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După cum 

tul Agenției TASS pentru problemele 
științifice, la 7 ianuarie prima pla
netă artificială a sistemului solar s-a 
stabilit pe orbita ei.

De la 2 ianuarie ora 20, ora Mos
covei, clipa istorică în care a fost 
lansată, racheta cosmică sovietică a 
parcurs în spațiul interplanetar <o 
cale de 14.500.000 kilometri și s-a în
depărtat de Pămînt cu aproape un 
milion kilometri. Această din urmă 
cifră va crește cu o viteză colosală, 
întrucît Pămîntul și planeta artificială 
se îndepărtează una de cealaltă 
cosmos.

Exact peste o săptămînă, la 14 
nttarie, prima planetă artificială 
va atinge periheliul — punctul 
mai apropiat de Soare (146.400.000 
kilometri). In acest moment ea va 
cobîndi viteza maximă de peste 32 
kilometri pe secundă. Ulterior, pe mă
sura apropierii de afeliu (punctul din 
orbită cel mai îndepărtat de Soare), 
viteza va descrește și va fi în medie 
d? 27,750 kilometri pe secundă.

Alomentul pentru lansarea unei ra
chete cosmice sovietice în direcția 
Lunii nu a fost ales la întîmplare. 
In primele zile r.le lunii ianuarie 
Lima se afla intr-unu! din punctele 
cele mai apropiate de Pămînt ale br-

în

ia- 
își 
cel

sale, I a o distanță de 368.000 kilo-' 
Era începutul ultimului pătrat;

bitei 
metri, 
al lunii, cînd Luna intersectează oa
recum drumul pămintului care se' 
mișcă cu o viteză de aproximativ 30, 
km/sec. In felul acesta traiectoria ra-i 
chetei cosmice a coincis aproape în' 
întregime cu direcția rotației Pămin-^ 
tului în jurul Soarelui și s-a impri-< 
mat rachetei o viteză de 30 km/sec,‘ 
mai mare decît cea de-a doua 
cosmică.

Nu a fost întîmplătoare nici 
rea perioadei și direcției de 
Lansarea a fost efectuată cu 
înainte de răsăritul Lunii in est. Di; 
aceeea prin lansarea rachetei spre ești 
ea a dobindit încă o viteză suplimen-' 
tară datorită rotației Pămîntului în' 
jurul axei sale.

Este greu să fii de acord cu păre-^ 
rea unor oameni de știință de peste, 
hotare care afirmă că specialiștii so-' 
vietici nu ar fi ales în mod cu totub 
fericit momentul lansării și că Luna^ 
nouă ar fi o perioadă mai favorabilă.' 
Firește, lansarea 
pătrar al Lunii 
mai cornel exe și 
aceste calcule au 
deplin, 
nu și-^u propus srrcina tfe a realizay 
aselenizarea rachetei, după cum niciy 
americanii nu și-au propus acest lucru.x

viteză^

alege;, 
zbor., 
puțin'

<

raclictei în ultimul^ 
a necw'tat calcule?) 

mai precise. Dar<< 
fost confirmate ne)* 

Oamenii de știință sovietici?) 
u propus sarcina de a realiza^ 

cum

Tovarășului N. S. HRUȘC1OV. 
prim-secretar al Comitetului Central al P.C.U.S., 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Tovarășului K. E. VOROȘ1LOV 
președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA

Cu prilejul lansării cu succes a rachetei cosmice sovietice, care a deve
nit prinsa planetă artificială a sistemului solar, vă felicităm, dragi tovarăși, 
și prin dv. poporul sovietic frate, pe oamenii de știință sovietici, pentru ma
rea victorie dobîndită pe dramul cuceririi cosmosului de către om.

Această măreață realizare, confirmînd încă o dată locul de frunte al 
(Jiniunii Sovietice in știința și tehnica mondială, este un rod al eforturilor 
pașnice, constructive, ale poporului sovietic sub conducerea înțeleaptă a glo
riosului său Partid Comunist.

Inaugurarea erei zborurilor interplanetare de către Uniunea Sovietică, 
prima țară a socialismului victorios, umple de niindrie întreaga omenire pro
gresistă, intărindu-i totodată încrederea că viitorul aparține comunismului.

Poporul român, care a primit cu nețărmurită emoție și bucurie vestea 
acestei înfăptuiri de importanță istorico-mondială, urează poporului sovietic, 
constructor al comunismului, noi și 
a umanității și a păcii.

strălucite succese în slujba progresului,

GHEORGHE 
prim-secretar a.1 

al Partidului

GHEORGfllU-DEJ
Comitetului Central
Muncitoresc Romîn

CH1VU STOICA
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER
președintele Prezidiului Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romîne
--'x 2
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1959—un an de largă dezvoltare, 
a sportului sătesc i

Numeroase sînt cifrele și faptele 
care subliniază în modul cel mai 
convingător uriașa dezvoltare pe care 
sportul a luat-o în satele și comunele 
patriei noastre. In regiuni cum sînt 
Suceava, Oradea, Constanța sau Ti- 
tnișoara există astăzi sute de colec
tive sportive sătești cu o bogată acti
vitate sportivă. In comune ca Poia
na, regiunea Graiova, Stoicănești, re
giunea Pitești, Curcani, regiunea Bucu
rești, Miercurea Nirajuiui, Regiunea 
Autonomă Maghiară și în multe al
tele, sînt sute de membri ai U.C.F.S. 
care activează în nenumărate echipe, 
participă la diferite competiții spor
tive.

Bilanțul realizărilor sportului să
tesc este bogat. El reflectă avîntul 
pe care l-a cunoscut sportul sătesc 
în ultimii ani. Pe acest drum, al ma
rilor succese, trebuie să meargă spor
tul sătesc și în acest an.

1959 este anul care trebuie să mar
cheze o și mai -puternică dezvoltare 
a sportului în satele și comunele 
patriei noastre. In acest an trebuie 
să crească considerabil numărul mem
brilor în U.C.F.S. și pentru aceasta 
colectivele sportive au datoria să or
ganizeze o largă activitate competi- 
țională, în care să angreneze pe cei 
care sînt astăzi membri ai U.C.F.S. 
In același timp trebuie desfășurată o 
intensă muncă de propagandă și a- 
gitație, de popularizare a Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport,_ astfel îneît 
în fiecare sat și comună tinerii co
lectiviști, țărani muncitori sau mun 
citori agricoli să aibă posibilitatea 
de a deveni membri ai U.C.F.S., de 
a practica sportul. Un accent deosebit 
va fi pus în acest an pe consolida
rea organizatorică a colectivelor spor
tive. Succesele realizate de regiuni ca 
Iași, Suceava. Craiova etc. în ac
țiunea de constituire de colective 
sportive nu numai în comune ci chiar 
și în sate, acolo unde condițiile per
mit acest lucru, trebuie sporite î-n a- 
nul acesta. Activiștii sportivi trebuie 
să poposească cît mai mult în aceste 
sate, să ajute tineretul în organizarea 
colectivelor spo'rtive sătești, îiț des-
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fășurarea unei cit mai intense acti
vități sportive de mase. In acest an 
trebuie organizate cit mai multe con-' 
cursuri de casă, întreceri între comu-L 
ne, serbări cîmpenești, spartachiade/ A TT S 1? TP 3 FMI
locale. O excelentă formă de angre-ț z* * Mjfia M fi Lva
nare în activitatea sportivă a tlnere-S , .
tului sătesc s-a dovedit a fi organi-f Conforanța mondială

F__Lraionale care în? a antrenorilor
Pitești, Const an-I Zilele acestea se desfășoară la Atena 
un succes deose-r cea de a doua conferință mondială 
anul trecut tre-la antrenorilor de atletism. La lucră- 
pentru întărirea 7rile acestei importante conferințe iau

zarea Festivalurilor 
regiuni ca Suceava, 
ța etc. au cunoscut 
bit. Experiența din 
bule intens folosită ,. . . ______  __  ____ „ ....__ ___
activității competiționale (lor și pen-S parte cei mai de seamă antrenori din 
tril întărirea bazei materiale. La satef majoritatea țărilor lumii. 
s-au amenajat nenumărate baze soor- " 
live simple fără nici un fel de fon-' r_ , ,. __  __________  ______
duri, numai prin munca voluntară\ federal, si pe Silviu Dumitrescu, 
a tinerilor. In afară de aceasta, f
baza materială a sportului sătesc, 1 ■> A 1? T
a colectivelor din comune s-a îmbo- ( Jt
gățit cu importante cantități de/ _ _ ., „ ___echipament și materiale sportive. Irra-Î ® Echipa masculină a R.P.R.
intea Eecărei ediții a Spartachiadei? pleacă spre Mulhoute Uranța) 
tinerii de la sate și-an confecționat\ !n cursul dimineții de astăzi, echipa 
din resurse locale sute și sute def reprezentativă masculină de baschet a
garnituri de șah, mese de tenis deVd/7z noastre urmează să părăsească pe 
masă, schiuri etc' Iată călea pe caret calea aerului Capitala cu destinația 
trebuie să se meargă de-aci înainte. \Mulhouse (Iranța).

De-aMfel, în acest an există pentruf In această localitate, baschetlndiștii 
mișcarea sportivă de la sate condiții jromini vor intilni simbătă seara forma-I ția reprezentativă a Franței intr-un 

(Continuare in pag. 2f /meci amical.

Atletismul 
din țara noastră are ca reprezentanți 
pe prof. Gh. Timbreșteanu, antrenor

îmi echipei feminine de Baschet Slauia solia 
în tara noastră

Astăzi sosește în Capitală echipa fe
minină de baschet Slavia Solia, pentru 
un turneu în țara noastră. Campioana 
pe anul trecut a R.P. Bulgaria este 
programată să susțină primul meci 
mîine seară la ora 20 în sala Floreas- 
ca, îr.' compania formației noastre cam
pioane, Constructorul. In continuare, 
formația oaspe va evolua la Orașul 
Stalin și Oradea.

Din lotul S'laviei Sofia fac parte cu
noscutele jucătoare Voinova, Gospodi
nova, Cialaskanova, Damianova și Sto-

ianova, care au participat anul trecut 
la campionatele europene die la Lodz. 
Este interesant de remarcat că Slavia 
Sofia va fi din nou, peste puțin timp 
adversara echipei Constructorul, în pri
mul tur al celei dintâi ediții feminine a 
Cupei Campioanelor Europei.UN AN DE LA MOARTEA LUI PETRU GROZA

In Buceai, la Cota
Vacanța școlară de iarnă, cu bucu

riile și veseliile ei 1... La 29 decembrie, 
un grup mare de elevi și eleve din 
Capitală se îndreptau spre Sinaia, 
und: aveau să petreacă minunate 
zile recreative, în pitorescul decor al 
Bucrgilor. Secțiunea de învățămînt 
și cultură a Sfatului popular al Ca- 

lei, în colaborare cu școala spor
tiva de elevi, organiza la cabanele 
de pe înălțimile Sinaiei cea mai 
mare tabără sportivă de iarnă din a- 
cest sezon, pentru cei mai vrednici 
școlari din București.

500 de tineri schiori în așteptarea 
zăpezii...

Tabăra a rost instalată în trei 
„etaje": la hotelul turistic de la cota 
1400, fetele, iar la cabanele cota 
1500 și Vîrful cu Dcr, băieții. Sosi
seră aci reprezentanții școlilar medii 
„N. Bălcescu", „I. L. Caragiale", „Gh. 
Lazăr", „Zoia Kosmodemianskaia", 
„Spiru Haret" și ai școlilor profesio
nale de ucenici „Grivița Roșie" și 
„Constantin David". Printre ei, spor
tivi „consacrați". Unii, componenți 
ai echipelor clubului sportiv școlar, 
ca atleții Petre Astafei, Afanasie Sa
vin, baschetbalistul Nicolae Duțescu, 
voleibalistele Anca și Sanda Dumi
trescu, Nicoleta Aldea și inulți alții.

La sosire, tinerii noștri sportivi ati 
încercat o mică deziluzie : nici urmă 
de zăpadă 1 Ce să-i faci ? Schiurile 
au fost puse la magazie și micile sta
țiuni meteorologice ale cotelor au 
fost luate cu asalt „Ce indică baro
metrele ? Oare sîrrt șanse să avem 
zăpadă în următoarele zilî?.i©e-o să 
se aleagă de programul ndslru în
tocmit cu atita grijă ?“ lată între

bări care frămîntau întregul colectiv, 
dornic să se avînte pe pantele înză
pezite ale munților.

Cîte nu se pst face între timp ?

Dar ce contează aceste mici amă
răciuni cînd te așteaptă și așa un 
program foarte atrăgător. De acest 
lucru au avut grijă conducătorii ta
berei — profesorii C. Stănescu și R. 
Spire :cti. Atenția s-a îndreptat, cum 
era și firesc, către excursii. Pe rînd, 

au fost parcurse trasee din ce în ce 
mai dificile din care n-au fost omi
se puncte ca Stîna Republicii, Vîntu- 
rișul, Piatra Arsă, Peștera, Babele 
și atîtea alte locuri minunate. La în
toarcere. schimbul de impresii, co
mentariile erau în toi și „eroii" 
excursiilor erau priviți cu multă ad

mirație. Printre aceștia, neobosiții tu
riști de la școlile profesionale „Gri
vița Roșie" și „Constantin David", 
Traian Moldoveana, Nicolae Dinuță 
și Gheorghe Jancu sau profesorii de 
educație fizică Angela Filip, Ana Ze- 
linski, Maria Miclea, Dumitru Gîrlea- 
nu, Ștefan Bujor etc., care dădeau 
o niînă de ajutor, ori de cîte ori*se'- 
simțea nevoia.

Serile erau așteptate cu același in
teres, pentru că atunci calitățile ar
tistice ale multora contribuiau la reu

șita șezătorilor, în care jocurile de 
tabără figurau la loc de cinste. Am 
asistat și noi la o asemenea șeză
toare și trebuie să recunoaștem că 
ne-a impresionat inventivitatea „au
torilor", ușurința cu care ei satiri
zau îri versuri lipsurile unora dintre 
tovarășii de vacanță, Conferințele ge

1400...
teme educative, simpozioanele, pregă
tirea formațiilor corale, partidele de 
șah, tenis de masă, vizitarea caste
lului Peleș, toate completau fericit 
programul,' dîndu-ți impresia că lipsa 
zăpezii a fost dată uitării. Și totuși, 
primii fulgi de nea au declanșat un 
entuziasm general.

„Ninge !"...

Vestea ne-a adus-o cel mai mic 
participant la tabără, Alin Sebastian, 
după ce o difuzase însă printre toți 
„locatarii" cotei 1400. Am uitat să 
vă spunem că Alin făcea parte din- 
4r-un lot de elevi de la „elementar", 
care prin rezultate vrednice la învăță
tură — 10 pe toată linia — și fru
moase aptitudini sportive trecuseră cu 
succes „examenul" dispensei de vîrs- 
tă. Venise la noi cu ochii înlăcrimați 
de bucurie, duminică, dis-de-diminea- 
ță, gata echipat pentru schi.

— Nu se putea ca tocmai la pri
ma mea tabără de iarnă să nu fie 
zăpadă 1 — ne spunea.

Și zăpada a căzut, umplînd de fe
ricire inimile tuturora. Păcat însă că 
mai rămăseseră doar cîteva zile de 
tabără. Și așa însă cei 300 de elevi 
folosiseră din plin plăcutele zile de 
vacanță.

La plecare, Alin, mezinul taberei, a 
tinut să ne asigure că pe trimestrul 
II va fi tot întîiul, pentru ca la în
ceputul iui aprilie, în vacanța de pri
măvară, să poată schia în voie tot 
timpul !

— Zăpada ? Nu se poate să nu ți
nă pînă atunci. Prea a venit cu în- 
tîrziere. La drept vorbind ne-a rămas 
datoare.

NEAGOE MARDAN 
J1BERIU STAMA

Ieri, 7 ianuarie, s-a împlinit un 
an de la moartea doctorului Petru 
Groza, eminent om de stat al Repu
blicii Populare Romîne, fiu credin
cios al poporului romîn, luptător de 
frunte pentru înflorirea și propășirea 
patriei noastre, pentru pace și prie
tenie între popoare.

Manifestîndu-se încă în anii regi
mului burghezo-moșieresc ca om po
litic clarvăzător și patriot înflăcărat, 
dr. Petru Groza s-a alăturat din 
toată inima forțelor înaintate din 
țara noastă în frunte cu Partidul 
Comunist Romîn, luptei lor pentru 
eliberarea națională și socială a po
porului, pentru independența țării.

După eliberarea țării, în’ funcția de 
președinte al Consiliului de Miniștri 
și apoi de președinte al Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Populare Romîne, dr. Petru Gro
za și-a închinat toate forțele luptei 
duse de poporul romîn, sub condu
cerea Partidului clasei muncitoare, 
pentru făurirea și întărirea regimului 
democrat-popular, pentru construirea 
Ronrîniei noi, socialiste.

El a militat permanent pentru 
strîngerea legăturilor frățești dintre 
țara noastră și marea Uniune So
vietică, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie cu celelalte țări socialis
te, pentru înfăptuirea politicii Repu
blicii Populare Romîne de pace și 
colaborare internațională.

Oamenii muncii din Republica 
Populară Romînă, în ale căror forțe 
creatoare Petru Groza a avut ne
clintită încredere, păstrează vie a- 
mintirea lui luminoasă și îi cinstesc 
memoria prin noi succese obținute 
sub conducerea Partidului Muncito
resc Romîn, în opera de’ construire 
a socialismului și de apărare a.

-Bacii»
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I. »— înaintările, punctul forte al formațiilor noastre 

din prima categorie
' Nu sc poate trece la organizarea 
activității într-un nou an, fără a se 
ține seama de învățămintele acumu
late de-a lungul celui precedent. Alt
fel, s-ar greși cu siguranță. Acest a- 
devăr este valabil și în activitatea 
sportivă. De aceea, înainte de a ini
ția o discuție pe tema viitoarei ediții 
a campionatului categoriei A de rugbi 
(pe care o vom face într-unul din 
numerele viitoare), vom respecta și 
noi acest principiu și în rîndurile 
care urmează ne vom ocupa de 
campionatul de rugbi, ediția 1958.

Punctul de plecare în observațiile 
noastre îl constituie faptul că anul 
trecut am asistat la una din cele mai 
dramatice ediții ale campionatului de 
rugbi din ultimii 10 ani 1 Intr-ade
văr...

UN CAMPION CUNOSCUT ABIA 
IN ULTIMA ETAPA

Acei care au urmărit, etapă de e- 
tapă, acest campionat, își amintesc, 
desigur, că atit problema campiona
tului, cît și aceea a echipelor sus
ceptibile să retrogradeze au stat sub 
semnul incertitudinii pînă la consu
marea ultimelor întîlniri. C.F.R. Gri- 
vița Roșie, se știe, a cîștigat campio
natul numai prin faptul că a între
cut pe Dinamo (a doua clasată) cu 
5—0, în timp ce aceasta a cîștigat în 
retur doar cu... 5—3 (la sfîrșitul în
trecerii ambele echipe se aflau la e- 
galitate de puncte). In același timp, 
la periferia clasamentului, lupta pen
tru evitarea zonei primejdioase a 
„lanternei roșii" angajase, la un mo
ment dat, nu mai puțin de cinci e- 
chipe (C.S.U. Buc., C.S.A. Ploești, 
Rapid, C.S.M.S. Iași și chiar Progre
sul), situația nefiind limpezită decît 
în penultima etapă. Totodată, la mij
locul clasamentului, echipele — egale 
ca valoare— își schimbau permanent 
locul.

REZULTATE CARE AU ANULAT 
IERARHIA VALORILOR TEORETICE

Surprizele s-au ținut lanț anul tre
cut, și au răsturnat foarte multe 
calcule. Echipele, favorite indiscuta
bile au fost nevoite să plece steagul 
și, implicit, să piardă puncte prețioa
se în fața celor cu mai puțină expe
riență. E suficient să amintim rezul
tatele „surpriză" (C.S.U.B. — Con
structorul 9—6, C. S. M. S. Iași — 
C.C.A. 9—9, Rapid — C.S.M.S. Iași. 
0—5, Constructorul — Știința Timi
șoara 10—12, Știința Timișoara — 
C.C.A. 0—0, Constructorul — C.S.A. 
Ploești 6-6), ca și rezultatele foarte 
strînse între echipe teoretic mult dife
rențiate ca valoare (Dinamo — Rapid 
3—0, C.S.U.B. — C.C.A. 0—3, Pro
gresul — C.F.R, Grivița Roșie 5—6, 
C.S.M.S. Iași — Dinamo 0—3, Ra
pid — Dinamo 3—6). Toate aceste 
rezultate ne lasă să întrevedem că e- 
diția 1959 a campionatului de rugbi 
va li și mai palpitantă, să nu uităm 
că a devenit și mai accentuată echi
librarea forțelor, și că noile promo
vate aduc în întrecere un suflu nou, 
de tinerețe și vigoare.

ÎNAINTĂRILE au D-3CIS 
REZULTATUL..

Ne vom ocupa acum de evoluția 
celor 10 echipe în campionatul anului 
1958, oprindu-ne mai întîi asupra jo
cului înaintărilor... In general, echi
pele noastre au marcat progrese în 
jocul acestui compartiment, victoriile 
fiind decise de cele mai multe ori 
de modul în care s-au comportat îna-

1959—un an de largă dezvoltare
a sportului sătesc

(Urmare din pag. 1)

superioare care trebuie folosite pen
tru realizarea unor succese cît mai 
mari. Se gâ■ acum la sate un 
marc numii.” dc instructori sportivi, 
pe t? 1.000 de învățători (care pre- 
dui educația fizică) au fost insitruiți 
î.i anul ce a trecut, există colective 
sportive mai puternice în cadrul că
it :a a?.: 'e.iză un mare număr de 
membri r.i U.C.F.S.

< ir.’î te, . . ț.iniile centrale au im- 
p.:, ..ița lor și ele contribuie efectiv 
l i dcr/joltarecț. sportului sătesc. Dar, 
realizarea unor, noi și importante suc
cese în spottițl sătesc este condițio
nali în prunul, rînd de munca aotiyiș-

Mircea Rusa (C.F.R.) este unul din înaintașii noștri care participă 
adesea ta acțiunile de cimp ale echipei sale. Iată-l aici {urmărit de lonescu 
și Iordăchescu) scăpind din placajul lui Doruțiu. Fază din meciul C.F.R.- 
Dinamo 5—0.

intașii. Nu este un secret pentru ni
meni că în decursul ultimilor am 
(mai ales) — plecînd de la aptitu
dinile și calitățile fizice înnăscute ale 
rugbiștilor noștri — antrenorii au 
pus un mult mai mare accent pe pre
gătirea înaintașilor socotind că a- 
ceștia decid, de cele mai multe ori, 
victoria. Și ei nu s-au înșelat pentru că 
în campionat „duelurile" înaintașilor 
au determinat de cele mai multe ori, 
rezultatul final. S-a ajuns la situa
ția aproape generală, după care o 
înaintare grea și cît de cît raoma, să 
fie întotdeauna capabilă să mențină 
un avantaj luat la început, fie chiar 
minim. Să însemne oare aceasta că 
înaintările noastre au 'tins "e”t''c,iH- 
nea ? Să fi ajuns ele la apogeul cu
noașterii tuturor elementelor u i-.i- 
nică și tactică? Bineînțeles că nu ! 
Explicația succeselor rezidă mai ales, 
în insuficiențele pe care le mai mani
festă în joc- iimile noastre de trei- 
sferturi.

Spuneam mai înainte că înaintările 
noastre au corespuns în general. In
tr-adevăr, toate cele 10 pachete de 
înaintași au fost superioare trei- 
sferturilor în anul care a trecut. In 
mod deosebit vom reține jocul înain
tării echipelor C.F.R. GRIVIȚA RO
ȘIE ( Pîrcălăbescu, Soculescu, Cotter, 
Stoenescu, Mlădiu. Moraru, Rusu, 
Picii); DINAMO (Sebe, Iordăchescu, 
Aldea’ Doruțiu, Mazilii. Zlătoianu, 
Graur, Petrache); CONSTRUCTORUL: 
(Chiosea, Grigorescu, Rădulescu. Pos- 
moșanu, Mehedinți, Niculescu, Iliescu, 
Sto’ian). Aceste înaintări grele (peste 
650 kg) au dovedit nu numai o mare 
forță, ci și o bună mobilitate, o mare 
putere de repliaj, ceea ce a permis 
înaintașilor să dubleze liniile de trei- 
sferturi și să participe de multe ori, 
direct la acțiunile de atac. In acest 
fel, în numeroase situații, înaintașii 
acestor echipe au stăvilit atacurile 
adverse, fiind un- factor activ în rea
lizarea victoriilor.

Înaintări destul de grele au pre
zentat și echipei? Progresul (Labo, 
Epureanu, Vicol, Făgărășanu, Patru- 
bani, Paloșanu, Ciobanu, Dumitrescu), 
C.C.A. (în ultima perioadă cu for
mația : Marțea, Căpușan, Dan-ciu,
Barbu, Blăgescu, Enache, Oprescu, 
St. Constantin) și Știința Timișoara 
(Staicu, Madincea, Petrescu, Egler, 
Ceiea, Bran, Moga, Cumpănaș). Dacă 
ele au corespuns din punct de ve
dere al greutății și forței în grăme
zile ordonate (mai ales grămada Pro- 

ti-l-or din colectivele sportive, de fe
lul cum aceștia vor ști să folosească 
condițiile create și sprijinul intens 
pe care organele politice și de stat 
îl acordă permanent mișcării sporti
ve. Inițiativa locală este, de aseme
nea, neapărat necesară în obținerea 
succeselor. I.a sate pot fi organizate 
concursuri turistice, activități atractiv- 
recreative. jocuri sportive, concursuri 
specifice regiunilor respective etc.

Obiectivele sportului sătesc pe anul 
în curs reprezintă calea spre o și 
mai largă dezvoltare a activității 
sportive din sate și comune. Acti
viștii sportivi din colectivele sătești, 
din consiliile raionale și regionale 
au datoria să muncească cu toate for
țele tor pentru ca în fiecare sat, în 
fiecaire comună, sportul să cunoască 
o și mai mare înflorire în acest an.

d. g.

(Foto I. Mihăică) 
greșului, care. cîntărea peste 750 kg.) 
nu la fel de bine s-au comportat ele 
în jocul de cîmp. Insuficientele cali
tăți fizice au făcut ca înaintașii a- 
cestor echipe să nu poată tace față 
întotdeauna unui joc susținut în ritm 
rapid, cu atacuri pe linia de trei- 
sferturi.

O comportare bună au avut echipe
le noastre în jocul la margine. Fie
care echipă a pregătit 2—3 prinzători 
buni, care au dat naștere unor „due
luri" spectaculoase. Am reținut în 
special jocul constructiv al unor ju
cători înabi: Graur, Doruțiu, Posmo- 
șanu, Mehedinți, Stoenescu, Rusu, Pa
loșanu, Ciobanu, Ceiea, Drobotă 
etc. Din păcate, nu întotdeauna ba
loanele cîștigate în tușă au fost des
chise cu repeziciune liniei de trei- 
sferturi, multe din ele pierzîndit-se 
în inutile „lupte" de înaintași.

Talonajui a fost în general defec
tuos (cu excepția poate a celui prac
ticat de Iordăchescu, Căpușan, Epu
reanu, Lazarovici), mai ales prin 
încetineala sa. Dar despre această 
problemă ne vom ocupa cu altă o- 
cazie.

D. CALIMACHI 
T. STAMA

Înaintea ultimei runde

Doi lideri iu campionatul de șah al Capitalei
Crnipiomul de șah al Capitalei va 

fi cunoscut numai după u'tima rundă. 
Intr-adevăr, rezultatele îr.tîlnirilor de 
marți — cînd s-a desfășurat penul
tima rundă — a.u adus în fruntea 
clasamentului doi jucători la egali- 
t te de puncte : Gavrilă I și Ciocî tea. 
In ajun, amîildoi cîștigas'.ră partidele 
lor întrerupte sau rămase în suspen
sie, primul la M. Rădulescu și Pușeașu, 
iar -'el de al d? lea la Țucă. Marți, 
în timp ce Gavriiă I făcea remiză cu 
N’-tht, Ciocîltea cîștiga un punct în 
fața lui Urseanu. Cei doi lideri au 
acum fiecare cîte 11 puncte (din 14 
pos b le), ceea ce reprezintă un pro
centaj de aproape 80 la sută! Dacă 
egalit tea va fi păstfrtă și după ul
tima zi de joc sau vom avea un sin
gur cîștigător, ne vor da răspuns vi
neri partidele decisive Gavrilă I— 
Georgescu și Gavriiă II—Ciocîltea.

O altă consecință a rundei de marți: 
Urseanu a rămas cu 8*/2 puncte, pier
zind și șansa de a mai realiza norma 
de maestru (fixată la 10 puncte) 
ca și Pavlov care aseară n-a reușit

IHI H P II § M
alergările de trap de dumi

nica
Reuniunea <Se trap de duminică 11 ia

nuarie 1959 cuprinde 9 alergări. dintre 
care iese in evidență Premiul Alexan
dria ’ i car participă 9 conourențl.

Oi dt ea triplă va funcționa în aler
gările a 4-a șl a 7-a. i-ariui aus.-.u.-e 
începe cu alergarea a 3-a de la suma de 
3034 lei.
I. Pr. Aiuaradia, 1700 Hangița (Strijlnluc) 

1740 Răboj (Ciobanu) 1760 Blam (Vasiie 
Gh.) I.icuriei (Angliei), 1780 Alior (Gui
nea), Adriatica (Koclș), 1800 Ionela (To- 
deraș) Lotiea (Bonțol Gh.).

II. Pr. Afumați, 1700 Graba (Sima St), 
17210 Sonata (Bonțoi V.), Călin (Oană), 
Sighișoara (Radu D.), 1760 Vila (Dinu 
Tr.). Rovina (Savu N.).

III. Pr. Arciz, 1700 Orient (Szabo A.), 
Pir joi (Voronin), Fenomen (Crainic Tr.), 
1720 Adrian (Vasiie Gh.), viola (Nlc. 
Gh.), 1740 Elegant (Ghinea), Lupa (Bon
țoi V.).

IV. Pr. Arghița, 1700 Radovan (Borles- 
cu), Alvița (Pașcă), Harpvz (Ghinea),

Veste bună pentru sportivi

Un oaspe care trebuie să sosească 
in toată tara: ZĂPADA

Ambianța veritabilei zile de primă
vară de ieri dimineață nu a creat un 
cadru potrivit interviului pe care i 
l-am luat tov. N’. Topor, director ad
junct științific al Institutului Meteo
rologic. Gîr.'diți-vă deci, că în timp 
ce soarele ne zîmbea darnic la fe
reastra biroului, noi puneam... iarna 
la ca’e, anticipînd pe baza calculelor 
științifice... troiene de zăpadă și pîrtii 
de nea atit de mult așteptate de iu
bitorii sporturilor de iarnă. Dar mai 
bine să intrăm direct în subiect.

— Ce vești să le aducem sportivilor, 
tovarășe Topor ? Vom' asista în luna 
ianuarie la... meciuri de fotbal sau 
la concursuri de schi ?

— Vești bune pentru amatorii spor
turilor de iarnă, iar de la fotbal să 
vă luafi gindul... pînă la primăvară! 
In momentul de față, in munți ninge, 
straturile de zăpadă atlngind in ul
timele zile intre 10 și 25 de centime
tri. Cea mai mare zăpadă a căzut 
pi/i« acum in munții Făgăraș și Apu
seni. La ora aceasta (ieri ora 10 di
mineață n.n.) ninge în munții din 
partea de vest a țării. Tinerii care 
se vor întrece in cadrul Spartachiadei 
de iarnă, vor putea astfel practica 
sporturile de iarnă, deoarece ză
padă vom avea suficientă.

In Capitală, ninsoarea este aștep-

Patinatorii ae viteză în preajma 

unui important concurs internațion.
intrecerile finale ale campionatului 

republican de patinaj viteză, desfă
șurate de curînd pe lacul Ciucaș din 
Tușnad, au constituit și un criterii; 
de' selecționare a lotului republican. 
Pentru formarea echipei, care ne va 
reprezenta la apropiatul concurs in
ternațional de la Alma Ata, erau vi 
zați patinatorii: Z. Szekely, Gh. Ka- 
tona, St. Csato, V. Curt. V. Bulat. 
V. Oprea, E. Papuc, T. Sarea. Mag
dalena Udrea și Eva Farcaș. Deși au 
evoluat pe o gheață destul de moale 
și cu asperități, aceștia au arătat to
tuși — cu mici excepții — o pregă- 

să salveze finalul partidei întrerupte 
cu Țucă. In onice caz, între P-avlov (care 
întîlnește pe Olteanu) și Urseanu (cu 
Rotarii) se va decide deținătorul lo
cului III în turneu, mai ales că Ga
vrilă II, învins de Georgescu, și-a 
micșorat simțitor șansele de a Ji se 
alătura, rămînî'nd în urmă cu o ju
mătate de punct.

Alte rezultate ale rundei a 14-a : 
Rotam—Menas 0-1, Botez'—Olteanu 
1-0, Pușcașii.—Kapuscinski 1/2-,/2.

Aseară s-au jucat întreruptele: Stan- 
citi — Botez 0-1, Țucă — Kapuscinski 
</2—'/2, Rădulescu—Stanciu ‘/2—'A, 
Pavlov—Țucă 0-1.

Iată clasamentul turneului, înaintea 
ultimei runde : Gavrilă I și Ciocilitea 
lî, Pavlov și Urseanu 8‘/2, Gavrilă 
II 8, Pușcașii 7' ., Georgescu și Stan- 
ciu 7, Rotaru, Botez și Nacht 6l/2, 
Kapuscinski, Țucă și Menas 6, Ră
dulescu 4*/2, Olteanu l'/2.

rd. v

.1720 Firav (Dinu Tr.), Vinovat (Savu N,.), 
Xenofilii II (Olte?nu), 174'0 Haroov (Cio
bii n-u), Ful vi.a (Ichim).

V. Pr. Arniaș, 1700 Sînzl.na (Olteanu), 
Fia vina (Oană), 1720 Castan (Vasiie Gh.). 
1740 Minciuna (Tigăerui 1730 Hermină 
(Mihăilescu), Ifamefal (Crainic Tr.), Bal
tag (Avram).

VI. Pr. Avânți K., 1700 Olteț II (Ște- 
fănescu), 1720 Herța (Radu C.), Demon 
(Solcan), Teofana (Ghinea) 1740 Rosa 
(Marcu), 1760 Wlnetu (Ciobanu).

VII. Pr. Alexandria, 1700 Sita (Ștefii- 
nescu). Verona (Crainic), Pamfll (Avram), 
1720 Morala (Brailovschi), Bega (Mărcii), 
Egoist (Ghinea), 1740 Tic (Szabo I.), Paf 
(Tigăeru), Calitian II (Strijiniuc).

VIII. Pr. Apahida, 1700 Oltean (Teofil), 
Ceaglău (Cigăreaniu.). 1720 Oravlța (Ți- 
găeru), Hoțu (Moldovan), 1740 Novac 
(Mihăilescu), i76O Sena (Ichim), Chios- 
tec (Brailov).

IX. Pr. .Arini, 1700 Havara (Teofil) 
Gluma (Koclș), 172» Hrisov (Mardars}, 
Delicioasa (Dinu Tr.), Garoafa (Toderaș), 
.1740 Vulcan (Mihăilescu) 1760 Hopușor 
(COStea Cr.), 

tată din oră in ară, iar pină la sfîr
șitul săptăminii vom avea zăpadă in 
toată țara, așa incit sportivii vor 
avea un bogat sezon de sporturi de 
iarnă. In momentul de față tempera
tura este simțitor in scădere. Azi 
noapte (ieri noapte n.n.) s-a înregis
trat la Intorsura Buzăului tempera
tura cea mai scăzută din iarna aceasta, 
adică minus 18 grade. Clima cea mai 
rece este in prezent la Miercurea Ciuc. 
Cu toate acestea nu vom avea o iarna 
grea. Sfîrșitul lunii ianuarie ș: înce
putul lui februarie va fi geros, iar in 
toată iarna (care va ține aproximativ 
două luni) vom avea pat-:t perioade 
geroase ,asortate", ca să spun așa, cu 
intervale de moină. Comunicați deci 
cititorilor ziarului „SPORTUL POPU
LAR" că vor avea prilejul să vadă în 
acest timp suficiente sporturi de iarnă. 
Iar sportivii, desigur, vor avea prilejul 
să înregistreze noi performanțe.

I-am mulțumit tovarășului N. Topor 
pentru răspunsurile sale și cînd am ieșit 
în stradă în drum spre redacție, — deși 
soarele zîmbea la fel de... fotogenic a 
și înainte — mi-am ridicat ir.st nctiv 
gulerul la palton. Brrr 1 Era și firesc, 
după nu interviu cu mi... asemenea 
subiect 1

T. DUMITRAN

tire destul de bună, ceea ce dove
dește că au fost respectate recoman
dările făcute de farul de specialitate 
cu privire la antrenamentul patina
torilor în timpul verii și în perioada 
următoare.

In timpul care a mai rămas pinii la 
competiția de la Alma Ata (la care 
și-au anunțat participarea, și sportivii 
din R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Polonă și bine
înțeles, patinatorii sovietici), repre-. 
zentanții noștri se vor pregăti intens, 
după un plan individual alcătuit po
trivit indicațiilor colectivului de an
trenori. Prin aceste antrenamente se 
urmărește îmbunătățirea alergării în 
linie dreaptă, tehnica luării turnantei 
și perfecționarea startului.

Antrenorul federal ]on Craioveanu, 
care i-a urmărit pe selecționabili la 
Tușnad, ne-a spus următoarele în 
legătură cu conclusul de la Alma A;ta 
și posibilitățile sportivilor noștri :

„Vom avea de înfruntat adverr 
rutinați, cu o bogată experiență 
■ternațională. Sînt convins însă ca 
reprezentanții noștri vor continua 
tradiția corectării recordurilor P.P.R., 
statornicită de cîțiva ani la această 
competi*^ internațională. S-ar putea 
— de-altfel — să fim martorii unor 
noi recorduri republicane chiar cele 
două concursuri de verificare care vor 
fi organizate la Miercurea Cine, pînă 
la plecarea la Alma Ata. Titus Sarea, 
Gh. Katona, Zoltan Szekelv, Eva Far
caș si Magdalena Udrea sînt în mare 
formă".

Tr. I.

La Sighișoara

Azi încep jocurile seriei 
a doua a categoriei B 
la hochei pe gheață

SIGHIȘOARA 7 (prin telefon). 
Jocurile categoriei B de hochei pe 
gheață, seria a Il-a, încep joi 
după următorul program:

Joi: Steagul roșu Or. Stalin — 
TARO.M București și Nicovala Si
ghișoara — Harghita M. Ciuc.

Vineri: Nicovala — TAROAî și 
Steagul roșu — Harghita.

S-Îmbăta: TAROM — Harghita și 
Nicovala — Steagul roșii.

Returul se va desfășura în zilele 
de 11, 12 și 13 ianuarie.

TURJAN, corespondent j

„Cupa Recolta44 
la atletism

Clubul .sportiv Recolta organizează, 
sîmbătâ’ - după-amiază un concurs atle
tic, deschis tuturor atleților juni^- 6'm 
Capitală. întrecerile vor avea loc n 
sala Floreta II, începînd de ta ora ia.



Să începem cu juniorii!
Problema este foarte delicată. 

Tocmai de aceea consider bine ve
nită organizarea acestei discuții pu
blice. menită să ajute- federația de 
specialitate să ia măsurile corespun
zătoare în vederea asigurării unei 
continue creșteri calitative atît a 
handbalului în 11, cit și a handba
lului în 7.

Discutând pe această temă, un lu
cru trebuie să fie clar de la început:

Mâine, sâmbătă și duminică, 
meciuri de handbal hi 7
Programul viitoarelor întreceri din 

cadrul lazei orășenești București a 
campionatului republican de handbal 
în 7 cuprinde jocuri interesante, care 
vor aduce clarificări atît în clasa
mentul seriei feminine, cît și în lupta 
pentru locurile 5—8, la care iau par
te echipele CCA, Clubul sportiv șco
lar Acvila și Politehnica.

Aîine, în sala Floreasca se vor 
disputa următoarele meciuri : 16.00:
Acvila—CCA (masculin); 17,10: Clu
bul sportiv școlar—Politehnica (mas
culin) ; 18,20: CSI 1—Constructorul
(feminin); 19,10: Cetatea Bucur—O- 
lirvp'a (feminin); 20,00: CSU—Ra
pid (masculin).

situația de compromis existentă as
tăzi în handbalul nostru nu mai 
poate dura, pentru că ea nu servește 
cu nimic progresului celor două 
jocuri. A devenit limpede că hand
balul în 11 și cel în 7 sînt două 
jocuri sportive diferite, cu caracte
risticile lor și care pretind, firește, 
o specializare aparte.

Felul în care este organizată acti
vitatea aoestor două sporturi în țara 

_ noastră poate fi considerat nesatis- 
I făcător, mai ales pentru că el 
i defavorizează într-o oarecare măsură 
handbalul în 7, sport care cunoaște 
o din ce în ce mai largă răspîndire 
în rîndurile tineretului. Apare clară 
necesitatea unei mai distincte sepa
rări, în sensul că trebuie depuse 
eforturi, chiar pe plan centrai, pen
tru a se putea începe specializarea 
jucătorilor și, apoi, a echipelor.

Acțiunea trebuie însă pregătită cu 
atenție. Cred că nu ar fi bine să se 
forțeze prea mult nota în această 
direcție. Există astăzi în țara noa
stră centre (Sibiu, Reșița, Sighișoa
ra, Mediaș, Agnita) unde handbalul 
în 11 cete larg răspîndii, unde acest 
joc sportiv se bucură de o veche 
tradiție. In schimb, sînt alte centre 
unde handbalul în 7 se bucură de pe 
acum de o frumoasă apreciere, cum 
este cazul orașelor București și Tg. 
Mureș, acesta din urmă mai mut 
în ce privește echipele feminine. Deci,

fără a însemna obligativitate, ar fi 
posibil ca prin acțiuni concrete să se 
sprijine la început această separare.

Unde ar putea federația să inter
vină mai energic ar fi în competi
țiile rezervate juniorilor. Nu mai 
este pentru nimeni un secret faptul 
că handbalul în 7 capătă tot mai 
multe adeziuni din partea tineretu
lui. Cauzele sînt multiple și nu 
este cazul să le discutăm aici. Ceri 
este, însă, că handbalul în 7 a cu- 
nosout în ultima vreme o răspîndi
re foarte rapidă, în special printre 
juniori. Ce poate fi mai concludent 
în această privință decît succesul de 
care se bucură întrecerile de hand
bal în 7 organizate pentru juniori, 
cum este cazul cupei „Sportul Popu
lar"?

Revenind la ideea separării și, deci, 
a specializării la vîrsta juniorilor, 
consider că aceasta esie prima 
acțiune ce trebuie întreprinsă. Sepa- 
rînd competitii'e rezervate juniorilor 
va apare necesitatea specializării. 
Apoi, cu timpul, echipele vor primi 
cadre de jucători gata formați spe
cializați fie in handbalul în 11, fie 
în cel în 7. Procedindu-se in felul 
acesta se va putea face un prim 
pas spre separarea acestor două 
jocuri sportive, spre consolidarea ac
tivității lor.

EUGEN TROFIN 
antrenor de handbal

La sfîrșit de sezon fotbalist*?

VII. — Cîteva aspecte 
ale pregătirii teoretice

a antrenorilor și fotbaliștilor

Programul de sîmbătă: ora 16,00: 
CCA. Politehnica (niascnlin); 17.10: 
Acvila—Clubul sportiv școlar (mascu
lin) ; 18,20 : Cetatea Bucur—Rapid 
"Aminin); 19,10 CSU—Olimpia (fe

lin) ; 20,00: Titanii—CSU (mas
culin).

Duminică : ora 16,30 : Acvila—Po
litehnica (masculin); 17,40: CCA— 
Clubul sportiv școlar (masmlinî; 
18,50: Olimpia—Constructorul (.femi

nin) ; 19,40: Rapid—CSU (teminin); 
20,30: Titanii—Rapid (masculin).

Campionatul republican de handbal în 7
LA BUCUREȘTI

Clasamente după etapele de sîmbătă 
și duminică:

MASCULIN SERIA I
1. Dinamo
2. C-S U.
3. Rapid
4. C.C.A.

6 3 0 3 121:113
6303 113:124
6 10 5 105:15-0

5. Constructorul

1
SERIA A 11 a

Titanii 6411 111:100 9
2. C. S. Școlar 6402 142:124 8
3. Politehnica 6213 130:131 5
4. Acvila 6 10 5 112:146 2

FEMININ
1. Olimpia 5 5 0 0 46:21 10
2. Cetatea Bucur 6 4 C 2 50:35 8
3. C.S.U. 5302 63:45 6
4. Rapid 5203 45:49 4

6006 L7:81 0

ț Duminică se inaugurează 
isezonul competițional !a schi

& /

. ...jir

Elisaoeta Suciu trece cu siguranță priiitr-o „poartă"
(foto D. Stănculescu)

T ÎNTRECERILE de 
/ In cea de a treia 
1 natului republican 
/ s-au înregistrat următoarele rezultate: 
j grupa 1: Prahova 1 Mal—Petrolul Ra- 
C fiuăria 6 37—32 (18—17); Petrolul
5 Rafinăria 1 A-Rapid regiunea Ploești 
C 22—35 (11—16): grw/ia a H-a: Petrolul 
I Rafinăria 3 — Petrolul Rafinăria 1 B 
\ 27—27 (10—6); Voința—Poiana Cîm- 
} piua 27—39 (13—20). Petrolul Plo- 
T ești-Ceamuri Scăieni 42—13 (23—6).

Se remarcă o simțitoare creștere a ni- 
'' velului tehnic, al echipelor participante.
3 M. BEDROSIAN
j corespondent regional
C ...ȘI DE LÂ ORAȘUL STALIN 
5 La Orașul Stalin, în cca de a treia 
y etapă a fazei orășenești au fost înre- 
/ gistrate următoarele rezultate: feminin: 
% Luceafărul Orașul Stalin-Flamura ro- 
f ș:e Sibiu 5—20 (3—9); Gloria Siglii-
4 șoara-Record Mediaș 17-3 (10-1);
/ Tractorul Orașul Stalin-Măgura Cod-
5 lei 11—5 (7—2); masculin: Politeh- 
/ nica Orașul Stal.n-Recolta Hălchiu 
1 21 —19 (11—9); Voința Sighișoara- 

C U.S.A. Orașul Stalin 6—0 prin ne- 
S prezentare; Dinamo Orașul Staiin-Chi 
€ ma Făgăraș 18—17 (7—8). In cla- 
i sament primele trei locuri sînt ocu- 
C pale la fete de: Gloria Sighișoara (6 
/ p.), Flamura roșie Sibiu (4 p.), Trac- 
î torul Orașul Stalin (4 p.), iar la bă- 
/ ieți de: Dinamo Orașul Stalin (6 p.); 
î Chimia Făgăraș (4 p.) și Politeh- 
/ nica Orașul Stalin (4p.).
) GH. MAZG4REANU
y corespondent regional

LA PLOEȘTI... 
etapă a campio- 

de handbal în 7

încheiem retrospecțiunile noastre asu
pra sezonului fotbalistic de toamnă cu 
observațiuni privind pregătirea teo
retică a antrenorilor și jucătorilor. 
Importanța unei asemenea pregătiri 
este îndeajuns de bine cunoscută, ast
fel că nu vom insista asupra ci. Ne 
vom opri însă, mai mult, asupra cî- 
torva aspecte mai importante des
prinse din activitatea în această di
recție a antrenorilo.r și fotbaliștilor 
noștri. ,

In general, la antrenori — cu mult 
mai evident dccît la jucători — c- 
xistă o preocupare pentru pregătirea 
lor teoretică, pentru ridicarea — ab
solut necesară — a nivelului lor pro
fesional. E și firesc acest lucru. 
Un antrenor nu se poate bizui în ac
tivitatea lui pe cunoștințele care i-au 
rămas de pe timpul cînd era jucător, 
ci are nevoie de un bagaj mereu îm
bogățit și perfecționat pentru a-și 
putea îndeplini cu succes misiunea. 
Sînt numeroși antrenorii (C. Teașcă, 
I. Lupaș, C. Braun Ilie Oană, Fr. 
Ronay, S. Ploeșteanu și alții) care 
studiază cu mult zel problemele cul
turii fizice și sportului, răsfoiesc 
presa străină de specialitate și caută 
să-și îmbogățească bagajul de ,'u- 
noștințe teoretice cu noutățile meto
dicei tehnice și tactice ale fotbalului 
din alte țări. De asemenea, în planu
rile lor de antrenament sînt incluse 
mijloace pentru îmbunătățirea pregă
tirii teoretice a fotbaliștilor.

Discuțiile purtate de antrenori do
vedesc un nivel teoretic ridicat. 
Am remarcat însă, o anumită tendință 
spre teoretizarea exagerată, ruptă de 
realitate. Acum doi ani. de pildă, re
vista „Fotbal" a inițiat o anchetă in
titulată „Echilibrul valoric intre atac 
și apărare". Fără discuție, o teală 
interesantă și de actualitate in fot
balul nostru, menită să ducă la con
cluzii privind modul cel mai bun dc 
așezare pe teren a jucătorilor, preci
zarea unei metode de joc. Dar, nu dc 
puține ori unii antrenori s-au pier
dut îrl teoretizări uneori în adevărate 
„filozofări" fotbalistice, care deschi
deau o prăpastie între ceea ce scriau 
și ceea ce făceau în realitate la echi
pele- lor. Se pierdea din vedere rea
litatea fotbalului nostru: ' lipsurile 
sale evidente la capitolele tehnică in
dividuală, tactică și gîndire tactică, 
calități fizice și morale, adică baza 
care în mod normal asigură dezvol
tarea unui fotbal avansat.

Nu sîntem împotriva discuțiilor. 
Dimpotrivă, ziarul nostru le stimu
lează publicînd articole care tratează 
diferitele probleme ale fotbalului nos
tru, așa cum le exprimă activitatea 
practică. Oferim coloanele ziaruhu . 
nostru discuțiilor constructive,’ menite 
să contribuie la rezolvarea principa
lelor probleme. Dar sîntem catego
rie împotriva discuțiilor abstracte, 
rupte de realitate, dc practică.

Ce poate fi mai util, dc pildă, decît 
o discuție in jurul celor văzute și 
constatate de un antrenor intr-un

Dar, acest lucru nu se întîmpiă decît 
sporadic și într-un cadru restrîns. 
Rareori ani întîlnit un antrenor sau 
un tehnician care însoțind o echipă 
peste hotare să fi scris apoi măcar 
un articol despre noutățile tehnice 
remarcate. Nici pe plan intern nu în- 
tîlnim asemenea inițiative, foarte, ne
cesare în fotbalul nostru. Antrenorii 
nu par a fi adepții schimbului ue 
experiență, al împărtășirii experienței 
proprii, ai generalizării metodelor 
lucru sau învățămintelor trase dm- 
tr-un joc sau turneu. Este și vina cole
giului central de antrenori din ca
drul federației, care nu urmărește 
realizarea unui obiectiv atît de im
portant creînd chiar obligativitare 
pentru antrenori. El se mulțumește 
cu cele cîteva referate sporadice care 
rămîn în dosare, lipsind pe antrenorii 
din țară de material documentar io:-- 
te prețios pentru activitatea lor. <'o- 
legiut central nu folosește nici publi
cațiile de specialitate pc care lc are 
la dispoziție din străinătate (Sovieț- 
chi Sport, Sportivnîie igrî"-U.R.S.S., 
Nepsport și Labdarugas-R. P. Un
gară, Neues Fussball Woche-R.D.G., 
etc. pentru a da antrenorilor mate
rialele utile.

De asemenea, reproșăm antrenorilor 
gradul insuficient de pregătire ’eo- 
retică a jucătorilor pe care-i antre
nează. Este adevărat că planurile lor 
de antrenament conțin orc dc teorie 
și că sînt jucători (putini la număr) 
buni cunoscători ai regulilor de ioc, 
ai arbitrajului sau ai regulilor de 
igienă și viață sportivă (Dungii. Mo- 
troc, Petschovsth: sau Alexandr 's- 
cu). Dar, în general, pre'jă’irea teo
retică a jucătorilor lasă mult de do
rit și aceasta pentru că nu este ur
mărită cu suficientă grijă și perse
verență. Acest lucru trebuie remediat 
printr-o preocupare mai mare si mai 
atentă pentru că. de pildă, cir oaște- 
rea de către jucători a bazei t" : etice 
a tehnicii sau tacticii constituie un 
element esențial în îmbunătățirea pre
gătirii individuale, în însușirea co
lectă a execuțiilor tehnice sad în 
aplicarea temelor tactice. Preocuparea 
pentru pregătirea teoretică a jucăto
rilor trebuie să fie permanentă și să 
abordeze diferite forme: discuții or
ganizate, studiu individual, partici
parea la diferite cursuri de art’enri 
sau arbitri etc.

Grija pentru pregătirea teorco.-ă 
proprie și a jucătorilor trebuie să 
constituie pentru antrenori un obiectiv 
important și permanent.

turneu peste hotare? Intr-o asetnsne.a 
ocazie antrenorii pot afla multe lu
cruri interesante, fie în legătură . u 
metodele de antrenament ale cetiipe-
lor străine (dacă, bine înțeles, au a- 
vut curiozitatea să - asiste la antre

|

I

( In sfîrșit, a nins la munte! Plini 
Nde bucurie, schiorii au și început 
’ coborîrile, grăbiți să se pună cît 
$ mai repede la punct, să se acomo- 
f deze cu zăpada. De-altfel, dumi- 
s nică va avea loc deschiderea ofi- 
C cială a sezonului competițional de 
z schi pe 1959, prin concursul de la 
ț Poiana Stalin.
z La primele întreceri ale sezonu- 
j lui vor participa numeroși schiori 
/ consacrați, dar șj multe „speranțe". 
3 In Postăvar vor avea loc între- 
\ cerile de slalom (2 manșe) pentru 
3 bărbați și femei, iar în Poiana se 

C vor disputa cursele de fond (10 km 
/ pentru bărbați și 3 km pentru fe- 
\ mei).
f Printre competitorii concursului 
A de deschidere se numără: Nic. 
( Pandrea, C. Tăbăraș, Crh. Cristo- 
Jdoveanu, I. Letcă, K. Gohn, M. 
£ Bucur, BHsavera Suciu, Rodica 
zBucur, Edith Horvăth, Ilona Mik- 
S los (la probele alpine), Manole Al- 
zdescu, P. Dinu, C-tin Enache, S. 
,1 Drăguș, Elena Toni, Juliana Simon, 
/ Stefania Botcarii'i, Margareta Fră- 
Jțilă (fond).

namentele lor...), fie în legătură cu 
elemente noi de tehnică și tactică de 
joc. împărtășind cele văzute, anfre- i 
norii pot ajuta la îmbunătățirea cu- ' 
imștințelor tuturor colegilor lor, la ' 
îmbunătățirea muncii de instruire.

9 In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 1 din 4 ianuarie 1959, 
au fost stabilite următoarele premii: 

I Premiul I : 24 varisute cu 11 rezul
tate exacte a cîte 3.176. lei fiecare; 

■■’.••nilul 1 : 290 v.riant' ci P r ■. ui
tate exacte a cîte 315 lei fiecare ; 
Premiul 111 : 2.205 variante cu 9 re- 

I zultate exacte a cîte 62 lei fiecare.
Fond de premii : 304.968 lei.
• Nci avantaje la acordarea pre

miilor Pronoexpres.
La cererea participanților de a se 

găsi o modalitate de a se mări va
loarea premiilor pentru 
a cîștigătorilor, 
a adus o scrie 
concursul Pronoexpres.

Aceste îmbunătățiri intră în vigoa
re începînd cu concursul Pronoexpres 
nr. 2 din 14 ianuarie 1959.

Prin modificările și completările a- 
duse, se menține reportul pînă la 
250.000 lei la oricare din cele 6 ca
tegorii de premii și se mărește în 
mod substanțial valoarea pr<^țp|{jor 
de la majoritatea categoriilor și în

marca masă 
i.S. Loto-Pronosport 
de îmbunătățiri la

Lguonosport

con-

sr . la categoriile a V-a și d 
Vl-a, care alcătuiesc marea masă a 
premiațitor.

Acordîndu-se aceste avantaje, fără 
îndoială, participarea la concursurile 
Pronoexpres se va intensifica datori
tă interesului pe care îl trezesc noile 
în bunătățiri.

După cum se știe, la fiecare
curs, fondul de premii se împarte în 
6 părți egale, cile o parte pentru 
fiecare categorie. Valoarea maximă a 
unui premiu este de: 125.000 lei, la 
categoria I; 100.000 lei la categoria 
Il-a : 75.000 lei la categoria III-a. La 
celelalte categorii valoarea premiilor 
este nelimitata. Valoarea minimă a 
unui premiu este de 10 lei. Numărul 
de premii pe carc-1 poate obține un 
participant este .nelimitat.

In cazul cînd la un concurs nu 
sînt variante cîștigătoare la vreuna

din categorii, fondul categorii respec- ' 
five se reportează pentru concursul 
următor, la aceeași categorie. Repor
tul maxim la oricare din categorii 
este de 250.000 lei.

Valoarea unui premiu de la o ca
tegorie nu poate fi mai mare dccît 
valoarea premiului de la o categorie 
superioară. In acest caz fondurile ca
tegoriilor în cauză se adună și se îm- 
partc în mod egal tuturor variantelor i 
cîștigătoare la categoriile respective.

In nmuiirul de sîmbătă al ziarului I 
,,Sr pcinu'ar" vom revern cu r- ' • 
amănunte de felul cum se vor cal
cula premiile la fiecare categoric.

Concursul Pronoexpres nr. 1
La tragerea din urnii a conctirsu- i 

lui Pronoexpres nr. 1 din 7 ianua
rie. au fost extrase umilitoarele nu- i 
mere :

38 17 8 13 18 32
Numere de rezervă : 48 45
Fond de premii : 741.245 lei.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pronosport.

șiiri
Respectarea calendarului

In consfătuirea de luni cu antre
norii, conducătorii și medicii echipe
lor de fotbal de categorie A, federa
ția a făcut cunoscut calendarul in
tern pentru sezonul de primăvară, cv- 
prinzîr.d datele de disputare ale cam
pionatului republican și Cupei R.P.P. 
Cu același prilej s-a precizat că me
ciurile internaționale intercluburi care 
vor fi perfectate se vor disputa 
mai în cursul săptămînii sau în du
minicile în care sînt programate 
jocuri ale echipei reprezentative. Mă
sura este bună; ea favorizează des
fășurarea cu regularitate a campio
natului, potrivit programului anun
țat. De altfel, reprezentanții echipelor 
de categorie A au cerut în consfătuire 
ca acest program o d-tă alcătuit, să 
fie respectat. Și e bine ca federația 
să-l respecte ținînd semna de faptul 
că el stă la baza planificării muncii 
de instruire a echipelor.

Noutări d’n rîndul echipelor

0 Lotul echipei U.T.A., care nu a 
încetat pregătirile în această perioa
dă, a fost completat cu noi elemente: 
Budai, Merle, Necula și Pîrcălab, ul
timii doi fiind juniori de 17 ani. Fun
dașul Sztics s-a restabilit de pe urma 
unii’ accident și va reintra în primă
vară.

o Două reintrări s-au anunțat si 
lă Dinamo Bacău: Ujvary și I. La- 
zăr.

® Știința Timișoara nu va conta la 
începutul sezonului pe Codreanu, care 
este accidentat din toamnă, in 
schimb, va beneficia dc serviciile lui 
Gîrleanu, Ciiiscscu- a Neacșu, c.arc 
sînt complet restabiliți.



întreaga omenire salută cu entuziasm Să fie neîntîrziat eliberați

zborul rachetei cosmice sovietice
Manolis Glezos

Vestea că Manolis 
idincios al poporului 

f , -»• r •• r- a t f- % fr’cat al luptei împotriva hltlerismultr,
Scrisoarea adresată lui N. S. Hrușciov de Consiliul Păcii din întreaga Indie ,-zviriit m m hisoarea dinineuia , o \Creta de către guvernanții de la

porul sovietic a obținut un nou și £ Atena ne-a umplut s •fletid de indig- 
strălucit succes, care are o însemnă-1111 Manolis Glezos, inf.a- 
tate de neprețuit pentru viitoarele că-ffcal£ț''! luptător pentru libertfte al po- 
lătorii ale omului în spațiul interpla- Iporulm grec, este rostit astazi pe bu- 
netar. Ziarele „New York Post" și (zeIe tnturor °"raemor cinst't* clir* in' 
„New York Journal American** din 5 J 
ianuarie publică sub titluri mari știrea Y 
din Moscova transmisă de agenția As- J 
sociated Press în care se dau date ț 
amănunțite despre zborul rachetei cos- / 
mice. Racheta, se spune în știre, se f 
stabilește pe orbita din jurui Soare- 
lui, ceea ce constituie „cea mai mă- 7 
reață cucerire a spațiului interplane- C 
tar de către om“. Comentatorul știin- j 
țific al agenției Associated Press a-> 
rată că racheta cosmică sovietică și-a / 
îndeplinit misiunea științifică". 4

Corespondenții din Washington ai \ 
ziarului „Wali Street Journal" citează .

Glezos, fiu cre- 
grec, erou neîn-

DELHI 7 (Agerpres). TASS trans
mite :

La 6 ianuarie o delegație a Consi
liului Păcii din întreaga Indie, în 
frunte cu Pandit Sunderlal, președin
tele acestui consiliu, a făcut o vizită 
lui P. K. Ponomarenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în India și a transmis feli
citări poporului sovietic în legătură 
cu lansarea rachetei cosmice care este 
o nouă realizare remarcabilă a știin
ței sovietice.

Delegația a remis de asemenea o 
scrisoare adresată lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

„lngăduiți-ne, excelența voastră, d-le 
Nikita Hrușciov, ca în numele Consi
liului Păcii din întreaga Indie să ne 
alăturăm glasul la glasurile milioane
lor de oameni din țara noastră și din 
toate țările lumii și să vă felicităm 
atît pe dv. personal cît și prin inter
mediul dv. pe oamenii de știință, po-

porul și guvernul Uniunii Sovietice, 
pentru realizarea dv. strălucită: lan
sarea primei planete create de om. 
Prin această victorie remarcabilă ma
rele dv. popor a cucerit din nou întîie- 
tatea, demonstrînd întregii omeniri 
măreața forță pe care știința a dat-o 
lumii. Această forță, folosită în sco
puri pașnice, în conformitate cu poli
tica de pace pe care a promovat-o 
întotdeauna guvernul dv, va putea 
schimba fața pămîntului și va lichida 
pentru totdeauna mizeria și sărăcia*1.

„Este imposibil să nu respecți țara 
care a fost capabilă să trimită 
o rachetă în Lună I"

NEW YORK 7 (Agerpres) TASS 
transmite :

Presa americană continuă să pu
blice comentarii despre lansarea ra
chetei cosmice sovietice, care a deve
nit prima planetă 
inului solfr. Presa

artiticială a siste- 
recunoaște că po-

★

Ștafeta a sosit!
(desen de Șt. Cocioabă)

și tovarășii săi!
treaga lume, care cer cu toată energia 
să'fie pus neîntârziat în libertate. Pro
testez cu toată tăria împotriva arestării 
lui Manolis Glezos. Libertatea nu po t: 
fi pusă în lanțuri. Să f.e eliberați M.- 
noiis Glezos și tovarășii săi 1

★

V. MOGIRDICEA ..
președintele consiliului regional

U.C.F.S. Constanța

★

f Am văzut intr-un zar o fotogra fie cared înfățișează pe Manolis Glezos.
S Are ochi ageri și privirea cutezătoare. Este privirea unui adevărat luptător 
7 pentru libertate, care nu și-a precupețit nimic pentru cauza dreaptă a popor Otu 
igrec. Privirea lui Mano'is Glezos acuză! Ii ccuză pe acei care că’.cind ca 
ș nerușinare in picioare cele mai elemen tare drepturi și libertăți l-au azvirlit 

in închisoare pe Manolis Glezos, erou al luptei împotriva fascismului, 
luptător neînfricat pentru pace și libertate nu 
toată energia să fie eliberați Manolis Glezos

>

Acest 
poate fi înfrînt! Cerem cu 
si tovarășii săi.

OLGA ORBAN 
mr'es’ră sw'rhiliti

★ ★

_ „___ ., Manolis Glezos avea 17 ani cînd a
îatr-un amplu articol cuvintele unei i luat arma în mină și s-a ridicat ală- 
persoane sus puse de la Departamen-'Lturi de atîția alți luptători pentru 11- 
tul de Stat care a declarat: „Este zbertate împotriva apăsării cizmei teu- 
imposrbil să nu respecți țara care aTtone care însingera pămîatul Greciei, 
fost capabilă să trimită o rachetă în /Erou al luptei împotriva hitlerismu- 
Lună...“ )lui. Manolis Glezos este o pildă și

fim simbol în același timp pentru fie- 
•care om cinstit și dornic de pace din 
{întreaga lume, lată însă că s-a pe- 
I trecut o fărădelege care ne-a produs*

„Cuceritorul rus ai cosmosuluf

Atletismul feminin european în 1958

Cele mai bunu alergătoare de viteză ale sezonului trecut

BEIRUT 7 (Agerpres). —
Presa libaneză continuă să comen

teze cu însuflețire lansarea rachetei 
cosmice sovietice. „Cuceritorul rus al 
cosmosului, scrie ziarul „Telegraph", 
a provocat entuziasm în întreaga lume 
deoarece el constituie o minune a ști
inței. Această invenție rusească dove
dește că omul este în stare să creeze 
adevărate minuni. Dorim ca racheta 
cosmică sovietică să devină un vesti
tor al păcii și înțelegerii între condu
cătorii statelor din Occident și Ră
sărit". i

In articolul intitulat „Leagănul pă
cii", ziarul ,,As-Siasa“ arată că „ști
rea cu privire la pătrunderea în spa
țiul cosmic a uimit omenirea. Sîntem 
convinși că lansarea rachetei sovietice 
urmărește scopuri pur științifice. Știm ^dintre echipele selecționate ale U.R.S.S. 
că Uniunea Sovietică dorește instau-l* S-.^* H Moscova, se va disputa 

, fin zilele de 22 șt 23 august meciul
rarea păcii in întreaga lume. Jcare va opune echipelor U.R.S.S., re

prezentativele R. F. Germane (bărbați 
și femei). Tot la Moscova, însă în zi
lele de 5 și 6 septembrie, este progra
mat meciul Anglia-U.R.S.S. Cel rrtai 
mare eveniment atletic al anului îl 
constituie întîlnirea U.R.S.S.—R. P. 
Polonă. Meciul se anunță deosebit de

★

mare revoltă: Manolis Gle- 
fost arestat și transferat în

o mat 
zos a 
insula Creta unde suferă o detenție 
aspră. Ca sportiv al unei țări cu a- 
devărat liberă, îmi alătur și cu gla
sul de protest alături de toți oamenii 
cinstiți din întreaga lume și cer eli
berarea eroului Manolis Glezos.

STELIAN MATALZER 
activist al colectivului sportiv 

Dinamo Craiova

atractiv deoarece atleții polonezi s-au 
dovedit în mare progres reușind o s 
rie de excelente performanțe 'în cur; 
ultimelor campionate europene de ia 
Stockholm. Întâlnirea dintre atleții so
vietici și cei polonezi va avea loc. în 
zilele de 27 și 28 iunie la Varșovia. 
In cursul acestei întîlniri se vor dis-

MOSCOVA 6 (Agerpres). —
In sezonul sportiv din acest an, at

leții sovietici vor avea o bogată ac
tivitate coinpetîțiohală internațională, 
ce constituie un bun prilej de verifi
care a formei în vederea Jocurilor O- 
limpice de Vară de la Roma (1960). 
In calendarul federației unionale de 
specialitate figurează în zilele de 17 .pută toate probele incluse în progra- 
și 18 iulie la Eiladelfia meciul revanșă imul campionatelor europene cu ex

cepția cursei de 50 Iun marș și a ma
ratonului.

In calendar mai figurează întîlni- 
rile: R.S.S. Ucralniană—R. P. Un
gară ; R. S. S. Bielorusă—R. Ceho
slovacă ; R.S.S, Estonă—R. D. Ger
mană și Belgrad—Leningrad. In. siir- 
șit, atleții sovietici vor mai participa 
la „Memorialul Kusocinski** de la Var
șovia și la campionatele internaționale 
ale R. P. Romîne de la București.

Pentru cei care cercetează mai în 
profunzime diferitele statistici ale 
atletismului, apare limpede că în anii 
în care există o mare competiție (Jocu
rile Olimpice sau campionatele euro
pene), rezultatele înregistrate se ri
dică, în majoritatea cazurilor, la o va
loare superioară. Atleții de pretutindeni 
își axează pregătirea pe .. .este obiec
tive și se antrenează cu un plus de 
sîrguința pentru a putea fi selecțio
nați în echipele reprezentative ale ță
rilor lor și apoi, pentru a se putea 
comporta cît mai bine la competiția 
respectivă.

Aceste constatări ies bine îii evi
dență și din tablourile de rezultate pe 
care, cu începere de astăzi, le vom pu
blica în paginile ziarului nostru. In 
general, cele mai bune rezultate au 
fost înregistrate în anul Olimpiadei de 
la Melbourne și în 1958, anul cam
pionatelor europene de la Stockholm.

începutul seriei retrospectivelor a- 
nultii atletic 1958 — în Europa — îl 
vom face cu probele feminine de vi
teză, după care vom prezenta listele 
celor mai bune performere la semifond 
și garduri, sărituri și aruncări.

In alergările de sprint cele mai 
bune performanțe, după cum se poate 
vedea, au fosi realizate de atletele 
din Uniunea Sovietică si din țările de 
democrație populară. Din cele 22 de 
atlete, luate în evidență la 100 m, 11 
sint reprezentante ale țărilor din la
gărul socialist; la 200 m din 10 atle
te 7 S'nt din U .R.S.S. și democrațiile 
populare. Faptul acesta vorbește des
pre ridicata va'oare atinsă de sportul 
feminin in țările socialiste, unde îi 
sini crea'e optime condiții de dezvol
tare

IM METRI

r.eccrdul lumii: 11,3 Shirley Strik'and 
de la Hunty (Avstrrtia) Varșovia 4.8.1955; 
11,3 *) Vera Krîpklna (U.R.S.S.). Kiev
13.9 .1953.

Recordul Europei: 11,4 Giuseppina
Leone (Italia) Bologna SI.10.1956; 11,3*) 
Vera Kropkina (U.R.S.S).
11,3 (11,5) vera Krepki.ia (U.R.S.S.)
11,5 (11,9) Inge Fuhrmann (R.F.G.)
11,5 (11,7) Giuseppina Leir.e '(Italia)
11.5 (1'1,6) Maria Itkina (U.R.S.S.)
11.6 (12,0) Barbara Janisziewska (Polonii)
11,6 (11,3) Heather Young (M!.j Britanie)
11,6 (11,6) Tamara Buianova (U.'R.S.S.).

11.6 (111,3) Vera Zabelina (U.R.S.S.)
11.7 (11,6) Hannie Bloemhoi (Olanda).
11,7 (11,7) Galina Rezcikova (U.R.S.S.)
11,7 (11,6) Nina Poliakova (U.R.S.S.)
11,7 (11,7) Madeleine Weston (M. Brit.)
11,7 (11,8) Olga Bulatova (U.R.S.S.).
11,7 (— ) Catherine Capdevielle (Franța)
11,7 (11,8) Barbel Mayer (R.D.G.)
11,7 (11,9) Rima Ulitkina (U.R.S.S.)
11,7 -(11,8) Christa Stubnik (R.D.G.)
11,7 (12,0) Annie Bijleveld (Olanda)
11,7 (12,0) Nelli Eliseeva (U.R.S.S.)
11,7 (11,8) Ria van Kuik (Olanda)
11,7 (13)0) ZWanleita Bezrucico (UJR.S.S.)
11,7 (11,9) Irina Bocicareva (U.R.S.S.)

In paranteză sînt notate cele mai bune 
rezultate din 1957.

In trei ani consecutivi, timpurile cele 
mai bune au fost obținute astfel:

Media rezultatelor primelor 10 atlete 
europene:

1956 1957 1258

11,3 sec 0 0 1
11,4 sec 1 0 0
11,5 sec 6 1 3
11,6 sec 9 5 4
11.7 see 5 4 14

21 10 22

1956 11,52 sec-10.542 p. -după tabela inter
națională.
1957 11,63 sec-10.282 ,p.
1958 11,56 sec.-10.449 p.
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Recordul lumii: 23,2 Betty Cuthbert 
(Australia) Sidney 16.9.1956.

Recordul Europei: 23.4 Maria Itkina 
(U R.S.S ) Tașkent 14.10.19156,

23,7 (25,2) Christa Stubnik fR.D.G.).
23,7 (23,8) Maria Itkina (U.R.S.S.)
23,9 (24,0) Heather Young (M. Britanie)
23,9 (24,1) Barbara Janiszewska (Polonia)
23,9 (24,8) Vera Zabelina (U.R.S.S.),
23,9 (24.5) Vera Krepkina (U.R.S.S.)
24,0 (23,9) Gisela Birkemeyer (R.D.G.)
24,0 (25,5) Hannelore Sadau (R D.G.)
24,0 (24,4) June Paul (M. Britanie)
24,0 (24,1) Hannie Bloemhof (Olanda)

Media rezu’t tetor celor mai bune 10 
atlete europene:
1956 Il3,o5 sec-io 420 p.
1957 24,1") rec.-10.170 p.
H5® 23,90 sec.-10.370 p.

1956 1 57 1958

23,4 sec 1 0 0
23,5 sec 1 0 0
23,7 see 1 0 2
23,3 sec 2 1 0
23.9 soe 0 1 4
24,0 sec 3 2 4

8 4 19

ROMEO VILAR/Ă
*) Record în curs de omologare.

Vice-campiaana olimpică C.hrisla 
Stubnik (R.D. Germană) a fost anul 
trecut cea mai rapidă alergătoare eu
ropeană pe 200 m.

O nouă victorie 
a hocheiștilor sovietici în S. U. A.
DETROIT 7 (Agerpres). — In con- 

fintiarea turneului pe care-I întreprinde 
în S.U.A., echipa selecționată de liocliei 
pe gheață a Uniunii Sovietice a întâlnit 
ia 6 ianuarie la Detroit echipa reprezen
tativă a Universității Michigan. Ho- 
clieiștii sovietici au practicat un joc 
superior, repurtând victoria coi scorul 
de 7—3 (1—1 ; 4—0; 2—2). Cei mai 
buni jucători sovietici au fost Sologtt- 
bov, Gurîșev și Loktev. Meciul s-a dis
putat la „Olimpia Stadium" și a fost ur
mărit de peste 7.000 de spectatori. In

PE SCURT
Turneu internațional pentru juniori 

în R. P Pcîonă
La Poznan se des- 

BASCHET fâșoară un turneu in
ternațional rezervat ju

niorilor. In primele meciuri R. Ceik>- 
slovacă a întrecut R. P. Polonă B cu 
85—40 iar R. P. Polonă A a dispus 
de R. D. Germană cu 76—56.

© La Cracovia se desfășoară un 
turneu rezervat junioarelor acelorași 
tari. R. P. Polonă A a întrecut R. P. 
Polonă B cu 58—30 iar R. Ceho
slovacă pe R. D. Germană cu 89—40.

Turneul de la San Eterne
Tradiționalul turneu internațional de 

baschet de la San Remo a luat sfîrșit 
cu victoria echipei italiene Simmenthal 
Milano, care a învins în ultimul meci 
cu 68—55 (27—26) echipa Honved 
Budapesta. Clasamentul final: 1. Sirn- 
menthal Milano 6 puncte, 2 Moti
ved Budapesta 4 p., 3. Sport Club 
San Remo 2 p._ 4. Racing Club Bru
xelles 0 p.

legătură cu jocul echipei sovietice, co
respondentul agenției United Press 
Internațional scrie în comentariul său: 
,,Hocheiștii ruși au demonstrat un pa
tinaj perfect și multă finețe în execu
ția paselor".

Din cele 4 întîlniri disputate pînă a- 
cum în cadru! turneului în S.U.A., e- 
chipa de hochei pe gheață a U.R.S.S. 
a cîștigat 3 întîlniri, tin meci terminîn- 
du-se 11 egalitate. Horheiștii sovietici 
ait înscris în aceste jocuri 27 de puncte 
și au primit 12.

Fnglexii se pregătesc pentru 
„Csirsa Păcsî"

Secretarul gimeral
CICLISM al federației brikr ’ 

ce de ciclism, Ki 
a anunțat comitetul de organizare a 
celei de a XI[-a ediții a „Cursei Pă
cii", că forul englez va trimite la 
ntarea competiție rutieră o echipă al
cătuită din 6 alergători. Cicliștii en
glezi și-au început pregătirile, astfel 
îneît în mijlocul lunii aprilie va fi for
mată echipa definitivă.

Bslgla nu participă Ia turneul 
U.E.F.A.

Federația belgiană
FOTBAL de fotbal a anunțat

că nu va trimite echi
pa de juniori a țării la turneul
U.E.F.A. care va avea loc în R. P. 
Bulgaria. ALx/tivuil „forfaitului" s-peci-,. 
ficat de forul belgian: „Mari dificul
tăți cu alcătuirea formației" l
Excelenta comportare a handballș- 

t Ier din R. D. Germană
Berlin 7 (prin tele-

HANDBAL fon <le la corespon
dentul nostru Gerhard 

Lerch).
La Neumunster (R.F.G.) a avut loc 

un turneu de handbal în 7. Excelent 
s-au comportat echipele din R. D. 
Germană care s-au clasat pe primele 
locuri. In finală s-au întâlnit echipele 
orașelor Leipzig și Berlin (R.D.G.). 
Victoria a revenit primei formații cit 
scorul de 10—5. Pentru locurile 3—4 
s-au întâlnit selecționatele orașelor 
Magdeburg (R.D.G.) și Kiel (R.F.G.). 
Handbaliștii din Magdeburg an obți
nut victoria cu 8—6. La această com
petiție au mai participat selecționatele 
orașelor Budapesta, Copenhaga și 
Flensburg.
Duminică : R.F.G. — 51. Cehoslovacă

La 11 ianuarie va avea loc la Kiel 
dubla întâlnire internațională de hand
bal redus dintre echipele selecționate 
masculine și femininei ale R. F. Ger
mane și R. Cehoslovace. Revanșa a- 
cestor meciuri se va dișțiuta la 15 fe
bruarie la Praga. ...
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