI

„Cupa Orașului București"

PARIS 5 Corespondentul Agerpres 
transmite :

Lansarea cu succes a rachetei cos
mice sovietice a provocat în Franța un -
interes uriaș. Ziarele consacră acestui jR-R: Bopennaga,

’ . . . a # ci U < tr ti rooti salt
iar la întrecerea ech:pelor masculine 
și-au anunțat participarea II.G. Co
penhaga, BMapesta sau Debrețin, 
Dinamo București și București (selec- 

și tehnicii sovie- Jționata de tineret). Urmează să con-

cea de a cirxeafirme participarea 
echipă.

Dintre echipele 
sala Floreasca se 
penhaga, o puternică formație daneză. 
Echipa feminină este campioana țării 
din anul trecut, iar cea masculină s-a 
clasat pe locul III. Deosebit de putere 
rtică este și formația feminină a orașului 
Budapesta. Handbalistele maghiare a« 
ocupat locul II la ultima ediție ■ 
campionatelor mondiale, iar formația 
care ne va vizita cuprinde multe din 
componentele reprezentativei R. P. 
Ungare. Cu o carte de vizită frumoasă 
se prezintă și selecționata feminină a 
orașului Zagreb. Să nu uităm că la 
ultima ediție a campionatelor mon
diale, disputată în anul 1957, în 
Iugoslavia echipa reprezentativă a 
acestei țări a ocupat locul III. Un 
succes deosebit au înregistrat hand
balistele iugoslave în anul 1958, ctad 
au întrecut echipa R. Cehoslovace — 
campioană mondială — cu 8—6.

care vor 
renîarcă

evolua îa
H.G. Co-.

, Combat" consacră acestui 
spațiu. Pe prima 
.Sovieticii deschid începe campionatul republican

de tenis de masă pe echipe

importantă : campionatul
(masculin din 3 jucători și feminin din 
2 jucătoare) al R.P.R. Și această în- 

,1T,r,,nr[T, \ j trecere durează ca și prima, tot 11
BUDAPESTA (Agerpres). _ g luni, adică oferă jucătorilor "și jucă-
Toate ziare.e centrale din 4 ianuarie / toarelor de toafe ^teKorii|e. posibiIi. 

acorda pagini întregi informațiilor cuV țea unei activități oficiale competL 
privire la zborul rachetei cosmice, pu-ț tiona]e susținute timp de aproape 
blfca declarații ale oamenilor de Ști-<un an
ință unguri și străini, în care sînt ex- ? jn ceea ce prjveșfe sistemul de dis- 
primate admirația fața de succesul j pUtare al campionatului repub lican pe 
fara precedent al științei sovietice,/echipej cl djfcl.;i f;dă d(? edițiile 
precum și fotografii și scheme, in le- j anterioare. In Ioc de campionat iur- 
gătiuiă cu lansarea primei rachete cos- , retur între primele 8 sau 10 echipe fu
rnice din lume. _ . , „ Jminine sau masculine și în plus un

Sintem mindri, scrie în articolul sau ^campionat de calificare, anul acesta 
de fond ziarul „Nepsabadszag , că ra- /întrecerile se vor desfășura pe etape, 
cheta cosmică a fost lansată pentru %țn pafru faze: de raion (8 ianuarie— 
prima dată de pe pămîntul sovietic, ........... • ■ -
de pe pămîntul libertății omenirii.
Stindardul ei roșu îndreptat către cor- _______ , ___ ... „
purile cerești simbolizează viitorul pă-)finală (25—26 ’ ndembrief'ia ~Bucu- 
mîntulni. Zrești.

VIITORUL PĂMÎNTULUI

de fond ziarul „Nepsabadszag , că ra- ^întrecerile se vor desfășura pe etape,

19 aprilie), de regiune (8--10 mai), 
de zonă (16—19 septembrie) în orașele 
Iași, Constanța, Arad, Sighișoara și

Reprezentativa de hochei a U. R. S. S.
'de două ori învingătoare in S.U.A.: 8-3 și 7-1

In etapele raionale și regionale jocu
rile vor fi eliminatorii. In orașul 
București, întîlnirile se vor desfășura 
sistem turneu, după un regulament 
special care va trebui să fie aprobat 
de F.R.T.M. De asemenea, F.R.T.M, 
va putea aproba de la caz la caz re
gulamente proprii de disputare și pen
tru alte regiuni.

Pentru faza de zonă, unde mecip - 
se joacă sistem turneu, se vor cali
fica formațiile masculine și feminine 
campioane regionale. Fac excepție de 
la această regulă regiunile Cluj, Ti
mișoara și orașul București. Așa bu
năoară campioanele masculine regio
nale Cluj și Timișoara se cali
fică direct în etapa finală, -iar e- 
chipele clasate pe locurile II partici
pă la zonă. Primele patru formații 
masculine din orașul București ajung 
direct în finală, iar echipa ciasată pa 
locul V concurează la zonă. La ecrȘ 
pe feminine, campioana regiunii Cluj 
trece direct în finală Iar următoarea 
clasată joacă în faza de zonă, în timp 
cc primele trei echipe bucureștene in
tră în finala, iar cea de a patra sa 
califică pentru zonă.

In sfîrșit, în etapa finală se califh 
că cele patru echipe masculine și fe
minine cîștigătoare ale fazei de zonă, 
preoum și formațiile enumerate mai 
sus ca trecute direct în finală. Aid 
se va disputa un turneu, echipele t::nd 
împărțite în două scrii, cîștigăh 
fiecărei serii dispulîndu-și apoi finala.

în Sta- 
hochei 
a con- 

compa-

Turneul pe care-1 întreprinde 
tele Unite reprezentativa de 
pe gheață a Uniunii Sovietice 
tinuat cu alte două jocuri în 
nia reprezentativei S.U.A.

BONN (Agerpres). — C Sîmbătă la Mineapolis (statul Min-
Tema centrală a ziarelor vestger-Znesisota) hocheiștii sovietici aut dispus 

cu 8—3 de adversarii lor, după un joc 
în care s-au dovedit net superiori. Co- 
mentînd rezultatul acestui meci, presa 
americană a relevat viteza și tehnica

mane de duminică a fcst zborul ra
chetei cosmice sovietice. Ziarele au 
relatat pe larg desfășurarea zborului 
rachetei și observațiile efectuate asu
pra zborului ei.PE SCURT

e Echipa suedeză de fotbal Norr- 
koeping a susținut o nouă întîlnire în 
Peru, jucînd la Lima cu echipa Castil
ia. Jocul a luat sfîrșit cu un rezultat 
de egalitate: 2—2.

• După cum se știe, în competiția 
internațională de fotbal ,,Cupa Euro
pei interțări" echipa R.D. Germane 
va juca în primul tur cu naționala 
Portugațjei. Federația de specialitate 
a R.D. Germane a propus ca cele 
două întîlniri să aibă loc la urmă
toarele date: 24 mai (Berlin) și 
iunie (Lisabona).
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cros• Tradiționala competiție de 
desfășurată duminică în împrejurimile 
orașului Lille (Franța) a fost Cîștiga- 
tă de atletul belgian Wandswattyne

care a acoperit un traseu în lungime 
de 9 km în 29:40,0. Pe locul doi s-a 
clasat
29:41,0,
29:57,0.

Mihalic 
urmat <de

(Iugoslavia) cu 
Bediaf (Franța)

• In
tism desfășurat 1 
lia) proba de 1500 m a fo 
de atletul francez Bernard < 
de 3:53,5. Cursa de 5000 m plat a 
venit argentinianului Suarez 
14:20,1 urmat de Clark (Anglia) 
14:50,1.

unui
la Sao Paulo (Brazi-

■oba de 1500 ni a fost cîștigată
-1-1 L 2____ 1 cu timpul

‘ ' i re- 
în 
în

cadrul concurs de atle-

• Primul concurs al patinatorilor de 
viteză din R. Cehoslovacă a avut loc 
în orașul Godonin. In proba de 500 
m. bărbați primul s-a clasat Doubek 
în 46,1 sec. In proba feminină pe 
aceeași distanță Prohoskova a cîștigat 
în 52,6 sec., ea adjudeeîndu-și apoi și 
proba de 1500 m în 2:49,3.

® Astăzi încep la Caracas (Vene
zuela) Jocurile atletice ale Americii 
centrale. Ele vor constitui un concurs 
de verificare al țărilor participante în 
vederea Jocurilor panamericane de la 
Chicago (în august) ca și pentru 
Olimpiada de la Roma.

echipei sovietice, considerînd pe Solo- 
gubov, căpitanul echipei și autor a trei 
goluri, cel mai bun jucător sovietic. 
O impresie deosebită a lăsat și porta
rul Pucikov. In legătură c.u acest 
meci corespondentul agenției „Asso
ciated Press" scrie în cronica sa: 
„Echipa de hochei pe gheață a 
U.R.S.S., sigură pe ea și neobosită, 
a învins pe americani".

Duminică seara, la Hibbing (Min- 
nessota) a avut loc cel de al treilea 
meci U.R.S.S.—S.U.A. Sportivii sovie
tici au demonstrat o superioritate și 
mai netă, învingînd cu 7—1 (1—0, 
2-1, 4-0).

Următorul meci al reprezentativei 
U.R.S.S. este programat miercuri în 
orașul Detroit (statul Michigan), în 
compania echipei Universității Michi
gan. (Agerpres).

Prima marcă poștală pe temă 
sportivă în R. 0. Vietnam
In Republica Democrată Vietnam ia 

avîrt tot mai larg acțiunea pentru tre
cerea normelor complexului G.T.O., ca 
și pentru introducerea gimnasticii în 
producție.

Pentru a sublinia succesele obținute 
în acest domeniu de tînăra mișcare 
de cultură fizică din R.D. Vietnam, 
ministerul comunicațiilor din această 
țară a hotărît 
poștal pe temă 
timbru de acest 
nam. Valoarea 
dong și timbrul reprezintă o tînără 
gimnastă. In partea de jos a mărcii 
se află inscripția : „Intărește-ți corpul"

să editeze un timbru 
sportivă. Este primul 
fel care apare în Viet- 
sa este fixată la 500

Știrile
£ Ș <=1

HANDBAL IN 7
o La 11 ianuarie, la Zagreb, Par
tizan Bjelovar-Dinamc Bucu

rești

In primul tur al „Cupei campionii 
lor europeni" la handbal in 7, cam
pioana țării noastre Dinamo Bucu
rești intîlnește la 11 ianuarie la Za
greb formația Partizan Bjelovar, fi
nalistă a „Cupei Iugoslaviei". Din 
rîndurile jucătorilor echipei Partizan 
Bjelovar face parte și cunoscutul in
ternațional Peter, component al echi
pei reprezentative a Iugoslaviei care a 
luat parte la campionatele mondiale 
de handbal in 7 disputate anul trecut 
in R. D. Germană. Recent, antrenorul 
federal iugoslav Snoj a reținui in. lotul 

a-pentru meciurile internaționale din 
cest sezon pe Jatidrokovic, Peter 
alții

POPICE
® Ferencvaros Budapesta 

evolua în țara noastră
Răspunzind favorabil invitației clu

bului sportiv Recolta București, echi
pa de popice Ferencvaros din Buda
pesta va evolua in (ara noastră in cea 
de a doua jumătate a lunii ianuarie. 
Popicarii maghiari vor susține un 
meci in Capitală in compania forma
ției Recolta București și două intilniri 
in (ară.

va
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