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Masele de sportivi și activiști spor
tivi de pe întreg cuprinsul patriei ma
nifestă un viu interes pentru cunoa
șterea și studierea Proiectului de Sta
tut ai Uniunii de Cultură Fi
zică și Sport. In • adunări gene
rale ale asociațiilor sportive, în clu
buri sau în comisiile pe ramură 
de sport, Proiectul de Statut al 
U.C.F.S. a fost larg dezbătut, sportivii 
aprecâindu-1 ca pe un important eve
niment în viața sportivă de fiecare 
zi.

ciația sportivă „Sticla" au fost pre
zența la studierea Proiectului de Sta
tut. Cu aoetst prilej, antrenorul de 
atletism Iosif Pataky a declarat că 
Proiectul de Statut reprezintă un se
rios pas înainte pentru dezvoltarea 
mișcării noastre sportive. Tot la Tur
da, aproape 700 de sportivi din aso
ciația „Cimentul" r _ * ' 
tru a lua cunoștință <1. 
tu! Proiectului de Statut, 
sportivii care și-au arătat

Campionatul republican de hochei pe gheață CLUJ

C.C.A. și Voința M. Ciuc au furnizat cea mai 
spectaculoasă partidă de pînă acum a competiției

s-au întrunit pen- 
i de conținu- 

Printra 
. bucuria 

față de apariția acestui prețios docu
ment al mișcării noastre sportive a 
fost și muncitorul Ion Teut, șah ist 
fruntaș, oare prin cuvinte calde și-a 
manifestat recunoștința față de grija 
pe care partidul și guvernul o acor
dă dezvoltării continue a culturii fi
zice și sportului în țara noastră.

• Știința Cluj învingătoare la scor o Voința M Clue a trecut pe lîngă o mare victorie • O întrerupere 
neprevăzută • Meciuri interesante în programul de astă seară

★

O fază periculoasă la poarta echipei C.C.A. Nașca (Dina mo) urmărește pucul prin spatele porții, in timp ce Tomor 
(C.C.A ) șt Măzgăreanu (C.C.A.) privesc îngrijorați. Foto: I. Mihăică

Capriciile vremii pot tulbura desfășurarea unui campionat de hochei pe 
gheaȚă și atunci tind el este programat pe un patinoar artificial și 

chiar in mijlocul lui ianuarie I Este un adevăr de care ne-am convins asea
ră, cînd o ploaie torențială a făcut complet impracticabilă pista de gheață 
a patinoarului artificial din parcul „23 August". In această situație s-a hotă- 
rit ca cele două meciuri ale etapei a IlI-a: Dinamo Tg. Mureș-Voința M. 
Ciuc și Recolta M. Ciuc-Știința Cluj să se desfășoare astă seară la orele 
17 și 19. S-a produs deci o schimbare și în programul etapelor următoare care 
se vor desfășura astfel: duminică — etapa a IV-a și luni — etapa a V-a.
Iată, pe scurt cum s-au desfășurat 

meciurile de joi și de ieri dimineață:
prin

spectatorilor de fotbal s-a prezentat 
chiar de la etapa a doua și în cam
pionatul de hochei, sub forma unui de 
necrezut 12—1 (4—0, 6—0, 2—1) în 
favoarea... Științei Cluj 1

victorie surprinzătoare 
proporțiile scorului

După meciul excelent făcut 
seară înainte în corn pa na 
C.C.A., dinamoviștii din Tg.

cu o 
echipei 
Mureș

se anunțau favoriți în întîlnirea cu 
Știința Cluj, care nu lăsase o impresie 
prea bună în prima etapă. Poate de 
aceea au fost și atît de puțini spec
tatori joi dimineață în tribunele pa
tinoarului „23 August"... Iată însă că 
neprevăzutul — în privința rezultate
lor — care face de regulă „deliciul"

La început de an

REPORTAJ IN MINELE

In zilele cînd geniul savauților sovietici a creat 
vehicul interplanetar, un reportaj despre adîncurile

cu succes primul 
pămintului poate 

părea... nepotrivit. Și totuși... După ce ai stăruit cu privirile spre cos
mos, dori” să zărești chiar și numai pentru o clipă — în drumul ei 
victorios — noua planetă a sistemului solar, te simți parcă șl mai legat 
de bătrînul Pămînt...

. .Pămîntul dă și astăzi — ca și în vremea mitologicului Anteu — 
forțe nebănuite oamenilor!

Noaptea învăluie încă în mantia ei 
neagră meleagurile de la poalele Gu- 
tinului. In casele din Baia Sprie s-au 
aprins de mult nenumărate luminițe. 
Totul pare fantastic — ca-ntr-un basm 
pentru cei mici. Pe geamul pe care 
gerul a desenat minunate flori, un 

deget de copil zgîrie nerăbdător ghea
ța. Apoi apare un năsuc — turtit pe 
stiolă — și în curînd doi ochișori, ca 
două mărgele, care privesc curioși 
spre strada singuratică încă...

Citeva minute mai tirziu începe ani
mația. Pe porțile caselor ies oameni 
vinjoși care sorb cu plăcere aerul tare 
al dimineții. •

Cele două mărgele urmăresc de la 
fereastră drumul atît de cunoscut al 
omului ce se îndreaptă spre mină...

" ★
Spre mină, acest imens combinat 

subpămintean, ne-am îndreptat și noi 
in dimineața aceea geroasă. Pentru 
un vizitator neinijiat, cele cîteoa.clă-

diri care se află la suprafață nu spun 
prea mult. Este drept că ele nu te fac 
să ghicești intensa activitate ce se des
fășoară la mai bine de 400 m sub 
scoarța pămintului. Cum, totuși, vizita, 
noastră trebuia să înceapă cu una din 
aceste clădiri, am pătruns în biroul 
președintelui asociației sportive, iov. 
Eugen Țitea. Știam dinainte că aici 
pulsează și o intensă viață sportivă. 
Voiam insă s-o cunoaștem îndea
proape.

„Este adevărat — ne-a spus preșe
dintele asociației sportive. Minerii au 
îndrăgit de mult sportul și acum ni
mic nu i-ar mai putea despărți de sta
dion, de minunatele întreceri sportive. 
Asociația noastră sportivă numără peste 
2.000 membri U.C.F.S., care participă

ll RISTAC HE NAUM 
D. STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-a)

Imediat după apariția Proiectului 
de Statut al U.C.F.S., activiștii spor
tivi din localitate au trecut la stu
dierea iui amănunțită, elaborînd tot
odată și un plan de acțiune în vede
rea popularizării proiectului în toate 
asociațiile sportive dân oraș și re
giune. Iată ce ne-a declarat în legă
tură cu aceasta tov. Petre Jurcă, pre
ședintele consiliului regional U.C.F.S. 
Cluj :

„Apariția Proiectului de Statut a 
fost primită cu mult entuziasm 
către 
din 
de 
de pe acum un adevărat far călăuzi
tor în munca noastră de fiecare zi 
și analizarea lui în fiecare 
comisie pe ramură de sport 
sportiv va contribui și mai 
îmbunătățirea activității

Biroul consiliului regional 
a și stabilit un plan concret 
larizare și cunoaștere temeinică 
către membrii U.C.F.S. a Proiectului, 
de Statut. In acest scop s-au format 
comisii oare vor prelucra Proiectul 
de Statut în asociațiile sportive din 
orașul și raioanele regiunii Cluj. Ne
am propus ca întreaga acțiune 
terminată piuă la sfîrșitul 
tatii".

Și angajamentele au prins 
In cadrul asociației sportive 

Cluj, acțiunea de studiere de 
sportivi a Proiectului de Statut 
început să se facă pe secții sportive./ 
Pînă acum proiectul a fost prelucrata 
in cadrul secțiilor de atletism, nata-I 
ț:e și tir. De asemenea, la asociația t 
Rapid II a întreprinderii Ianos Her-? 
bak Proiectul de Statut a fost studiat! 
de un număr de peste 100 de sportivi.t lele de 22 și 24, reprezentativa mas- 
iar la Metalul de un număr de 60/ culină a R. Cehoslovace va susține 

regiunea Cluj, Proiectul! la
al U.C.F.S. a ‘

mult interes de
raioanele Turda,

HUNEDOARA

sportivii 
regiunea 
Statut al

i de
și activiștii sportivi 
noastră. Proiectul

U.C.F.S. este

asociație, 
sau club 
mult la 
acestora. 
U.C.F.S. 

de popu- 
de

să fie 
acestei

Un 
șterea _ ___ ___ ___
F.Ș. l-au manifestat și sportivii de la 
mina Vulcan. Prelucrarea s-a făcut 
aici pe secții pe ramură de sport. 
Au luat parte un număr însemnat de 
sportivi. De asemenea, Proiectul de 
Statut al U.C.F.S. a fost dezbătut de 
un număr de 112 sportivi din aso
ciația de pe lingă șantierul Bărbătești, 
de sportivii asociației Flacăra O- 
răștie, de cei de ta CorvinuJ Deva și 
de către elevii școlii medii mixte din 
Allba lulia. Consiliul regional U.C.- 
F.S. Hunedoara a întocmit și el un 
plan de acțiune pentru populariza
rea și dezbaterea Proiectului de 
Statut pe întreg cuprinsul regiunii.

interes deosebit pentru ciunioa- 
Proiectmltui de Statut al U.C.-

viată.
CJF.R.

baschet
• Echipa masculină a R. 
hoslovace va evolua în 

bruarie la București

La .sfîrșitul lunii februarie, în

Co- 
fe

zi-

sportivi. In 
de Statut 
dezbătut cu 
sportivii din 
la, Zalău etc. La Turda, de p*kW,/ 
850 de membri ai U.C.F.S. din aso-\pres).

---------------------- >H ANDBAL
La reluarea campionatelor de baschet

RADU 
CALIN

URZICEANU 
ANTONESCU

(Coniinuare în pag. 6-a)

Amatorii de baschet din țară vor 
avea din nou subiecte de pasionantă 
discuție pe tema sportului lor favorit: 
partidele din cadrul campionatelor re
publicane. De fapt, aceste discuții n-au 
încetat nici în scurta vacanță care se 
încheie mîine. Subiecte au fost sufi
ciente : meciurile internaționale cu re-

FEMININ

înaintea reluării campionatelor, clasa
mentele arată astfel:

1. Voința Or. St. 11 10 0 1 576-407 31
2. Olimpia Buc. 11 10 0 1 652-424 31
3. Constr. Buc. 11 9 0 2 571-372 29
4. Progr. Buc. 11 7 1 3 521-478 26
5. C.S. Oradea 11 7 0 4 584-5(211 25
6. Bapid Buc. 11 7 0 4 547-456 25
7. Alim. Tg. Mureș 11 4 a 6 465-479 20
8. C.C.A. Buc. 11 4 0 7 405-544 1?
9. c.s.u. Buc. 11 3 1 7 396-474 18

10. Voința Oradea 11 2 11 8 457-572 16
11. Voința Tg. Miureș 11 1 0 10 416-G01 13
il2. CI. sp. șc. Tim. 11 0 0 11 371-633 11

MASCULIN 

Buc.1.
2.
3.

C.C.A. 
Olimpia Buc.

_ Dinamo Tg. Mureș
4. Din. Oradea
5. Științi Cluj
6. Din. Buc.
7. Met. M.I.G.
8. Torentul Galați
9. Bapid

10. Știința
11. Voința
12. Cetatea

9801 693-517 
9801 577-488 

110 6 0 4 704-598 
11 5 1 5 732-678
9603 617-562 
9 5 1 3 493-444 
9504 546-562 

10 4 0 6 540-649
9 4 0 5 568-567 

10 2 0 8 457-638
9207 525-636 

10 1

★

Buc. 
Tim. 
Iași 
Bucur

★

prezervativele masculine 
slavei, Uniunii Sovietice și 
și turneul efectuat în țara 
puternica formație 
Sofia, care a avut în . 
mai mult de jumătate din echipa na
țională a vecinilor noștri, campioană 
europeana.

Acum, în ajunul reluării campionate
lor am căutat să al lain părerea unor 
specialiști despre aceste întreceri. In 
legătură cu evoluția echipelor feminine 
ne-a vorbit arbitrul de baschet și de

0 9 508-686

ale Iugo- 
Franței, ca 
noastră de 

feminină Slavia 
componența ei

București, în compania echipei 
fost? masculine a țării noastre, două inlîl- 

către amicale. înaintea acestui meci,
la 31 ianuarie, baschetbaliștii ceho- 

cu for- 
(Ager-

Gh** \ slovaci vor susținea o partidă

Dinamo București va 
Dubla Praga

întîlnî

volei, C. ARMAȘESCU : „Așteptăm un\
progres și mai mare din partea echi-S După o victorie de prestig.u obți- 
pelor noastre feminine, pentru că m Zagreb în compania formației
foarte multe dintre ele joacă nudtelwgosXaxe Partizan Bjelovar,echipa 
tinere talentate. De fapt, un ușor pro- ± Dinamo București urmează să 
greș s-a făcut vizibil chiar din turul/““ în sferturile de finală ale 
campionatului. Știm că în Campionilor Europeni” la liand-
echipelor s-au făcut antrenamente a~f\ 
sidue. Mă bucură faptul că unele e- [ raga. I r agerea la sorți 
chipe — de pildă Progresul București,Paris și s-a stabilit Cj 
Voința Orașul Stalin, ~ r‘
București — și-au îmbunătățit orien
tarea tactică. Am convingerea că vom . 
asista la cel mai disputat campionat l 
din ultimii ani". f‘ . o _

Returul debutează cu o partidă cheie^P‘^Sen (KF. 
pentru întreg campionatul: 
București — Voim, " 
primele două echipe din 
campionatului feminin.

, După o victorie de prestigii obți
nută la Zagreb în compania formației

bal în 7 — redutabila echipă DUKLA 
Praga. Tragerea la sorți a avut loc 

i Paris și s-a stabilit ca toate jocu- 
ConstructoruiK1^ să se desfășoare pînă la 25 fe- 

"^bruarie a.c. Încă nu s-au stabilit te
renurile pe. care vor avea loc întîlnirile. 
’ i celelalte partide se vor întâlni: 
BTV ST. Gali (Elveția)—E.A. Goep- 

; . Germană), Helsingor
ipionatuf: Olimpia)(Danemarca) sau SG Helsinki (Fin
ita Orașul Stalin,X landa) cu Granollers Sport (Spama)j.. ' . . .ioniclasamentulOoteborg—Bordeaux (Franța).

etapa a X-a) am discutat 
telefonic cu Șt. ZOLDI. 
antrenorul echipei Dinamo 
Tg. Mureș: Primul joc 
cred că se va decide între 
echipele bucureștene C.C.A. 
și Olimpia. Pentru restul 
locurilor fruntașe vor lupta 
cel puțin 5- echipe. între
ruperea campionatului a 
fost folosită de noi la ma
ximum, deoarece eu con
sider că am avut o com
portare necorespunzătoare 
în primele nouă etape. 
Sperăm că acum vom juca 
mai bine și că vom duce 
lupta pentru locul 3. In 
altă ordine de idei, avem 
în proiect și ctteva intil- 
niri internaționale, cu 
G oar di a Gdansk, lednota 
Kosice și probabil Hon- 
ved BudapeșiaHi

(Angela Zamlirache (nr. 7) de la Clubul Sportiv 
Școlar Timișoara încearcă să oprească o pătrun
dere a Zamfirei Danciu (nr. 14) de la Olmipia 
■București. (Fază din meciul Progresul București — 
CțS.Ș. Timișoara).



de iarnă a

Text și fotografie :
I. MIHAICA

Secție de șah încă nu există dar... amatori sînt destui, după cum se vede 
și tn fotografia noastră făcută cu prilejul întrecerilor din cadrul Spartachiadei 

de iarnă a tineretului.

cu o frumoasă activitate
„Biruința" — astfel se numește noua 

.asociație sportivă din comuna Valea 
Dragului (raionul Vidra) pe care am 
vizitai-o nu de mult. Odată ajunși în a- 
ceastă comună, cm încercat să aflăm 
unde l-am putea găsi pe președintele 
consiliului asociației. Răspunsul a 
venit repede. „La Sfatul popular al co
munei /".

Și, într-adevăr, aici Dam găsit pe 
iov. Gheorghe Marcu, președinte al 
Sfatului popular și... al consiliului 
asociației sportive. Bucuria cu 
ne-a întîmpinat, căldura cu care
vorbit despre activitatea sportivă din 
comună au fost prime și sigure indicii 
despre dragostea pentru sport a aces
tui irumos activist. Prin munca lui și a 
altor activiști (învățătorii llie Tudo- 
ran ,sz Dumitra Trimbez, Radu Tudor, 
secretarul consiliului asociației) spor
tul a cunoscut o largă dezvoltare tn 
această comună. Astăzi, apr&ape lâO 
de țărani muncitori sînt membri ai 
U.C.I’.S., majoritatea dintre ei activînd

care 
ne-a

Cit mai multe întreceri
sportive de mase 

în sezonul de iarnă
în aceste zile, în întreaga țară între

cerile Spartachiadei de 
râtului sînt în plină 
Zeci de mii de tineri 
satele patriei participă 
la competițiile sportive 
în cadrul primei etape 
dei.

Dar, Spartachiada de 
retului nu trebuie să constituie sin
gura formă competițională sportivă 
în timpul iernii. O dată cu desfășu
rarea etapei de mase- a Spartachiadei 
sau
rașe

iarnă a fene- 
desfășurare. 

din orașele și 
cu însuflețire 
care au loc 
a Spartachfa-

iarnă a tfne-

după încheierea acesteia, ta o- 
și sate sînt nenumărate posibi-

lități de a organiza, în continuare, 
viața sportivă a tinerilor, folosind 
forme variate de menținere a acesto
ra în activitate, prin organizarea u- 
nor competiții de casă cum ar fi 
concursul „Cel mai bun sportiv din 
zece" sau acela pentru cucerirea ti
tlului de „campion al asociației 
sportive", între membrii aceleiași a- 
sociații. Principalul este ca, o dată cu 
terminarea etapei pe asociație a Spar- 
tachiadei, să nu se sisteze activita
tea sportivă. Firește că în unele a- 
sociații sportive întrecerile etapei I se 
vor termina mai devreme și că, în a- 
cest fel, va exista posibilitatea angre
nării tinerilor în competiții cu carac
ter de casă la tenis de masa, șah, 
trîntă, patinaj etc. Este indicat ca 
în această perioadă tinerii să partici
pe la cît mai multe concursuri, la 
excursii în munți, la concursuri ghi
citori pe teme sportive, la întreceri 
pornite din inițiativă locală. Toate 
aceste forme variate și atractive, 
mult apreciate de tineri, au darul de 
a-i menține pe sportivi într-o acti
vitate continuă și îi pregătesc mat 
bine în vederea participării la etapa 
raională a Spartachiadei.

Activitatea competițională de iar
nă poate fi deosebit de atrăgătoare 
dacă asociațiile sportive de la orașe 
și sate vor dovedi inițiativă și perse
verență. Sînt numeroase formele de 
•atragere a tinerilor într-o activitate 
.sportivă multilaterală, cu adevărat 
tinerească. Să le folosim din plin I

1
1

ii

ACTIVIȘTI I ORGANIZAT! CIT 
MAI MULTE ÎNTRECERI IN CA
DRUL PRIMEI ETAPE A SPARTA
CHIADEI DE IARNA A TINERE
TULUI I

ASIGURAȚI MEMBRILOR U.C.F.S. 
O INTENSA ACTIVITATE COM- 
PETITIONALA.

în cele cîteva secții pe ramură de spori 
ale asociației sportive.

Și acum o scurtă trecere in revistă 
a activității din secțiile pe ramură de 
sport. Mîndria asociației sportive o 
constituie secția de fotbal. Prima echi
pă a asociației participă cu succes 
în campionatul raional, găsindu-se în 
monteniul de față pe locul II în cla
sament. Căpitanul echipei este Gheor- 
ghe Marcu, președintele asociației

sportive care se ocupă și de antrena
mentele formației.

In afara secției de fotbal, activează 
intens șl o secție de atletism (aproape 
în fiecare duminică se organizează în
treceri atletice în special la probele de 
100 m. și 400 m., săritura in lungime 
și aruncarea greutății), una de volei, 
de care se ocupă Savu Dragomir, 
membru ai consiliului asociației.

(Urmare din pag. 1)
activ Ia competiții de fotbal, popice, 
șah, tenis de masă, schi, volei, tir, pre
cum și la numeroasele excursii orga
nizate la cabanele Mogoșa, Izvoare, 
Borșa ș.a. Fiecare competiție înseamnă, 
In fapt, un prilej de angrenare de noi 
ți noi tineri mineri în activitatea spor
tivă. Secția de fotbal are o echipă de 
seniori care participă la campiona
tul regional, una de juniori și una de 
pitici. Ultimele două formații sînt al
cătuite din fii de mineri, l-a campio
natele de casă ale asociației noastre 
sportive Mrticipă de fiecare dată sute 
ți sute de membri U.C.F.S. Anul tre
cut am inițiat două competiții care 
s-au desfășurat fără întrerupere (șah 
și turism) și altele care se repetă Ia 
intervale scurte (popice, volei, tir, te
nis de masă etc.). Sportivii noștri con
stituie un exemplu demn de urinat 
pentru ceilalți tineri. Ei sînt permanent 
în fruntea întrecerilor și își depășesc 
regulat, cu multe procente, angaja
mentele. Fotbalistul Petru Cozma 
(unul dintre fruntașii minei), voleiba
listul Vas lie Zaharia, popicarul An
drei Kazai, irăgătorul Ion Gulie, șa- 
histul Gh. Rușolati, schiorul Constantin 
Lupan și mulți alții sînt fruntași în 
muncă și în sport Dar mai bine ar fi 
să-i vedeți la locurile lor de muncă...

ORAȘUL SUBTERAN

Ne-am echipat aidoma muieri
lor : cizme de cauciuc, salopetă, 
cască și lampă cu carbid. împreună 
cu noi a venit și minerul Alex. Horga. 
„Colivia" — așa numesc minerii lif
tul — a pornit cu 3 m pe secundă să 
ne ducă spre adîncuri. Prin fața noas
tră defilează intrările în orizonturi. 
Orizontul 3... orizontul 7... orizontul 
11... orizontul 12... Un clinchet scurt 
dar puternic și liftul a staționat exact 
în dreptul peronului. Ne aflăm la 340 
m de la suprafața păm?ntului\ In 

fața noastră se deschid mai multe dru
muri — galerii — care duc spre a- 
baiaje.

— Să mergem spre locul de muncă 
al lui Cozma — ne spune minerul 
Alex. Horga.

— Să mergem I
Lămpile ne proiectează umbrele pe 

pereții galeriilor, transjormîndu-ne în 
adevărați uriași. Întunericul este stră
puns de cete 4 lămpi și apoi de altele, 
multe, oare se află in fața vagonete- 
lor... „Noroc bun 1 — cu această urare

In scurtă vreme, activitatea sportivă 
din această comună va îmbrățișa și 
alte discipline sportive. Se pregătește 
înființarea unei secții de oină și a unei 
secții de popice.

La frumoasele rezultate obținute în 
munca de dezvoltare a activității spor
tive trebuie adăugate și succesele spor
tive ale elevilor și pionierilor din co
mună. De frumoase aprecieri se bucură 
echipa de gimnastică a școlii și echipa

feminină de volei, antrenată de direc
torul școlii, Nicolae Arnici.

Aceasta este asociația sportivă Bi
ruința, cu o rodnică activitate, care con
tribuie la întărirea sănătății țăranilor 
muncitori din comuna Valea Dragului. 
Ea este încă o expresie vie a vieții 
noi din satele și comunele țării noas
tre.

te înfîmpină fiecare miner. Cu aceleași 
cuvinte răspundem și noi fiecărui mi
ner.

La capătul galeriei se află abatajul 
în care cu cîteva ore mai înainte a 
răsunat puternic o „pușcătură". Explo
zibilul a dislocat minereul care acum 
este încărcat spre a fi transportat la 
suprafață. Termometrul indică aici o 
temperatură de peste 26 grade. Echi
pa lucrează cu sîrg și vagonetele se 
scurg tot mai repede spre peron. Fața 
iinărului miner Petru Cozma strălu-
ceste de transpirație, însă ochii îi rid 
de bucurie. La ieșirea din șut tehni
cienii vor însemna pe răboj o nouă 
tzbîndă, un nou angajament depășit

— Mai mult minereu la suprafață — 
ne spune minerul fruntaș Petru Coz-

REPORTAJ IN

AAunca în colectiv—chezășia succese!
Importanța muncii colective este 

bine cunoscută de către activiștii 
sportivi. Ea este strîns legată de 
nenumărate succese pe care miș
carea de cultură, fizică și sport le-a 
înregistrat în ultima vreme. Mun
cind colectiv, organele U.GF.S., bi
rourile consiliilor regionale, raio
nale și orășenești U.C.F.S., au reu
șit să-și îndeplinească, în majorita
tea lor, sarcinile de răspundere ce 
le revin. La Baia Mare, Oradea, 
Bacău și în alte crașe și regiuni ale 
țării, consiliile U.C.F.S. desîășoară 
o largă muncă colectivă, angrenînd 
în îndeplinirea sarcinilor aproape 
întreg activul. Un bun exemplu în 
această direcție îl oferă, de aseme
nea, consiliul raional U.C.F.S. Și
ret unde se muncește în colectiv, 
planificat, unde problemele majo.e 
ale sportului din raion sînt puse în 
discuția întregului consiliu și dez
bătute la un înalt nivel. Consiliile 
raionale din Lugoj și Reșița pot fi 
de asemenea, evidențiate pentru 
frumoase succese obținute în des
fășurarea unei munci colective.

îmbunătățirea muncii colective ră- 
mîne însă un obiectiv important a- 
supra căruia activiștii sportivi au 
datoria să-și îndrepte atenția și în 
viitor. Aceasta, cu atit mai mult cu 
cit nu în toate orașele și regiunile 
s-a muncit satisfăcător în această 
direcție pînă acum. Astfel, consi
liul regional U.C.F.S. Galați nu 
muncește în întregime, în consi
liul regional U.C.F.S. Timișoara 
activează doar 25 la sută dintre 
membri etc. De luni de zile consili
ile U.C.F.S. din orașul Piatra Neamț 
și raionul Brăila n-au ținut ședințe 
de analiză a muncii, de discutare a 
problemelor actuale ale activității 
sportive din aceste centre. Activi
tatea unui număr redus de membri 
ai consiliilor raionale U.C.F.S. a 
făcut ca în unele raioane cum sînt 
Bozovici, Făget, Pecica, Cujmir, 
Vînju Mare, Novaci, Baia de A- 
ramă sau Lipova să nu se poată

desfășura o muncă bine planificată, * 
care să cuprindă principalele sarcini < 
ale acestor organe. *

Tot din cauza muncii sectare și < 
a neangrenării întregului consiliu < 
se întîmplă în unele locuri ca legă- J 
tura cu terenul să fie slabă, fapt < 
care se reflectă negativ în activita. < 
tea sportivă. Nu este oare semnifi- < 
cătiv faptul că, de exemplu, în co- < 
muna cmrnogi (raionul Oltenița) < 
— situată la 7 km. de reședința do < 
raion — asociația sportivă nu a fost < 
vizitată luni de zile de un activist i 
sportiv ? Unele aspecte asemănă- < 
toara le oferă și raioanele Slobozia, 5 
Curtea de Argeș, Snagov șl Topo S 
Iove ni. <

Suflul nou prezent astăzi pu- 2 
ternic* în mișcarea da cultură fi- < 
zică și sport a contribuit în mare > 
măsură la îmbunătățirea muncii co- y 
lective a organelor U.C.F.S, Sînt < 
însă și lipsuri care trebuie grabnic ? 
lichidate. In birourile consiliilor y 
U.C.F.S., în consilii, au fost aleși y 
oameni pricepuți, cu dragoste de y 
sport și cu o bună orientare. Toți y 
aceștia trebuie serios angrenați jh <■ 
rezolvarea sarcinilor legate de dez- 
voltarea activității sportive din o- y 
rașele și satele patriei noastre. De- y 
sigur, în uneie locuri vinovați de a- y 
ceasta stare de lucruri silit acei y 
membri ai consiliilor U.C.F.S. care y 
au „uitat" prea repede sarcinile ce y 
le-au fost trasate. In alte părți însă, y 
aceștia n-au fost angrenați în con- y 
ducerea muncii sportive și răspun- y 
derea revine conducerii acestor or- y 
gane U.C.F.S. regionale, raionale y 
sau orășenești. Membrii consiliilor << 
U.C.F.S. trebuie să primească sar- y 
clni concrete, să răspundă dire-1 y 
de anumite probleme și să fie « 
nalizați în ședințe de consiliu, a- y 
ceasta nu poate să însemne dorit y 
un prețios ajutor în munca organe- y 
lor U.C.F.S., în întărirea acestora, y 
în buna coordonare. îndrumare și y 
sprijinire a activității snorfiv» pe << 
plan local. y

nit inginerii, au măsurat, apoi m-au 
felicitat. La ieșirea din șut am plîns 
de bucurie. In fața porții mă așteptau 
ceste 2000 de oameni, copii cu flori și 
fanfara, care cînta pentru mine, pen
tru victorie. A fost minunat... Apoi am 
mai avut multe satisfacții. In fiecare 
an am calificat zeci și zeci de tineri 
de prin satele din împrejurimi, așa că 
acum am sute de „nepoți". Am îndră
git și eu sportul. Mi-a plăcut cîndva 
să-l și fac. Acum îmi place să-l pri
vesc, să-i văd jucînd pe nepoți..

CASCADE DE LUMINI

Drumul nostru a trecut prin multe 
galerii. La capătul uneia dintre ele 
am avut o clipă de uimire: apăruseră 
suie și sute de sclipiri de diamant. 
Am stat minute în șir și am plimbat 
lampa pe lingă pereții galeriei pentru a

MINELE DE LA

ma — înseamnă înflorirea industriei 
țării noastre.

In Expunerea făcută de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej la ședința plenară 
a C.C. al P.M.R. din 26—28 noiem
brie 1958 se trasează și sarcina de a 
se spori volumul producției de metal, 
lată de ce luptăm cu forțe sporite 
pentru depășirea angajamentelor.

In fotbal —- zitnbi el — luptăm ca 
fiecare șut să însemne „gol“, dar în 
mină muncim pentru ca iiecare șut să 
fie plin de noi realizări...

Am plecat apoi spre alte galerii. 
Spre alte abataje...

Ai viață acestei adevărate cascade de 
lumini...

BRIGĂZILE TINERETULUI

OMUL CU SUTE DE NEPOȚI

„După ani și ani de muncă — ne 
vorbește Alex. Horga, „ghidul" nostru 
— astăzi sînt la pensie. Dar cine a 
iubit vreodată munca de miner, ga
leriile acestea soli pit oare, ntt poate 
uita mina. Ea te cheamă neîncetat... 
Nu-mi pot găsi odihnă și vin aici me
reu. Tovărășii m-au" angajat din nou 
și acum primesc și pensie, primesc și 
leafă. Aici am avut cele mai mari 
satisfacții din viață. Intr-o zi am puș- 
cat 92 metri cutii de miuereu, Au VC-

Orizontul 13, aflat la 400 m, se 
află în „stăpinirea" tineretului. Am 
vrut să-l vizităm pentru a-i vedea la 
lucru pe tineri. Am coborît încă 60 m 
și tn fața noastră a apărut un panou 
uriaș pe care erau scrise urările „No
roc buni", „Gluck auff“, „Jo szerenc- 
set!“. 'Aici muncesc trei brigăzi de 
tineret conduse de Gh. Sandu, Cornel 
Berbecaru și D. Dăniiă. Șeful orizon
tului este fînărul inginer Ion Zotoiu. 
El ne-a vorbit despre însemnatele suc
cese gle acestor tineri, despre dragos
tea, pasiunea pe care o depun in 
greaua muncă de miner. Cele peste 40 
procente pe care le-au obținut peste 
angajament vorbesc de la sine. Tov. 
Eugen Titea ne-a vorbit despre dra
gostea tuturor pentru sport. Iaiă-l de 
pildă pe șeful de brigadă Cornel Ber
becaru! Cine nu-i cunoaște pasiunea 
pentru șahi?. De-ahia așteaptă zăpada

pentru a începe să schieze pe nenu
măratele pirtii din împrejurimi. Și 
ceilalți la fel... In orizontul 13 dom
nește o activitate febrilă. Tinerii se 
întrec și între ei in a încărca mai re
pede vagonetele... Minereul strălucitor, 
îmbarcat în zeci și zeci de vagonete, 
ia drumul înălțimilor spre... suprafață... 
La un capăt de galerie mașinile de 
perforat fac un zgomot asurzitor. In 
găurile executate tu pricepere va fi 
ntrodus explozibilul. Apoi... I3ubi''il,ra 
va da semnalul unui nou încep. de
muncă...

GRADINA FLORILOR DE PIATRA

Unul dintre tineri ne-a propus să 
vizităm o galerie unde se află flori 
de piatră sau de mină cum li se mai 
spune. Dvs. dragi cititori care cunoaș
teți multe specii de [lori — de la fi
ravul ghiocel pînă la eleganta came
lie — veți întreba mirați: ce sînt aces
te flori de piatră7 Răspunsul ii veți 
afla imediat. In spațioasa galerie in 
care am pătruns, o adevărată cupolă, 
am făcut cunoștință cu aceste minu
nate flori. De-a lungul mileniilor cu- 
arțul s-a cristalizat în forme diferite 
șl s-a unit in conglomerați. In dislocări
le proaspete găsești uneori o adevărată 
floră de piatră. Minunate „buchete" 
albe, roșii, verzi sau portocalii orna
mentează pereții, dîndu-le prin combi
nația de culori un aspect de caleido
scop. Pentru noi această originală 
floră a insemnat o adevărată reve
lație...

SPRE DEALURI

Am ieșit din mină odată cu primul 
șut. Ningea. Din înatturi se cerneau 
fulgi mari de zăpadă care țeseau un 
covor moale, pufos. Copacii primiseră 
strălucitoare diademe, iar pînă de/wrte 
spre Gutin zarea era înfășurată în 
nea. La gura minei a ajuns primul 
Cornel Berbecaru. Și-a rotit privirile, 
apoi s-a îndreptat spre băieții tui.

— După masă, dragilor, mergem la 
schi! Ne întîlniin pe la ora trei și ju
mătate lîngă cotul pădurii. Bine?

★

...La poalele dealului am numărat 
un timp siluetele zvelte care zvîcneau 
o clipă pe după pomi, aiunecind pe 
schiuri, și apoi dispăreau in zare. 
Una... două... trei... Mulți, foarte multi- 
Este greu șă-i numeri-.



Sportivi cu care ne mindrim

| Din 1948 — 'avea pe atunct 
[ I ani — Dumitru Macri esle 
I iitularul postului de fundaș
I stingă al echipei Rapid. De
I cîțva timp poartă la braț șl 
i 'cleroia de căpitm al aces

populare echipe. Macri este 
i im exemplu de energie și de 

ambiție, de pasiune pentru 
, culorile echipei. Poate că u-

1 neori a dat o interpretare
prea... largă „j-ocului barbă

' tesc”, dar a făcut-o pentru
i că, In general, el se dăruiește
1 fără rezerve. Și echipei sale
' (luptă adesea cit toți ceilalți
I Ia un loc!) și învățăturii (este

unul din cei mai buni stu 
dențl al Institutului de Că:

' Ferate) și muncii! profesio-
, nale (este tehnician la A.U
> Otopeni) șl muncii politice

(este secretarul organizație 
U.T.M'.) și... bineînțeles ș
fiului său Mihăiță, în etate 
de 4 ani, pentru care cete 

’ un „tătic” plin die grijă șl 
de devotament...

Din „arhiva“ campionatelor mondiale 
de hochei pe gheață...

Anul acesta se va desfășura 
‘la Praga cea de a 39-a edi
ție a campionatului european 
și cea de a 26-a ediție a cam
pionatului mondial de hochei 
pe gheață. Cercetînd istoricul 
întrecerii am găsit multe lu
cruri interesante pe care citi
torii nu le știu sau poate le-au 
uitat.

® Recordul participărilor la 
campionate îl dețin hocheiștii 
cehoslovaci care au fost pre- 
zenți la 35 de ediții, lipsind 
doar în anii 1910, 1924, 1950 
și,.1951. Urmează în ordine el
vețienii care au luat parte la 
29 de ediții, suedezii — 26, 
germanii — 23, belgienii și 
austriecii — 22, p lonezii — 20 
etc. Bineînțeles, tot Cehoslova
cia este țara care a susținut 
și cel mai mare număr de 
jocuri în cadrul campionatului 
mondial și european. In to-tail 
ea are înscrise la activ 183 de 
partide dintre care a cîștigat 
103, a termnat Ia egalitate 
15 și a pierdut 60. Golaveraj : 
822 1-2. Ur nează:

Elveția 159 69 19 71 533:609
Suedia 145 84 14 47 653:375
Canada 131 119 6 6 1063:110

® O comportare excepțională, 
care se înscrie cu litere de aur 
în tradițiile campionatului, au 
avut-o liocheiștii sovietici. Ei 
au debutat la aceste întreceri 
în 1954 și de atunci se men
țin pe primul plan aii compe
tiției. Reprezentanții Uniunii So 
vietice au cîștigat de 2 ori titlul 
de campioni aii lumii și de 4 
ori pe acela de campioni ai 
Europei, în seri indu-și în palma
res și o victorie la Jocurile 
Olimpice. în 1956 la Cortina 
d’Ampezzo. La cele cinci ediții 
ale campionatului mondial și 
european hoclieiștii sovietici au

Unul dintre sportivii va
loroși ai patriei noastre este 
și ciclistul Gabriel Moiceanu. 
Selecționat de mai multe 
ori în reprezentativa de 
ciclism a R.P. Romine, Ga
briel Moiceanu a făcut do
vada calităților sportivului de 
tip nou, luptind cu toată ar
doarea pentru victoria culo
rilor țării noastre. In „Cursa 
Păcii", „Turul Egiptului", 
„Turul Europei" și în alte 
competiții cicliste de amploa
re, Gabriel Moiceanu a de
monstrat o bună pregătire 
tehnică și tactică.

In momentul de față Ga
briel Moiceanu se află în lo
tul de ciclism al R.P.R., care 
se antrenează în R.P. Alba
nia pentru cea de-a Vl-a e- 
diție a „Turului Egiptului".

susținut 36 meciuri dintre care 
au cîștigat 30, au terminat la 
egalitate 4 și au pierdut nu
mai 2. Ei au marcat 237 go
luri, față de 66 primite.

• Cel mai mare număr de 
echipe au participat în 1935 
la Davos și în 1936 la Gar- 
misch—Pairtenkirchen (15). La 
Praga în 1938 și la Zurich în 
1939 au fost cîte 14 formații. 
Cel mai mic număr de concu- 
renți s-a înregistrat la campio* 1- 
natul european din 1921 de la 
Stockholm cînd s-au întrecut 
doar... 2 formații, Suedia și 
Cehoslovacia.

LUC5LA DICULESCU, BUCU
REȘTI. — 1) La tuimeul „candt- 
daților”, care se va desfășura 
la toamnă, în Iugoslavia, iau 
parte următorii 8 șahiști: Smîs- 
lov, Keres, Tal, Petrosian, Fisher, 
Benko, G-ligorici și Olafson. Se 
va juca sistem tumeu, cei 8 
„candidați” întîlnindu-se între ei 
£e oîte 4 ori. învingătorul îl va 
înfrunta în i960 pe Botvinic, 
pentru titlul suprem. 2) Mirarea 
Dv. este justificată: „La ulii 
mul campionat republican de 
gimnastică (băieți), majoritatea 
conourenților au reprezentat clu
bul sportiv Dinamo. Oare alte 
dubluri bucureștene, Progresul, 
Rapid, Olimpia n-au secții de 
gimnastică?” Vă facem o confi
dență: n-au!! Dar să nu mai spu
neți Ia nimeni! Nu vrem 
simtă prost cluburile în 
unei...

TUDOR GHEORGHE Șl 
DIM! POPESCU, R. VILCEA. —
1) Portarii care «au făcut cea mal 
mare impresie la campionatele 
mondiale de la Stockholm au 
fost JIași’n <U1R.S.S.) și Gregg 
(irlanda de Nord). 2) Echipele de 
fotbal Dinamo Moscova șj Real 
Madrid nu s-au întîlnit niciodată.

AURELIAN FRANZEA, CA. 
RANSEBEȘ. — Maximum de 
puncte după tabela internaționa
lă de «atletism (bărbați) este 
1.560. Acest număr de puncte co
respunde, printre altele, următoa
relor performanțe: 2,14 m. la 
înălțime, 18,50 la greutate, 59,20 
la disc, 62,90 la ciocan și 81,40 la 
suliță. După cum se vede , ac
tualele recorduri la aceste probe 
au lăsat... în urmă tabela inter, 
națională! In schimb, „suta de 
metri”, care era oarecum avan
tajată la întocmirea tabelei (1950), 
n-a putut smulge în acest răs
timp decît o zecime de secundă, 
astfel că prin recordul de 10,1 
n-a ajuns decît la 1.377 puncte.

APOSTOL NICULAE, BUCU
REȘTI. — 1) Sînt 7 frați Nun- 
weiler toți ...fotbaliști! Constan
tin joacă la Dinamo București, 
Dumitru la Progresul Suceava 
Nelu la Dinamo București, Llcă 
la Dinamo Obor, Victor la Dina
mo juniori, Radu la Dinamo pi
tici și Edi (4 ani!) — mai încape 
înck>ială ? — viitor fotbalist Ja— 
(Râmîne de văzut!) 2) Petschovw 
schi împlinește 38 ani. N-a jucat 
în echipa Continentului oare a 
învins acum cîțiva ani Anglia cu 
4—1.

(1ICA MARICA, COMUNA BEN- 
GFȘTI. — 1) Cea mai bună per
formanță a echipei noastre re
prezentative de box în 1953: 6-4 
cu R.D.G. — 2) Următorii jucă 
tori de la CC.A. sînt maeștri 
ai sportului: Voinescu, Toma, 
Zavoda II. Apolzan, Victor Du
mitrescu. Onis’'n, Bone. Zavoda I» 
și Tătaru. — 3) Fotbalul nu areț 
decît un singur maestru emerit: 
Petschovschi.

ANTON JUDEA, ARAD. — Să
ritura în înălțime de pe loc (fără’ 
„elan”), nu mai este o pro-hă de 
concurs la atletismul în sa’ă.

De altfel, ace istă'formă de sări
tură nu e folosită decît de atlețil 
de la alte probe, din rînduri'ld 
cărora s-au ridicat totdeauna și... 
recordmanii săriturii de pe loc 
(cea mai înaltă săritură-. 1.42 m.). 
Pentru săritorii în înălțime. ,o 
astfel de pregătire mai mult... 
strică decît drege.

ION POȘTAȘUL

® Campionatul nu s-a bucu
rat totdeauna de „grațiile" 
condițiilor atmosferice. Astfel, 
în 1925 întrecerea trebuia să 
aibă loc la Praga. Din cauza 
unui val de căldură campiona
tul s-,a mutat în orașul Tabor, 
apoi în localitatea Strsbke Ple-

Program pseudo-sportiv
Mister Trusiman și-a-ncropit 
la biroul său masiv 
un program amănunțit 
pentru noul an sportiv.

El și-a rezervat înotul 
căci, setos după venituri, 
hotărit e intru totul
să se... scalde-n noi profituri.

Diplomatul agresiv
/(încadrat sau nu în cluburi) 
va avea, drept plan „sportiv" 
pescuitil-n... ape tulburi. ,< w

Cetățeanul cel umil, i(
muncitor sau funcționar ,

' tra fi iar halterofil
(vezi bugetul militar) q

Iar Șomerii, strînși in șir 
de nu li se vede flancul,

Cîteva ore,
Mai sini cițiva metri pînă la 

linia de sosire... Un ultim e- 
fort, o zvîcnire irezistibilă și 
tunetul ovațiilor despică imen
sitatea stadionului.

Vă mai amintiți desigur fi
nișurile, purtate pe aripile en
tuziasmului general, cu care 
ne-a obișnuit în ultimii ani la 
Campionatele internaționale de 
atletism ale R.P.R., atletul 
Constantin Grecescu. Imaginea 
supremului efort, aureolată de 
flacăra biruinței, — ne-a ră
mas in minte ca un simbol al 
atletului, in lupta lui îndirjită 
cu secundele... Este desigur o 
imagine a vieții stadioanelor, 
dar in afară de ea există și 
o alta: viața de fiecare zi, ano
nimă și modestă in același timp 
a sportivului, care-și petrece zi
lele lui de odihnă in liniștea 
minglietoare a familiei.

★
In fiecare duminică, cam pe 

la vremea primului, printre si
luetele elegante ale noilor blocuri 
construite la Florcasca. se plim
bă pe o alee un linăr cu ochit 
vii, cu părul negru și mătăsos. 
Soarele darnic ii adie fruntea, 
lumlnindu-i o privire deschi' " 
Și ageră. Se plimbă însoțit ue,, 
tinără care-l ține de braț, im
ping împreună un cărucior, unde 
gunguresc doi gemeni neastimpă- 
rați și bucălați. Oamenii de prin 
partea locului s-au obișnuit de 
aproape un an de zile să-i in- 
tilnească in fiecare duminică 
pe această alee. Puțini însă 
știu că de fapt familia aceasta 
atit de... casnică și parcă 
pierdută in anonimatul coti
dian esle cea a atleților Con-

mn
..... recordul mondial" de du

rată a unei partide de fotbal 
îl deține meciul Leyton — Il
ford disputat în 1928 în Cupa 
Angliei ? Intr-adevăr, această 
întîlnire a durat nici mai mult 
nici mai puțin de 9 ore și 41) 
de minute 1 Echipele s-au întîl- 
nit de cinci ori pînă cînd Ley- 
ton a marcat un gol, cu. care 
s-a calificat mai departe. Fie
care din cele cinci jocuri a fost 
prelungit, deci patru au durat 

so, închei ndu-se în cete din 
urmă la NovI Smokoviec. Și 
rr»ai rău a fost la ediția din 
anul 1930, programată la Cha
monix. Din cauza vremii calde 
competiția s-a mutat mai întîi 
la Davos ca în cele din urmă 
să se termine pe ...gheața ar
tificială a patinoarului din Ber
lin.

Actuala ediție a campionatu
lui mondial și european nu se 
mai află însă la cheremul ...bu
letinului meteorologic. Ceho
slovacia dispune de un număr 
record de patinoare artificiale, 
construite î-n anii de democra
ție populară astfel că organi
zatorii vor putea oferi partici- 
panților gheață de cea mai bună 
calitate chiar dacă mercurul 
termometrelor va urca mult 
deasupra lui zero iar afară vor 
curge ștreașinile...

V. B.

se vor ocupa de tir: 
zilnic să împuște... francul.

Zona ..liberului schimb", 
ca arbitru-american, 
va încinge o partidă 
din grozavul „Catch as can"

Trupelor coloniale
li s-a cam închis portița 
deci vor face sportul care 
e la modă: tălpășița l

Drept concursuri preferate 
în atlanticele țări 
vor avea loc, mai departe, 
cursele... de înarmări.

ir ar
Criza însă, ffyfâracordul 
bossului ainerțfan 
îsi va depăși 'recordul 
loviturii de... ciocan '

1. CH1RU

într-o familie de sportivi...
stantin și Florica Grecescu. Deci 
familia a doi recordmani de a- 
tletism: Constantin Grecescu 
(recordman al țării la 10.000 și 
5000 m) ; Florica Oțel Grecescu 
(recordmană la 800 m).

La început erau doi. Acum 
sint patru. Tinerei familii i s-au 
adăugat acum opt luni... doi ge
meni : Dan și Emil.

...Dar se apropie ora mesei. 
Sd pășim împreună pe ușa pri
mitoare a apartamentului 23 din 
blocul nr. 54... Pe masă abureș
te supa fierbinte. In cameră e 
o lumină caldă, plină de farmec. 
Dan întinde mina interogativ 
spre bucla rebelă din părul 
taiii. Dar mama intdrvine 
prompt:

— Fi cuminte, Dănuț. Treci 
la culcare. După masă, fala 
are de învățat...

Constantin Grecescu este co
rector la o revistă și în ace
lași timp student în anul II 
la Facultatea de Științe Ju
ridice, iar soția lui, Florica, își 
va relua curînd cursurile in 
anul III la I.C.F. Așa că 
duminica, în afară de spec
tacolele vizionate (de curînd 
au văzut filmul „Alo ?... Ati 
greșit numărul") sint și obiș
nuitele ore de studiu. Este și 
firesc să fie așa. Și nu numai 
duminica. In timpul săptăininit, 
clupă orele de muncă in pro 
ducție, după orele de antrena
ment, tînăra familie se de- 
etică învățăturii. Așa se ui- 
timplă și în dupa-amiaza aceas
ta. „Crișu" — cum i se mai 
spune lui Grecescu — învață 
pentru examenul de „Teoria 
Statului și a Dreptului" pe

«... deschise... 
pentru o

cîta 120 de minute, iar al cin
cilea 100 (deoarece a fost în
trerupt în momentul în care s-a 
marcat golul).

Un alt joc de cupă, de data 
aceasta din Franța, și anume 
Nantes — Caen a durat 7 ore 
și 50 de minute...

... prin 1926—1927 baschetul 
se juca la noi pe terenuri gazo- 
nate ? in acest scop mingile 
erau cusute în mod special, cu 
benzile foarte pronunțate, ceea 
ce era un inconvenient pentru 
jocul în sală, dar ajuta foarte 
mult loviturile la coș de Ia se- 
midistanță.

... prima arenă sportivă din 
țară a fost un velodrom ? El a 
fost construit din seînduri, în 
1894, pe șoseaua Kiselef, în fața 
Arcului de Triumf.

... primul concurs de bob în 
țara noastră a avut toc în 1909? 
In 1912 s-au disputat la Sinaia 
primele întreceri mai importante.

... munții Himalaia, la care se 
gîndesc toți aloiniștiî lumii, au 
o lungime de 2500 km. și o lă
țime de 220 km. Cutarea stra
turilor continuă și în zilele noa- 
tre. De aceea, aproape toate 
piscurile trebuie măsurate din 
nou, pentru că în ultimele două 
decenii s-a constatat o înălțare 
a T. DUM1TRANlor cu circa 25 metri.

larna și-a întins

Ia turism

mantia ei de hermină peste munți. Iată 
imagine care-i cheamă pe turiști să urce spre cabanele 

acoperite de năframa albă a zăpezii...

care-l va susține In aurind la 
facultate. Florica citește o carte. 
„Setea" de Titus Popooici. Din 
cînd in cind se întrerupe din 
lectură. Discuțiile se înfiripă. 
Dar... sst / Tăcere! să nu-i tre
zim pe cei doi micuți care dorm 
in camera de alături. Apoi liniș
tea se lasă din nou. Astăzi, spre 
deosebire de alte duminici, fa
milia Grecescu nu va ieși in 
oraș.

S-a lăsat seara. Un moment 
de amintiri! Cei doi campioni 
privesc intr-un colț al camerei

Sus: în cameră e liniște... Copiii au adormit. Tatăl, atletul 
Constanin Grecescu, a des chis o carte și studiază.
Jos: Hopa susl Cine se așează pe genunchii tatei? Asia e 
mai greu atunci cînd ai doi băieți și încă gemeni.

cupele și plachetele clștigate în 
atitea ' competiții interne și in
ternaționale. Cine știe? Poate 
este numai un preludiu al glo
riei. Olimpiada de la Roma ti 
așteaptă cu filele 
Florica a coborî! 
clipă din lumea visurilor In... 
lumea casnică a bucătăriei. 
Vrea să-i facă lui „Crișu" o... 
surpriză. Aragazul a început să 
sfirîie. V-ați închipuit vreodată 
eă o 
poate 
tite?

In 
cest or rînduri vă confirmă că 
este un record foarte... gustai 
pe care 
poftă l

Este ora 
aude încet 
se joacă in pătuțul lor. II ispi
tesc ca o întrebare pe tatăl lor:

— Iar cînd vor fi mari ?
Florica mi-o ia înainte:
— Eu știu, poate vor fi tot 

alergători de fond. Deși, fiind 
gemeni aș vrea să fie amindoi 
campioni șl deci să fie... două 
locuri întîi la fiecare cursă!

O modificare ded tn... regu
lament ! Dar pînă alunei ? Pînă 
la cei 10.000 metri, gerrienii fac 
primii pași în lume. Pașd lor 
plăpinzi și fraged sînt pașii 
de uriași ai unei familii de 
sportivi oare alături de atîiea alte 
familii ale oamenilor muticii și-a 
găsit fericirea sub soarele regi
mului de democrație populară.

recordmană la 800 m plat 
ți și recordmană Ia... clă-

orice caz, semnatarul a-

Z-a... omologat cu

9 seara. La radio se 
un vals. Dan și Emil

să se 
chestl-

NICO-



pentru competițiile internaționale
Orașul Luxor — aflat la 800 km 

de Cairo, în apropiere de tropice — 
se pregătește intens în aceste zile 
să-i primească -pe ctoliștii participanți 
ta cea de a Vita ediție a „Turului 
Egiptului". De ta an la an, această 
tradițională întrecere internațională 
ide liing kilometraj s-a bucurat de 
un suoces tot mai mare. Ctaliști de

alergătorii să sosească la 17 februa
rie în capitala Republicii Arabe U- 
nite, Cairo.
CICLIȘTII ROMINI SE PREGĂTESC 

INTENS
Federația romînă de ciclism a ac

ceptat invitația federației egiptene de 
a partioiipa cu o reprezentativă la

. ’țJnul dintre obiectivele pregătirilor 'cicliștilor romîni este si participarea 
....................................;............

alergătorii noștri au făcut întotdeauna o bună impresie. In fotografie aspect 
de fa festivitatea de deschidere a „Cursei Păcii", desfășurată pe stadionul din 

Yjarșovia.

ediția pe acest an a „Turului Egip
tului". De altfel, alergătorii noștri 
au fost prezenți la toate cele 5 ediții 
desfășurate pînă acum. Rezultatele pe 
care le-au obținut sînt următoarele. 
Individual:

1954: Marin Niculescu locul 10, N. Ma
xim 13, N. Vasilescu 20, c. Istrate 23; 
1955: C. Dumitrescu 3, C. Șandru 12, Ga
briel Moiceanu 22, Șt. Ștefu 34; 1956: 
C. Șandru 6, Ion Vasile 13, Gabriel 
Moiceanu 15, C. Dumitrescu 34; 1957:
C Șandru 13, C. Dumitrescu 16, Aurel 
Șelaru 17, C. Tudose 1.9, Șt. Poreceanu 
20; 1958: Aurel - — —.
11, C. Moiceanu 
Calcișcă 17.

Echipe: 1954 — 
1955, 1956, 1957:
m.

„ . . . , i la
.Cursa Păcii" i Prezenți la startul tuturor edițiilor desfășurate piuă acum,

renume din Europa și Africa stau. 2- 
liniat la startul competiției și au tulp- 
.tat ou însuflețire de-a lungul sute
lor de kilometri pentru obținerea ti
no,r rezultate de valoare, concreti

zate în medii orare ridicate. Organi
zatorii — ziarul Al Ahram și fede
rația egipteană de ciclism — se stră
duiesc să asigure participanților cele 
mai bune condiții de concurs. Pen
tru ediția din acest an și-au anunțat 
participarea o serie de cicliști de 
valoare din R.D. Germană, R.P. Bul
garia, R. Cehoslovacă, Turcia, Grecia, 
R.P. Romîină ș.a.

Startul în cea de a VI-a ediție a 
„Turului Egiptului" se va da la 2 
februarie de ta Luxor, ttrmînd ca

Șelaru
13, I.

nii s_a 
locul

făcut clasament; 
IV; .'058: locul

categoriei A
Componența seriilor din categoria B

M.I.G. I; Progresul—Știința Timi
șoara; C.F.R. Grivița Roșie—Con
structorul Buc.

Etapa a VlI-a (26 aprilie): Dina
mo—Constructorul Bîrlad; Meta'ul 
M.I.G. I—C.C.A.; Știința Timișoara - 
C.S.M.S. Iași; Constructorul Buc.— 
Ști'nța Cluj; C.F.R. Grivița Roșie— 
Progresul.

Etapa a Vlll-a (31 mai): Construc
torul Bîrlad—Metalul M.I.G. 1; Dina
mo—Știința Timișoara; C.C.A.—Con
structorul Buc.; C.S.M.S. Iași—C.F.R, 
Grivița Roșie; Ș iința Cluj—Progre
sul.

Etapa a IX-a (14 Iunie): 
Timișoara—Constructorul 
Constructorul Buc. -Metalul 
I; C.F.R. Grivița 
Progresul—C.C.A.; 
C.S.M.S. Iași.

Returul se va desfășura după ace
lași program (inversîndu-se gazdele) 
la următoarele date: etapa a X-a (4 
octombrie); etapa a Xl-a (18 octom
brie); etapa a Xll-a (1 noiembrie); 
etapa a XlII-a (8 noiembrie); etapa 
a XlV-a (15 noiembrie); etapa a 
XV-a (22 noiembrie); etapa a XVI-a 
(29 noiembrie); etapa a XVII-a (6 
decembrie); etapa a XVIlI-a (13 de
cembrie).

La sfîrșitul campionatului, echipa 
clasată pe ultimul loc va retrograda 
în categoria B. Vor promova campio
nii celor trei serii din campionatul 

“ spre a se completa la 
echipelor participante la 
primei categorii

Federația noastră de rugbi a alcă
tuit programul campionatului catego
riei A — ediția 1959. Iată programul 
meciurilor din tur:

Etapa I (15 martie): Constructo
rul Bucureștii—Constructorul Bîriad: 
C.F.R. Grivița Roșie—Știința Timi
șoara; Progresul București—Metalul 
M.I.G. 1 Buc.; Știința Cluj—Dinamo 
Buc.; C.S.M.S. lași—C.C.A. Buc.

Etapa a II-a (22 martie): Con
structorul Bîrlad—C.F.R. Grivița Ro
șie; Constructorul Buc.—Progresul; 
Știința Timișoara—Știința Cluj; Me
talul M.I.G. I— C.S.M.S. Iași; Dina
mo—C.C.A.

Etapa a III-a (29 martie): 
greșul—Constructorul 
Cluj—C.F.R. Grivița 
Iași—Constructorul 
Știința Timișoara;
M.I.G. I.

Etapa a IV-a (5 
structorul Bîrlad—Știința Cluj; Pro
gresul—C.S.M.S. Iași; C.F.R. Grivița 
Roșie—C.C.A.; Constructorul Buc.—
Dinamo; Știința Timișoara — Meta
lul M.I.G.’ I.

Etapa a V-a (12 aprilie): C.SM.S. 
Iași—Constructorul Bîrlad; C.C.A.-- 
Știința Cluj; Dinamo—Progresul; 
Metalul M.I.G. I—C.F.R. Grivița Ro
și*; IȘti fața Timișoara—Construlc’tio-' 
rul Buc.

Etapa a VI-a (19 aprilie): Con
structorul Bîrlad—C.C.A.; C.S.M.S. 
Iași—Dinamo; Știința Cluj—Metalul

Pro-
Bîrlad; Știința

Roșie; .C.S.M.S. 
Buc.; C.C.A.— 

Di'namo—Metalul

Știința
Bîrlad :
M.I.G.

Roșie—Dinamo;
Știința Cluj--

aprilie): Con-

categoriei B, 
12, numărul 
campionatul 
1960).

(edit’a

A
Federația Romînă de Rugbi 

componența celor trei serii ele ___ ....
natului categoriei B (ediția 1959), după 
cum urmează:

SERIA I: Rapid Buc.; Metalul M.I.G. 
II Buc.; Dinamo Miliția Buc.; știința Ar
hitectura Buc., Știința Agronomia Buc.; 
Sirena Buc.; C-S.U. Buc.; S.N.M. Cons 
tan.ța, petrolul Pitești; cetatea Bucur.

SERIA A II-a: Meteor Buc.; Zimbrul 
Tecuci; C.F.R. Buzău; Progresul Galați; 
Aeronautica Buc.; Laminorul Roman; U 
nirea Brăila; Petroi-Chlmie Buc; Știin
ța Galați; Petrolul Ploești.

'SERIA A IlI-a: C.S.A. Sibiu; Olimpia 
Orașul Stalin; C.F.R. Cluj; știința Petro, 
șani; C.S.A. Ploești; C.F.R. Timișoara; 
Șantierul Hunedoara; Chimica Tîrnăvenl; 
Utilajul Petroșani; Minerul Lupeni. *

Campionatul categoriei B va începe la 
K martie.-Cîștigătorii celor trei serii vor 
promova în categoria A.

a fixat 
campio

Pentru participarea la cea de a 
Vl-a ediție a „Turului Egiptului" fe
derația romînă de ciclism a alcătuit 
un lot care se pregătește sub supra
vegherea antrenorului Marin Nicu- 
iescu. De eîteva zile, acest lot se află 
în R.P. Albania unde la invitația 
cicliștilor albanezi urmează să facă 
antrenamente pînă ța 25 ianuarie. 

La această dată cidliiștii noștri vor re- 
veni în patrie. Pe baza observațiuni- 
lor făcute de antrenorul lo.dui se 
va alcătui echipa care va evolua în 
,Turul Egiptului". Din lotul aflat în 
pregătire fac parte alergători consa-' 
cnați (Gabriel Moiceanu, Ludovic Za-, 
non’i, Gh. Șerban, Ion Vasile, D. * 
Munteănu, Âurel Șelaru), precum șp 
alergători tineri (Ion Stoica, V. Do-, 
bre seu).

Pînă acum, 
țară antrenamente de pregătire 
zică generală și 
nia, unde este 
în țara noastră, 
accent deosebit 
dezvoltarea rezistenței și a vitezei.

cicliștii au efectuat în 
fi- 

rulaj. In R.P. Alba- 
mult mai cald decît 
cicliștii vor pune un 
pe rulaj — pentru

UN LOT DE ALERGĂTORI 
DE PERSPECTIVA

0 nouă formă 
competițională

ÎN lUwlN 7 F
parat necesar organizarea unui curs 
Central de perfecționare cu antrenorît 
si arbitrii.

CONSTANTIN CĂPÂȚINA 
arbitru și antrenor

In cadrul programului de pregătire) 
de tarruă elaborat de federația romînă) 
de ciclism s-a constit'-it un lot de aler-< 
gățori de perspectivă condus de antre-< 
norii Nicolae Voicu și Iulian Gociman ) 
Din acest lot fac parte: C. Moiceanu,! 
W. Ziegler, D. Rotaru, C. Dumitru, E.< 
Bărbulescu, N. Peloaru, V. Cohanciuc,< 
N. Matei, Al. M'itroi și alții. împreună) 
ou ,/rutierii” fac antrenamente și „pis-* 
târzii” (Ion Ioniță, C. voicu, Tache< 
Petre, D. Budișteanu ș.a.). La acest pro.1 
gram de pregătire pot lua parte toți ci-1 
cliștli care doresc să efectueze .pregăti-' 
rea de iarnă. Sarcinile celor doi antre-' 
nori sînt: asigurarea continuității în' 
pregătire, dlezvo’.tmrea Ifeiră ț/enerr.® 
și specială, pregătirea tehnică, întăr.r:a' 
spiritului de disciplină etc. Antren ane 
tele se desfășoară în sală și în aer' 
liber. In cazul cînd timpul nu este' 
favorabil rulajului se fac antrenamente, 
la home-treincr.

„CUPA ZIARULUI SPORTUL 
POPULAR" LA CICLISM PRIN...

CORESPONDENȚA

Ziarul „Sportul popular" a ini'at 
o inedită competiție ciclistă. EsteZ 
vorba de concursul prin corespon- y 
dență între lotul A (consacnați), care<< 
se află în R.P. Albania, și lotul B X 
(tineret), care se antrenează pe șo-2 
selele d’.n împrejurimile Capitalei. << 
Concursul se va desfășura pe distan-?< 
ța de 30 km individual contra-crono- 
metru. Alergătorii din lotul A vor 

efectua curse pe șoseaua Tirana Dur- 
res, iar cei din lotul B, probabil pe 
șoseaua București—Pitești. Clasa
mentul se va alcătui astfel : se vor 
adiționa cele mai bune cinci timpuri 
realizate de către alergătorii din lotul 
A și cele mai bune cinci obținute de' 
cei din lotul B. Timpul cel mai bun 
obținut prin adiționare va indica pe 
.oîștiigător. Interesant este faptul că' 
cicliștii albanezi auzind de acest ori-, 
ginal concurs, și-au manifestat dorin-j 
ța să participe la întreceri. Așa în- 1 
cit pînă la urmă este probabil să a- , 
vem un adevărat concurs internațio-) 
nai prin corespondență! 1

H. NAUM 1

’ Socotesc că s-a făcut prea puț.n 
.pentru handbalul in 7, care în majori
tatea regiunilor se joacă (în cel mai 
'fericit caz) 2—3 luni pe an, iar juc - 
.lorii și arbitrii sînt 95% aceeași din 
■handbalu'. in 11.

Cred că a sosit momentul ca prin- 
tr-o nouă formă competițională, să se 
acorde dreptul la „majorat" și hand
balului in 7.

Pentru aceasta socotesc că trebuie 
realizate următoarele obiective:

1. — Asigurarea unui caracter de 
masă handbalu’ui in 7;

2.
nale
cum
(aer

3.
resc

4.

— Mărirea perioadei competițio- 
de la 2—3 luni (nunră iarna) 

e in prezent, la 5—6 luni din an 
liber și sală);

■— Stimularea handbalului școlă- 
(juniori și mai ales pitici);
— Specializarea jucătorilor, an-

> trenărilor șl arbitrilor (începîrtd cu 
fânul 1960) și ridicarea calitativă a a- 
acestei specializări.

> Printre alte măsuri in vederea 
'zolvării' acestor obiective propun 
,măt oarele:
• 1. — Ca sistem competițional:
’ a. Categoria A .-------- -----------
'.masculin (8 echipe) ' 
•si feminin (6 echi- 
\pe) pe 1959—1960 
,(tur: decembrie-
>-ianuarie—februarie

retur: iulie—august—septembrie).
> In următorii ani numărul echipelor 
>,s-ar putea mări piuă la 12.
> b. Campionat de calificare (sistem
> handbal în 11) — numai în aer liber 
țpentru a stimula activitatea raioanelor 
funde nu sînt săli corespunzătoare.
> c. Alte competiții c.u caracter festiv 
țsau amical (inițiate de federație sau 
ide comisiile regionale, raionale etc.).
> 2. Continuarea inițiativei luate de 
^.Ministerul Invățămintului și Culturii 
ide a organiza campionatele republi
cane școlare la handbal în 7 și nu în 
fll. De reținut ca foarte bună măsura 
>— pentru prima dată aplicată in țara
> noastră — de a se disputa și pentru 
'pionieri întreceri in cadrul Spartachia- 
•dei, cu etape pe regiuni, zonă și fi- 
,naă. Deoarece de mulți ani m-a preo- 
'cupat probletna introducerii handbalu-

«tui în rîndul pionierilor, aș face o 
'^propunere Ministerului Invățămintului 
»si Culturii: să înlocuiască handbalul 
«in 11 cu handbalul in 7 la Sparta
nei', iada pionierilor.
)> 3. Federația de handbal, comisiile re- 
«gionale și raionale să pună mult mat 
«mult accent pe organ’zarea competi
țiilor de handbal in 7 în aer liber — 
«vara — stimulind — unde e posibil — 
«disputarea lor în nocturnă. Meciurile 
y>de handbal in 7 — cu caracter repu- 
«blican și chiar internațional — orga- 
D ni za te în nocturnă s-ar bucura de 
«mult interes din partea jucătorilor și 
«mai ales a spectatorilor (lunile: iulie, 
(Iau gust etc.).
« -4. Pentru progresul calitativ e nea-

Azi și miisie

re- 
ur-

Specializare începută 
cu juniorii .

In țara noastră sînt condiții favo
rabile pentru practicarea ambelor 
jocuri. Deci, trebuie să li se acorde 
aceeași importanță. întrebarea princi
pală care se pune în momentul de 
față ar fi: „Cine practică aceste două 
jocuri ? Aceiași jucători sau jucători 
specializați?" Am spus aceste două 
jocuri, intrucît am văzut că handba
lul în 7 și-a căpătat „stilul" său propriu 
de joc, care se deosebește de cel al 
handbalului în 11. Aceste două jocuri 
concret izî-ndu-și caracteristicile lor 
specifice, cer implicit și o specializare 
separată. Consider că felul de orga
nizare al acestor două jocuri în țara 
noastră este nesatisfăcător, prin fap
tul că defavorizează în mare 
handbalul în 7, căruia nu-i 
o continuitate competițională 
plicit o continuitate in ceea 
vește pregătirea

Ancheta noastră

măsură 
asigură 
și im- 

ce pri- 
tactică 

noastre 
unui

tehnică și 
a echipelor 
în decu.su! 
an. Doar un cam
pionat de calificare 
pe diferite centre 
din țară, apoi tur

neul final (maximum 3—4 luni). In res
tul anului handbalul în 7 nu mai are 
activitate.

Consider că toate aceste lucruri se 
datoresc tocmai unei lipse a specia
lizării separate a jucătorilor. Aiți vă
zut că majoritatea echipelor de id- 
bal în 7 sînt formate din jik..,orii 
echipelor de cînjp, cărora cred că 
eforturile fizice și psihice solicitate per
manent (ei intrînd dintr-o perioadă 
competițională pentru handbal în 11 
î-ntr-o perioadă pregătitoare pentru 
handbal în 7 și apoi o perioadă com
petițională pentru handbal în 7 și din 
nou o perioadă pregătitoare pentru 
handbal în 11 și așa mai departe, re- 
nunțînd complet la o perioadă de 
tranziție) nu pot să le aducă de
cît o acumulare conlrnuă de oboseală, 
iar datorită acestor lucruri, să 
registreze o scădere valorică a 
balului nostru.

Această specializare separată 
lor două jocuri, cred că trebuie 
constituie un punct de plecare în vii
torul cit mai apropiat. Ea trebuie pre
gătită cu multă atenție, în așa fel in
cit să nu defavorizeze handbalul în 11.

Optînd deci pentru o speciali’^re, 
cred că ea trebuie începută cu .1- 
pele de juniori.

FLORIN BALA1Ș
praf, de educație fizică •

se îr>- 
haiid-

a ce- 
să

Trei concursuri oe schi
• Spre deosebire de sezonul the- 

cut, anul acesta schiul are asigurată 
principala condiție pentru practica

rea lui: zăpada căzută în cantități 
mari în toate localitățile din jurul 
munților permite iubitorilor acestui 
sport să se pregătească și să pârtiei 
pe la concursuri. Dacă adăugăm că 
secțiile de schi din cadrul cluburilor

. și colectivelor sportive s-au îngrijit 
și ele din vreme de asigurarea con
dițiilor materiale, putem întrevedea 
că în sezonul care de-abia a început 
schiorii vor avea o activitate deosebit 
de intensă.

• Azi și mîine, de pildă, la Poiana 
Stalin se disputa trei concursuri. 
Dinamo Orașul Stalin organizează 

în Poiana Stalin, probe de fond și 
ștafetă, Voința Orașul Stalin organi
zează întreceri de sărituri (la trambu
lina mijlocie din Poiana Stalin), iar 
Politehnica Orașul 'Stalin oferă Cupa 
UASR pentru probe de slalom spe
cial (sîmbătă în Kantzer) și slalom 
(uriaș (duminică pe Sulinar). Consi
liul . orășenesc UCFS Sinaia organi
zează duminică dimineață la Cota 
1.400 „Cupa Unirii" (slalom special 
și probe de fond), la care vor lua 
parte schiori de pe V.alsa Prahovei.
• O intensă muncă se desfășoară

campio*.Constantin I'nache (C.C.A.), 
nul țării la 15 km.

în cadrul centrelor regionale de schi, 
care ; Dgrcneazâ într-o activitate con
tinuă mii și mii de tineri și tine
re. Corespondentul nostru loan Pă.is 
ne transmite că la centrele regionale 
de la Odorhei (instructor Alexandru 
Jere) și Toplița (instructor Ștefan 
Karacsonyi) se înregistrează o mare 
afluență de tineri dornici să învețe 
și să practi.e schiul.
• Schiorii fruntași din Regiunea 

Autonomă Maghiară vor avea în a- 
cest sezon un bogât program compe
tițional. In afara fazei regionale a 
campionatului republican, care se va 
desfășura la Lacul Roșu (probele al
pine) și la Valea Strîmbă (fondul și 
săriturile), comisia regională mai 
organizează la Lacul Roșu un con
curs interregional dotat cu „Cupa 
R.A.M.". La acest concurs vor lua 
parte cei mai valoroși schiori din re
giunile Stalin, Baia Mare, Cluj, Su
ceava și R.A.M. Reprezentativa de 
schi a Regiunii- Autonome Maghiare 
va mai participa la „Cupa Suceava" 
(6—8 februarie, :la Vatra Dornei), la 
„Cupa Mogoșa" (la 13—15 februarie 
la Mogoșa), „Cupa' Stîna de Vale" 
(6—8 martie regiunea Oradea) și 
la „Cupa Bofșâ", organizată în re
giunea Cluj.

decu.su


Apropiata sărbătoare a Centenara lui Unirii Țărilor Roinlne însuflețește 
pe tot mai mulți sportivi, antrenin du-j într-o serie de noi și interesante 
competiții închinate acestui eveniment.

Antrenamentele echipelor de fotbal

Bușteni. — Asociația sportivă Ca- 
raimanul, de pe lingă fabrica de hîr- 
tie din localitate, va organiza în au
rind un interesant turneu de șah.

(V. Zbarcea-coresp.)

Regiunea București. — Sportivii de pe 
cuprinsul regiunii București se pregă
tesc să întîmpine Centenarul Unirii 
Țărilor Romîne cu noi și frumoase rej 
alizări pe tărîm sportiv. In cinstea 
acestei sărbători consiliul raional 
U.C.F.S. Alexandria a inițiat de cu- 
rînd o competiție — dotată cu „Cupa 
Unirii" — la volei, șah și tenis de 
masă. Au fcst invitați să ia parte și 
sportivii din raioanele Roșiori de Vede, 
Zimnicea, Turnu Măgurele și Drăgă- 
noști Vlașca.

De asemenea, în raional Oltenița se 
vor organiza întreceri de șah, tenis de 
masă și gimnastică rezervate sporti
vilor din cele șase asociații sportive 
din oraș. In ziua de 24 ianuarie, spor
tivii din satele raionului Oltenița vor

Uzinele „I. C. Frimu“—Sinaia

0 întreprindere care se mîndrește 
cu harnicii ei sportivi

Și la Sinaia, oa în mai tot restul 
țării, iarna și-a așternut anul acesta 
mai târziu mantia sa albă. Zăpada, 
atît de mult așteptată de sportivii 
acestor locuri, învăluie acum crestele 
munților, crengile brazilor, ca și ma- 

■rile șuvoitoarei Prahove. Re străzi, 
»pii îmbujorați se dau cu săniuțele, 

în timp ce pe pîrtiile de schi au și 
avut loc primele concursuri. Sporturile 
de iarnă și-au găsit însfîrșif decorul 
potrivit în care-și fac apariția tineri 
voioși, plini de viață, întreeîndu-se cu 
însuflețire în întrecerile sportive.

O vie preocupare pentru activitatea 
sportivă am aflat mai ales la sporti
vii întreprinderii „1. C. Frimu" din 
Sinaia, mu'lți dintre ei cunoscuți pen
tru frumoasele rezultate pe care le-au 
obținut și le obțin atît pe terenul de 
sport cit și la locul de muncă. In
tr-adevăr, asociația sportivă a uzine
lor se poate mîndri cu o serie de 
sportivi fruntași, așa cum întreprin
derea se poate mîndri cu frumoase 
realizări pe linia îndeplinirii sarcini
lor planului de stat al dezvoltării eco
nomiei noastre pe anul acesta.

I-am înitîlnit la locul lor de muncă 
pe comuniștii Ion Staicu și Constan
tin Dragomir. Primul este șef de echi
pă în secția scwlărie, cunoscut ca un 
Tuncitor harnic și priceput. „împre

ună cu colectivul în care lucrez — 
ne spunea el — vom munci în anul a- 
cesta mai mult și mai bine pentru re
alizarea sarcinilor ce ne revin. Vom 
căuta ca prin eforturile noastre spo
rite să ne aducem contribuția la în
deplinirea sarcinii economice centrale 
pe care întreprinderea noastră o are 
în acest an, aceea de reducere a pre
țului de cost cu 11,5 la sută". Ion 
Staicu este și un sportiv de frunte. 
El este canducătorml unuia dintre bo
burile cu care asociația se va pre
zenta la sfîrșitul acestei luni la cam
pionatele republicane ce vor avea Ioc 
pe pîrtia de la Poiana Stalin. In ace 
lași timp este și antrenorul echipei 
de lupte a asociației, care activează 
în prima categorie a țării. In secția 
sculărfe lucrează și a'.ți sportivi frun
tași, printre care irtemișȘii Gheorghe 
Gogu și Lite Finichiu, ambii strungari 
și componenți ai echipei de lupte, pre
cum" și Nicalae Cotacu, schior, clasai 
de curînd pe primul loc la slalom spe
cial (juniori) în concursul organizat 
în jurul Cotei 1.400 de comisia de 
schi a regiunii Ploești. L-am întîlnit 
apoi pe Constantin Dragomir, munci
tor fruntaș, șef de echipă la linia de 
fabricație pompe de injecție K. D. în 
schimbul II, care venise în timpul său 
liber să-și pregătească bobul în ' ve
derea campionatului republican. „îm
preună cu ceilalți tovarăși de muncă 
— ne-a declarat el — vom urmări ca 
prin reducerea consumurilor specifice 
de material și manoperă să putem a- 
sigura îndeplinirea sarcinii de redu
cere a prețului de cost, sarcină de
osebit de importantă, așa cum rezul
tă din Expunerea făcută de tov. Gh. 
Gheorghiu-Dej Ia plenara C.C. al 
P.M.R. din 26—28 noiembrie 1958“.
Despre aceasta ne-att vorbit însă ș-i 
alți sportivi harnici ai întreprinderii: 
Ion Panțuru, strungar, portar al echi
pei de fotbal. Dumitru Vîlceanu, vop
sitor, stoperul și căpitanul echipei, 
Alexandru Horvath, statistician, fotba
list și schior talentat, ca și mulți alții. 
Văzîndu-i, nu poți dccît să admiri pri
ceperea și puterea lor de muncă în 
producție, ca și elanul tineresc și dra

preda la centrul de raion Ștafeta 
Unirii.

Consiliile raionale U.C.F.S. Drăgă- 
nești Vlașca, Domnești, Videle, Leh- 
liu, Călărași vor organiza și ele între
ceri la tenis de masă, șah și trîntă.

(Stan Cristea-coresp,)

In Capitală. — înotătorii bucureș- 
tenii sărbătoresc Centenarul Unirii 
prinltr-un interesant concurs organizat 
de comisia orășenească. Vor participa 
cei mai buni înotători din Capitală, 
invitați de federație. Întrecerile se vor 
desfășura duminică dc la ora 20 la 
bazinul acoperit Fioreasca. Competiția 
se va. disputa după următorul pro
gram: Ștafete copii. înot 33 m (cele 
patru procedee, băieți și fete), înot și 
ștafete 66 și 100 m (cele patru pro
cedee băieți și fete), sărituri de la 
trambulină, înot artistic, polo (meci 
între două selecționate). Concursul 
este dotat cu o cupă oferită de fede
rație.

gostea cu care se avîntă pe terenurile 
de sport.

Cei ce lucrează la turnătorie se 
străduiesc acum ca prin extinderea 
metodei turnării în fcfrme de nisiip us
cate cu bioxid de carbon să aducă 
contribuția lor la reducerea prețului de 
cost. De îndeplinirea acestei sarcini, 
întreprinderea „I. C. Frimu“-Sinaia s-a 
achitat cu cinste în anul 1958 redu- 
cînd prețul de cost cu 13,50 la sută 
depășindu-și astfel sarcina planificată 
de 10,61 la sută. Membrii asociației 
sportive a uzinelor s-au găsit și se 
găsesc în primele rînduri ale acestei 
acțiuni. De aceea întreprinderea se 
mîndrește cu sportivii ei. Fotbaliștii, 
de exemplu, majoritatea fruntași în 
muncă sînt și primii în clasamentul 
seriei a IV-a a categoriei C.

Un sprijin deosebit primește asocia
ția sportivă din partea Comitetului 
de partid (secretar tov. Constantin 
Neagu), a Comitetului U.T.M. (secre
tar tov. Valeria Bădilă), precum și din 
partea directorului general al uzinelor, 
tov. Aurel Boghici. In același timp, 
nu putem trece cu vederea activitatea 
neobosită a tovarășilor Valeria Pe
trescu, șeful serviciului producției și 
președintele asociației sportive și loan 
Toader, responsabilul secției de fotbal, 
care se, preocupă permanent -de acti
vitatea Și educația sportivilor uzinei.

Dragostea de muncă și de sport 
a harnicilor muncitori de la întrepriQ- 
derea „I. C. Frimu" ne întărește în
crederea că și' în viitor sportul va 
avea aici condiții din cele mai bune 
de dezvoltare.

In întreprinderea de pe malurile 
Prahovei, între minunatele frumuseți 
ale orașului de la poalele Bucegilor, 
tinerii muncitori trăiesc viața nouă a 
zilelor noastre.

N. T. GRIGORESCU

Programul concursului Pronosport 
nr. 3, care se închide astă seară, pro- 

j gramează întîlniri deosebit de intere- 
; sânte din cadrul camp o latelor italian 

și francez. Deosebit de interesantă 
pare întâlnirea Padova—Torino. Echi
pa din Torino va depune toate efor
turile ca să obțină cele două puncte 
fiindcă în acest caz poate „sălta" cu 
cîteva locuri în clasament. Milan și 
Florentina, despărțite doar de un punct 
joacă în deplasare. După poziția echi
pelor în clasament, s-ar părea că Mi
lan are o sarcină mai ușoară, în timp 
ce Fiorentina întîlnește un adversar ex
trem de dificil. In cazul cînd Milan "și 
Fiorentina pierd puncte, va profita, 
după părerea noastră, Juventus care 
joacă pe teren propriu și credem că 
va obține victoria în dauna lui Lazio.

In campionatul francez, misiuni foar
te grele au echipele aflate pe primele 
locuri în clasament. N lines, Reims și 
Racing joacă în deplasare în timp ce 
Nice, aflată pe primul loc întîlnește 
pe teren propriu pe... Racing care în 
caz de victorie își ameliorează simți
tor poziția în clasament și poate re
veni în viitoarele etape pe primul loc. 
Nici Strasbourg care joacă pe teren 
propriu nu poate fi sigură de victorie 
în fața rutinatei Monaco și nici Ren
nes nu are o sarcină prea ușoară în 
fața lui Nîmes aflată pe locul doi în 
clasament.

Pentru documentare, consultați Pro
gramul Loto—Pronosport nr. 248 care 
cuprinde tot materialul documentar în 
legătură cu acest concurs.

• Clujenii își continuă pregătirile • La două antrenamente inaugu- 
'ale : C.C.A. ți Progresul

Vremea capricioasă din ultimele zile 
n-a fost o piedică pentru echipele de 
fotbal în desfășurarea pregătirilor. 
Odată începute, antrenamentele în ve
derea sezonului de primăvară conti
nuă pe orloe timp.

Clujenii la lucru

Fotbaliștii Științei și-au început pre
gătirile de aproape 10 zile, sub con
ducerea antrenorului V. Mărdăresou, 
ajutat- de antrenorul de atletism’ I. Ar- 
năut. Antrenamentele se desfășoară pe 

Primul antrenament al Progresuluiterenul din parcul sportiv „V. Babeș" 
și n-au fost întrerupte în ultimele zile 
cînd a nins- și terenul s-a acoperit cu 
un strat de zăpadă de 25—30 cm. La 
antrenamente ia parte același lot de 
jucători folosit în toamnă. Primul me
ci : la 15 februarie; adversar: C.F.R. 
Cluj. Aceasta se pregătește în aer liber, 
în timp ce Rapid C uj face antrena
mente în sală.

(IANCU TIBERIU, corespondent)

Fără minge...

...au fost primele antrenamente ale 
echipei C.C.A. și vor fi și cele din ur
mătoarele 3—4 zile, spre decepția 
— neasounsă — a jucătorilor care — 
oricum — au residue animația pe te
renul din Șos. Ilie Pintilie. Cîțiva din
tre ei, Tătaru, Alexandrescu, Apolzan, 
Staicu, Dragomirescu și Nagy n-au re
zistat tentației și înaintea primului 
antrenament au făcut rost de o minge 
cu care au schimbat cîteva pase. Ba 
au început și un joc la două... porți. 
Dar curînd a apărut Toma și, luîn- 
du-le mingea, i-a invitat în cabină la 
o scurtă ședință ou antrenorul Gică 
Popescu. Apoi, au reapărut pe teren, 
alături de Zavoda II, Cepolski, Mihăi- 
lescu, Onisie, Jenei, Bone, Constantin, 
Constaniinescu ’ șl Renye. Lipsă la 
apel : Zavoda I (în tratament la băi) 
și Voinescu (bolnav). Prezent... îm
brăcat: Cacoveanu, care este lovit la 
gleznă și care a privit tot timpul la 
cei care se antrenau. A fost un prim 
antrenament de pregătire fizică gene
rală, desfășurat în mijlocul unei bune 
dispoziții. Aversul — obișnuit și în ritm 

onosport
9 Tot cu concursul Pronosport nr. 3 

participsnții a<u posibilitatea să joace 
din nou la „0“ rezultate. De data a- 
ceasta însă, condițiile de participare 
sînt mult mai avantajoase, deoarece 
fiecare variantă cu ’„0“ rezultate va 
primi un premiu în bani datorită fon
dului suplimentar acordat în acest 
scop. In plus, toate variantele cu ,,0“ 
rezultate participă și la tragerea din 
urnă a motocicletei care se atribuie 
la fiecare concurs.

9 Nu uitați I Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 3. Toate a- 
gqnțiile din Capitală se închid la ora 
24, cu excepția agenției Centrale din 
Calea Victoriei nr. 9 care va fi des
chisă toată noaptea pînă la ora 8 
dimineața.

Depuneți crt mai multe buletine la ■ 
aacest concurs. Vă măriți șansele de 

obține premii mari.

PREMIILE PRONOEXPRES 

omologare
nr. 2 din

a
14

categoria I

In iurma lucrărilor de 
concursului Pronoexpres 
ianuarie s-a stabilit:

250.000 lei report la
92,718 lei report la categoria Il-a
il premiu în valoare de 100.000 .lei Pronosport

accelerat — alergările, diferitele exer
ciții și jocuri au fost executate cu 
multă plăcere de jucători.

„Deocamdată vom lucra fără balon pe 
teren și în sală — ne-a spus Gică Po
pescu. In prima parte urmăresc pregă
tirea fizică generală, după care voi 
trece la aceea specială, introducind și 
mingea. Pregătirea tehnică va începe 
tn primele zile din februarie. După 15 
februarie, vor urma jocurile—școa'ă șl 
jocurile amicale, necesare pentru veri
ficarea șl completarea pregătirii", (p.g.)

O ploaie deasă șî rece a însoțit joi 
primul antrenament oficial al Progre
sului. Spunem’oficial pentru că majo
ritatea jucătorilor n-au întrerupt con
tactul cu terenul în timpul vacanței și 
acum și-l continuă. Ploaia nu con
tează ; îi obișnuiește cu timpul urît și 
cu terenul moale și alunecos. Ca de 
obicei, ședința de inaugurare, ca să-i 
spunem așa, este una de pregătire fi

Modificări în clasamentele 
categoriilor A și C la fotbal 
• Dinamo Bacău are două puncte mai puțin. Farul Constanța două 

mai mult ® Schimbări în cîteva clasamente din categoria C.
Federația noastră de fotbal a întoc

mit clasamentele oficiale ale turului 
campionatului republican categoria A, 
B și C, în baza rezultatelor omologate 
după judecarea cîtorva contestații. 
Operațiunea de omologare a dus la 
modificări în cîteva din clasamente, 
pe care le publicăm mai jos (clasa
mentele categoriei B, seria I și a Il-a 
și ale categoriei C — seria a IlI-a și 
a IV-a sînt aceleași publicate în zia
rul nostru după încheierea turului).

1. Categoria A. Federația a admis 
contestația făcută de Farul Constanța 
la jocul cu Dinamo Bacău, pe motiv 
că aceasta a folosit jucători fără drept 
de joc, și a omologat meciul (ter
minat pe teren cu 2—0 pentru Dina
mo) cu rezultatul de 3—0 în favoarea 
Farului. In urma acestei decizii, cla
samentul se prezintă astfel :

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Categoria 
fiecare.

Categoria 
lei fiecare.

Fond de premii
Datorită noului 

zare a premiilor, 
nriu la categoria

V : 371 variante a 381 lei

VI: 183 variante a 119

915.064 lei.
sistem de reparti- 
valoarea unui pre- 
V este de 381 lei 

față de 254’lci, iar la categoria VI 
de 119 Iei față de 79 lei cît ar fi fost 
după vechiul sistem.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 4 DIN 25 IA

NUARIE 1959

I. Genoa—Juventus (camp, italian)
II. Lazio—Internaționale (cam. 

lian).
Torino—Roma (camp, italian) 
Alessandria—Sampdoria (Camp, 
italian)

Triestina—Padova (camp, italian) 
Lanerossi—Udinese (camp, italian)

ita-

III.
IV.

V.
VI.
VII. Bari—Spa:l (camp, italian)
VIII. Milan—Bologna (camp, italian)

IX. Sedan—Marseille (camp, francez)
X< Strasbourg—Sochajux (camp,

francez)
XI. Lyon—Lille (camp, francez)

XII. Monaco—Rennes (camp, francez)

Rubrică redactată de 1.8. Koto— 

zică generală. Se fac exerciții de gim
nastică, sprinturi scurte, simulări de 
atac ,,la om“ etc.

— Cu mingea nu vor juca deloc ? 
l-am întrebat pe antrenorul Dupaș.

— Deocamdată nul Astăzi fa
cem doar un antrenament ușor, pen
tru obișnuirea . organismului cu efor
tul. Vor urma antrenamente zilnice, 
urmînd ca la 25 ianuarie să organi
zăm un prim joc, cu rezervele noas
tre sau cu altă echipă.

— Care va fi programul in luna fe
bruarie 2

— Toată luna o vom consacra jocu
rilor amicale, în București șl în pro
vincie.

In acest timp, jucătorii Mîndru, Bir- 
tașu, Cojocaru, Nedelcu, Soare, Do- 
brescu, Caricaș, Ciocea, 'Arhire, Știr
bei, Perei, Oaidă, Blujdea, Leucă, 
Smărăndescti, Banciu, Biikossy, Lalu, 
Petrescti și Neagu își încheiau antre
namentul cu antrenorul Drăgușm. 
Apoi un final... neoficial: un meci 
în toată regula I... Se putea să aștep
te băieții ?... (m.t.)

De la I. E. B. S.
întreprinderea de Exploatare a Ba

zelor Sportive pune la dispoziția 
ciuburillor și asociațiilor sportive, 
pe orice perioadă de timp, terenu
rile, bazinele și sălile de sport pe 
care le posedă în Capitală pentru 
antrenamente și competiții la diferite 
discipline sportive și anume:

—- piste pentru atletism
— terenuri gazonate și cu zgură 

pentru fotbal, handbal, rugbi
hochei pe iarbă.

*— terenuri cu zgură pentru bas
chet, volei și tenis cîmp.

— bazine de înot.
— patinoarul artificial „23 Au

gust”.
— săli de sport pentru atletism, 

box, gimnastică etc.
— bac de iarnă pentru canotaj.
Tarifele de folosire sînt cele sta 

bilite de U.C.F.S.
Pentru orice informații se va 

adresa la I.E.B S. tel. l’J 77.10.

1. Dinamo București 11-8-1-2-28:13 17
2. C.C.A. 11-7-2-2-20:13 16
3. Rapid 11—7-0-4-26:16 14
4. Petrolul 11-7-0—4—21:14 14
5. U.I.A. 11-5-3-3-19:11 13
6. Dinamo Bacău H_4_3_4_16:15 11
/. Jiul 11-4-2-5-14:22 10
8. Progresul 11-4-^1—6-20:18 9
9. Știința limiș. 11-3-3-5-10:20 9

IU. Steagul roșu 11-3-2-6-15:20 8
11. Știința Cluj 11-0-6-5- 9:20 6
12. Farul 11-2-1-8-13:29 5

2. Categoria C. — Jocurile Gloria 
Galați — Dinamo 9 Miliție București 
(3—2 pe teren) și Rapid Oradea — 
Voința Oradea (2—2) au fost omo
logate cu rezultatele de 3—0 în fa
voarea echipelor Gloria Galați și Ra
pid Oradea. Clasamentele se prezintă 
acum astfel >

III: 18 variante a 5.248

IV: 42 variante a 2.249

SERIA II

1. S.N.C. Constanța 9-6-1-2-18:10 13
2. Victoria Buzău 9-5-2-2-19: 6 12
3. Dinamo 9 Mii. Buc. 9-5-1-3-18:10 11
4. Gloria Galaț 9-5-1-3-12: 8 11
5. IMUM Medgidia 9-4-3-2-11: 9 11
6. Ina. Sîrmii Brăila 9-3-3-3- 9:10 9
7. Comb. Rol. București 9-3-0-6-14:15 6
8. Știința Galați 9-2-2-5- 7:17 6
9. Ciment. Răcii Medg. 9-3-0-6— 9:24 6

IU. Ancora Ga'ati 9-2-1-6- 7:15 5

SERIA V

1. C.F.R. Cluj 9-5-3-1-12: 4 13
2. Rapid Cluj 9-5-3-1-19: 8 13
3. Recolta Cărei 9-5-2-2-22:10 12
4. Someșul S. Mare 9-4-2-3-17:12 10
5. Arieșul lurda 9_4_1 _4_19:18 9
6. Rapid Oradea 9_4_|_4_12:12 9
7. Stăruința S. Mare 9-2-4-3-13:14 8
8. Dinamo B. Mare 9-3-2-4- 9:10 8
9. Tisa Sighet 9-3-0-6- 8:24 6

10. Voința Oradea 9-1-0-8- 7:26 2

3. Clasamentele exacte' ale seriilor
I și a Vl-a din categoria O sînt Lir-
mătoarele :

SERIA I

1. C.F.R. Pașcani 9-7-1-1-16: 3 15
2. C.S.A. Bacău 9-6-0-3-25.10 12
3. Sp. Munc. Rădăuți 9-5-1-3-18 =11 II
4. C.S.M.S, II lași 9_5_1-3—16:12 11
5. 1 extila Buhuși 9—4_1_4— 9. 9 9
6. Minerul C. Luna 9-4-1-4- 9 :13 9
7. Petrolul Moinești 9-3-2-4-10:18 8
8. Gloria Dorohoi 9-2-2-5-12:18 6
9. textila Botoșani 9-2-2-S- 9:17 6

10. Unirea 11 lași 9-1-1-7-10:23 3

SERIA VI

1. Metalul O. Roșu 9^5-1-2-24:12 13
*2. Drubeta T. Severin 9-6-0-3-21:14 12
3. Metalul B. Romînă 9-5-1-3-13: 9 11
4. Olimpia Reșița 9-5-0-4-19:21 10
5. C.F.R. Simeria 9-4-1-4-13: 9 9
6. Aurul Brad 9-4-0-5-15:13 8
7. U.M. Cuglr. 9_4_0_5_12:17 8
8. Unirea Rm. Vîlcea 9-2-3^1-12:16 7
9. Flacăra la. Jiu 9-3-1-5-13:22 7

10. Indagrara Arad 9-1-3-5- 9:18 5
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Campionatul republican de hochei pe gheață
Zilele trecute ne-a vizitat la re

dacție boxerul dinainovist Ghețu 
Velicu, care ne-a adus răspunsul 
său la articolul „Box, nu bătaie, 
tovarășe Velicul", apărut în zia
rul nostru nr. 3333 din 3 ianuarie 
1959.

Printre altele, Ghețu Velicu — 
care își însușește critica ce i s-a 
făcut, — menționează în răspun-

sul său că este adevărat faptul că 
la întîlnirea cu boxerul ceferist 
Petre Zaharia din finala campio
natului republican pe echipe a avut 
o comportare necorespunzătoare.

In încheiere, Ghețu Velicu spu
ne : ,,In viitor mă voi strădui să 
practic un box de calitate, care să 
satisfacă exigența iubitorilor spor
tului cu mănuși".

(Urmare din pag. 1)

Pe urmele materialelor nepublicate
9 De curîud, un cititor al ziarului 

nostru din comuna Rojiștea, raionul 
Gura Jiului, regiunea Craiova, ne se- 
zisa faptul că primește cu foarte ma
re întîrziere abonamentul la ziar. In 
răspunsul pe care l-am primit de la 
oficiile P.T.T.R. Dobrești și Bechet se 
arată că cele semnalate sînt juste. In
tr-adevăr, ziarele de luni se distribuie 
abonaților... miercuri, iar uneori joi, 
deoarece factorul respectiv are marțea 
zi liberă. In ce privește reclamația 
privitoare la factorul poștal Gheor- 
ghe •Enescu, ea este în curs de cer- 
’cetare.

• Inginerul Dan Mărcinescu did 
București ne-a sezisat, nu da mult, 
că în meciul de baschet Constructorul 
București—Clubul sportiv școlar Timi
șoara, arbitrul jocului 1. Petruțiu a în
călcat regulamentul în problema ale
gerii mingii pentru joc. Federația Ro- 
mînă de Baschet, care a cercetat a- 
cest caz, ne-a comunicat că arbitrul 
în cauză nu a greșit cu nimic, deoa 
rece a ales din mingile prezentate pe 
aceea care a îndeplinit condițiunile re
gulamentare privind circonferința. 
greutatea etc. Federația de baschet ne 
aduce la cunoștință și faptul că aso
ciația sportivă Constructorul a avut 
în acest mdci o atitudine neprincipia
lă față de 
i a pus la 
încălzire.

echipa oaspe, căreia nu 
dispoziție mingea pentru

scrisoare adresată redac-• într-o
ției noastre, asociația sportivă Progre
sul Vaslui ne semnala felul defectuos

în care comisia regională de fotbal 
din Iași a făcut unele omologări de 
jocuri. Răspunsul pe care l-am primit 
de la Consiliul regional U.C.F.S. Iași 
precizează următoarele: la începutul 
campionatului de fotbal pe anul 1958— 
1959, majoritatea' echipelor din cam
pionatul regional nu aveau o situație 
clară a legitimărilor, datorită felului 
greoi de muncă al Federației Romîne 
de Fotbal. Din această cauză, multe 
asociații sportive ca Progresul Vaslui, 
Victoria Vaslui, Țesătura Iași și altele, 
au fost nevoite să facă risipă de fon
duri bănești deplasîndu-se la Bucu
rești de cîte 4—5 ori în vederea cla
rificării situației legitimărilor.

• Corespondentul nostru voluntar 
din Giurgiu ne semnala printr-o scri
soare că meciul de fotbal dintre Mî- 
năstirea Oltenița și Olimpia Giurgiu, 
din cadrul campionatului regional, a 
început cu o întîrziere de aproape 35 
minute și a luat sfîrșit numai după... 
o repriză. Aceasta s-a întîmplat din 
cauza lipsei de educație a fotbaliștilor 
de la Mînăstirea, care au avut tot tim
pul jocului o atitudine reprobabilă. O 
comportare nedemnă a avut și antre
norul echipei, dar mai ales jucătorul 
Adam, care a mers pînă acolo îneît a 
adus injurii publicului spectator. Con
siliul regional U.C.F.S. București ne 
informează că cele semnalate sînt în- 
trutotul juste. Despre măsurile ce tre
buia să le ia, Consiliul regional Bucu
rești și cel raional (Giurgiu) nu se 
vorbește însă nimic. Credem că în cu- 
rînd ni se va răspunde și în acest sens.

Explicații ? Prima nu poate fi decît 
jocul viguros prestat de studenți, care 
au început meciul impetuos și datorită 
calităților lor fizice cunoscute au de
pășit fragila apărare dinamovistă. Du
pă 8 minute scorul era de 4—0 pentru 
Știința I Meciul putea fi socotit ca și 
încheiat. Dincolo însă de explicațiile 
pe care le găsim' în comportarea me
ritorie a studenților, trebuie să ne o- 
prim 
care 
reau 
cu o 
în picioare. Admițînd chiar urmările 
oboselii, aceasta nu justifică totuși 
evoluția penibilă de joi dimineață a 
echipei din Tg. Mureș. Credem că una 
din cauzele acestui eșec o constituie 
slaba pregătire morală, care nu le-a 
permis să-și revină după ,.dușul" pri
mit în primele minute.

Au marcat: Cozan I (4), Biro (2), 
Takacs II (2), Covaci, Botar, Cozan 
II, Naghi pentru Știința, respectv 

Nașca.

cele din urmă, dar nu fără a încerca 
oarecari emoții, provocate de insis
tența tinerilor atacanți de la Progre
sul ca și de slăbiciunile propriei apă
rări. Scor final: 12—5 (8—2, 2—2, 
2—1) pentru Recolta M. Ciuc.

Au torit golurilor: Takacs I (3), 
Balint (2), Tdrok I (2), Covaci (2), 
Fodor, Hollo II, Tdrok II (Recolta), 
Giacomuzzi (2), Almassi II (2), Karri 
(Progresul).

și asupra figurii de neînțeles pe 
atu făcut-o dinam'oviștii. Ei pă- 
niște usnbre ale jucătorilor care 
seară înainte ridicaser-ă tribunele

Voința M. Ciuc a prestat un joc
excelent...

Un meci „lichidat" din prima repriză

Astfel poate fi caracterizată întîl- 
nirea dintre echipele Recolta 
și Progresul Gheorghieni, în 
după ce în prima repriză a 
avans de 6 goluri — Recolta
nu a măi avut altă grijă decît aceea de 
a și-l menține. Ceea ce a și reușit în

M. Ciuc 
care — 
luat un 
M. Ciuc

...mai ales în primele două reprize 
ale partidei cu C.C.A., dar a trebuit 
să se mulțumească cu un rezultat de 
egalitate, 4—4 (4—1, 0—1, 0—2), deși 
a fost evident mai bună și a dominat 
în majoritatea timpului. Oricum, cu 
acest meci Voința M. Ciuc s-a consa
crat, cucerind nu numai simpatia 
spectatorilor ci și aprecierile specia
liștilor, care au fost unanimi în a re
cunoaște Că această formație — atît de 
tînără 1 — se apropie cu pași repezi 
de maturizare. Tinerii hocheiști din 
M. Ciuc au știut să depășească apă
rarea deobicei sigură a C.C.A. (care 
a beneficiat și de aportul lui Csaka I) 
și au arătat,’ individual și colectiv, că 
merg pe drumul cel bun în aplicarea 
unui hochei modern.

începutul jocului a aparținut bucu- 
reștenilor care au și condus 
prin golul înscris de Zografi. 
tru mult timp însă. Cîteva 
după deschiderea scorului.

cu 1—0
Nu pen- 
secunde 

Szabo I

a egalat, 
dezlănțuit 
Szabo II, _ 
secundă aparține aproaipe total Voin
ței. La poarta echipei militare — apă
rată acum de Pușcaș, care l-a înlocuit 
pe Tulbure — fazele de gol se succed 
cu repeziciune. C.C.A. pare sufocată 
de ritmul impus de tinerii hocheiști din 
M. Ciuc. Dar, lipsa de calm și expe
riență în momentele hotărîtoare nu 
aduce golurile care plutesc în aer. Cei 
care înscriu sînt jucătorii de la C.C.A.: 
la un contraatac, Zografi reduce din 
handicap. Acest gol nu schimbă ra
portul de forțe. Tot Voința are iniția
tiva și de două ori pucul întîlnește 
bara porții lui Pușcaș.

Chiar în primul minut al ultimei re
prize, C.C.A. reduce din nou scorul 
prin același Zografi, excelent concre- 
tizator, mulțumită bunului său plasa
ment 
Ciuc 
țiune 
mină 
zultat de egalitate, nedrept totuși 
ță de diferența de comportare dintre cele 
două echipe. De altfel nu mult a lipsit 
ca această nedreptate să fie reparată 
în ultimele minute, cînd Voința are o 
avalanșă de ocazii.

O mențiune pentru arbitrajul bun 
prestat de FL Marinescu și Marcel 
Hușan.

In continuare, Voința atacă 
și înscrie de trei ori prin 
Varga și Andrei. Repriza

în fața porții. Echipa din 
intră acum în derută și o 
individuală a lui Csaka I se 
cu golul care stabilește un

M. 
ac- 
ter- 
re- 
fa-

Fără a se întrebuința prea mult. •

Categoria B la hochei pe gheață
Steagul roșu Orașul Stalin,

Jocurile din cadrul seriei a Ii-a•
campionatului categoriei B la ho

chei pe gheață, disputate la Sighișoara, 
s-au încheiat cu succesul formațiilor 
Steagul roșu Or. Stalin și Nicovala 
Sighișoara, care — ocupînd primele 
două locuri în clasament — și-au cîș-

a

Instantanee de la primul concurs 
al cluburilor sportive

50 m plat, cu un timp

școlare
Crîinpeie dintr-o competiție reușită 

din noianul de imagini și fapte al 
primului cojiaurs de baschet, volei și 
atletism, rezervat cluburilor sportive 
școlare...

Baschetbatiștii clubului „Luceafă
rul" din Orașul Stalin au în
trecut după o luptă de toată 

frumusețea experimentata formație a 
clubului „Harghita" din Tg. Mureș și 
au cîștigat turneul. Surpriză I Aurel 
Stainatescu, un tînăr care practică nu
mai de 3—4 luni atletismul de perfor
manță, învinge adversari de valoare, 
printre care și pe sprinterul Elod 
Kineses și se clasează pe primul loc,

în proba de
la numai 3 zecimi de secundă de cea 
mai bună performanță de sală a seni- 
orilor. „Surpriză"! Oare să fie 
chiar o „surpriză"? Cine a urmărit an
trenamentele asidue, metodice, pe 
care baschetbalișții „Luceafărului" le 
efectuau cu regularitate sub îndruma
rea prof. Vasile Jeleriu, cine l-a vă
zut pe talentatul elev Aurel Stama- 
tescu lucrind cu o rîvnă exemplară, în 
timpul liber, la sala Floreasca II, res- 
pectînd întocmai indicațiile date 
de antrenorul său, vor fi de acord cu 
noi, că asemenea surprize sînt de fapt 
rodul unei munci metodice, 
cioase, făcute cu dragoste 
un e!

victoria. Ladislau 
cei mai buni jucă- 

campioane, avea șl 
fusese ținut pe tușă

conștiin- 
și pasi-

Unde mergem?
AZI

BASCHET: campionatele republica
ne : sala Floreasca • ora 18: Cetatea 
Bucur — Rapid (ni) ; Olimpia Bucu
rești — Voința Or. Stalin (f).

ATLETISM: concurs în cinstea
„Centenarului Unirii": sala Floreasca 
II. de la ora 15,30

MIINE

BASCHET: campionatele republi
cane; sala Floreasca: ora 10: C.S.U. 
— Rapid București (f) ; C.C.A. — 
Torentul Galați (m).

NATAȚIE : concurs în cinstea „Cen
tenarului Unirii"; bazinul Floreasca 
de la ora 20: înot, polo, sărituri și 
înot artistic.

HANDBAL: turneu fulger de hand
bal în 7: sala Floreasca: de . Ia ora 
17: Dinamo — Titanii (m) ; Bucu
rești tineret — Rapid (m) ; Olimpia — 
Buc. tineret (f) ; Buc. tineret — Ti- 
t'ariii (m) ; Cetatea Bucur — Olimpia 
(f) ; Rapid — Titanii (m) ; Dinamo — 
Buc. tineret (ni) ; Cetatea Bucur — 
Buc. tineret (f).

ATLETISM: concurs
„Centenarului Unirii": sala Floreasca 
II de' la ora 8,30.

BOX: gală închinată „Centenarului 
Unirii" : sala I.S.I3. (str. Berzei) : 
de la ora 10. <

Dinamo •— Titanii (m) ; Bucu-

în cinstea

★

N-a împlinit încă 15 
reușit următoarele î «ii ... i.

ani și a 
rezultate : 

4,80 m la lungime; 1,31 m. la■ ■■
înălțime; 13,5 sec. pe 100 m plat; 28,4 
pe 200 m plat; 1:26,0 pe 500 m și 
7,2 sec. pe 40 m g. Dar cine-i perfor
mera ? Eleva Virginia Ciulinaru, din 
ci. a VllI-a a școlii medii „Mihai Vi
teazul". Un talent, un autentic ta
lent, alături de atîtea altele scoase 
la iveală de bogata activitate spor
tivă de masă, la care sînt chemați 
să participe școlarii noștri. Dar nu e 
numai talent 1 Nu. Virginia Ciulina
ru a înțeles că talentul, acest „bu
chet" de însușiri pe care ți-1 dăruiește 
în general natura, trebuie dezvoliat 
prin muncă, zi de zi.

„Am început atletismul cu doi ani 
în urmă, Mi-e încă proaspătă în min
te ziua cînd, la Palatul Pionierilor, 
■plîngeam de bucurie, după prima mea 
victorie. Dar, cel dinții succes nu tn-a 
făcut să ies diin cuvMitttl antrenoru
lui meu, profesorul Nicolae Vișutescu. 
De atunci n-am avut nici măcar o 
absență de la orele de pregătire spor
tivă. Dorința mea este să ajung o 
bună pentatlcnistă. Exemplele care 
mă călăuzesc sînt sportivele sovieti
ce Galina Bîstrova și Nina Vinogra
dova. Cit n-aș dori să niting ca (■’: I 
Dar pentru aceasta trebuie să mun
cesc mult, mult de tot".

★

Tg. Mureș, noiembrie 1958. Sala 
de sport a Institutului Medico- 
Farmaceutic. Finala campiona-

care sărbătoreau 
Soos, unul dintre 
tori ai formației 
de ce să fie trist:
în tot timpul turneului. Motivul ? In 
primul trimestru primise note insufi
ciente la două materii și profesorul 
de educație fizică Madaras nu prege
tase să-l scoată din lot. Desigur, tînâ- 
rul Soos a avut timp să se gîndească 
bine, 
losit. 
locul 
unul 
turneului. „1 
așa cum ne 
mai repeta.
cîți au participat la 
îți era și rușine să fii 
secință, 
tea !“.

Și iată că această lecție i-a fo- 
La București, Soos și-a reluat 
în echipă și a fost elogiat ea 
dintre cei mai buni jucători ai 

Accidentul" la învățătură — 
asigura el — nu se va 

„Printre atîția premianți 
acest concurs, 
codaș. In con
certat cu car-

pe primul loc in seria a II-a
tigat dreptul de ă participa la turneul 
final aj acestei competiții.

Ultimele rezultate înregistrate la Si
ghișoara au fost următoarele: Har
ghita M. Ciuc—Voința Sighișoara 
8—1 (2—0, 4—0, 2—1) ; Steagul roșu 
Or. Stalin—Nicovala Sighișoara 4—1 
(2—0,1—1, 1—0) ; Steagul roșu Or. 
Stalin—Voința Sighișoara" 11—0 (3—0,
4— 0, 4-0).

Clasamentul este următorul: 1. 
STEAGUL ROȘU OR. STALIN 12 
puncte; 2. Nicovala Sighișoara 6 p.; 
3. Harghita M. Ciuc 6 p. ; 4. Voința 
Sighișoara 0 p.
• Jocurile din cadrul primei serii a 

campionatului categoriei B urmau să 
hibă loc la Sebeș. Din cauza timpului 
nefavorabil însă nu s-a putut disputa 
decît un singur joc: C.S.M. Rădăuți— 
Locomotiva Cluj 12—0 (2—0, 5—0,
5— 0). Cum nu sînt pronosticuri că la 
Sebeș temperatura va scădea, federa
ția de specialitate a decis ca întrece
rea să se desfășoare în continuare la 
Odorhei.

• Turneul final al campionatului 
categoriei B la care participă ?n afara 
celor două echipe calificate de la Si
ghișoara, primele două clasate din 
cealaltă serie, va avea loc între 20 și 
22 ianuarie la Orașul Stalin.

...C.C.A. a întrecut comod Progresul 
Gheorghieni. In ciuda faptului 
primele minute scorul a fost 
pentru echipa din Gheorghieni, 
nirea nu a avut istoric; echipa 
tară și-a intrat în ritmul normal de 
joc pe care nu l-a slăbit decît în ul
tima repriză. Acest fapt a permis Pro
gresului o frumoasă, dar tardivă, re
venire. Au marcat: Csaka 1 (3), Peter 
(3), Lorinez (3), Ganga, Raduc 
(C.C.A.), Almassi II (2), Karri, Dobri- 
ban (Progresul), care au stabilit sco
rul de 11—4 (6—1, 4—0, 1—3) pen
tru C.C.A.

că în
1—0 

întîl- 
rnili

★
In urma acestor partide, clasamen

tul se prezintă astfel :

cluj
M. Ciuc

M. Ciuc

1. C.C.A.
2. Știința
3. Recolte
4. Voința
6. Dinamo Tg. Mureș
6. Progresul Gheorghieni

PROGRAMUL DE AZI Șl MIINE
ESTE URMĂTORUL:

AZI: ora 17: Dinamo'Tg. Mureș — 
Voința M. Ciuc; ora 19: Recolta M. 
Ciuc — Știința Cluj ; MIINE : ora 
10: Dinamo Tg. Mureș — Recolta M. 
Ciuc; ora 17: Voința M. Ciuc — Pro
gresul Gheorghieni; ora 19: C.C.A. — 
Știința Cluj.

nu mai sînt

★
pare rău că instantaneele 
se opresc aici. Filmul ar fi

...Ne 
noastre 
prea lung. Și totuși ce bine ar fi fost 
dacă reprezentanții clubului sportiv 
școlar din Cluj sau ai secției de atle
tism a celui din Timișoara — despre 
care știam că au o activitate frumoa
să — ne-ar fi furnizat la rînduj lor, 
alte imaginii pline de interes. Dar 
n-au răspuns la apel. Și nu știm 
ce 1

N. MM?nț,N
T. STĂM A

ei 
de

PROGRAMUL
Incepînd de la orele 

șoară mîine pe ' 
Trap, 
gări de trap.

In ’ ‘ -
premiul Accelerat, deschis cailor cu re
cord 1’24 și mai încet.

Iată programul alergărilor:
1. Pr. Angela: 17C0 Detea (R^nțoi'G) 

1720 Ancora (Teofil), Gresia (Cigăreanu), 
Tunica (Vasile G) 1740 AvîîH I'i (Szabo 
I.), Haga (Strijiniue) — 2. Pr. Adriana: 
1720 Gladio’a (Ghinea) 1740 Licur ci (An- 
ghel) 1760 Rușețu (Szabo I.), Ionela (To- 
dera?) 1780 Hermina II (Teofil), Raza 
(Strijiniue), Secera (Vasile G.) 3. Pr.
Asurda: 1700 Graba (Simo) 1720 Sighi
șoara (Iladu D.). Căl'n (Oană) 1740 So 
naUa (Bonțoi V.) 1760 Fenomen (Crai
nic), Rovina (Mardare) Vila (Dinu) — 
Pr. Aveiyi; 1700 Sinziana (Nieulae G.) 
Vinovat (Savu) 172O Catana (Vasile G), 
Vulcan (Onache) 1740 Hoțu (Moldovan), 
Olteț II (Ștefănescu), Mdnciuna (Tigăeru), 
Oltean (Teofil) 17&0 Teofana (Ghinea) —

■ ■ B

tutui republican școlar de baschet. Pe 
banca rezervelor reprezentativei local-, 
un tînar stătea abătut în mijlocul ve
seliei generate a colegilor de echipă.

REUNIUNE PUGILISTICA 
ÎNCHINATA CENTENARULUI 
UNIRII ȚÂRILOR ROMINE

Comisia de box 
în colaborare cu 
I.S.B. va organlzi 
cepînd de la ora 
nouă reuniune de _ . . ..
tenarului Unirii Țărilor Romîne' 
gramul reuniunii cuprinde 13 :___
(cinci de juniori și opt de seniori), în
tre boxerii care s-au evidențiat în campio
natul republican pe echipe șl în cadrul 
„Cupei Sfatului Popular" al capitalei. lata 
cîteva dintre aceste întîlnlri: Gh. vereș 
(Gr. Roșie)—V. Barbu (Pasteur); V. Du- 
mitrache (Dlnamo)—A. C’.vcă (Cetatea 
Bucur); M. Dincă (Vest't—jl)—c. Rusa 
(Știința); M. Goanță (Gr. Roșie)—M.

a orașului București 
colectivul sportiv 

mîine dimineață, în- 
10, în sala I.S.B , o 
box închinată ,,Cen-

Pro- 
meciuri

1

ALERGĂRILOR DE TRAP DE MÎINE
9.45 se desfă-

hipodromul 
reuniunea săptămânală

fruntea programului se

Bâneasa- 
de aler-

situează

10jfeco 1
Gănescu 
Bucur).

I.C.F.

(Dl-

te» t>
Albu (Constr. C.F.R);r' A. 
naino)—D. Dincă (©etatea

comunicat ‘al

'Șe face cunoscut absolvenților Instl- 
tsrtului de Cultură sjtizică, oă în contor- • 
mitate cu dispozițiile M.I.C., în seziunea 
examenului de stat din 25 ianuarie — 
10 februarie 1959, se pot prezenta doar

Fr. Aria: 1720 Avia (Ștefănescu) 1740 
Dolofan (Szabo I.), Cocora (Bonțoi V.), 
Sulamite (Szabo A.), Spic (Kocss) 1790 
Narcis (Nieulae G.), Holtei (Marcu) — 
Pr. Accelerat: 1700 Berna (Avram) 1720 
Paf (Tigăeru), Caliban (Strij niuc> 1760 
Ticău (Voronin) 1700 Eronin (Mihăilescu), 
Oțel (Solcan) — 7. Pr. Alarma: 17oo- Tă- 
miios (Oană), Sita (St-scu), Oravița (Tl- 
găeiu.) 1720 Herța (Radu C.), Bega II 
(Marcu) 1740 Hamefal (Crainic), Amica 
(Kocsis), Demon (Solcan) 1760 Hermina 
(Mihăilescu)—3. Pr. Arizona: 1700 Pîrjol 
(Voronin) 1720 A Ivi ța (Savu), Hartoiz 
(Ghinea), Viola (Nieulae G.) 1749. Xeno- 
fon (Oiteanu), Firav (Dinu), Radovan 
(Bcrleseu) 1760 Fia vi na (Oană), Ijupa 
(Bonțoi V.) — Pr. Avalanșa: 1706 Deli
cioasa (Vasile G.), Hrisov (Strijiniue), 
Garoafa (Toderaș), Fulvia (Radu C.), 
Gluma (Kocsis) 1720 Jovin (Oană), Ceah
lău (Clgăreanu) 1740 Hopușor (Moldovan).

Pariul ordinea triplă funcționează în 
alergările a 4-a și a 7-a. Pariul austriac 
începe cu 2868 lei.

absolvenții seriilor 1957 șl 1958 care s-au 
prezentat cel mult o singură dată la 
examenul d'e stat și au fost respinși.

Cere, i e d i- înscriere se primesc la Se 
cret-ri-itul Instltut’jJ’.il pînă la data de 
20.1.1959, orele 14.

PROGRAMUL MECIURILOR
DE BASCHET DIN PROVINCIE...
...este următorul: în cadrul campiona

tului masculin: Voința lași-Metalul 
M.I.G. Bupureștl, știința Cluj—Dinamo 
București. Meciul Științe Timișoara— 
Olimpia București a fost amînat la 4 
februarie. In cadrul campionatului fe
minin: vdnța Oradea—c.S. Oradea, 
C.S.Ș. l.ȚImițoara-Constructorul Bucu
rești. Almentara Tg. Mureș—C.C.A., 
Voința Tg. Mureș—Progresul București.



Ce ne rezervă anul sportiv 
1950?

Anul 1959 oferă iubitorilor sportului un program internațional vast și interesant. De-a lungul celor 12 
i mai buni sportivi ai

Atletismul feminin european în 1958

luni, competițiile vor aduna pe terenuri și stadioane, în săli și bazine de înot pe cei 
lumii.

In 1959 sportivii se vor întrece în 23 campionate ale lumii și 12 campionate ale Europei. 18 competiții 
vor avea loc în disciplinele olimpice și vor purta evident caracterul unei adevărate avanpremiere a întrecerii 
supreme programată la Roma în 1960.

numai campionatele mondiale și europene vor atrage atenția iubitorilor sportului. Cu mult interes 
„Spartachiada < popoare I or" din U.R.S.S., întrecerile din cadrul Festivalului de la Viena, marele 
al candidaților la titlul suprem, turneul de fotbal pentru juniori U.E.F.A., concursurile 
Franței și altele.
de statistică își pregătesc carnetele, își ascut creioanele.

Dar ntt 
sînt așteptate 
turneu de șah 
turul ciclist al

Amatorii 
sportive pe care le vor urmări în anul 1959»

O imagine d'n rv:on a stadialului „Prater" d n V ena, locul desfășurării în
trecerilor sportive din cadrul „Festivalului Mondial al Tineretului și 

Studenților"
IANUARIE APRILIE

16—31 : campionatele mondiale dc 
baschet în Chile.

31—1 februarie : campionatele euro
pene de patinai viteză la Goteborg.. ebruar:

1—8: campionatele europene de 
patinaj artistic la Davos.

7—8: campionatele mondiale de bob 
(2 persoane) la St. Moritz.

14—15 : campionatele mondiale mas
culine de patinaj viteză la Oslo.

14—15: campionatele mondiale de 
bob (4 persoane) la St. Moritz.

15: campionatele mondiale dc c.iclo- 
cros la Geneva.

21—2 martie: concurs preolimpîc 
de schi și patinaj viteză la Squaw 
Valley.

22 : campionatul mondial de biatlon 
la Courmayeurer-la Thuile.

24—28: campionatele mondiale de 
patinaj artistic la Colorado Springs.

28—1 martie: campionatele mon
diale feminine de patinaj viteză Ia 

zerdlovsk.

MARTIE

LCircul“ canadian de hochei se pune în mișcare...
9

Y
5—15 : campionatele mondiale de 

hochei în Cehoslovacia.
25—8 aprilie: turneul de fotbal 

U.E.F.A. pentru juniori în Bulgaria./' , .. j „ t. ■ » •1 J . 6 C Circul canadian de hochei profesto-
® aprilie: campionatele mon-cnz-^ se pUne -m mișcare... In timp ce 

diate de tenis de masă la Dortmund, (jack Kramer, sfldind interzicerea dic- 
27—30: campionatele mondiale pen- )tată de federația amatoare de a juca 

tru tineret la scrimă (sub 21 ani) la V* din Australia, își întinde
p . ' ' /nestingherit pe velodromuri și stadioane
>ar's- \ terenul de tents confecționat din masă
---------------------------------------------------(plastică, în timp ce Harlem Globe Tro- 

. . y/e« pune la punct regia unui nou spec- C teva hotar r a e Feaeratisi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - jongleri _1 tai croșet și ai pucului — se pregătesc 
| j ’'«â „uimească" Europa occidentală siIlît6rfia|ionai8 U8 MllStlSni umbrească prin evoluțiile lor pe 

(maeștrii rachetei și ai balonului...
Cu prilejui celui de al 21-lea Con-j Două echipe din liga profesionistă 

greș al Federației Internaționale de (canadiano-americană sînt gata săate- 
Atletism (I.A.A.F.) au fost luate mai jrizeze pe patrulaterele de gheață ale 
multe hotărîu privind modificarea re-Kapusului și să le străbată in galop: 
gulamentuiui cîtorva probe atletice. 125 meciuri în 30 de zile.
Cea mai importantă modificare se re- C in vocabularul profesionist contem- 
feră la cursele de ștafetă. jporan noțiunile de sport și de circ ani

Noul text din regulament privind ^căpătat multe puncte de apropiere.
probele de ștafetă este următorul: (Acum, tind unui circ de tenis (Kra- 
„Cînd o echipă participă la eliminato-\mer) și unuia de baschet (Trotters) i 
riile unei probe de ștafetă, compoziția l$.a adăuga! și unul de hochei, ama- 
ei-nu va putea fi modificată pentru\torului de sport din apus ii este foarte 
turul următor sau pentru finală âecîitgreu să stabilească granița unde sfîr- 
în caz de rănire sau boală constatată ^șește întrecerea șt unde începe exhibi- 
de medicul oficial ai concursului. Iniția. In orice caz este evident că evo- 
acesi caz, cu aprobarea judecătorului jluția hocheiștilor-clowni are doar
arbitru, este autorizată modificarea!foarte puține afinități an sportul. Do- 
componenței echipei." Jvadă 7 însuși faptul că faimoșii maeș-

Referitor la probele combinate (de-S/n ai crosei din Canada nu vor în- 
catlon și pentatlon), un atlet care nu jtî’ni echipe europene, nu-și vor măsura 
se prezintă la start sau nu face măcar \ forțele în meciuri cu reprezentative de 
o încercare într-una din probele, corn (țări, ci vor susține între ei partidele, 
petiției nil va fi admis să participe \simpte spectacole de circ regizate cu 
la proba următoare și în consecință Cminuțiozitate, tn care desfășurarea 
nu va figura în clasamentul final Xjooului si evoluția scorului au fost 

In sfîrșit. precizare referitoare (dinainte stabilite la ,zeci și zeci de re- 
săritaii cu prăjina și aruncători. Feri- ț afgffnalnente. Elementele
tru a obține o mai bună „priză" aceș- <tia vor avea dreptul să-și ungă mîim-vor h decz țtunun gheața, cro
it cu o materie aderentă etim este ră-^se'e și pucu'. insufic'pnte pentru a da 
șina sau un produs similar. (Agerpres). 'adevăratul hochei, la fel cum pasele

st f

10 și 25: finalele „Cupei campioni
lor europeni" la baschet.

MAI

2—16: „Cursa Păcii" la ciclism 
(Berlin—Praga—V arșovia).

19—31 : campionatele internaționale 
ale Franței la tenis, la Paris.

21—31 : campionatele europene mas
culine de baschetbal la Istanbul.

23—31 : campionatele europene de 
box la Lucerna.

31 : campionatele europene femini
ne de gimnastică Ia Cracovia.

IUNIE

13— 21 : criteriul european la călă
rie, la Paris.

14— 21 : campionatele mondiale mas
culine de handbal în Austria.

28—5 iulie: Jocurile balcanice de 
fotbal la Sofia.

25—18 iulie: „Turul Franței" la 
ciclism.

IULIE

12—25: campionatele mondiale de 
scrimă la Budapesta.

Iată mai jos principalele

de tenis.

competiții

17—18 : meciul atletic U.R.S.S. — 
S.U.A. la Philadelphia.

24—6 august: a Vil-a ediție a 
Festivalului Mondial al Tineretului și 
Studenților la Viena.

De ia sfîrșitul lunii iulie și pînă 
în mijlocul lunii august Spartachiada 
popoarelor din U.R.S.S.

AUGUST

8—13: campionatele moadiaic de 
velodrom la Amsterdam.

14—23: campionatele europene de 
canotaj academic la Macon.

24—30 : Jocurile balcanice la bas
chet, la București.

27— 6 septembrie : campionatele mon
diale studențești la Torino.

28— 30 : campionatele europene de 
caiac-canoe la Duisburg.

SEPTEMBRIE

1— 6: campionatele mondiale de hal
tere la Varșovia.
1—10: campionatele europene de tir 
la Monza și Brescia.

2— 6: criteriul european la călărie 
pentru femei la Rotterdam.

6—31 octombrie : „Turneul Candida
ților" la șah în orașele Bled, Zagreb 
și Betgrad.

12—27: Jocurile Sportive ale Țări
lor Arabe la Beirut.

12—20: turneul intercontinental de 
volei masculin, la Paris.

18— 20: Jocurile balcanice de atle
tism, la București.

19— 23: campionatele mondiale de 
pentatlon modern la Harrisburg.

22—29: campionatele mondiale de 
popice la Bautzen.

OCTOMBRIE

I— 10 : campionatele mondiale de 
lupte libere și „Cupa mondială" la 
lupte clasice Teheran.

II— 25: campionatele mondiale de 
baschet feminin la Moscova.

18—19 : campionatele europene mas
culine de gimnastică la Copenhaga.

Nu au fost fixate datele precise Ia 
următoarele competiții sportive: finala 
„Cupei campionilor europeni" la bas
chet feminin (aprilie), finala „Cupei 
campionilor europeni" la fotbal (mai), 
campionatul mondial studențesc la șah 
și campionatul european la iachting.

„științifice" și driblingurile amețitoare 
ale „trotters-ilor" — cu toată virtuo
zitatea lor — nu reprezintă de fapt 
baschet.

Cu alte cuvinte amatorului de spo”* 
i se vinde surogatul drept ceva vei 
tabil sau — romtnește spus — el este 
tras pe sfoară. Căci, înainte de toate, 
sportul pasionează și cucerește prin în
trecere, prin neprevăzut. Cel mai trim- 
bițat turneu de fotbal, n-ar avea nici 
un spectator dacă publicul ar ști că 
intîMrile sînt... aranjate de acasă.

Programul a și fost stabilit. Intre 29 
aprilie și 28 mai 
profesioniștii ho
cheiului, ' reprezen- 
tați de 
New 
gers . 
Bruins, vor prelungi

echipele 
York Rări

și Boston
iama pe terenu-

rile de gheață artificială din Franța, 
Anglia, Elveția, Austria, R. F. Ger
mană și Italia, susținind cele 25 me
ciuri (citiți spectacole) ale turneului.

Geamatidanul la subțioară, un meci 
într-un oraș, apoi alt meci, in alt oraș, 
mereu pe drumuri, iată viața cea de 
foaie zilele a profesionistului. „Princi
palul" capitol, — încasările, — nu-l 
privește pe el. Are grijă pa'renul care, 
numără teancuri de bani, face satis
făcut bilanțul, își îngroașă burta și 
capturile la bancă. Iar hocheiștii, ac
torii, luptă din greu cu oboseala, își 
primesc tăcuți simbria, joacă 
sează o viață mai bună...

Da, existența profesionistului 
deloc ușoarăf Tn primul rînd 
că tot timpul îl macină obsesia 
de cit o marfă, un robot, un mecanism, 
bun aiita timp alt rotițele sale func
ționează impecabil. După aceea:

„Alt acrobat, ait salt mortal..."
Dar nici efortul fizic la care e supas

și vi

nu este 
pentru 
că rtu-i

Galina Bîstrova, 

a proLei

Echipa R.O. Germane a realizat cea mai bună performanță la 4x 100 m
După cum Maria Itkina și Iolanda 

Balaș au dominat net în probele lor 
de specialitate (400 m și respectiv să
ritura în înălțime), tot așa Galina 
Bîstrova a fost de departe cea mai 
bună atletă Ia pentatlon, cîștigînd 
categoric toate concursurile la care 
a participat în ultimii ani.

Mai mult, în 1957 (greutate 12,73 
m; înălțime 1,58 m; 200 m 25,2 sec: 
SC m garduri 10,8 sec și lungime 6,17 
m) cu 4.846 p și în 1958 (13,81 ni — 
1,60 m — 25,5 sec. — 10,8 sec. — 
6,00 m) cu 4.872 p ea a stabilit două 
noi recorduri mondiale, iar anul trecut 
la Stockholm a devenit campioană eu
ropeană la pentatlon (4.733 p) și la 
80 m garduri (10,9 sec.).

In 1958 Galina Bîsitrova a participat 
la opt concursuri de pentatlon cîști- 
gîndu-le pe toate. Poate că nu este 
lipsit de interes să arătăm cu acest 
prilej rezultatele pe care le-a înregis
trat în cadrul acestor concursuri:

LENINGRAD (9—10 martie) : 4.442 
p (13,02 m; 1,48 m; 27,0 sec; 11,2 
sec: 5,75 m):

NALCIC (20—21 aprilie): 4.482 p 
(12,24 ni: 1,50 m; 26,8 sec.; 10,9 sec.; 
5,72 ni):

KRASNODAR (17—18 mai): 4635 
p (12.83 m; 1,54 m; 25,8 sec; 11,0 
sec.; 5,79 m)

TAL1N (19—20 iulie): 4.745 p 
(13,86 m; 1,56 m; 25,7 sec; 10,8 sec: 
5,94 m)

STOCKHOLM (20—21 august): 
4.733 p (13,14 m; 1,54 m; 25,2 sec.; 
10,9 sec; 5,82 m):

KRASNODAR (septembrie): 4.684 
p. (12,79 m; 1,49 m; 25,0 sec; 10,9 
sec.; 5,87 m);

SOCI (octombrie): 4.698 p (13,27 
m; 1,55 m; 25,2 sec; 11,2 sec; 5,80 
m:

TBILISI (1—2 noiembrie): 4.872 
p (13,81 m; 1,60 m; 25,5 sec; 10,8 
sec; 6,00 ni)

După cum se vede, excelenta atietă 
sovietică a obținut în cinci din aceste 
opt concursuri rezultate superioare 
celei de a doua clasate pe tabelul ce
lor mai bune specialiste europene ale 
acestei probe. Acest fapt vorbește, 
credent, cit se poate de limpede des
pre ridicata valoare a acestei atlete. 
In ultimii ani evoluția rezultatelor 
Salinei Bîstrova a fost următoarea: 
1956 (4.555 p.); 1957 (4.846 p.); 
1958 (4.872 p.).

PENTATLON
Beeordul lumii și al Europei: 4.846 p 

Galina Bîstrova (U.R.S.S.) 19/16.1041957,
In curs de omologare: 4.8712 p Galina 
BiStrova Tbilisi 1/2 11.1958.

profesionistul nu este de neglijat. Fie
care centimă primită de la patron este 
plătită din plin cu sudoare, singe și 
ch'ar cu viața. Un exemplu: liga pro- 

„•ornstă 'canadiano-americană nu
măra 6 echipe. Acestea își dispută un 
campionat in 14 tururi, fiecare echipă 
susținind. intr-un singur sezon nu mai 
puțin de 70 de meciuri. Iar ritmul in 
care se joacă este de-a dreptul isto
vitor. Patronii cer hocheiștilor un joc 
cit mai dur. Se înțelege. Nu ei sint 
striviți la mantinele, contactul dure
ros cir gheata, loviturile crosei și tăie

turile patinei nu 
le primesc ei ci 

trupul și oasele bi
eților jucători. UT- 
niează turneele. Al
te zeci de meciuri 

susținute la interval de maximum, o zi, 
alte ciocniri și lovituri...

Reclamele asigură pe spectatori că 
evoluțiile se vor desfășura tn cel mai 
„pur" stil canadian. Cei dornici să-și 
pună la încercare nervii -oor avea oca
zia să simtă „senzații tari". Iată de 
ce hocheiul profesionist este de ne
conceput fără brutalități care deseori de
generează în bătăi adevărate. Este permi
să (și chiar recomandată) ridicarea cro
sei deasupra capului, lovirea intențio
nată a adversarului, bodicecul la man
tinelă. Tn accepțiunea patronilor, ho
cheiul profesionist trebuie să semene 
cit mai mult cu un război (veritabil), 
cu o luptă pe viață și pe moarte. Nu-i 
lipsit de interes să arătăm că echipa 
Montreal Cxmadans a „acumulat" în 
70 de meciuri ale trecutului campionat 
...1062 miiuiie de penalizare l Iar Lou 
Foniinato, din formația New York Ran
gers, deține recordul eliminărilor, ci
frat la 152 minute intr-un campionat.

Cunxdnd ioaii acestea, organiză

cea mai Lună specialistă 

de pentatlon

4.872 p (4.846) Galina Bîstrova (UJS.S.S.)
— 13,81 m 1,60 25,5 sec 10,8 sec 6,00 m — 

4.648(4.56®) Etfeltraut Eibcrle (R.F.G.)
— 11,66 m 1,54 m 25,0 sec. 10,9 sec. 5,80 m 
4.627 (4.337) Nina Vinogradova (U.R.S.S.)
— 13,02 m 1,54 m 25,6 sec 11,2 sec 5,60m — 
4.023 (4.527) Lidia Smakova (UB.SS.) 
4.593 ( — ) Galina Grinvald (U.R.S.S.) 
4.494 (4.269) Dinte Hoters (Olanda)
4.488 (4.409) Zinaida Burengova (U.R S.S.) 
4.484 (4.134)) Olga Davidova (Cehoslovacia) 
4.480 (4.289) Anneliese seonbuchne - 

(RJF.G.)
4.477 ( — ) Marla Bibro (Polonie)

4 X 100 METRI

Recordul lumii: 44,5 sec Australa 
(De ia Hunty, Croker, Mellor, Cuth
bert) Melbourne 1.12.1956
Recordul Europei: 44,7 sec Miarea Bri
tanic (Pasley, Sorivens, Paul, Armi

tage) Melbourne 1.12.1956.
44,8 R.D. GERMANA (Meyer, Birke- 

meyer, Stubnik, Sadau)
45,3 * M. BRITANIE (Young, Paul. 

Hyman, Weston)

45,5 R.F. GERMANA (Voss, Fuhr
mann, Hendrix, Biechl)

45,3 U.'R'.S.S. (Krepkîna, Kepp, Polia
kova, Maslovskaia)

GALINA BISTROVA
45,8 POLONIA (Chojnacka, Jesion..ws~ 

ka, Janiszewska, Bibro)
40.1 OLANDA (Bloemhof, Spdjk, van 

Kuik, Bljleveld)
46.2 ITALIA (Valenti, Bertani. Musso, 

Leone)
47,0 CEHOSLOVACIA (Pospisilova, 

Stolzova, Svajgrova, Strejckova)
47.2 R.P ROMINA (Bendhl, Mackscy, 

Luță, Kineses)
47.3 SUEDIA (LundstrSm, M. Johansson, 

U. Johansson, Martensson)

•) timp înregistrat în cursa de 4x110 
yarzi (echivalent cu 402,34 m) și care 
reprezintă un nou record mondial.

ROMEO V1LARA

torit s-au asigurat de serviciile a trei 
arbitri, in eventualitatea că unii vor 
deveni tntretimp indisponibili. Precau
ția nu este lipsită de sens. Deseori in 
„focul" luptei jucătorii își descarcă 
nervii pe cei însărcinați cu conducerea 
meciului. Și atunci deznodămîntul cel 
mai obișnuit al conflictului este... am
bulanța.

Se ' pare că organizatorii turneului 
sînt puși pe „fapte mari". Se vede a- 
ceasta din precizarea că programul — 
și așa inc fcat — poate fi prelungit. 
Intr-adevăr, în caz că la terminarea 
celor 25 de jocuri contractate echipele 
vor mai avea sujicienți jucători valizi, 
patronii sini dispuși să continue tur
neul. In caz contrar „trupa" va pleca 
înapoi peste ocean, unde cei loviți iși 
vor îngriji rănile. Și în legătură cu 
aceasta un ultim amănunt: din cauza 
marilor riscuri pe care le prezintă pro
fesia de hocheist, primele pretinse de 
societățile de asigurare se ridică la 
sume mari. Nici un jucător nu-și poete 
permite „luxul" de a se asigura îm
potriva unor eventuale accidente. Așa 
că indisponibilitățile (și acestea sînt 
foarte multe) le tratează hocheiștii, pe 
contul lor, plătind bani grei. Iar în 
timpul bolii salariul nu li se plătește.

De aceea, pînă acum, istoria hoche
iului profesionist nu cunoaște nici un 
jucător care s-ar fi îmbogățit de pe> 
urma măiestriei sale. In schimb, sînt 
lungi listele patronilor care au adunat 
averi fabuloase. Și aceasta fără să pă
șească măcar o singură dată pe tere
nul de gheață.

Ce dureroase sînt paradoxurile lumii 
sportive profesioniste/

VALERIU CHIOSE



; Declarația guvernului Republicii Populare Romine 
■in legătură cu încheierea tratatului de pace 

cu Germania
J Printre problemele internaționale a căror rezolvare pe 
<i calea tratativelor și înțelegerii reciproce ar contribui în 
‘ mod substanțial la întărirea încrederii și colaborării din-
• tre state, un loc deosebit îl ocupă problema germană. 
J Experiența istoriei și realitățile vieții internaționale ac- 
< tualfev arată că aceasta este problema cheie a securității
* europene!, de a cărei justă soluționare depinde în foarte 

mare măsură pacea în Europa și în lume.
O importantă contribuție la rezolvarea acestei complexe 

și arzătoare probleme internaționale o aduce proiectul 
de Tratat de pace cu Germania elaborat de guvernul 

' U.R.S.S. și propunerea sa. de a se întruni o conferință a 
statelor interesate în vederea discutării și adoptării Tra
tatului.

Guvernul romîn consideră cu totul echitabilă și con- 
ț formă cu principiile dreptului internațional propunerea 

guvernului sovietic ca participanții la conferință și sem
natarii Tratatului de pace să fie pe de o parte statele 
care au participat cu forțele lor armate la războiul îm
potriva Germaniei, iar pe de altă parte Republica Demo
crată Germană și Republica Federală Germană, sau cele 
două state germane și Confederația Germană, în caz că 

ț ea va fi creată între timp.
Noua inițiativă a guvernului U.R.S.S. se caracterizează 

prin același spirit realist și clarvăzător ca și propunerile 
cu privire la restabilirea unității Germaniei printr-o înțele
gere direotă între cele două state germane și cu privire 
la lichidarea statutului de ocupație a Berlinului și trans
formarea Berlinului occidental in oraș liber. Ea se înscrie 

} pe linia marilor aoțiuni întreprinse de guvernul Uniunii 
I Sovietice pentru normalizarea relațiilor internaționale, 
J pentru înfăptuirea unui climat de încredere și destindere 
J în lume, pentru realizarea unei adevărate conviețuiri 
j pașnice între state, —. acțiuni salutate cu căldură de 
4 toate popoarele iubitoare de pace.
'' Prevederile proiectului de Tratat de pace cu Germania 

propus de U.R.S.S., țin seama în egală măsură de inte- 
resele tuturor părților care doresc sincer să se pună ca
păt situației anormale a Germaniei. Proiectul de Tratat 

j ia în considerație atît dorința legitimă a poporului ger- 
1 man de a-și vedea restabilită deplina suveranitate asupra 
; țării sale și a-și relua astfel locul cuvenit în familia po

poarelor europene, cit și interesele popoarelor care au 
dat un greu tribut de sînge imperialismului german și 

j care cer să se ia măsuri hotărîte pentru prevenirea unei 
1 noi agresiuni. Semnarea Tratatului de pace, crearea unor 
; condiții care să împiedice militarizarea Republicii Fede

rale Germane și transformarea ei într-un focar de război 
\ în centrul Europei, ar favoriza înțelegerea nemijlocită și 

apropierea între cele două state germane și deci împlini- 
; rea năzuinței arzătoare a poporului german: reunificarea 

națională.
In același timp aplicarea prevederilor care obligă Ger- 

. mania — respectiv Republica Democrată Germană și
Republica Federală Germană —- să nu intre în nici un 

? fel de alianțe militare îndreptate împotriva statelor sem
natare ale Tratatului de pace, să nu producă și să nu 
posede arme atomice și alte arme de exterminare în masă, 
să mențină forțe militare doar în limitele nevoilor apă- 

' rării, r reduce într-o măsură hotărîtoare pericolul de
■ război în Europa și în lume.
’ Recunoașterea de către Germania a frontierelor sale 

actuale, potrivit termenilor proiectului de Tratat, împiedi- 
' carea renașterii fascismului, neadnuterea propagandei de 
. război și a manifestărilor revanșarde, corespund întrutotul 

aspirațiilor democratice ale poporului german și sînt 
menite totodată să curme uneltirile periculoase pentru 
cauza păcii îndreptate împotriva altor state europene și 
în primul rînd împotriva vecinilor Germaniei.

Dorința popoarelor europene de a se elimina pericolul 
de război în Europa, de a se înfăptui destinderea inter
națională și a se realiza o atmosferă de încredere între 
state, creează pentru toate guvernele obligația de a spri
jini încheierea neîntîrziată a Tratatului de pace cu Ger
mania.

Lipsa unui Tratat de pace cu Germania, la 14 ani 
după terminarea operațiunilor militare cu această țară, 
constituie un fapt fără precedent în istoria contemporană 
a relațiilor dintre state, care nu poate fi cîtuși de puțin 
în folosul conviețuirii normale între popoare.

Cu atît mai dăunătoare este această situație dacă se 
ia în considerare faptul că, profitînd de lipsa Tratatului 
de pace, pe teritoriul Republicii Federale Germane și 
sub oblăduirea N.A.T.O., își desfășoară din nou activitatea 
aceleași cercuri militariste, agresive și revanșarde care 
au purtat principala răspundere pentru declanșarea a 
două războaie mondiale.

Poporul romîn, care a avut de îndurat pierderi grele 
de pe urma militarismului german și a dat numeroase 
jertfe în lupta împotriva acestuia, este vital interesat în 
crearea acelor condiții care să facă imposibilă pentru tot
deauna reînvierea unei Germanii agresive.

In primul război mondial, aproape întregul teritoriu al 
României a fost ocupat de trupele germane, fiecare al 
zecelea locuitor al țării noastre a căzut pe front, iar pa
gubele aduse economiei naționale prin război și ocupația 
germană s-au ridicat la 31 miliarde lei aur.

In cursul celui de-al doilea război mondial, după ce 
poporul romîn a înlăturat clicile guvernante trădătoare 
care înhămaseră țara la carul agresiunii hitleriste, Ro- 
mînia a declarat război Germaniei, participînd cu totali
tatea forțelor sale armate și cu întregul ei potențial eco
nomic și material alături de puterile aliate pînă la vic
toria finală asupra hitlerisinului.

Trupele romîne, care au luptat în rîndurile coaliției an
tihitleriste alături de armata sovietică,: au adus un în
semnat aport militar la victoria împotriva dușmanului 
comun. Atât prin efectivele angajate (355.389 oameni) 
cit șî prin pierderile suferite (169.822 morți, răniți și dis
păruți) în cursul celor 260 zile de război împotriva Ger
maniei hitleriste, Rotnînia, proporțional cu populația și 
resursele sale, se situează printre statele care au dat o 
importantă contribuție în lupta pentru cauza Națiunilor 
Unite.

Iată de ce Rotnînia, care a învățat din propria sa ex
periență să cunoască adevărata față a militarismului și 
imperialismului german, sprijină cu hotărâre orice măsură 
care contribuie la crearea unei Germanii pașnice și de
mocratice.

Guvernul romîn își exprimă nădejdea că puterile aliate 
și unite, adoptând o poziție corespunzătoare intereselor 
popoarelor în această problemă de vitală însemnătate pen
tru securitatea europeană, vor accepta să la ca bază 
de discuție la Conferința de pace cu Germania proiectul 
de tratat elaborat de guvernul sovietic.

In ceea ce-1 privește, guvernul romîn se declară întru
totul de acord cu conținutul proiectului de tratat și este 
gata să participe la conferința propusă pentru discutarea 
proiectului Tratatului de pace cu Germania și să contri
buie astfel la înlăturarea unuia din cele mai grave iz
voare ale încordării internaționale.

★
Textul Declarației sus-meționate a guvernului R. P 

Romîne a fost remis la 16 ianuarie șefilor misiunilor di
plomatice din București ai țărilor propuse să participe la 
Conferința pentru încheierea Tratatului de pace cu 
Germania.

După 4 runde:

Boris Spasski conduce 
în campionatul de șah al U. R. S. S.

La Tbilisi are loc finala celui de al 
26-lea campionat de șah al U.R.S.S. 
Zece mari maeștri și zece maeștri iati 
parte la competiția care va desemna 
pe primul șahist al Uniunii Sovietice 
pe anul 1959. încă din primele runde 
întrecerea se desfășoară sub semnul... 
surprizelor. Astfel, în runda a 11-a, 
debutantt.1 în finala campionatului de 
șah al U.R.S.S. tînărul I. Iuhtman l-a 
învins pe campionul unional Mihail 
Tal, profitînd de cîteva inexactități 
ale acestuia. Tn general, startul lui Tal 
nu a fost dintre cele mai bune. In 
runda I, într-o poziție net superioa
ră, el a scăpat câștigul la Taimanov. 
Crmpionul și-a revenit" în rundele ur
mătoare și cîștigînd la Polugaevski 
și Gheller s-a instalat- printre fruntaș:.

Iată rezultatele tehnice ale) primelor 
patru runde :

RUNDĂ I Gheller — Krogius 
*/2—*/2, Lutikov. — Iuhtman */2—*/2, 
Tal — Taimanov */2—*/2, Petrosian — 
Holmov l/2—>/2, Nejmetdinov — Korci- 
noi 0—1, Averbach — Nikitin */j—1/2, 
Gufeld — Spasski 0—1, Bronstein — 
Furman "i/j— */2, Vasiukov — Gurghe- 
nidze */,—*/2, Keres'— Polugaevski 
într.

RUN’DA A II-A: Gheller — Keres 
1—0, Polugaevski — Lutikov ‘/2—*/2, 
Inlitnr'n—Tal 1 — 0, Taimanov—Petro
sian ‘/2—i/2, Holmov — Nejmetdinov 
*/2—'/2, Korcinoi — Averbach 0—1, 
Nikitin — Gufeld '/2—*/2, Spasski — 
Bronstein >/2—*/2, Furman — Vasiukov

0—1, Krogius — Gvrghenidze */2—*/2.
RUNDA A III-A: Lutikov t— Gheller 

într., Tal — Polugaevski 1—0, Petro
sian — Iuhtman 1—0, Nejmetdinov — 
Taimanov */2—'/2, Averbacn — Holmov 
>/2—!/2, Gufeld — Korcinoi */2—*/2, 
Bronstein — Nikitin 1—0, Vasiukov — 
Spasski */2—'/2, Gurghenidze — Furman 
l/2—*/2, Keres — Krogius într.

RUNDA A IV-A: Gheller — Tal 
0—1, Keres — Lutikov '/2—>/2, Petrosian
— Polugaevski >/2— V2» Nejmetdinov
— Iuhtniann >/2—'/2, Averbach — Tai
manov 0—1, Gufeld — Holmov 1—0, 
Bronstein — Korcinoi 0—1, Vasiu
kov — Nikitin */2—’/2, Gtiirghenidze
— Spasski 0—1, Furman — Krogius 
'/z-'/z-,

• Intr-un meci a- 
FOTBAL mical disputat în o- 

rașul Gând, echipa 
maghiară Vasas Budapesta a învins 
cu scorul de 3—2 (0—2) formația 
reprezentativă a Belgiei. (Agerpres).

• Reprezentativa 
de hochei a U.R.S.S. 
și-a încheiat turneul 

în S.U.A. jucînd la Philadelphia cu 
echipa „Ramblers". Meciul s-a ter
minat cu scorul 3—3. In felul acesta, 
hocheiștii sovietici termină neînvinși 
turneul, obținînd 5 victorii și 3 me
ciuri egale.

• Echipa „Belleville Macfarlands", 
care va reprezenta Canada la apro
piatele campionate mondiale, a fost 
învinsă cu 11—2 de „Withby Dun- 
lops", actuala deținătoare a titlului.

Echipe romînești de jotbal 
peste hotare

C. C. A. în R. P. Chineză, U. T. A. în R. A. U.
Două formații romînești de fotbal 

vor evolua luna viitoare peste hotare. 
Este vorba de C.C.A. și U.T.A. Prima 
va pleca în R. P. Chineză unde va în
treprinde un turneu de cinci jocuri, 
între 2 și 27 februarie. Fotbaliștii bucu- 
reșteni vcr susține două meciuri la 
Canton, unul la Sanhai și două la 
Pekin, capitala R.P. Chineze.

Echipa arădeană U.T.A. a fost invi
tată în R.A.U. (provincia Siria) pentru 
un turneu de 3—4 jocuri- care urmează 
să aibă loc între 15 și 26 februarie. 
Arădenii vor juca la Damasc și Alep. 
Invitația vine din partea selecționatei 
Armatei Siriei, care acum doi ani a 
jucat la Arad.
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Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale R. p. Romîne

Reprezentativele R. P. Ungare învingătoare în proba pe echipe. 
Jucătorii romîni și suedezi și-au împărțit victoriile în întîlnirea de joi

Reprezentanta țării noastre, Maria Biro schimbă tradiționalele fanioane ou 
jucătoarea suedeză Brigitta Tegner, înaintea intllnirii feminine dintre 

R. P. Romînă și Suedia

Constanța 15 (prin telefon de la 
trimisul nostru). In impunătoarea 
sală a sporturilor din localitate 
avut loc joi după-amiază . festivita
tea de deschidere a ediției 1959 a 
campionatelor internaționale de tenis 
de masă ale R.P.R. la care participă 
9 țări: Belgia, R.P. Bulgaria, Fran
ța, R.D. Germană, R.P.F. Iugoslavia, 
R.P. Polonă,- Suedia, R.P. Ungară și 
R. P. Romînă.

„Uvertura" campionatelor interna
ționale a constituit-o dubla întîlnire 
dintre reprezentativele de tenis de 
masă ale țării noastre și Suediei, în
tîlnire urmărită cu mult interes de 
peste 2.000 de spectatori,

R. P ROMINA-SUEDIA 
(FEMININ) 3—0

Maria Alexandru — Ingegerd Jo
hansson 2—1 (16, —17, 14). Intîlnind 
o adversară cu un nivel tehnic des
tui de modest, jucătoarea noastră nu 
a reușit totuși să cîștige cu ușurință 
și aceasta în mare parte din cauza 
inconstanței sale în acțiunile de atac.

Maria Biro — Brigitta Tegner 
2—1 (—14, 9, 16). Partidă in
teresantă ca desfășurare, în care am
bele jucătoare au acționat cu mai 
multă siguranță. Maria Biro, dînd 
dovadă de o remarcabilă putere de 
luptă, a învins pe merit.

Maria Biro, Geta Pitică — Brigitta 
Tegner, Ingegerd Johansson 2—0 
(13, 19). Sportivele noastre au crn- 
dus în permanență cîștigînd ușor.

SUEDIA—R. P. ROMÎNĂ 
(MASCULIN) 5—0

Întrecerea băieților a oferit unele 
faze palpitante, în care evoluția sco
rului lua întorsături neprevăzute. Mai 
siguri în diferitele execuții tehnice, 
suedezii au terminat învingători în 
fața unor adversari în general mai 
puțin experimentați și lipsiți ade
sea de calm.

Borg — Popescu 2—l (21,
—10, 10). Foarte important penttu 
rezultatul meciului a fost primul set 
în care Borg, cu toate că a fost con
dus cu 21—20, a jucat calm reușind 
să recupereze în final 3 puncte pre
țioase. In setul II Popescu și-a asi
gurat de la început un avantaj sub
stanțial (7—1) pe care nu l-a mai 
cedat în ciuda eforturilor lui Borg.

Larsson — Covaci 2—1 (—19, 
13, 19). Stînjenit la început de con
traatacurile luj Covaci, ca și de sof
tul cu care este acoperită paieta a- 
cestuia, Larsson și-a revenit, de
venind din ce în ce mai sigur, 
mai hotărît în acțiuni. Totuși, 
partida nu a fost lipsită de 
interes. Dimpotrivă, victoria a 
stat la un moment dat în cumpă
nă. Este vorba de ultimul set cînd 
Covaci executînd două servicii cu 
efect, reface de la 17—20 la 19—20 
dar pierde de puțin.

Mellstrom — Negulescu 2—0 (7,
19). Carupionul nostru de juniori a 
fost prea emoționat, s-a grăbit în 
executarea loviturilor, angajîndu-se 
fără prea mari șanse într-un joc de 
contre.

Larsson — Popescu 2—0 (12,
15). Meci fără istoric, la discreția 
lui Larsson, care a tras de multe 
ori prin surprindere, Mircea Popescu 
nereușind să-l contracareze.

Borg — Negulescu 2—1 (20
—17, 17). Mai puțin timid, Negules
cu și-a dominat adversarul în pri

mele două seturi, într-o dispută ra
pidă, cu treceri iuți din apărare în 

a atac și invers. El a jucat însă, nea
tent în final, ratîm1 astfel victoria.

■X
CONSTANȚA 16 (prin telefon de la 

trimisul nostru). — Campionatele in
ternaționale au debutat vineri cu pro
ba pe echipe.

FEMININ Seria I: R.P.R.—R.P. Po
lonă 3—0 (Biro-Szmidt 2—0; Pitică— 
Llda 2—0; Biro, Pitică—Szmidt, Lida 
2—0); Suedia — R.P. Polonă 3— 
R.P.R. — Suedia 3—0 (Biro—Te gri. 
2—1; Pitică — Johannson 2—0; Biro, 
Pitică — Tegner Johannson 2—0). 
Seria a II-a: R.P.U—R.D.G. 3—0; 
R.P.B.—R.P.R. (tineret) 3—2 (Iva
nova— Barasch 2—0; Boiadjeva — 
Alexandru 0—2; Ivanova, Boiadjeva— 
Barasch, Alexandru 1—2; Ivanova— 
Alexandru 2—0; Boiadjeva — Barasch 
2—1; R.P.U. — R.P.B. 3—1; R.P.R. 
(tineret) — R.D.G. 3—0 (Barasch— 
Kunz 2—0; Alexandru — Hollman 
2—0; Barasch, Alexandru — Mittels- 
tedt, Kunz 2—1); R.P.U. — R.P.R. 
(tineret) 3—1 (Mosoczi — Barasch 
0—2 1; Koczian — Alexandru 2—0; 
Koczian, Mosoczi — Barasch, Alexan
dru 2—1; Koczian — Barasch 2—1): 
R.P.B.—R.D.G. 3—0.

MASCULIN Seria I: Suedia — 
R.P.R. 3—2 (Mellstrom — Negulescu 
0—2; Larsson—Covaci 2—0; Larsson, 
Mellstrom—Negulescu, Popescu 1—2; 
Mellstrom—Covaci 2—0; Larsson—Ne
gulescu 2—0); R.P.R.— R.P.B. 3—0 
Popescu — Slatkarov 2—0; Covaci- 
Sivacev 2—0; Popescu, Negulescu -ț- 
Slatkarov. Sivaoev 2—0); Suedia — 
R.D.G. 3—1; R.P.B. — R.D.G. 3—1; 
R.D.G.— R.P.R. 3—2 (Reiman—Negu- 
lescti 1—2; Schneider — Popescu 
2—1; Reiman, Schneider — Popescu, 
Negulescu 2—0; Reiman — Popescu
1— 2; Schneider — Negulescu 2—0); 
Suedia — R.P.B. 3—0. Seria a 11-a; 
R.P.F.I. — R.P.R. (tineret) 3—1 
(Marcovic II — Bodea 2—1; Hbrud— 
Rethi 2—0; HbrudT, Franic — Bodea, 
Rethi 1—21; Marcovic II — Rethi
2— 0); R.P.F.I.—R.P.P. 3—0; R.P.U.— 
R.P.P. 3—0; R.P.U. — R.P.R. (ti
nerel) 3—0 (Berczik — Bodea 
2—0; Foldy — Rethi 2—1; Berc
zik Foldy — Bodea Rethi 2—0); 
R.P.R. (tineret) — R.P.P. 3—2 {Bo
dea—Halinski 0—2; Rethi—Pietraszak 
2—1; Bodea, Rethi — Kalinski, Pie
traszak 2—0; Rethi — Kalinski 0—2; 
Bodea — Pietraszak 2—0); R.P.U.— 
R.P.F.I. 3-1.

Formația noastră de tineret a avut 
o comportare foarte frumoasă.

CLASAMENTE: Feminin: Seria I!
1. R.P.R. 2. Suedia 3. R.P. Polonă 
Seria a II-a: 1. R.P. Ungară 2. R.P. 
Bulgaria 3. R.P.R. (tineret) 4. R.D. 
Germană. Masculin: Seria I: 1. Suedia
2. R.P.R. 3. R.D. Germană 4. R.P. 
Bulgaria; Seria a II-a: 1. R.P. Un
gară 2. R.P.F. Iugoslavia 3. R.P.R. 
(tineret) 4. R.P. Polonă.

FINALE: Feminin: R.P.U. —: 
R.P.R. 3—0: K-oczian — Pitică 2—1 
{—20, 12, 10); Mosoczi — Biro 2—0 
(18, 14); Koczian, Mosoczi — Biro, 
Pitică 2—0 (12, 14). Masculin: R.P. 
Ungară — Suedia 3—1: Sido—Larsson 
2—1; Berczik — Mellstrom 2—1; Sido, 
Berczik — Larsson, Mellstrom 0—2; 
Berczik — Melfetrbm 2—0).

Campionatele continuă sîmbătă și 
duminică cu probele individuale.

C. COMARN1SCHI
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