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Ne aflăm în preajma zilei sărbăto
ririi Centenarului Unirii Țărilor Ro- 
uiîne. In cluburile muncitorești, în că
minele culturale, în sălile institutelor 
de învățămînt superior, în unitățile mi
litare etc. se1 organizează în aceste zile 
conferințe, manifestări cultural-artisti- 
ce, serbări ale tineretului și pionieri
lor. Împreună cu tot tineretul patriei, 
sportivii noștri întîmpină sărbătorește 
Centenarul, dedicînd marii sărbători 
nenumărate competiții și manifestații 
sportive. Dar contribuția sutelor de mii 
de sportivi la marea sărbătoare 
națională, nu se va limita numai la 
aceste forme. In aceste zile ei vor 

țl merge să afle cît mai multe despre

condițiile istorice în care s-a înfăptuit. 
Unirea, despre oamenii înaintați ai: 
timpului, luptători de frunte pentru: 
Unire ca Alexandru Ion Cuza, Mihaî! 
Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, poetuK 
mult cîntatei „Hora Unirii" etc.., săi 
participe la cît mai multe din mani-+ 
testările cultural-artistice care prea
măresc evenimentul Unirii Țărilor Ro- 
mîne. Sportivii noștri au posibilitatea 
să cunoască locurile legate de eveni
mentul Unirii la Iași, Focșani, Bucii-: 
rești, Ruginoasa, locul natal' al dom
nitorului Alexandru Ion Guza, Cîmpiirî, 
comuna în care de curînd a fost res-

Cine poate fi membru al U.C.F.S

IlAMIltT

Afi membru al U.C.F.S. este un 
lucru important, este cu ade- 
vărat o cinste. Mișcarea noas- 

Zilele trecute, cluburile C.C.A. Bucu- Jtră sportivă condusă și îndrumată de 
rești și Homed Budapesta, au căzut v partid număra la sfîrșitul anului 1958 
de acord asupra datelor de disputare \ peste 2.000.000 membri și merge în 
a meciurilor de baschet din cadrul Cu- C prezent înainte spre atingerea unui 

. „ . r- . , j număr si mai mare. Ea cuprinde în rîn-pei Campionilor Europeni. Astfel, s-a / de
stabilit ca primul meci să aibă loc la 1,ferici si uzine zeci oii 
Budapesta la 7 februarie, iar al doi- la sate, din S.M.T., U.A.S. etc. In rîn- 
lea la București, la 28 februarie. ^durite sa.e se numără cu 

y laț ii apărători ai patriei
* /armatei populare. de

șstudenți și elevi. Pe _______
♦ In cadrul „Cupei campionilor eu- ^sute de mii de membri ai U.C.F.S. 

ropeni" la baschet formația poloneză ^participă cu entuziasm la întrecerile 
L„„ Poznan . obținui
surprinzătoare asupra formației Spar- /cu numeroase echipe venite de peste 
tak Brno: 87—63 ( 50—46). Meciul ^hotare, contribuie din plin la strînge-
revanșă va avea loc la Brno. PînăV11?3 prieteniei între popoare, la întă- 
acum, s-au calificat Pentru turul 31^'’^ pentru vjața UCFS 
doilea echipele Real Madrid, Andverp Apentru buna desfășurare a întregii 
Bruxelles, C.C.A. București, Honved /sale activități, o importanță deosebită 
Budapesta etc. /° prezintă cap. II din Proiectul de

statut: Membrii U.C.F.S., — dreptu
rile și îndatoririle lor. Prevederile din 
acest capitol statornicesc, în practică, 
viața internă a U.C.F.S., regulile 
călăuzitoare în muncă pentru toate 

• Returul campionatului cate- J organizațiile sportive, pentru sportivi, 
goriei A l Așa de pildă, în art. 3 se stabilește că

/.POATE Fi MEMBRU AL U.C.F.S.
In ultima sa ședință, Biroul fede- \ORICE CETĂȚEAN AL REPUBLICII 

rației de hochei si oatinai a stabilit /POPULARE ROMINE CARE A IM- rauei ae ! ocnei și patina/ a stamlit Cpl lMT V.IRSTA DE 14 ANI RF.S- 
ca returul campionatului republican AgCTA Șl RECUNOAȘTE STATU- 
de hochei pe gheață categoria A pelTUL U.C.F.S., ACTIVEAZA INTR-O 
anul 1959 să se dispute între 14—19 SPORTIVA SAU CLUB
Hhruarie.

urești
parcul „23 August".

• S-a stabilit data meciurilor 
C.C.A.-Honved

HOCHEI PE GHEATĂ

La redacția noastră sosesc zilnic numeroase scrisori prin care mulți 
cititori, sportivii și activiști U. C.F.S. ne vorbesc despre însufle
țirea cu care se discută și se studiază Proiectul de statut al U.C.F.S. 

O parte din aceștia ne solicită unele lămuriri în legătură cu anu
mite articole și prevederi ale Proiectului de Statut în rîndu- 
rile ce urmează, răspundem unor sportivi și cititori care cer să li se 
expfice „Cine poate fi membru al U.C.F.S.".

iectul de statut, arătând că mișcarea 
noastră sportivă este puternică nu nu
mai prin numărul membrilor săi, ci 
prin calitatea acestora. Un mem
bru al U.C.F.S. trebuie să 
disciplinat, să activeze într-o 
sociație sau club sportiv.
Iul de membru al U.C.F.S. este un 
titlu scump maselor de sportivi. In- 
scriindu-se prin adeziunea voluntară 
în U.C.F.S. oamenii muncii sînt pe 
deplin convinși că fără disciplină ho- 
tărîtă, mișcarea noastră sportivă nu 
poate merge înainte. La înscriere, ei se 
angajează să respecte întrutotul statu
tul, să plătească cotizația de membru. 

Pentru ca titlul de membru al miș
cării sportive de tip nou să fie cinstit 
cum se cuvine, pentru ca U.C.F.S. să 
se poată prezenta ca o organizație 
unică, bine sudată Proiectul de statut 
cere ca membrii săi să fie nu numai 
disciplinați, ci să recunoască și să 
respecte statutul organizației. In 
plus el cere (art. 4) ca primirea 
în U.C.F.S. să se facă în mod indi
vidual pe baza unei adeziuni aprobate 
de consiliul asociației sau clubului 
sportiv respectiv. Este clar, în această 
direcție, că în U.C.F.S. n-au ce căuta 
oameni nedisciplinați, care prin atitu
dinea lor pot produce anarhie și dez
măț. In U.C.F.S. au loc numai acei 
sportivi care prin activitatea personală 
și colectivă nu întinează numele de 
sportiv al patriei, cinstea de patriot și 
cetățean. Este și firesc de aceea ca miș
carea noastră sportivă să ceară de la 
membrii săi să-și ridice nivelul poli
tic și ideologic pentru a deveni ce
tățeni educați în spiritul moralei co
muniste, pentru a contribui cu toate 
forțele lor la apărarea patriei, la în
deplinirea sarcinilor mărețe privind 
construirea socialismului. Nerespecta-

de tineri de

iniile minu- 
— militarii 

asemenea 
stadioane

pe gheață categoria A pe 1TUL U.C.F.S., ACTIVEÂZA INTR-0

Competiția va avea loc la )SP0RTIv Șl PLĂTEȘTE REGULAT competiția va avea loc la /COT1ZAȚJA DE MEMBRU".
pe patinoarul artificial din j Prevederile din acest articol repre

zintă firul roșu care trece prin Pro-

fie
a- 

Tit-

rea _ îndatoririlor din statut cazurile 
de indisciplină și abatere pot fi dis
cutate în cadrul consiliului asociației 
sau al clubului sportiv iți al organelor 
U.C.F.S., pentru a se lua măsuri edu
cative corespunzătoare. Aceasta creează 
posibilitatea întăririi activității miș
cării noastre sportive în direcția uni
tății sale, posibilitatea de a transpune 
în viață sarcinile trasate de partid.

Titlul de membru al U.C.F.S. nu 
poate fi acordat oricui, la voia în
tâmplării. Un membru al U.C.F.S. 
este dator să respecte toate îndatori
rile prevăzute în statut, să fie în 
treaga sa activitate o pildă demnă 
urmat.

Membrii U.C.F.S. se pot bucura 
această înaltă cinste dacă își pun 
toată energia și forțele lor, toate cu
noștințele în slujba luptei pentru fău
rirea socialismului, pentru ridicarea 
gloriei sportive a patriei noastre.

Pentru a cinsti cum se cuvine titlul 
de membru al U.C.F.S.. membrii or
ganizației noastre trebuie să învețe 
de la comuniști, exemple de hărnicie 
și spirit creator în muncă, de atitudine 
neînfricată și necruțătoare față de 
dușmanii poporului, de dragoste ne
precupețită față de popor și patrie, 
față de cauza partidului și a întregu
lui popor — construirea socialismu
lui.

Mișcarea noastră sportivă nu este

în-
de

de

'. G RADIN AR U

(Continuare in pag. 2-a)

taurafâ casa unde trăia moș Ion Roată, 
vajnicul deputat unionist și altele Din 
sălile Muzeului Unirii care va fi inau-t 
gurat în curînd la Iași ca și din cele 
ale Palatului Cultural al orașului mol
dovean, unde s-a deschis expoziția 
„Cartea militantă a Unirii" nu trebuie 
să lipsească nici un sportiv din locali
tate.

In Capitală, porțile Muzeului Central 
Militar ne stau larg deschise pentru 
vizitarea expoziției închinate Centena
rului Unirii. Se pot vedea aci pe lîngd 
numeroase documente ale vremii și 
o serie de piese istorice rare printre 
care: tronurile lui Al. 1. Cuza și Ele
nei Guza, stema Țărilor Romîne Unite, 
steagurile statului, mantia domnitoru
lui etc. Actul Unirii este evocat și pe 
scenele bucureștene unde vor fi reîn
viate zilele de avînt patriotic care au 
pregătit mărețul eveniment. Astfel, ia 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" vom 
putea asista la spectacolul „Ctrza-Vodă" 
de Mircea Ștefănescu. De asemenea,. 
Teatrul Tineietului a pus în scenă pie
sa Iui Tudor Șoimaru intitulată „Vo- 
dă-Cuza și Unirea".

Pentru sportivi recomandăm un pro-; 
gram cît mai îmbelșugat cu lecturi dini 
poeții unioniști sau scriitori contempo
rani cum sînt N. Tăutu, Al. Andrițoiu,; 
Radu Boureanu etc., care au cîntat’1 
Unirea și, bineînțeles, audierea varia-, 
telor emisiuni ale posturilor noastre dej 
radio-televiziune consacrate în această; 
săptămînă Centenarului.

j

S-a încheiat tarul campionatului, 
republican de hochei pe gheață

C.C.A. ne primul loc în clasament

Spartechiada de iarnă a tineretului în regiunea Baia Mare
In timpul vizitei pe care am.făcuț-o 

în regiunea Baia Mare i-am auzit dese
ori pe activiștii sportivi din raioane 
și orașe discutînd despre succesul în- 
trecerrlor Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Aflată în centrul preocu
părilor consiliilor asociațiilor sportive 
și a consiliilor raionale U.C.F.S., Spar- 
tachiada de iarnă se bucură de parti
ciparea entuziastă a mii și mii de ti
neri și tinere. Socotind că sînt intere
sante amănuntele pe care le-am aflat 
cu prilejul convorbirilor avute cu di
feriți activiști ne-am gîndit să le sin
tetizăm într-un interviu... colectiv.

— La ce probe se desfășoară în 
momentul de față întrecerile Sparta
chiadei de iarnă ?

— Începute în luna decembrie, în
trecerile se bucură de un deosebit suc
ces în rîndul tineretului. In cadrul 
asociațiilor sportive sătești, în cele 
din întreprinderi, din uzine și din 
școli se dispută concursuri de șah, te
nis de masă, trîntă, gimnastică și în 
ultima săptămînă și întreceri de schi. 
Se remarcă printr-o organizare bună 
asociațiile sportive din Tg. Lăpuș, Bă- 
iuț, Cavnic, Copalnic Mănăștur, Vi- 
șeu! de Sus, Baia Borșa, Baiia Sprie, 
Baia '’are. Sein. Pribifești etc.

— Care este disciplina care se bu
cură de cea mai mare popularitate în 
rîndul parficipanților ?

— Este greu de făcut o astfel de 
apreciere deoarece fiecare disciplină 
are numeroși simpatizanți. Iată de 
pildă pe sătenii comunei Sălsig, care 
au o adevărată pasiune pentru șah. 
La căminul cultural vin zilnic atît 
cei .tineri cît și cei mai în vîrstă să-și 
susțină partidele de șah din cadrul 
Spartachiadei. Și fiindcă garniturile 
existente nu asigurau o bună desfă
șurare a competiției, sătenii și-au con
fecționat singuri jocuri de șah pe 
care le-au donat asociației sportive.

Firește succesul competiției de șah se 
dâtorește și muncii entuziaste desfă
șurată de instructorul voluntar Vasile 
Chirilă. La asociația sportivă „Lăpuș- 
na“ din Tg. Lăpuș, t-împlarut Ion 
Poporos, fruntaș în producție, duce o 
intensă activitate de popularizare a 
concursurilor de trîntă. La întreceri 
au participat zeci și zeci de tineri 
care au și îndrăgit această disciplină 
sportivă. Ei au cerut consiliului aso
ciației sportive să organizeze în con
tinuare competiții de trîntă. In comu
na Oarța de Jos țăranii iubesc, sclijyl. 
De cum cade prima ninsoare, ei fofo- 
sesc fiecare clipă liberă pentru a se 
pregăti și a participa la întrecerile 
de schi. Majoritatea schiorilor sînt

confecționate chiar de concurenți și se 
pare că măiestria Idr sportivă este 
egalată de aceea de meșteșugari în 
lemn. Cei care au văzut aceste schi
uri lucrate în sat au rămas uimiți de, 
calitatea lor. In școli se bucură dej 
rmiiită popularitate tenisul de masă/ 
iar în comuna Săpînța, de pildă, gim
nastica are foarte mulți pa&ionați.

— Ce acțiuni au întreprins asocia
țiile sportive din regiunea Baia Mare' 
pentru a asigura succesul competi
ției ?

HRISTACHE NAUM 
D. STANCUliESCU

(Continuare în pag. 2-a)

dintre cele mai disputate partide ale,turului campionatului, republican, deUna i....... ... ....... ....... , .
hochei a fost aceea dintre echipele,Q/GI.^.-,și Știința Cluj. Iată o imagine, 

din; acest țmepi,

Prima parte a campionatului repu
blican de hochei pe glieață s-a înche
iat marți scara. Ultimele jocuri au a- 
dus — prin rezultatele cu care s-au 
terminat — unele clarificări în clasa
mentul competiției. Mai precis, C.C.A. 
cîștigînd jocul cu Recolta M. Ciuc s-a 
distanțat în fruntea clasamentului, a- 
vînd acum un avans de 3 puncte, în 
timp ce Progresul Gheorghieni a pier
dut „contactu1" cu restul echipelor gă- 
sindu-se în prezent la o distanță de 4 
puncte de Dinamo Tg. Mureș. Cît pri- 

-ve.ște celelalte formații, ele se află 
„înghesuite" în mijlocul clasamentului, 

'fiind separate de diferențe mici.
In prima partidă, disputată marți 

s-au întâlnit Dinamo Tg. Mureș și Pro
gresul Gheorghieni. Victoria a revenit 
nu fără oarecare emoții dinamoviștilor, 
care mai insistenți în atac și cu o a- 
părare mai promptă au cîștigat pu sco- 

fruLde 6—4 (1—1, 2—1, 3—2). Echipa 
tiin Gheorghieni a luptat mult pentru 
îlin rezultat mai bun. A fost chiar de 
cîteva ori la un pas de egalare. Ine
ficacitatea acțiunilor de atac nu i-a 
permis să întoarcă rezultatul în favoa
rea sa. Punctele au fost înscrise de 
Moldovan (2), Incze II (2), Fenice II, 
Asialoș pentru Dinamo și, respectiv, de 
Giacomuzzi (2), Balta, Burian pentru 
Pnqgresul.

Programul de după-amiază a avut 
ca „deschidere" o partidă care se a- 
nunța interesantă: Voința M. Ciuc — 
Știința Cluj. Tinerii jucători de la Vo
ința, hotărîți să-și amelioreze poziția 
din clasament au pornit chiar de la în
ceput în iureș și au surprins fragila 
apărare clujeană. După 4 minute de 
joc tabe'a de marcaj indica scorul de 
2—0 în favoarea Voinței. Și chiar dacă 
în continuare jocul s-a mai echilibrat 
în+rucîtva, tot Voința a fost aceea care 
a,avut.,mai mult inițiativa, entuzias- 
mînd/.publicul spectator, din păcate nu- 
ipai în scurte perioade, prin fantezia 
&-ggliuoilor de atac*

Jocul combinativ, precis, pe care l-au 
practicat hocheiștii de la Voința, le-a, 
adus satisfacția de .a conduce în min. 
35 cu 6—1 1 
și-a revenit din „amorțeală", fn ul
tima parte a meciului s-a jucat des
chis, într-un ritm rapid, ambele echipe 
forțînd rezultatul. în cele din urmă 
victoria a revenit pe merit echipei dim 
M. Ciuc: 9—7 (2—0, 4—3, 3—4). Au
torii golurilor : Szabo I (4), Szabo ii 
(3), Ferenczi, Andrei (Voința) Cazan 
II (2), Takacs II (2), Covaci, Tempos, 
Naghi (Știința).

După iureșul tineresc în care s-a dis
putat ultima repriză a jocului Voinfai 
M. Ciuc — Știința Cluj ritmul în care 
a început partida C.C.A. — Recolta M. 
Ciuc părea ca o... romanță pe lîngăl 
o horă repede. Cele două for-; 
mâții au dominat clar cîte o repriza;. 
C.C.A. în prima parte a jocului, iar 
Recolta în cea de a doua, ultima repri
ză fiind în generali egală. Numai. că„ 
în timp ce bucureșțenii au înscris 5 
goluri în repriza primă, jucătorii de 
la M. Ciuc nu au reușit să realizeze 
decît un punct atunci cînd au stăpînit 
jocul. Echipa C.C.A. a dovedit și cu 
această ocazie că este cea mai echili
brată și eficace formație, la ora actu
ală, învingînd cu scorul de 6—1 (5—0,. 
0—1, 1—0), prin punctele înscrise de: 
Csaka I (2), Ganga (2), Flamaroipol, 
Lorincz, respectiv Hollo I.

Ga urmare a acestor rezultate cla
samentul turului campionatului repu
blican de hochei pe 
toarea înfățișare:
1. C.C.A.
2. Știința Cluj
3. Recolta M. C.
4. Voința M. Ciuc

:ția de:a <............ ............
Din 'acest moment Știința

gheață are urmări

4
3
3
2

1 0
2
2
2

0 
0
1

33:15
31:20
24:16
22:21

5
5
5
5

5. Dinamo Tg. Mureș
5 2

6. Progresul Gheorghieni
5 0 0

0 3

5

14:30

18:40

GALIN ANTONESCU

4

<»
1



Activitatea la gimnastică în anul 1958(11)

[ Carnetul de membru 
al U. C. F. S.

' Ttnăr sau vîrstnîc, fiecare spor- 
i -'tiv așteaptă cu nerăbdare ziua in 
! care i se va înmîna carnetul de
i membru al UCFS și se va simți

mândru că face parte din rîndu- 
( file celor peste 2.000.000 de mem- 

i bri ai UCFS. De-acuin, el va 
(■ munci mai mult, mai bine. Car

netul de membru al UCFS este un 
puternic stimulent în activitatea 

' .sportivilor încadrați în asociații și 
cluburi. Inmînarea carnetelor de 
membru al UCFS trebuie să con
stituie un eveniment de seamă

ij în viața asociației sportive, să
■> contribuie la consolidarea activi

tății acesteia.
Cum se înmînau pînă nu de- 

-hiult carnetele provizorii? In u- 
î' nele asociații sportive activiștii
1 desfășurau această acțiune in

tr-un ' cadru festiv, respectînd în- 
1 tru totul normele statutare. Dar,
I în cele mai multe locuri înmîna-
' rea carnetelor provizorii se fă-
!' ceatân smod necorespunzător. Carne

tele erau eliberate ca un tichet oare
care pentru care nu era nevoie 

? — așa credeau unii activiști spor-
' tivi — decît de o semnătură. U-

neori treceau săptămîni de zile 
' pînă cînd, trimis prin cine știe
' cine, carnetul provizoriu ajungea

' în mîinile sportivului. S-au întîm-
plat și cazuri cînd, din cauza a- 
cestor practici și a lipsei de evi
dență, unele carnete s-au pierdut 
pur și simplu.

Ș O dată cu noul an, masele de 
sportivi vor primi și carnetele de 
membru al UCFS în locul cejor 
provizorii. Vestea a fost pri-

’ mită cu entuziasm în aso
ciații și cluburi sportiv». înmîna. 
rea noilor carnete reprezintă un 
nou succes al mișcării noastre 
sportive. Inmînarea carnetelor de 
membru al UCFS trebuie să se 
desfășoare pretutindeni conform 
instrucțiunilor elaborate de orga
nele centrale UCFS. In fiecare a- 
sociație sportivă sau club, înmî-

Vești din
BUCURIA DATORIEI IMFLINiTE

Zilele trecute a avut loc în orașul 
Pitești o adunare tn cadrul căreia 
iov. Alexandru OJeleanu, vicepreșe
dinte al consiliului regional U.C.F.S. 
Pitești, a prezentat o informare pri
vind munca desfășurată de către ac
tivul obștesc în anul 1958 pe linia 
atragerii de noi oameni ai muncii în 
practicarea sportului. Vorbitorul a a- 
rătat că succesele înregistrate în a- 
ceastă direcție se datoresc în mare 
parte activului voluntar care nu a 
ptecupețit nici un efort în acțiunea de 
realizare a sarcinilor trasate dc con
siliul regional. Cu acest prilej au fost 
premiați 115 activiști voluntari. Do- 
chiță Grețu, Ion Cărbunaș. Constantin 
Bodoroncca și alți activiști voluntari 
s-au angajat să continue să mun
cească cu și mai mult elan pentru 
dezvoltarea mișcării sportive în satele 
și orașele regiunii lor.

ION CHIL1BAR și 1LIE FEȚEANU 
corespondenți

UN NOU CLUB CULTURAL-SPORTIV 
LA SIBIU

Prin grija organizației de partid și 
■a conducerii uzinei Independența din 
Sibiu, s-a amenajat pentru salariații 
acestei întreprinderi un frumos club 
ctdiurăil-sporfiv. Clubul are un cine
matograf cu o capacitate de 800 

narea carnetelor de membru al 
UCFS trebuie să se facă într-un 
cadru festiv, în adunări ale aso
ciațiilor, secțiilor pe ramură do 
sport, pe grupe sau secții de pro
ducție, în fața consiliului asocia
ției sportive etc. Inmînarea carnete- 
ior de membru al UCFS se va face 
în mod individual de către preșe
dintele sau secretarul asociației 
sau clubului sportiv. Practica eli
berării carnetelor de membru al 
UCFS prin intermediul altor 
membri ai asociației trebuie curma
tă definitiv și înlocuită cu o temei
nică muncă de transformare a tu
turor acțiunilor de înmînare a 
carnetelor în adevărate sărbă
tori pentru asociația sau clubul 
sportiv respectiv

Carnetul de membru al UCFS 
va fi înmînat numai acelor mem
bri care sînt cu cotizația la zi, 
Pentru aceasta, asociațiile și clu
burile sportive trebuie să desfă
șoare o largă muncă politico-orga- 
nizatorică în așa fel încît toți 
membrii UCFS să fie cu cotizația 
la zi.

Sarcini importante în această 
direcție revin și organelor UCFS. 
Ele trebuie să îndrume asociațiile 
și cluburile pentru ca acestea să 
muncească temeinic pentru suc
cesul acțiunii de înmînare a car
netelor de membru al UCFS. In 
același timp, organele UCFS vor 
trebui să ia măsurile corespunză
toare pentru organizarea tmei e- 
vidențe complete.

Acțiunea de înmînare a carnete
lor de membru al UCFS a înce
put la 20 ianuarie. In unele aso
ciații și cluburi sportive s-a șt 
trecut la organizarea adunărilor 
festive pentru inmînarea carnete
lor de membru. FIECARE ADU
NARE PENTRU INMÎNAREA 
CARNETELOR SA DEVINĂ O 
SĂRBĂTOARE A ASOCIAȚIILOR 
ȘI CLUBURILOR NOASTRE 
SPORTIVE 1 

locuri, bibliotecă, sală de lectură, sală 
de muzică, sală de șah și tenis de 
masă.

Recent au fost organizate aici în
treceri de șah și tenis de masă. Gș- 
tigătorii acestor două competiții au 
fost strungarul Mircea Praia la tenis 
de masă și magazinerul Ernst Gntt 
la șah. Consiliul asociației sportive 
va continua să inițieze, și alte con
cursuri pentru atragerea de noi mun
citori și muncitoare în practicarea 
diferitelor discipline sportive.

1. PĂNTELIMON — coresp.

COMPETIȚIE REZERVATA TINERILOR 
FOTBALIȘTI

Actualul campionat de fotbal pen
tru juniori din regiunea Stalin s-a 
bucurat de un frumos succes mobili
za tor ic. 24 de echipe împărțite în două 
serii, după criterii geografice, și-au 
disputat întîietatea la un nivel teh
nic mulțumitor.

Dînamo Orașul Stalin, Tractorul 0- 
raștil Stalin. Chimia Făgăraș (seria 
I). Locomotiva Sibiu, Gaz Metan 
Aîediaș și Victoria Ctopșa Mică (se
ria a 11-a) s-au dovedit de-a lungul 
celor 11 etape cele mai bine pregătite.-

In așteptarea reluării campionatu
lui, comisia regională de fotbal a lua! 
o serie de măsuri — pe care asocia-

Calendarul sportiv internațional al 
anului 1958 a fost bogat, lniîlniriie 
internaționale la care am participat 
au constituit prilejuri de întărire a 
poziției gimnasticii noastre feminine 
pe plan mondial, și ceea ce este 
demn de reținut, dc afirmare a gim
nasticii noastre masculine. Această a

Multipla noastră i campioană Elena Teodorescu, cea mai bună gimnastă 
a anului 1958, lucrihd3 — cu multă grație — la birnă (Foto : 1. Mihăică)

firmare , s-a făcut în deosebi cu oca
zia campionatelor internaționale ale 
R.P.R., în care sportivii noștri au cu
cerit primele locuri atît la individual 
compus cit și pe aparate și în con
cursul cu R.S.S. Ucraineană cînd, 
deși am prezentat o echipă tînără, 
fără experiență am reușit o compor
tare meritorie. Angrenați în multe com
petiții importante, gimnastele și gim- 
naștii au avut posibilitatea să se pre
gătească permanent, să-și verifice 
stadiul dc pregătire din perioada res
pectivă.

Astfel, concursul bilateral cu 
R.P.F. Iugoslavia a dat posibilitatea 
gimnastelor noastre sa verifice noile 
exerciții liber alese cu care urmau să 
concureze în cadrul campionatelor 
mondiale de la Moscova. Precum se 
știe ambele noastre reprezentative au 
cîștigat disputa cu gimnaștii iugosla
vi, dar sportivii și antrenorii romîni 
au reținut atunci că echipelor noastre 
le sînt necesare — printre altele — 
o mai bună pregătire fizică (la băieți) 
și mai multă siguranță și combativi
tate (Ia fete). Continuîndu-și pregă
tirile pentru cel mai mare eveniment 
sportiv al anului din domeniul gim
nasticii — campionatele mondiale — 
gimnaștii romîni au întîinit la Sofia

tară
țiile sportive au și început să le pună 
în practică — pentru îmbunătățirea 
calitativă a jocului.

G. MAZGAREANU — coresp.
UN REUȘIT CONCUSS DE CASA

De curînd a luat sfirșit tradiționalul 
campionat de casă organizat dc a- 
sociația sportivă a Uzinei Gh. Gheor- 
ghiu-Dej din Baia Mare. Peste 200 
de muncitori s-au întrecut la fotbal, 
volei și popice. Echipa de fotbal a 
secției de topitorie a întrecut în finală 
formația scoției de construcții cu sco 
rui de 1—0 prin golul marcat de St 
Covaci. La voiai, primul loc a revenit 
jucătorilor de la serviciul administra
tiv, care au învins cu 3—2 echipa 
atelierului electric. In sfirșit, compe
tiția de popice a fost cîștigată tot de 
sportivii secției topitorie, care au o- 
ciupat astfel primiri Ioc în clasamen
tul general al concursului devenind 
campionii uzinei.

Cu acest prilej s-au remarcat mun
citorii St. Covaci, I. Vinț. Ad. Vaida, 
Gh. Farcaș. Iosif Clipaci. Ioan Balaj 
și alții care au dovedit reale aptitu
dini pentru sportul preferat.

VASILE BARBU — coresp. 

Spartachîada de iarnă a tineretului în regiunea Bata Mar®

reprezentativele R.P. Bulgaria. Con
cluziile trase în urma acestei întîlniri 
ne-au făcut să punem accentul pe 
o mai temeinică pregătire la bîrn.i 
și paralele (fete), cad cu minere și 
sol (băieți). O dată cu întîlnirea cu 
Bulgaria, băieții s-au rezumat la pre
gătiri pe plan intern, în timp ce fe- 

tele au mai avut o ultimă verificare 
cu echipa Itadiei.

La campionatele mondiale ne-am 
prezentat destul de bine. Locul trei 
ocupat de echipa feminină ( Elena 
Teodorescu, Ileana Petroșanu, Sonia 
lovan, Emilia Liță, Elena Dobrouol- 
schi, Afanasia Ionescu, Utta Sckandt- 
Poreceanu) este cea mai bună per
formanță obținută vreodată de o e- 
chipă de gimnastică a țării noastre. 
Se poate spune chiar că, dacă ar li 
avut mai multă siguranță la birnă, 
reprezentativa noastră ar fi putut ocu
pa locul doi, la care pregătirea și 
posibilitățile sale, îi dădeau dreptul 
să aspire. In schimb, comportarea 
echipei masculine a nemulțumit. Lip
siți de cea mai elementară combati
vitate, insuficient puși la punct cu 
pregătirea fizică și cu cea tehnică, 
gimnaștii noștri au ocupat un loc to
tal nesatisfăcător: 13.

Revenind la comportarea echipei fe
minine în cadrul campionatelor mon
diale, trebuie să precizăm că unul 
din factorii care au făcut ca ea să 
nu poată ocupa locul așteptat, a fost 
extraordinara emoție ce a stăpînit-o. 
Gimnastele noastre n-au avut astfel 
suficiente resurse morale să se mo
bilizeze chiar de la primul aparat din 
ziua a doua de concurs — bîrna — 
astfel că după această probă, echipa 
R.R.R. se afla pe locul 81 Din 
acest moment, văzîndu-se scoasă din 
lupta pentru un loc fruntaș și din do
rința dc a demonstra totuși posibilită
țile de care dispunea, echipa noastră 
a lucrat cu siguranța și amplitudinea 
pe care i-o cunoaștem și care i-a adus 
de atîtea ori succes, reușind, cînd nimeni 
nu mai spera, să se claseze pe locul 
trei. Succesul de la campionatele mon
diale este cu atît mai însemnat cil cît 
cl a fost repurtat în compania unui 
număr sporit de echipe pregătite la un 
înalt nivel tehnic. De reținut din acest 
mare campionat lupta strînsă dintre 
liniile diferite de interpretare a gim
nasticii : sovietică, cehoslovacă, japo
neză și romînă, în special în gimnas
tica feminină. Astfel au fost puse față 
în față exercițiile pline de eleganță, 
expresivitate și la. înalt nivel tehnic 
ale sovieticelor, cu cele dominate de 
un puternic dinamism și îndrăzneală 
ale cehoslovacelor. Prezentând exerci
ții de dificultate executate cu multă 
siguranță și curaj, japonezele s-au a- 
firmat puternic cu această ocazie. In 
ceea ce privește echipa romînă, cre
dem că ea îmbină fericit elementele 
foarte grele, originale, cu combinații 
artistice. Ne trebuie însă mai multă 
încredere în posibilitățile pe care ie 
avem pentru a continua drumul pe 
care am pornit, pentru a promova cu 
curaj noile clemente și combinațiile 
pc care le antrenăm.

Pe baza învățămintelor acumulate în 
întâlnirile internaționale și îndeosebi la 
campionatele mondiale s-a trecut spre 
sfârșitul anului la o pregătire serioasă 
în vederea viitoarei mari confruntări 
a gimnasticii mondiale, Jocurile Olim
pice din I960. Astfel au fost restructu
rate exercițiile liber alese, introdueîn- 
du-se în programul de lucru elemente 
și combinații foarte grele, originale. 
De asemenea au fost promovate ele
mente tinere, de perspectivă, încadrîn- 
du-le în linia de pregătire a echipei 
reprezentative.

O atenție deosebită a fost acordată 
formării unui lot masculin tînăr, cu 
șanse de reprezentare în cadrul probe
lor olimpice. Politica dc promovare a 
elementului tînăr și-a dovedit din nou 
justețea. Tinerii gimnaști introduși în 
echipa întîia ne-au reprezentat cu cin
ste în ultimul concurs al anului. 
Gheorghe Stanciu, Costache Gheorghiu, 
Ion Zamfir, Cezar Cernușca, Gheorghe 
Tohăneanu, Mircea Bădulescu sînt 
gimnaști de perspectivă, deși au încă 
lipsuri în privința dezvoltării calități
lor fizice de bază și a celor speciale. 
Ei trebuie să-și completeze exercițiile 
cu elemente de mare dificultate pe 
care să învețe să le execute cît mai 
bine din punct de vedere tehnic.

Reîmprospătarea echipei masculine și 
a lotului feminin a fost posibilă dato
rită grijii deosebite de atragere spre 
gimnastica de performanță a noi ele
mente din rîndul tineretului. Confrun
tările interne și chiar cele internațio
nale ale tineretului (turneul dc la 
Kiev) ne-au format convingerea că 
putem pune bază și promova cu în
credere aceste cadre noi.

Anul trecut, valoroasa noastră 
gimnastă Elena Teodorescu a avut 
cea mai bună comportare. Constan
tă, combativă, ea a cîștigat majo
ritatea concursurilor la care a 
ticipat, cucerind după cum se 
pentru a cincea oară titlul de cam
pioană a R.P.R. Prin comportarea 
ei Elena Teodorescu a adus succese 
de prestigiu țării noastre, cinstind 
titlul de sportiv de tip nou. Sîntem 
convinși că va realiza rezultate din 
ce în ce mai bune, culminînd cu o 
comportare frumoasă în cadrul 
Jocurilor Olimpice. Alături de ea, 
Ileana Petroșanu, Sonia lovan, E- 
milia Liță, Atanasia Ionescu și ce
lelalte componente ale lotului nos
tru și-au adus contribuția la succe
sele înregistrate de gimnastica 
noastră în anul 1958.

Activitatea Internă a gravitat în 
jurul celor două campionate: pe echipe 
și individuale. Campionatul pe echipe 
a fost caracterizat de o largă partici
pare, ceea cc a st’mulat activitatea din 
cadrul secțiilor de gimnastică ale clu
burilor și asociațiilor sportive. îm
bucurător este faptul că am putut ur
mări în întreceri un marc număr ■ ’ 
echipe, dar nu este mai puțin 
rat că multe dintre acestea s-au pre
zentat la un nivel tehnic nesatisfăcă
tor. Întrecerea pe echipe a fost do
minată de Dinamo București la băieți 
(antrenor Erancisc fcocsis) și de 
CSU București la fete (antrenor Pe
tre Dungaciu).

Campionatele individuale au întrunit 
un număr restrîns de gimnaste și 
gimnaști. In timp ce la băieți exerci
țiile executate au avut lipsuri serioase, 
Ia fete nivelul a fost net superior șt 
disputa foarte strînsă. deși timpul de 
pregătire a exercițiilor liber alese a 
fost foarte scurt. -

învățămintele acumulate în 1958, an 
bogat în succese pentru gimnastica 
noastră, trebuie să stea la baza acti
vității din acest an. Este necesar ca 
în 1959 atenția să fie îndreptată atît 
spre consolidarea poziției cucerite pe 
plan internațional, cit mai ales spre 
extinderea acestei discipline în rîndul 
maselor de tineret, știut fiind că numai 
cu o bază de masă se poate asigura 
gimnasticii — ca și tuturor celorlalte 
sporturi — succesul în viitor.

MARIA IONESCU 
antrenor federal de gimnastică 

ELENA MATEESCU

Cine poate fs membru 
al î). C. F. S.

(urmare din pag ’)

•rin refugiu pentru cei cărora nu le 
jplace munca, pentru cei avizi după 
căpătuială, după câștig ușor, nemun-

■cit .Asemenea oameni n-au ce căuta 
în mișcarea sportivă și nici nu merită 
cinstea de a’ purta titlul de membru 
a! U.C.F.S. ■

Fiecare membru al U.C.F.S. trebuie 
•'să aibă un profil moral înalt, să 
(.nutrească iubire patriei, partidului și 

poporului, să apere cuceririle revo
luționare ale clasei muncitoare. Fie
care membru al U.C.F.S. este dator 
să dovedească în întreaga sa activi
tate — in producție sau pe terenurile 
de sport — că este un luptător activ 
pe frontul construcției socialiste.

Numai așa mișcarea noastră spor
tivă poate merge înainte, iar titlul de 
membru a! U.C.F.S. poate fi cinstit 
cum se cuvine.

(urmare din pag 1}

— I.n afara acțiunilor premergătoare 
competiției — care nu se deosebesc 
de cele întreprinse în toate regiunile 
țării — asociațiile sportive di.n Baia 
Mare an hiat pe parcurs o serie de 
măsuri menite să contribuie la suc
cesul total al actualei ediții a Sparta- 
chiadei. Pentru inițierea și antrena
mentul tinerilor participant! au fost 
organizate o scrie de centre de pre
gătire. Astfel, pentru schi s-au deschis 
centrele din comunele Bixad, Turț, 
Tarna Ma-re, Vișeul de Sus, Borșa 
ș. a. ; tenis de masă : Baia Borșa, Baia 
Sprie. SeipX Negrești. Cehul Silvâniei, 
Sălsig etc.: șah: PrihiNști, .Recea, 
Somcuța A'j-v T.'‘ ri s. a. 
Consiliile asociațiilor sportive au luat 

inițiativa premierii cîștigătorilor cu 
diferite cupe, plachete și diplome.

— Cum sprijină membrii comisiilor 
de organizare a Spartachiadei desfă
șurarea întrecerilor?

— Răspunsul la această întrebare 
trebuie împărțit în două. In prima 
parte vom vorbi despre acei membri 
care sprijină activ desfășurarea com
petiției. In raionul Șomcuța Atare to
varășii Nic. Herman, Alex. Sticiu și 
alții se ocupă intens de întreceri a Șu
tind asociațiile sportive sa organizeze 
cît mai bine competițiile, l.a fel și în 
raionul Tășnad (tov. lean Cacsur). în 
asociația sportivă „1 Mai“ Saju Mpre 
(tov. Aiex. Doboș) etc. Sînt însă și 
exemple negative (de altfel aceasta 
este partea a doua a răspunsului), .In 
raionul Vișeu o scrie de membri ai 

comisiei dc organizare și-au uitat în
datoririle: Vasile 'Suites, Ion Rusu, 
Ion Zalder etc.

ERATA

In numărul 3343 al ziarului nostru, 
în materialul „Despre unele succese 
și lipsuri din activitatea la tir" 
pasajul privind pregătirea de ordin 
tehnic și psihologic pentru concurs se 
va cit: astfel : ....o serie de spor. it>i
au fost inconstanți in rezultat#, ' do
vedind , lipsuri serioase in pregătirea 
de ordin tehnic și psihologic pen ‘ru 
concurs (de exemplu: echipa de seni
oare la campionatele mondiale ș: tră
gătorii, Coslelțiic, Gittglan șiriLpci- 
nescu ).'



Din activitatea unor comisii
regionale

In fotbal, ca și în toate celelalte 
discipline sportive, comisiile regiona
le, raionale și orășenești sînt organe 
obștești de mare însemnătate pentru 
desfășurarea activității pe plan local. 
Auxiliare prețioase, de bază, ale fe
derației (ele duc la îndeplinire dis
pozițiile forului superior și realizează 
pe plan local obiectivele fotbalului), 
comisiile de fotbal au — printre alte 
atribuții — pe aceea de a organiza 
competițiile pe teritoriul în raza că
ruia activează. Organizarea, adminis
trarea și controlarea competițiilor nu 
este o treabă ușoară, mai ales că 
sînt aspecte multiple spre care tre
buie să se îndrepte atenția comisiilor 
de fotbal: organizarea tehnică, elabo
rarea regulamentelor, alcătuirea pro
gramelor, delegarea arbitrilor, con
trolarea măsurilor de ordine și a apli
cării regulamentelor, judecarea dife
ritelor litigii etc. etc. întreagă aceas
tă muncă trebuie dusă cu mult spi
rit gospodăresc, cu simț de răspun
dere, cu obiectivitate perfectă, cu 
dragoste pentru fotbal și dorința de 
a contribui neîncetat la progresul 
lui. Activitatea comisiilor de fot
bal trebuie să inspire încredere, res
pect și autoritate. Membrii lor trebuie 
să stea deasupra oricărui interes, cit 
de mic, de asociație sau club sportiv, 
să pună întotdeauna pe primul plan 
interesele superioare ale activității 
fotbalistice. ,

Se poate spune că majoritatea co
misiilor de fotbal muncesc în acest 
spirit sănătos. Sînt numeroase exem
plele pozitive de comisii și activiști 
obștești care depun o muncă dezinte
resată și neobosită pentru a se achita 
u cinste de sarcinile care le revin 
1 pentru a corespunde încrederii a- 

cordate. De exemplu comisia regiona
lă Cluj. Ea se orientează bine în 
munca sa, aplică și respectă regula
mentele sale și dispozițiile forurilor 
superioare, îndrumează și controlea
ză atent activitatea din regiune, se 
întrunește cu multă regularitate pen
tru discutarea diferitelor probleme. Ea 
are la dispoziție, prin mijloace pro
prii, un buletin prin care aduce la 
cunoștința secțiilor de fotbal din re
giune toate hotărîrile și îndrumările 
sale. Pe aceeași linie, a unei activi
tăți rodnice și temeinice, funcționează 
și comisiile regionale Timișoara, Plo- 
ești, Stalin etc. Toate constituie exem
ple bune de urmat.

Dar. există și ...excepții și asupra 
lor ne vom opri mai mult. Sînt comi
sii regionale care interpretează și 
aplică greșit regulamentele, după bu
nul plac, care vădesc de multe ori 
subiectivism în judecarea lucrurilor, 
iar hotărîrile lor creează un avantaj 
pentru anumite echipe. Să cităm cîteva 
exemple.

Comisia regională Oradea, de pil- 
a, a avut de judecat cazul unui ju

cător, Bagy, legitimat corect pentru 
Stăruința Salonta. Jucătorul Bagy a 
obținut drept de joc în urma unei 
decizii a federației, comunicată celor 
in drept. Cu toate acestea, comisia 
regională Oradea a dat pierdute jo
curile — contestate — ale Stăruinței 
Salonta, în care a jucat acest jucă
tor. A fost necesară intervenția fede
rației pentru a repara nedreptatea 
făcută.

Alte sezisări și memorii adresate 
federației sau ziarului nostru de cî
teva echipe regionale (Minerul Vul
can, Dacia Orăștie) sau de simpli 
spectatori și iubitori ai fotbalului, au 
reproșat comisiei regionale Hunedoa
ra (președinte tov. Albit) subiectivism 
în tratarea diferitelor litigii. Federa
ția a cerVtat faptele semnalate pe 
seama acestei comisii și raportul de
legatului federal confirmă un fapt 
condamnabil: comisia dă dovadă de

REUNIUNE DE BOX IN SALA
DINAMO

Mîinc seară, începînd ele la ora 19. 
sala Dinamo din Capitală va găzdui o 
interesantă reuniune de box, progra
mată în cinstea „Zilei Miliției'4. pro
gramul reuniunii cuprinde 12 meciuri 
între boxeri de categoria I și a If-a. 
I.t.fcă cîteva din întîlnirile care .se anunță 
interesante: M. Drlățeanu (Dinamo) — 
M. Goanță (Grivița Roșie); A. Gănescu 
(Dinamo) — Dfinilă Er.uț (Titanii); Stan 
Bîrsan (Dinamo) — Oni- o F’orea (Gri
vița Roșie); I. Radulescu (Dinamo) — 
M. Ailenii (Constr. CFR).
O NOVĂ GALĂ DE ROX ÎNCHINATĂ 

„CENTENARULUI UN»RH“
Astă-seată, amatorilor de box din 

Capitală Ie este rezervat un interesant 
program pugilistic. Comkia de box a 
orașului București, în cofeborrra cu a- 
soc; ția spcrt’vâ I.S.B., va organiza o 
nouă reuniune în cînstaa „Centenaru
lui Unirii Țărilor Romîne“, la care și-au 
anunțat partic’parea numeroși boxeri 
fruntași, din Iotul republican, precum 
Si tineri c .re s au eviSențiaft cu prîe- 
Jol—‘Ultimelor reuniuni. Tată cîteva dm- 
t^e meciurile'de sîmbătă seara: C. Stă- 
nescu-^crbu Neacșu; I. Boc’ahu-E. Ciș- 
miș; N. Mîndreanu-A. ?.To ăruș; Andrei 
Olteanu-D. Fieraru; i. Militai u-v. Cze-

gcli; Gh. Ross’er-Z. Clocîrlan; Marin 
Ion-Ad. Rosnovschi; Marcu Ion (Pi
tești)-!. Lepădatu; Teodor Lucian-D. Du
mitrescu; N. Nițâ-D. Bălăci; V. Netea- 
AI. Jugub’te. Cu acest prilej își v-a 
fa o? reintrarea maestrul suortului Vasile 
Tiță, care va fi opus Iui Niță Alexan
dru. *

Amintim că reuniunea pugilistică de 
sîmbătă seara se va desfășura în sala 
Flcreasca cu începere de la era 19.

CONCURS DE TRIATLON IN 
CAPITALA

Federația romînă de călărie și penta
tlon modern, împreună eu comisia de 
specialitate a ciadului București, orga
nizează sîmbătă si duminică u i con
curs de trlatlon. Concursul se va des
fășura pe două categorii de vîrstă: 
rateg. i peste 16 ani (înot — 200 m; tir 
— -0 focurj ca rrml de serie; cros — 
2600 m) și categ. a H-a sub 16 ani 
(înot -- 130 m; tir — 19 focuri cu armă 
do serie; cros — 1.2S0 m), ce:e trei pro
be vor aven loc astfel: înotul Ia bazi- 
i.ul Floreasea, sîmbătă de Ia ora 16,30; 
tirul la poligonul Tineretului, duminică 
de Ia ora 9; crosul la stadionul Tinere
tului, duminică de la era 12. înscrie
rile re vor face la bazinul Floreasca 
înaintea probei de înot.

Pe marginea unor sezisări
Figuri de eroi comuniști î

11 CONSTANTIN DAVID
Je îotLal
părtinire pentru echipa Corvinul De
va, căreia i s-au făcut unele... înles
niri pentru a ajunge și a se menține 
în fruntea clasamentului. Astfel, jocul 
Victoria Călan — Corvinul Deva s-a 
terminat cu victoria echipei din Că
lan la scorul de 1—0. Deși MECIUL 
NU A FOST CONTESTAT, totuși co
misia a anulat rezultatul de pe teren 
(pe motiv că un jucător nu avea 
achitată cotizația U.C.F.S. pe ultime
le două luni, și a omologat meciul 
cu 3—0 în favoarea Corvinului L.. 
Federația însă, a infirmat această de
cizie și a hotărît omologarea jocului 
cu rezultatul de pe teren. In același 
timp, federația a reamintit comisiei 
Hunedoara — ca și celorlalte, de 
altfel — că un foc nu poate fi luat 
în discuție dacă nu a fost contestat, 
că orice contestație trebuie formula
tă pe foaia de arbitraj înainte de 
meci în cazurile privind calitatea ju
cătorilor și pînă la sfîrsitul jocului 
cind este vorba de substituire de ju
cători și că contestația trebuie taxa
tă. Altfel, contestațiile _nu pot fi luate 
în considerare.

De asemenea, comisia regională 
Hunedoara a comis și alte greșeli, 
poate voite, poate dintr-o greșită o- 
rientare, dar care — fiind în avanta
jul aceleiași echipe (Corvinul) — 
a dat loc Ia interpretări și au stîr- 
nit neîncredere printre celelalte echi
pe. Astfel, a dat pierdut cu 3—0 în 
favoarea Corvinului meciul cu echipa 
TAetalul 30 Decembrie Cugir pentru 
că aceasta nu s-a prezentat. Conform 
regulamentului campionatului respec
tiv, neprezentarea trebuia să atragă 
eliminarea din campionat a echipei 
Metalul. Or, comisia a decis menți
nerea ei, deci — implicit — a recu
noscut că neprezentarea s-a datorat 
unui motiv de forță majoră. In con
secință, federația a hotărît reprogra- 
marea meciului Corvinul — Metalul.

In sîîrșit, o decizie neregulamenta
ră a luat comisia Hunedoara și în 
cazul partidei Minerul Vulcan — U- 
nirea Alba Iulia pe care a omolo
gat-o cu 3—0 în favoarea Unirei (pe 
teren: 1—0 pentru AAinerul). Cum însă 
jucătorul contestat. Buga llaralam- 
bie, era bine legitimat pentru Mine
rul, federația a anulat decizia corni-' 
siei și a dispus omologarea meciului 
cu rezultatul de pe teren.

Desigur, în activitatea sa, comisia 
regională Hunedoara are și multe ho- 
tărîri juste, regulamentare, luate eu 
obiectivitate. Dar, existența unor de
cizii greșite, pătrunse de spirit subiec
tivist și simpatie' pentru una din e- 
chipe, cum am arătat mai sus, um
brește munca acestei comisii și tre
zește multă neîncredere printre echi
pele pe care arc sarcina să le în
drume și să le controleze și asupra 
cărora își pierde autoritatea. De a- 
ceea este cazul ca membrii comisiei 
regionale Hunedoara, ca și — even
tual — cei ai altor comisii regionale 
aflate în aceeași situație, să-și revi
zuiască complet atitudinea și să por
nească pe un drum, drept, sănătos, 
traiind problemele sportului respectiv 
cu principialitate, obiectivitate și -do
rința de a face dreptate. Comisiile 
trebuie să lupte cu toată hotărîrea 
împotriva actelor ilegale, împotriva 
încercărilor de fraudă sportivă și ră
mășițelor mentalității putred burghe
ze. Ele nu trebuie să alunece pe pan
ta periculoasă și condamnabilă a nc- 
rcgularităților și subiectivismului, 
făcînd jocul intereselor anumitor e- 
chipe. Comisiile de fotbal trebuie să 
fie deasupra oricăror suspiciuni. Nu
mai astfel vor reuși să-și ducă la în
deplinire rolul și sarcinile care le 
revin în cadrul mișcării sportive din 
țara noastră.

Acum 18 ani, în ziua de 21 ianua
rie, a fost ucis mișelește de către 
călăii legionari, slugi ale hitleriști- 
lor, luptătorul neînfricat al clasei 
noastre muncitoare, comunistul Con
stantin David. In anii negrii, de a- 
suprire și cumplită teroare pentru 
poporul nostru muncitor, 1940, 1941.- 
la cîrma țării, se aflau bandele tero
riste ale „cămășilor verzi", aduse la 
putere din ordinul lui Hitler.

In atmosfera grea și apăsătoare de 
atunci, cei care luptau neînfricat împo
triva criminalului război anti-sovietic ce 
se urzea, ca și pentru o viață mai bună 
a oamenilor muncii din țara noastră, 
erau comuniștii. Infruntînd teroarea 
dezlănțuită de legionari și schingiui
rile la care erau supuși de poliție și 
jandarmi, ei s-au dăruit în întregime 
nobilei cauze a luptei clasei munci
toare.

Unul dintre aceștia a fost și Con
stantin David. Fiul unui muncitor 
strungar ceferist, el a cunoscut încă 
de mic sărăcia și lipsurile în care se 
zbateau oamenii muncii în acea 
vreme. La vîrsta de 14 ani, Constan
tin David lucra ca ucenic strungar 
Ia C.F.R. Aci începe să înțeleagă a- 
devăratul sens al luptei clasei mun
citoare împotriva cruntei exploatări 
de către regimul burghezo-moșieresc din 
țara noastră. Sentimentul de ură si 
de revoltă împotriva acestei orînduiri 
nedrepte îl determină să între în 
Uniunea Tineretului Comunist. Au 
urmat zilele sîngeroase ale lui Fe
bruarie 1933, zilele luptelor eroice ale 
ceferiștilor de la Grivița împotriva 
regimului burghezo-moșieresc care 
împingea țara spre dictatura fascistă.

Teroarea împotriva muncitorilor

Sâmbătă șa duminică

Important concurs de schi la Straja
Din activitatea centrelor de schi din regiunea Stalin

Un grup de copii de la centrul de inițiere al clubului Dinamo Orașul Stalin. 
In mijloc, antrenorul V. Bobiț

(Foto: D. Stănculescu)
Pe Valea Jiului, sezonul de schi a 

început mai de mult, o dată cu căde
rea primei zăpezi. Inaugurarea ofi
cială a sezonului însă, va avea loc 
la sfîrșitul acestei săptămîni. Consi
liul regional U.C.F.S. Hunedoara or
ganizează la Straja un interesant 
concurs la care au fost invitați 
schiori din regiunile Stalin, Baia 
Mare, Timișoara și Hunedoara. În
trecerile, care se vor desfășura în 
cinstea Centenarului Unirii Țărilor 
Romîne, vor cuprinde probe de sla
lom special și slalom uriaș și o șta
fetă combinată: o junioară, un ju
nior, un senior și o senioară. Ju
nioarele vor alerga 3 km., senioarele 
și juniorii 5 km. și seniorii 10 km. 
Fiecare regiune va fi reprezentată de 
cîte 20 de concurenți, iar în afara 
clasamentelor individuale vor fi al
cătuite clasamente pe echipe de re
giuni. Zăpada bună, timpul frumos, 
pregătirile. organizatorilor și lupta 
ce se va da pentru ocuparea locu
rilor fruntașe vor face, fără îndoială, 
ca acest concurs să se bucure de 
succes.

ION PAL1ȚĂ, corespondent
CENTRELE DE SCHI DIN REGI

UNEA STALIN...
...sînt în plină activitate. Prin spri

jinul acordat de F. R. Schi-Bob, cen
trele de schi din regiune au asigu
rate toate condițiile și își pot desfă
șura activitatea în condiții optime 
Datorită faptului că sînt- dotate cu 
materialele și echipamentul necesar 
(bocanci pentru copii, schiuri mici), 
și că instructorii și antrenorii cali
ficați depun multă '•străduință, cen
trele cunosc o mare afluență de co-

crește. Sînt dizolvate organizațiile 
muncitorești, iar guvernul, în frunte 
cu cel mai veros afacerist — regele 
— trece la arestarea în masă a con
ducătorilor comuniști și ceferiști. O 
dată cu tovarășii Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica și alți fruntași ai 
muncitorimii, este arestat și tînărul 
Constantin David. După șase luni de 
încarcerare la Jilava, timp în care 
crește și se călește sub îndrumările 
conducătorilor partidului, el este eli
berat. Constantin David se avîntă a- 
ctim în luptă cu toată pasiunea su
fletului său năvalnic.

La începutul anului următor are 
loc cel mai important eveniment din 
viața de pînă atunci a tînărului 
Constantin David: el devine mem
bru al Partidului Comunist din Ro- 
mînia, ca o recunoaștere a devota
mentului și luptei dusă pentru cau
za clasei muncitoare.

Activitatea pe care o desfășoară 
apoi la Atelierele Grivița C.F.R., în 
cadrul Comitetului Județean Ilfov al 

pii. Timpul prielnic din ultimele zile 
a făcut ca munca antrenorilor și in
structorilor să fie intensă și cît se 
poate de rodnică. Cele șapte centre

$onosport
In urma omologării concursului Pro

nosport nr. 3, etapa din 18 ianuarie, 
au fost stabilite următoarele .premii: 
Premiul I: 3 variante cu 12 rezultate 
exacte, revenind fiecăreia cite 23.860 
lei; Premiul II: 92 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia cite 
1.129 lei; Premial Iîl: 945 variante cu 
10 rezultate exacte, revenind fiecăreia 
cîte 164 lei.

Fond de premii: 346.330 lei.
@ Abundența de surprize care a ca

racterizat concursul Pronosport nr. 3 
nu a putut fi contracarz.tă nici de cele 
două meciuri anulate la care toate va
riantele au primit pronostic exact. Așa 
se explică faptul că doar trei partici
pant au reușit „performanța*4 de a in
dica 12 rezultate exacte. Ba mai mult. 
Cîștigătorii premiului I de la acest con
curs au Jucat pe variante simple. Ast
fel, Știucă T. din Călărași reg. Bucu
rești a completat 8 variante simple, 
Perțache C-tin din corn. Săcele reg. 
Stalin, 5 variante, iar Ghiță' A. din 
București, doar 2 variante. Dacă ținem 
seama d'e toate acestea, fără îndoială 
că la acest concurs nu s-ar fi găsit 
nici o variantă cu 12 rezultate în cazul 
cînd nu s-ar fi anulat cele două me
ciuri oare la rîndul lor mai puteau să se 
soldeze cu surprize.

Din cercetarea buletinelor s-a văzut 
că1 rezultatele scontate cel mai puțin 
la acest concurs au fost cele de la me
ciurile: Genoa-Spal, Ales-Nancy, Bolog- 
na-Sampdioria și într-o oarecare măsură 
Udinesse-Milan.

(5 Nici concursul Pronosport, nr. 4 
nu este lipsit de interes. Cele 8 întâlniri 
din cadrul campionatului italian fac 

P.C.R., ca secretar al Organizației 
de București a Partidului Comunist 
din Romînia, la Uniunea C.F.R., îl 
arată ca pe un luptător neînfricat 
pentru cauza dreaptă a clasei mun
citoare. Nici arestările, nici pumnii 
și bitele călăilor Siguranței, n-au reu
șit să înfrîngă credința lui Constan
tin David în victoria clasei munci
toare asupra burgheziei și moșieri- 
mii. Ca urmare a luptei lui neînfrica
te numai în 10 ani, între 1931 și 
1940, a fost arestat de nu mai puțin 
de 24 de ori.

In septembrie 1940, cu ajutorul ca
marilei regale, legionarii preiau pu
terea. Teroarea, jaful și crimele se 
abat și mai năpraznic asupra țării. 
Sute și mii de muncitori, comuniști, 
antifasciști, intelectuali cad victimă 
urgiei legionare. Printre ei se gă
sește și tînărul comunist Constantin 
David. El este arestat în seara de 
20 spre 21 ianuarie 1941, urcat cu 
forța într-o mașină și după ce este 
bătut și schingiuit în mod sălbatic, 
este ciuruit de gloanțe și aruncat în 
pădurea Pantelimon. Așa a murit 
eroic comunistul Constantin David.

Poporul nostru muncitor nu-și uită 
nici un moment eroii. Înălțătorul 
lor exemplu de jertfă supremă pentru 
cauza clasei muncitoare înarmează 
astăzi pe oamenii muncii din patria 
noastră în munca și lupta for pen
tru victoria măreței cauze a păcii și 
socialismului.

Sportivii din patria noastră, învă- 
țînd din exemplul luminos al eroilor 
căzuți în lupta pentru libertatea și 
fericirea poporului, luptă astăzi cu 
abnegație pentru obținerea de suc
cese la locul lor de muncă și pe te
renurile de sport. Ei sînt hotărîți să 
apere ca lumina ochilor cuceririle 
scumpe ale clasei muncitoare pentru 
care și-au dat viața Constantin Da
vid și alți fii de seamă ai poporului 
nostru.

de inițiere sînt organizate 6n urmă
toarele localități : Predeal (instruc
tori: V. Ionescu și I. Cosma), Rîs- 
nov (instructori: I. Vlădea și I. Mi- 
foiu), Bran (instructori: V. Olteanu, 
N. Chițu și Gh. Sumedrea), Fundata 
(instructori: I. Sumedrea. M. Gîrba- 
cea, 1. Pascaru), orașul Victoria (in
structori: N. Gall și'1. Dinu), Răși
nari (instructori : Gh. Vornicii și D. 
Enache), Orașul Stalin (instructori: 
Bella Imre, D. Văcaru și N. Bîrsan).

La aceste șapte centre participă cu 
regularitate peste 500 de copii și ti
neri, împărțiți pe category vîrstă: 
8—10 ani, 11 —13 ani și 16 ani.

In afara acestor centre, în re
giunea Stalin mai funcționează o serie 
de centre organizate de cluburile și 
asociațiile sportive din regiune. Clu
bul Dinamo Orașul Stalin, de pildă, 
are un centru în Orașul Stalin, unde 
antrenorul V. Bobiț, ajutat de trei 
instructori, se îngrijește de pregăti
rea a 60 de copii. Alte centre sînt 
organizate de asociația sportivă Re
colta din Săcele (instructori: I. 
Stroe și N. Tocitu), în comuna Sir- 
nea și în raioanele Rupea și Agnita.

C. GRUIA, corespondent

parte din ultima etapă a tunului. Fără 
îndoială că echipele car. se află în zona 
periferică a clasamentului vor depune 
toate eforturile pentru a-și îmbunătăți 
situația.

In campionatul francez situația este 
la fel de „încordată44. Pe deoparte lup
ta pentru tit'a, iar pe de altă parte, 
evitarea zonei de retrogradare. Un liț- 
cru însă este clar. Orice surpriză la 
acest concurs va avea ca urmare din 
nou premii mari.

Pentru documentare, consultați Pro
gramul „Doto-Frcnosport44 nr. 249 care 
cuprinde un bogat material referitor la 
meciurile incluse în programul con
cursului Pronosport nr. 4.

O In atenția participanților care au 
variante cu „0“ rezultate.

Toți participanții care au variante cu 
„0“ rezultate la concursul Pronosport 
nr. 3 vor rhunța în scris agențiile de
semnate în acest scop pînă vineri 23 ia
nuarie inclusiv. Odată cu declarația el 
vor înainta și talonul III al buletinului 
respectiv.

© Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 3 din 18 ianuarie se va face 
vineri 23 ianuarie cu începere de la ora 
17 la agențiile proprii Doto-Pronosport 
în raza cărora participanții si-au depus 
buletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 3 din 21 ianuarie au 
fost extrase următoarele numere:

40 25 £9 10 30 31
Numere de rezervă: 24 11
Fond de premii: 8^0.065 lei.
Rubrică redactată de I.S. Loto-Prono

sport.



Peste zece zile |

Start in a Vl-a ediție 
a „Turului Egiptului”
Pînă la startul celei de a VI-a 

ediții a tradiționalei competiții de 
lung kifctmetraj, „Turul Egiptului", au 
mai rămas cîteva zile. La 2 februarie 
diln orașul Luxor se va da plecarea în 
prima etapă a cursei care-i va purta 
pe lailergători pe malurile Nilului, prin 
ținuturile arzătoare ale provinciei E- 
giipt a R.A.U., pînă la Cairo — unde 
\vor ajunge la 17 februarie.

Pînă acum s-au desfășurat cinci e- 
'diții ale acestei întreceri. Cîștigătorii 
competiției sînt:

Ediția I (1954) : Van Meenen (Bel
gia) — pe echipe nu s-au făcut cla
samente ; primul romln: Marin Ni
culescu — locul 10; ediția a Il-a 
(1955): Andersen (Danemarca) și e- 
chipa R. P. Bulgaria; G. Dumitrescu 
a purtat tricoul galben timp de trei 
etape și s-a clasat în final pe locul 
8; ediția a IlI-a (1956) : Nencio 
Hristov (R. P. Bulgaria) și echipa 
R. P. Bulgaria; primul romîn : C. 
Șandru — locul 6; ediția a IV-a 
(1957) : Werner Mailitz (R. D. Ger
mană) și echipa R. P. Bulgaria; pri
mul romîn: G. Șandru — lotul 13 ; 
ediția a V-a (1958): Anatoli Oliza- 
renko (U.R.S.S.) și echipa Uniunii 
Sovietice; primul romîn : A-urel Șe- 
laru — locul 9. iar reprezentativa 
R. P. Romîne s-a clasat pe locul III.

Traseul celei de a Vl-a ediții mă
soară aproximativ 2.000 km și este 
aproape în întregime asfaltat. Cicliștii 
vor beneficia de două zile de odihnă.

V. Lipsnis —18,08 m 
la aruncarea greutății!

Din Leningrad ni se anunță o va
loroasă performanță atletică la arun
carea greutății: într-un concurs des
fășurat în sală, atletul sovietic Vladi
mir Lipsnis a realizat o aruncare de 
18,08 m care depășește cu 15 cm re
cordul unional deținut de Vartan Ov- 
sepian și este totodată cea mai bună 
performanță europeană obținută pe 
teren acoperit.

„Cupa Orașului București" la handbal in 7
In afară de jocul DINAMO BUCU

REȘTI — DUKLA PRAGA din sfer
turile de finală ale CUPEI CAMPIO
NILOR EUROPENI, sfîrșitul lunii 
ianuarie este marcat de un alt mare 
evenment handbalistic: „CUPA O- 
RAȘULUl BUCUREȘTI", turneu la 
care și-au anunțat participarea echipe 
deosebit de valoroase. Vom da mai 
jos cîteva amănunte în legătură cu 
loturile celor patru echipe bucureștene 
care vor participa la această com
petiție.

DINAMO BUCUREȘTI. învingători 
în turneul internațional de la WRO
CLAW, cîștigători ai întîlnir? cu 
PARTIZAN BJELOVAR (în CUPA 
CAMPIONILOR EUROPENI) și frun
tași în întrecerile din cadrul campio
natului republican de handbal redus, 
dinamoviștii au continuat să se pre
gătească cu toată sîrguința sub con
ducerea antrenorului Vlase Oprea. 
Pentru „CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI" Dinamo va folosi Jun lot for
mat din următorii jucători:, Redl, 
Ilie, Covaci, Ivanescu, Martini, Si- 
mion Pompiliu. Lucian Popescu, Bă-

riazz; «m Olimpia-Cetatea Bucur, disputat in cadrul turneului fulger
de duminică. Coșug (Olimpia) aruncă la poartă cu toată opoziția apărătoa

relor de la Cetatea Bucur (Lucia Teodor și Magda Nițoiu)

Jucătorii romîni au avut o comportare promițătoare 
în campionatele internaționale de tenis de masă ale R.P.R.

Patru zile de tenis de masă interna
țional cu participarea a 31 de concu- 
renți și concurente din 8 țări și 31 de 
jucătoare și jucători romîni; cinci tit
luri de campioni internaționali ai țării 
noastre cucerite de reprezentanții R. P. 
Ungare (echipe femei și bărbați, sim
plu femei, dublu băieți și dublu mixt) 
și cîte unul de R.P.F. Iugoslavia (sim
plu bărbați) și R. P. Romînă (dubte 
femei) ; victorii împărțite în întîlnirea 
bilaterală R. P. Romînă — Suedia — 
iată bilanțul cifric general al Campio
natelor Internaționale ale R.P.R. edi
ția 1959. La acesta vom adăuga și un 
altul, privind însă numai pe pârtiei- 
panții romîni.

La echipe bărbați, ne-am clasat pe 
locul II și III. La simplu masculin au 
luat parte 41 jucători din care 23 ro
mîni. Din aceștia, doar 3 (Rethi, Negu- 
lescu — fără aidversairi — și Bottner) 
au intrat în primii 16 și nici unul în 
primii 8. La dublu nici un cuplu romîn 
în primele 4 locuri, iar în sferturi de 
finală s-au clasat 2 dubluri ale noas
tre (Popescu-Negulescu și Zaharia Bu- 
jor-Demeter) și perechea Andronache 
cu belgianul Roland. Din cele 20 de 
dubluri mixte, au ajuns în primele 8 
locuri 2 perechi romîne (Biro-Negu- 
lescu și Pitică-Papescu) și 2 combi
nate: MARIA ALEXANDRU-Berczik 
și MARIANA BARASCH-Markovic II, 
iar în semifinale: Biro-Negulescu și 
MARIA ALEXANDRU-Berczik.

In turneul feminin pe echipe am o- 
cupat locurile I și III, iar la simplu fe
minin. printre cele 21 de participante 
au. fost 8 romînce. Două (Geta Pitică 
și Maria Alexandru) s-an calificat în 
semifinale, patru (cele două jucătoare 
citate plus Maria Biro și Mariana Ba- 
rasch) în primele 8 locuri și tot atîtea 
în primele 16 locuri. La dublu, două 
perechi (Biro-Pitică și Barasch-Alexan- 
dru) s-au clasat în ordine pe locurile 
I și II.

Din această sumară trecere în re
vistă a rezultatelor obținute de repre
zentanții noștri, ca și din alte date pe 
care le vom mai enumera, s-ar. putea 
trage concluzia că la Constanța fetele 
noastre s-au prezentat mai bine decît 
băieții. Spunem că s-ar putea trage., o 
astfet de concluzie, pentru că noi cei 
care am asistat timp de 4 zile la între
ceri, cercetînd acum filele de însemnări, 
amintihdu-ne anumite momente ale în- 
tîlnirilor, maniera de a acționa a spor
tivilor romîni și privind în perspectivă, 
avem o cu totul altă părere. Intr-ade
văr, noi am urmărit, trecînd peste re

dulescu, Ristoiu, Ionescu Ion, Costa- 
che Mircea, Dumitru Zamfir, Stănes- 
cu, Nimesch, Tănăsescu, Bulgaru, 
Hnat și Camili.

TINERET — BĂIEȚI : Echipa de ti
neret care va participa la „CUPA O- 
RÂȘUULl BUCUREȘTI" va fi alcă
tuită, de asemenea, dintr-un lot nu
meros de jucători de valoare: Soo 
Kotoman, Gruia, Radu Nicoiae, Oțe
tea, Nagy, Preda, Hausner, Lungescu, 
Zikelii, Dănescu, Stoica, Messe, Tă
năsescu, Cîtu Apostol, Costache Mir
cea II, Barâbaș. Echipa este antrena
tă de Eugen Trofin.

OLIMPIA. Cîștigătoare în ultimii 
doi ani a concursului republican de 
handbal în 7, echipa feminină Olim
pia — antrenată de Gabriel Zugră- 
vescu — cuprinde o serie de jucătoa
re consacrate: Irina Nagy, Elena Zăi- 
nescu. Camelia Vuia, Carolina Cîtli- 
geanu, Adriana Coroiu, Ella Jecu, Jo
sefina Ugron, Hildegard Roth, Elena 
Pădureanu, Victoria Dumitrescu, Flo- 
rica Coșug, Elena Roșu.

TINERET — FETE. Echipa a avut 
o comportare bună în turneul-fulger 
și pînă la „CUPA ORAȘULUI BUCU
REȘTI" credeam că se va realiza și 
omogenizarea formației. Antrenorii 
Kamenitzki și Gogîltan vor forma e- 
chipa din următorul lot: Rozalia Fe- 
rencz, Liliana Borcea, Margareta Ha- 
nek, Aurora Niculescu, Elena Dră- 
ghici, Valeria Covrig, Margareta Cris- 
tea, Maria Ștef, Gabriela Bîcu, Ane- 
lise Kelner, Maria Incze, Elena Că- 
tineanu, Gerlinde Reipp și Iudith 
Neaco.

Simbătă seara are loc 
în Capitală un interesant 

festival de patinaj artistic
In cadrul numeroaselor și variatelor 

manifestații cu care sportivii noștri 
intimpină sărbătorirea Centenarului 
Unirii Țărilor Romine, sîmbătă 24 
ianuarie, cu începere de la ora 19, 
va avea loc pe gheața patinoarului 
artificial un interesant festival artis
tic.

După defilarea tuturor sportivilor, 
un grup compus din cei mai mici pa
tinatori (între 5—8 ani) va executa 
pe gheață, intr-un cadru feeric, Hora 
Unirii. Vor urma numeroase demon
strații ale patinatorilor, printre care 
uri vals pe gheață susținut de 10 pe
rechi și o scenetă umoristică intitu- 

I lată „Ursul".
Partea a doua a interesantului 

program la care vom asista pe pati
noarul din parcul „23 August" cu
prinde dansul și pantomima „Păpu
șa", acrobațiile cuplului Alfred Fie
rarii:—Vera Curceag, demonstrația 
campionului republican Turușanco 
etc.

Biletele pentru acest atractiv spec
tacol pe gheață se pun in vinzare cu 
începere de ' astăzi, la casele patinoa- 

, rului artificial, la chioșcul special 
I din str. Ion Vidu, la stadionul Dina- 
I mo și la sediul U.C.F.S. oraș din 
' str. V. Alecsandri nr. 6.

zultatele de moment, comportarea ge
nerală a jucătorilor și jucătoarelor în 
funcție de adversarii întîlniți. posibi
litățile tor viitoare de dezvoltare. Ei 
bine, sub toate aceste aspecte, noi 
considerăm că viitorul ne va aduce mai 
degrabă satisfacții din partea tinerilor 
jucători decît a jucătoarelor. Și pen
tru ca afirmația noastră să nu pară 
doar pur formală și poate chiar cu
rioasă, vom încerca să ne explicăm.

In prezent, noi contăm pe o pleiadă 
de tinere talente ca Negulescu, Cobîr- 
zan, Rethi. Covaci, Bodea, frații Tru
pei, din care primii 5 au început de pe 
acum să se afirme pe plan internațio
nal chiar în rîndurite seniorilor. De 
pildă, în recentul concurs Negulescu 
i-a învins pe Mellstrom și Reiman, 
Rethi și Bodea au cîștigat la cuplul iu
goslav Hrbud-Franik și aceiași tineri 
au întrecut în partide individuale pe 
polonezul Pietraszak. Apoi, la simplu 
băieți, Rethi l-a eliminat pe suedezul 
Borg. Oa să nu mai vorbim de alte 
întîlniri, pierdute în fața unor adver
sari puternici, dar în care juniorii noș
tri au cedat de puțin, la mare luptă, și 
după ce au arătat calități deosebite.

Negulescu, Rethi, Covaci și Bodea 
au avut o comportare generală bună șl 
ei au corespuns speranțelor noastre. 
Desigur, ei au încă o serie de defi
ciențe tehnice și spațiul nu ne permite 
să arătăm amănunțit, fiecăruia, aceste 
lipsuri. Probabil că vom face acest lu
cru cu alt prilej. In orice caz, ei tre
buie să dovedească și pe viitor aceeași 
seriozitate și perseverență în pregătire. 
Nu ne îndoim, de asemenea, că unii 
dintre tinerii noștri vor căuta să-și 

schimbe atitudinea de pînă acum în sen
sul de a fi mai modești, de a renunța 

la aerele de vedetism, care fără discu
ție le dăunează și le frînează progresul. 
Desigur că numai cu 5 jucători tineri și 
talentați, acțiunea de creștere și pro
movare a cadrelor tinere nu va putea 
obține rezultatele dorite. Este nevoie de 
o muncă intensă, îndelungată și bine 
organizată în cluburi și asociații spor
tive pentru depistarea și creșterea de 
noi elemente. Și în această direcție va 
trebui îndreptată atenția federației, a 
asociațiilor, cluburilor sportive și mai 
ales a antrenorilor. Numai în acest fel 
vom putea culege roadele, adică se va 
ajunge la o creștere cantitativă și cali
tativă a tenisului de masă romînesc.

Despre alți jucători romîni partici
pant la Constanța, ca Mircea Popescu, 
Bottner și Pesch nu putem să spunem 
decît că deși au luptat uneori din răs

puteri, ei nu au corespuns așteptărilor. 
E și normal dacă ne gîndim că Po 
pescu nu are nici o „armă" de atac, 

lift a tul Reconstituind nici un pericol pen
tru adversari, iar Fescli a arătat (pen
tru a cita oară ?) că nu poate da ran-

RADU NEGULESCU
(Foto T. Roibu)

damentul cerut, fiind un jucător unila
teral care nu gîndește deloc cînd joacă. 
Otto Bottner, care a opus o frumoasă 
rezistență câștigătorului concursului, 
Markovic II, a fost prea pasiv și a „că 
zut" complet spre sfîrșit. De altfel, toți 
jucătorii noștri — și cei tineri, și cei 
mai vîrstnici — s-au dovedit restanți vi 
la capitolul pregătire fizică. Revenind 
Ia Popescu, Pesch și Bottner, socotim 
că ei nu mai au posibilități prea mari 
de progres. Este preferabil să fie încu

rajate elemente tinere în plină evoluție
(chiar dacă pentru moment sînt poate 

mai slabe) decît jucători fără per
spective și fără rezultate de valoare 
în prezent.

C. COMARN1SCHI

i *■Campionatul de
Campionatul unional de șah a con

tinuat cu desfășurarea partidelor în
trerupte din rundele a V-a și a Vl-a 
și cu întîlnirile rundei a VII-a. Ma
rele maestru Korcinoi a cîștigat la 
Gurghenidze iar Taimanov l-a învins 
pe Gufeld într-un complicat final de 
turnuri. Cu deosebit succes a condus 
Krogius partida întreruptă cu Keres. 
Deși deținea un avantaj minim, el 
a reușit să obțină victoria. Gheller a
pierdut întrerupta la Lutikov dar a 
cîștigat partida neterminată cu Nej- 
metdinov. întîlnirile Holmov — Va
siukov, Iuhtman — Averbach. Gur
ghenidze — Nikitin și Nejmetdinov 
— Polugaevski s-au terminat remiză. 
Keres a cîștigat partida întreruptă în 
runda I cu Polugaevski.

® Asociația Unională Voluntară pen- 
Irti Sprijinirea Armatei, Aviației și 
Flotei (Dosaaf-U.R.S.S.) va organiza 
în liniile aprilie și mai ale anului 1959 
un concurs internațional de tir prin co
respondență. La acest concurs au fost 
invitați să participe sportivi din R.P. 
Albania, R.P. Bulgaria, R.P. Ungară, 
R.D. Germană, R.D. Vietnam, R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreeană, R.P. Mon
golă, R.P. Polonă, R.P. Romînă și R. 
Cehoslovacă.

Vor avea loc întreceri pe echipe și 
individuale la arrrtă militară, armă ca
libru redus și pistol precizie.

(Agerpres).
® La Leningrad a avut loc un mare 

concurs internațional de schi (com
binata nordică) la care au participat 
sportivi din Norvegia, Finlanda, 
R.D.G. și U.R.S.S. Primul loc a re
venit schiorului sovietic D. Kolcin cu 
462,39 p., urmat de finlandezul lusita 
și norvegianul Knusten. Proba de 
sărituri a fost cîștigată de asemenea 
de Kolcin în timp ce în cursa de 15 
km primul s-a clasat Gusakov cu re
zultatul de 1 h 1:53,0.

® Sezonul internațional de. schi va 
fi inaugurat anul acesta în țara noa
stră cu competiția „Cupa Tineretului", 
întrecerile se vor desfășura în zilele 
de 6, 7 și 8 februarie pe pîrtii'e de la 
Poiana Stalin. In program figurează 
probe de coborîre. slalom special și 
slalom uriaș. (Agerpres).
• Intre 3 și 8 februarie pe patinoa

rul artificial din parcul sportiv „23

Campionatul categoriei B
la hochei pe gheată

ODORHEI 21 (prin telefon). In lo
calitate au luat sfîrșit jocurile din ca
drul primei serii a campionatului ca
tegoriei B la hochei pe gheață. Pe pri
mele două locuri ale clasamentului se 
află formațiile C.S.M. Rădăuți și Tir
nava Odorhei, care — în acest fel — 
s-au calificat pentru turneul final al 
categoriei B pe anul 1959.

Iată ultimele rezultate înregistrate: 
LUNI SEARA: C.S.M. Rădăuți—Loco
motiva Cluj 13—0 (2-0, 4-0, 7-0); Șu- 
rianul Sebeș—Tirnava Odorhei 0—10 
(0-2, 0-7, 0-1) — un jioc foarte fru
mos în care formația din Odorhei a 
făcut dovada calităților sale — MARȚI: 

‘C.S.M. Rădăuți—Tirnava Odorhei 9—1 
(4-0, 4-1, l-d) — în prima parte a 
partidei echipa din Rădăuți a fost e- 
vident mai bună ; apoi jocul s-a echi
librat și numai unele greșeli ale apă
rării echipei Tîrnava ari făcut ca scorul 
să ia proporții ; Șurianul Sebeș—Loco
motiva Cluj 3—0 (2-0, 1-0, 0-0); 
MIERCURI : C.S.M. Rădăuți—Șurianul 
Sebeș 7—5 (0-0, 5-2, 2-3) ; Locomo
tiva Cluj—Tirnava Odorhei 6—10 (1-2, 
3-3, 2-5).

Iată clasamentul final :
6600 51 : 6 12
6 3 1 2 28 : 24 7
6 1 2 3 11 : 23 4
6 0 15 7:44 1

BALAȘ BARTA,

1. C.S.M. Rădăuți
2. Tîrnava Odorhei
3. Șurianul Sebeș
4. Locomotiva Cluj 
IOAN BARTHA și

cores.ponaetiți
4c

Mîine va începe la ORAȘUL STALIN 
turneul final al campionatului catego
riei B pe anul 1959. La această com
petiție participă următoarele formații: 
Steagul roșu Or. Stain, Nicovala Si
ghișoara (primele clasate în seria a 
Il-a), C.S.M. Rădăuți și Tîrnava O- 
dorhei (primele două clasate în prima 
serie). In conformitate cu regulamen
tul campionatului, echipa care se 
clasa pe primul loc în acest turnei 
promova în categoria A.

★
Iată programul turneului final: VI

NERI: Steagul roșu Or. Stalin — 
Tîrnava Odorhei; C.S.M. Rădăuți — 
Nicovala Sighișoara; SIMBATA: Tîr
nava — C.S.M. Rădăuți; Steagul 
roșu — Nicovala; DUMINICA: Nico
vala — Tîrnava; Steagul roșu — 
C.S.M. Rădăuți.

șah al U.R.S.S.
Doar patru întîlniri au luat sfîrșit • 

în cele 5 ore regulamentare de joc 
ale rundei a VII-a. Conducînd exce
lent un atac la rege, Furman l-a si
lit pe Korcinoi să se recunoască în
vins. Bronstein a cîștigat Ia Iuhtman, 
în timp ce partidele Averbach — 
Gheller și Vasiukov — Taimanov s-au 
terminat remiză.

In 'clasament conduc Spasski și 
Taimanov cu cîte 41/, p. Primii1 
o partidă întreruptă, în avantaț 
Nikitin. Urinează: 3—6. Bronstein,
Vasiukov, Furman, Korcinoi 4 p.; 
7—10. Lutikov (1), Tal (1), Gheller, 
Averbach 3’/2 p.; 11 — 12. Petrosian, 
Krogius 3 p. (1); 13—14. Iuhtman, 
llolmov 21/, p. (1); 15—20. Keres 
(2), Gufeld (2), Nejmetdinov (1), 
Gurghenidze (1), Nikitin (1), Polu
gaevski (1) 2 p.

SCORT
August" amatorii de hochei pe gheață 
din Capitală vor avea prilejul să ur
mărească prima competiție internațio
nală a sezonului. Este vorba de com
petiția dotată cu „Cupa Orașelor" la 
care vor participa reprezentativele ora- 
șalor Budapesta, Berlin, Ivanov (R. 
P. Polonă), formația Slovan Brati
slava, precum și reprezentativele de 
seniori și juniori ale orașului Bucu
rești. In fiecare zi sînt programate 
cite 3 jocuri (unul dimineața și două 
seara). Competiția se desfășoară după 
sistemul turneu. (Agerpres).

® STOCKHOLM 21 (Agerpres). —
In seara zilei de 20 ianuarie s-a 

disputat la Stockholm cel de-al doi
lea meci amical dintre echipele repre
zentative de hochei pe gheață ale Sue
diei și Uniunii Sovietice. Hocheiștii 
sovietici au repurtat victoria cu sco
rul de 5—4 (0—2, 4—1, 1—1). După 
cum s-a anunțat, primul meci a fost 
cîștigat tot de echipa U.R.S.S. cu 
scorul de 3—1.

® Federația finlandeză de hochei 
a anunțat că nu va participa la cam
pionatele mondiale din R. Ceho
slovacă. In felul acesta, la întreceri 
vor participa 11 echipe: U.R.S.S., 
Canada. S.U.A., Suedia, R.D. Germa
nă, R.F. Germană, Elveția, Polonia, 
Norvegia, Italia și Cehoslovacia. In 
grupa B vor lua parte formațiile R P. 
Ungare, Austriei, R.P. Romine, R. 
P. F. Iugoslavia, R. Cehoslovace 
(tineret).
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