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Pe întreg cuprinsul Patriei, oa
menii muncii de la orașe și 6ate 
sărbătoresc astăzi cu inimile pli

ne de bucurie împlinirea a 100 de ani de 
La înfăptuirea unirii Țării Romînești 
cu Moldova și crearea statului național 
— eveniment de o deosebită impor
tanță istorică în viața poporului nos
tru, în procesul de făurire a statului 
romîn de sine stătător, în dezvoltarea 
socială a Romîniei.

Intîmpinată cu deosebit entuziasm 
de întreg poporul muncitor, Hotărîrea 
Partidului și Guvernului privind săr
bătorirea Centenarului Unirii exprimă 
înalta prețuire de care se bucură în 
zilele noastre tradițiile nobile ale lup
tei poporului nostru pentru libertate și 
o viață mai bună. Cu mîndrie legitimă 
poporul sărbătorește azi înfăptuirea 
unirii pentru faptul că unirea țărilor 
romine, acum un veac, este rezultatul 
luptei maselor, opera maselor popu
lare. Dacă activitatea minților lumi
nate ale vremii pentru realizarea u- 

a fost încununată de succes, a-nirii 
cest lucru a fost posibil tocmai dato
rită faptului că ea a corespuns nă
zuințelor fierbinți ale maselor și s-a 
bucurat de sprijinul lor entuziast. Cîlă 
strădanie nu au depus împotriva Unirii 
mari puteri de pe atunci ca Turcia, 
Anglia și Austria, care nu vedeau cu 
ochi buni realizarea unut stat puter
nic în părțile noastre, fie pentru a-ș> 
mer.fineyxțominația, cum era cazul im
periului otoman, sprijinit de Anglia, 
fie în vederea întinderii expansiunii, 
cum era cazul Austriei.

In înfăptuirea unirii, poporul nostru 
a fost sprijinit de Rusia, ale cărei 
interese în slăbirea Turciei corespun
deau în mod obiectiv cu năzuințele 
poporului romîn de a-și făuri propriul 
său stat național. Democrații revolu
ționari ruși, în frunte cu Cernișevșchi, 
Dobroliubov — 
tatea poporului 
iei țariste — 

lupta poporului 
și independență 
fost sprijinită, de asemenea, de Franța, 
care dorea să-și asigure în țările ro- 
mîne un debușeu economic și o influ
entă politică primordială.

'n realizarea dorinței lor de unire, 
masele au avut de înfrînt și reacțiunei 
dinlăuntru. îndeosebi marii proprietari, 
care-și dădeau seama că făurirea uni 
iii nu va rămîne un act în sine ci va 
amenința înțr-tm fel sau altul reia
tele feudale existente pînă atunci în 
cele do ia țări. au devenit dușmani de 
moarte ai unirii și s-au grupat chiar, 
în Moldova, intr-un partid antiunio- 
nist. An fost măsluite alegerile pentru 
divanul ad-hoc în Moldova, a fost dez
lănțuită o adevărată campanie de ma
nevre diplomatice, de teroare și oerse- 
cuții împotriva susținătorilor ideii uni
rii din ambele principate. însăși Con
venția de la Paris, rezultat al unui 
compromis între marile puteri, nu pre
vedea decît constituirea unei comisii 
centrale de unificare legislativă la Foc
șani, denumirea de Principatele Uni
te. In rest, doi domnitori, două gu
verne, două capitale, două adunări. 
Astfel, problema unirii rămînea nere
zolvată. Așa sfînd lucrurile, poporul 
romîn își ia el singur sarcina de a 
trece la rezolvarea problemei unirii, 
găsind mijlocul de a ocoli piedicile 
decurgînd din Convenția de la Paris.

La 5 ianuarie 1859 Alexandru Cuza 
este ales domn al Moldovei de către 
majoritatea unionistă a adunării elec
tive. In Țara Romînească unioniștii a- 
veau o situație mai grea, datorită ma
jorității reacționare care renrezenta 
interesele boierimii în adunarea elec
tivă. Atunci și-au spus ouvîntul ma
sele. Cei peste 30.000 de oameni — me
seriași, lucrători, mici negustori și ță
rani — strînși în dealul Mitropoliei, 
au ținut sub presiune majoritatea re
acționară a Adunării. Martori ai aces
tor eveniinenite scriu despre rolul ho- 
tărîtor pe care mulțimea adunată în 
jurul sălii de ședințe l-a avut în în
doita alegere a lui Cuza, în înfăptu-

luptători pentru liber- 
lor împotriva autocra- 
atl sprijinit călduros 
romîn pentru libertate 
națională. Unirea a

irea unirii. Pe bună dreptate răspun
dea M. Kogălniceanu celor care încer
cau să-și atribuie meritul unirii Prin
cipatelor : „Unirea, domnilor, eu nu 
recunosc nimănui dreptul să zică că 
e actul său individual, proprietatea sa 
exclusivă ; unirea e actul energic al în
tregii națiuni rom-îne... și deaceea, 
domnilor, nici chiar domnitorului (Ale
xandru loan Cuza) dar încă unui sim
plu particular, nu-i recunosc și nu-i 
voi da dreptul acesta de a zice că el 
a făcut singur unirea. NU, DOMNI
LOR, UNIREA NAȚIUNEA A FA- 
CUT-01“ Cu atît mai puternic răsu
nă cuvintele lui Kogălniceanu, cu atît 
mai convingătoare sînt, cu cît el în
suși este unul dintre elementele îna
intate ale vremii, a cărui con'ribuție 
la actul unirii este binecunoscută.

Luipta maselor pentru realizarea 
unirii constituie o etapă importantă a 
luptelor duse de poporul nostru pen
tru dobîndirea independenței naționale, 
pentru înlăturarea iobăgiei, pentru re
forme democratice și o viață mai bună 
pentru cei ce muncesc.

Așa cum se arăta și la sesiunea ști
ințifică a Academiei R. P. Rornîne con
sacrată unirii, convingerea maselor 
populare că alegerea lui Cuza înseam- 
nă căderea „jugului celui mai apăsă
tor" exprimă adevărata semnificație a 
actului de la 24 Ianuarie.

Cele ce au urmat unirii au arătat cu 
deosebită putere caracterul reacționar 
al boierimii și burgheziei care în strîn- 
să cîrdășie au golit în bună parte 
unirea de conținutul ei democratic. 
„Monstruoasa coaliție" și-a pus pece
tea pe întreaga existență a regimului 
burghezo-moșieresc din țara noastră, 
pînă la sfirșitul lui. Apărarea intere
selor lor de clase exploatatoare, men
ținerea la putere, înăbușirea luptei re
voluționare a maselor muncitoare ți
nute în beznă și foame — iată scopu
rile josnice, criminale, care au stat la 
baza întregii activități a burgheziei și 
moșlerimii rornîne. De aici neducerea 
pînă la capăt a transformărilor bur- 
ghezo-denwcratice în timpi»! regimului 
burghezo-moșieresc, păstrarea unor pu
ternice rămășițe feudale în economia 
țării, exploatarea crîncenă a clasei 
muncitoare și țărănimii muncitoare.

Clasei muncitoare în strînsă alianță 
cu țărănimea muncitoare, sub conduce
rea încercată a partidului, i-a revenit 
marele rol istoric de a realiza și ridica 
pe o treaptă calitativ superioară idea
lurile nobile pentru care au luptat în 
perioada unirii masele exploatate și a- 
sirprite. Au fost răsturnate de la pu
tere clasele exploatatoare, a fost in
staurat regimul democrat-popular și a 
fost făurită Republica Populară Ro- 
mînă, stat al tuturor celor ce muncesc 
la orașe și sate. Pentru prima dată în 
istoria sa, poporul nostru s-a eliberat 
din cătușele imperialismului, dobândind 
adevărata independentă națională.

într-un timp relativ scurt poporul 
nostru a obținut, sub conducerea parti
dului, importante succese în opera, mă
reață de construire a socialismului. An 
de an este lichidată înapoierea econo
mică moștenită de la regimul burghe- 
zo-mosieresc, țara noastră devenind o 
tară industrială înaintată, cu o agri
cultură socialistă mecanizată. Datorită 
politicii înțelepte a Partidului Munci
toresc Romîn, pătrunsă de un înalt 
patriotism si exnrimînd cu adevărat 
interesele poporului muncitor, o viață 
nonă înflorește în întreaga țară.

Succesele dobîndite de țara noastră 
se împletesc armonios cu succesele do
bîndite de celelalte țări surori din la
gărul socialismului în frunte cu Uniu
nea Sovietică, cu uriașele realizări ale 
poporului sovietic — constructorul co
munismului.

Sărbătorind Centenarul Unirii, spor
tivii noștri se angajează să lupte din 
toate puterile pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de recenta plenară a 
C.C. at P.M.R. pentru dezvoltarea con
tinuă a economiei noastre naționale, să 
nu precupețească nici un efor1 ntru 
ridicarea continuă a măiestriei lor 
sportive, spre gloria scumpei noastre 
Patrii.

Moscova
transmite: Comitetul
Partidului
Sovietice și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au dat o Hotărîre cu 
privire la crearea Uniunii Asocia
țiilor și Organizațiilor Sportive din 
U.R.S.S., în scopul întăririi con
ducerii activității sportive în țară.

Principala sarcină a Uniunii va 
fi dezvoltarea continuă în mase a 
culturii fizice și sportului ca un 
principal mijloc de educație co
munistă a tineretului și a întăririi 
sănătății oamenilor muncii.

Cu începere de la 1 martie 1959 
Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. se desfiin
țează.

Uniunea Asociațiilor și Organi
zațiilor Sportive va activa cu a- 
jutorul Sindicatelor și Comsomo- 
lului și pe baza sprijinului larg 
al maselor de sportivi.

Delegația sportivilor bucureșteni, în Gara de Nord, înainte de plecarea spr^ 
lași, unde va preda azi un mesaj către sportivii ieșeni

FOCȘANI 23 (orin telefon de la tri
misul nostru). Soarele a ținut să fie și 
el prezent azi la festivitatea care a 
avut loc în orașul Focșani, cu prile
jul întîlnirii celor două ștafete ale 
Centenarului Unirii dînd parcă și 
mai multă strălucire acestei sărbă
tori. Sub unduirea steagurilor care 
fîlfîiau de-a lungul străzilor, oameni 
în haine de sărbătoare așteptau cu 
nerăbdare sosirea oaspeților dragi. 

In dimineața zilei, de azi, pe «podul 
de pe Miitcov a avut loc o întâlnire 
emoționantă.
care 
Unirii 
cea a 
ta de

venit țăranii muncitori din comuna 
Golești iar un grup de călăreți, în 
frumoaso costume naționale, au fast 
martorii acestei adevărate sărbători.

In aplauzele celor de față sportivii 
veniți din cele două părți ale 
s-au oprit în mijlocul podului și 
îmbrățișat. Curînd după aceasta, 
puri de pionieri cu cravate 
turînde i-au înconjurat cu 
purtătorii celor două- ștafete, 
au vizitat apoi școaila din
Reprezentanții sportivilor din lași și 
din București au plecat după aceea spre

țării 
s-au 
gru- 
flu-roșii 

drag pe 
Sportivii 
comună.

Delegația de sportivi 
aduceau ștafeta Centenarului 
de la București s-a întîlnit cu 
sportivilor care aduceau ștafe- 
la Iași. In întîmpinarea lor au

T. RO1BU

(Continuare in pag. 5)

pregătirile echipelor 8e fotbal petrolul Jloești și Dinamo Bacău
Zilnic primim vești din țară în le

gătură cu pregătirile fotbaliștilor în 
vederea sezonului de primăvară. Tim
pul rece și terenurile acoperite cu ză
padă nu întrerup șirul antrenamente
lor, care se desfășoară cu multă re
gularitate.

Unele echipe alternează pregătirile 
în aer liber și în sala, cum este ca
zul Petrolului Ploești, campioana ță
rii. Ploeștenii au început pregătirile 
de la 8 ianuarie sub conducerea an
trenorilor ilie Oană și Florea Fătu. 
In prima parte, antrenamentele s-au 
desfășurat numai în aer liber. De la 
"începutul acestei săptămâni, ședințele 
se țin și ân sală (sprinturi scurte, 
conducerea balonului, jocul cu capul 
în doi, pase) și pe teren, deși este. a- 
coperit cu un strat gros de zăpadă.

In această perioadă, antrenorii e- 
chipei campioane au pus accent pe 
pregătirea fizică generală și specială, 
pe antrenamentul tehnic individuali
zat. In programul de pregătire au 
fost folosite sporturile complimentare 
(handbal și baschet), precum și jocuri 
pe teren redus.

Cum perioada de întrerupere a ac
tivității a fost relativ seurtă, antre
namentele ținute pînă acum au dat 
fotbaliștilor ploeșteni posibilitatea să 
atingă la ora actuală un stadiu a- 
vansat de pregătire. O primă verifi
care urmează să aibă loc mîine, du
minică, în cadrul unui meci. După 25

ianuarie, antrenorii au prevăzut dis
putarea mai multor jocuri amicale. 
Luna februarie este rezervată întîlni- 
rilor cu formații din categoriile B 
și A.

Lotul de jucători, care participă la 
antrenamentele Petrolului, este ace
lași din toamnă, adică: Sfetcu, Ro
man (portari), Pahonțu, Marinescu, 
Topșa, lonescu (fundași), Neacșu I, 
Neacșu II, Fronea (mijlocași). Zaha- 
ria, Bădulescu, Tabarcea, Botescu, 
Constantinescu, Dridea, Voica, Babo- 
ne, Marin Marcel. Unii jucători Bă
dulescu, Fronea și lonescu au urmat 
un tratament medical, absentînd în 
prima parte a antrenamentelor. (M. 
Bedrosian, corespondent regional).

Fotbaliștii de la Dinamo Bacău 
și-au inaugurat pregătirile pe noul' 
an două zile —: 
Petrolul, la 10 
mentele se desfășoară în aer liber,; 
pe stadionul local, sub conducerea an-! 
trenorului O. Teașcă. ■

Participă la ședințele de pregătire\ 
Faur și Bucur (portari), Giosanu, 
Cincu, Cîrnaru, Florea (fundași); 
Țîreovniou, FI. Anghel, Vătafu, Uj- 
vari (mijlocași), Radulescu, Filip, ■ 
Gram, Eftimie, Drăgoi, Ciripoi (înaitv 
lași). Cum se vede, a reintrat mijlo-' 
cașul Ujvari care fiind bolnav, nu a 
jucat în 
lipsit I.

Primii doi stat încă iudispoi. .ri, al 
treilea se află în tratament la băi, 
iar ultimul, Publik, este ocupat deo
camdată cu... hocheiul; el joacă în 
echipa Dinamo Tg. Mureș. Curînd 
însă, se vor adăuga și ei lotului. De 
la 15 februarie își vor relua antrena
mentele și juniorii echipei dinamo- 
viste. (Ifie lancu, corespondent).

mai tîrziu decît 
ianuarie. Antrena-

BASCHET

sezonul trecut. In schimb, au 
Lazăr, Mihai, Bilț și Publik.

g Datele meciurilor dintre 
Constructorul București și Slavia 
Sofia

Federația Romină de baschet a 
propus jocului de specialitate din 
Bulgaria, ca meciurile dintre echipele 
feminine Constructorul București și 

.Slavia Sofia, din cadrut Cupei Cam
pionilor Europeni, să se dispute ast
fel; prima partidă la 22 februarie la 
'București (o dată cu primul meci mas
culin Romtnia—Cehoslovacia) și 15 
martie la Sofia.

HANDBAL IN 7

cu regularitate antrenamentele pe stadionul 
fizice. In

• Programul Cupei „Orașului 
București"

In cursul zilei de ieri a fost alcătuit 
programul turneului internațional d® 
handbal în 7 dotat cu cupa „Orașului 
București”. Iată ordinea de desfășurare 
a meciurilor: MIERCURI 28 IANUARIE: 
ora J’,30: Știința Timișoara-Bucureștl
tineret (m); ora 17,50: București tineret- 
H.G. Copenhaga (f); ora 18,50: Olimpia- 
Budapesta (f); ora 19,50: Dinamo Biucur 
rești-Dukla Braga (m); JOI 29 IANUA
RIE: ora 10,30: Olimpia-București tine
ret (f); ora 17,30: Știința Timișoara-Dl- 
namo București (m); ora 18,50: Zzagreb- 
H.G. Copenhaga (f); ora 19,50: Dukla 
Praga-H.G. Copenhaga (m); VINURI 30 
IANUARIE: ora 16,30: București tineret- 
Budapesta (f); ora 17,30: H.G. Copen- 
haga-București tineret (m); ora riî,5O: 
Olimpia-Zagrefc (f); ora 19,50: Știința 
Tinușo-ara-Dukla Braga (m); SIMBATA 
31 IANUARIE: ora 10,30: Dinamo Bucu
rești-București tineret (m); ora 17,30:

• Zagref-București tineret (f); ora 18,50:
• Știința Timișoara-H.G. Copenhaga (m);
• ora 19,50: Budapesta-H.G. Copenagha (f);
• DUMINICA 1 FEBRUARIE: ora 15,30:
• București tineret-Dukla Braga (m); ora 
*16,50: Olimoia-H.G. Copenhaga (f); ora
► 17,50: Budapesta-Zagreb (f); ora ai,50:
► Dinamo București-H.G. Copenhaga (m).

Dinamo București își continuă
din șos. Ștefan cel Mare. Pregătirile' tehnice alternează cu cele 
fotografie, jucătorii dinamoviști — în frunte cu portarii Cozma (stingă) și 

Uțu (dreapta) — fac un exercițiu de alergare

Vs Bagiac)



Spartachiada de iarnă a tineretului
In Capitală...

In aceste zile, întrecerile primei faze 
pe asociație din cadrul Spartaehiadei de 
iarnă a tineretului sînt în plină des
fășurare în Capitală.

Deunăzi am făcut o vizită la sediul 
■U.C.F.S. oraș București unde sînt cen
tralizate o serie de cifre statistice pri
vind activitatea care se desfășoară in 
diferitele raioane ale Capitalei. Am a- 
fjait astfel că pînă la data de ÎS ia
nuarie la întrecerile Spartaehiadei au 
participat 60.000 sportivi, după cum ur- 
rzjează: în raionul Stalin 12.000, raionul 
1 Mai 6000, raionul „23 August’- 1.000, 
raionul Tudor Vladimirescu 12.000, ra
ionul N. Bălcescu 4.000, raionul Benin 
7.000, raionul Gh. Gheorghiu-Dej 7.000, 
raionul Grivița Roșie 5.000. Mal tine 
organizate și deci cu rezultate satis
făcătoare au fost întrecerile de șah, 
gimnastică, tenis de masă și haltere. O 
eerie de asociații (I.T.B., Poligrafie, 
Grivița Roșie, Centrul tehnic de forma
rea trenurilor, Tehnometal, Artă Cine
matografică, Centrocoop etc.) au me
rite deosebite la reușita întrecerilor. Mal 
sînt însă asociații sportive în care con
siliile de conducere nu au luat măsurile 
organizatorice necesare. Acestea sînt: 
Cauciucul Quadrat, Sinteza, Aeronauti
ca, I.D.P.B., Textila Grivița, Geofizica,
I.C.C.F.,  Const. David și Transportul 
poștal București.

In acțiunea de mobilizare a partici- 
panților la întreceri organizațiile U.T.M. 
aduc un sprijin efectiv în majoritatea 
întreprinderilor.

însemnări din carnetul corespondentului Its

O asociație sportivă de frunte
Se poate spune că activitatea unei 

asociații sportive se caracterizează și 
după numărul de membri pe care-i 
are și după situația cotizațiilor. Din
tre asociațiile din raionul Sibiu, cea 
a întreprinderii „Mătasea Roșie" Cis- 
nădie poate fi dată ca exemplu. Toți 
salariații întreprinderii sînt membri ai 
U.C.F.S. iar cotizațiile au fost înca
sate sută la sută. L-am rugat pe tov. 
1. Petculescu, președintele asociației, 
să ne spună cum au fost obținute a- 
ceste frumoase succese>. „Nu este 
nici un „secret" — ne-a răspuns tov. 
Petculescu — fiindcă atîta timp cît 
te bazezi pe forța colectivului și pe o 
bună organizare, orice lucru este cu 
putință. La noi, un sprijin deosebit 
J-au acordat grupele sindicale. Au 
fost inițiate întreceri între grupe și 
ca un stimulent s-au oferit excursii la 
cabanele din munții Făgăraș. S-au or
ganizat, de asemenea, concursuri pe 
diferite teme și astfel am reușit ca 
toți muncitoriii să devină membri ai 
U.C.F.S. La aceasta ne-a ajutat și a- 
gitația vizuală. Popularizarea a fost 
făcută ș> la stațiile de ra-dioficare ale 
întreprinderii și orașului. Muncitorii 
întreprinderii noastre nu s-au mul
țumit numai cu afît, ci au contribuit 
cu mii de ore voluntare la amenaja
rea stadionului sportiv. Numărul ce
lor care fac astăzi sport depășește cu 
mult angajamentele luate și accentul 
se pune în prezent pe dezvoltarea 
sportului feminin. In afară de echipa 
feminină de handbal, care activează 
în regiune mai avem două echipe în 
campionatul raional. De asemenea, un 
număr însemnat de salariați își în
dreaptă pașii și spre arena de po
pice. Aceeași atenție o acordăm și

Conferințele anuale ale secțiilor pe ramură de sport,
mijloc de educare a sportivilor

ln prezent, in întreaga țară au loc 
conferințe de analiză a muncii sec- 

. fiilor pe ramură de sport. Cu această 
ocazie se trec in revistă succesele ob
ținute, lipsurile constatate in cursul 
anului expirat și cauzele care le-au de-

Tineri și tinere!
Participați în număr cît mai mare j 

la întrecerile Spartaehiadei de iarnă l 
a tineretului! <

„Avîntul" Costești, o asociație sportivă fruntașă
Printre asociațiile sportive de pe 

cuprinsul regiunii Pitești care desfă
șoară o rodnică activitate se numără 
și asociația „Avîntul" din comuna 
Costești, raionul Horezu. Datorită 
sprijinului permanent acordat de co
mitetul comunal de partid precum și 
muncii neobosite desfășurată de con
siliul asociației, asociația „AvtatttT a

întrecere disputată de schi? Da... dar și puțini concurenți la startul probelor 
în această primă etapă de desfășurare

tenisului de masă, șahului și turismu
lui. Dacă astăzi sîntem bucuroși vă- 
zîndu-i pe salariații întreprinderii 
noastre angrenați in număr mare în 
activitatea sportivă, într-un viitor a- 
prnpiat ne vom ocupa cu atenție de 
elementele tinere capabile să facă 
față cu succes și în sportul de per
formanță."

CONSTANTIN CREȚU

Un remarcabil bilanț

De cîteva zile a început cel de a! 
doilea trimestru al anului școlar, pri
lej de reflecții, de analize temeinice, 
de planuri de viitor etc. Strîns împle
tită cu procesul de învățămînt, la 
școala medie „Ecuterina Teodoroiu“ 
din Tg. Jiu se află și problema edu
cației fizice. Aruncind o privire retros
pectivă asupra numeroaselor competi
ții sportive la care elevele școlii au 
participat anul trecut ou mult succes, 
nu putem să nu evidențiem frumoasa 
performanță obținută de sportivele șco
lii, învingătoare în meciul triunghiular 
de atletism Craiova — T. Severtn — 
Tg. Jiu. Rezultate valoroase au fost 
obținute în competiții sportive din ca
drul diferitelor faze ale campionatelor 
republicane școlare. Astfel, la atletism, 
volei, baschet echipa școlii „Ecaterina 
Teodoroiu" a ocupat locul I pe regi
une. primind ca. răsplată din partea 
secției de învățământ și cultură a sfa
tului popular regional Qraiova „Cupa 
campionilor". Trebuie să menționăm că 
majoritatea sportivelor fruntașe obțin 
succese frumoase, spre mîndria între
gii școli nu numai pe terenul de sport 
d și la învățătură

M. FOMETESCU

terminat. La clubul sportiv Olimpia 
din Orașul Stalin s-au desprins cîteva 
aspecte foarte interesante. La secția de 
ciclism, de pildă, din referatul pre
zentat de biroul secției, a reieșit fap
tul că sportivii Maria Csedd și Matei
-------------------------------------------------- } 

devenit fruntașă pe raion. Astăzi ea 
se poate mîndri cu cei 400 membri al 
ei, dintre care peste 50 de fete.

Asociația sportivă are secții de fot
bal, volei, atletism, popice, șah, tir, 
schi etc. La întrecerile desfășurate în 
cadrul raionului, sportivii de la A- 
viratul Costești au ocupat de fiecare 
dată locuri fruntașe. Mardina Dîaco- 
nescu. Ion Marinescu. Ion Mărgineanu 
sîmt numai cîteva nume de sportivi 
evidențiați în diferitele concursuri 
sportive. Avînd și sprijinul organiza-

Kammer sini fruntași in producție, 
frecventează cu regularitate cursurile 
politice, fiind exemple de comportare 
cetățenească șl sportivă. Pentru at tu- 
dinea sa fală de muncă și in general, 
pentru meritele sale Maria Csedd, 
muncitoare la fabrica de produse za
haroase ..Dezrobirea" a fost primită in 
cursul anului trecut in rindurile can- 
didaților de partid. Matei Kammer, 
muncitor la fabrica ,,Partizanul Ro
șu" a jost evidențiat in repetate rin- 
duri ca fruntaș in producție, iar pe 
linie de sport a cucerit — datorită 
muncii sale perseverente — titlul de 
campion republican la ciclocros.

Analiza activității secției de handbal 
a scos la iveală insă unele atitudini 
de vedetism și ingiinfare manifestate 
mai ales la jucătorii losi’ Zahari, 
Martin Binder, Wilhelm Wagner și 
Richard Wagner, care au fost încu
rajați in această direcție prin exemplul 
negativ al antrenorului Dieter Tar tier. 
Ca o concluzie se poate afirma că lip
surile manifestate au fost posibile și 
prin faptul că birourile secțiilor n-au 
urmărit planurile ședințelor de analiză 
periodică, ceea ce a făcut ca abaterile 
să persiste. Folosindu-se in aceste 
conferințe anuale un spirit critic să
nătos față de lipsuri și abateri și 
luindu-se măsurile corespunzătoare, se 
poate asigura pentru noul an realiza
rea succeselor scontate.

GH MĂZGAREANU

Portrete de activiști I 
sportivi

Discutind despre Spartachiadă: Dumitru Chiose, președintele asociației 
P.T.T. se sfătuiește cu Maria Teodorescu și Niculae Tiberle, membri in con
siliul asociației, asupra viitoarei activități (Foto: B. Ciobanu)

Mai întîi, o sumară (dar destul de tism, reprezentant al Republicii Popu- 
' laire Române în numeroase concursuri

internaționale și deținător din 1950 
al... muncii de președinte al asociației 
sportive P.T.T.

Activitatea sportivă a tov. Dumitru 
Chiose, președinte al asociației spor
tive P.T.T., poate fi considerată oa 
foarte rodnică iar performanțele rea
lizate, titlurile de campion al țării 
cucerite ca junior și ca senior, ca și 
distincția de maestru al sportului (a- 
cordată încă din 1951) îi fac cinste. 
In rîndurile de mai 
însă de munca pe 
activist sportiv.

...Această muncă 
din 1945, cînd era 
concura ca mărșăluitor sau ca mara
ton ist (a participat la II alergări de 
maraton). Pe atunci, datorită impulsu
lui dat de qj a fost înființată secția

grăitoare) prezentare: maestru al 
sportului și fost campion al țării la atle- 

ției U.T.M. asociația sportivă „Avîn
tul" a acordat o deosebită atenție și 
organizării întrecerilor în cadrul Spa-r- 
t-achi-adei de iarnă a tineretului. Pînă 
de cuirînd aproape 100 de tineri din 
această comună participaseră la con
cursurile de șah și schi, și numărul 
lor crește mereu, astfel îneît pînă la 
terminarea întrecerilor etapei I nici 
un tînăr din comună să nu rămână în 
afara întrecerilor.

IOAN RIZO1U 
corespondent

Instruirea activului obștesc — 
preocupare permanentă 

a consiliului regional U.C.F.S. Stalin
Consiliul regional U.C.F.S. Sta

lin a obținut in ultimul timp o 
serie de succese în activitatea sa. 
Voni sublinia ca îmbucurător fap
tul că în anul trecut, în regi
unea Stalin a crescut simțitor baza 
de mase a activității sportive, s-a 
întărit simțul de ’ răspundere al 
activului salariat și obștesc, s-a 
dezvoltat într-un ritm susținut 
propaganda pe linie sportivă. Toa- 
ie aceste realizări au fost posibile, 
cu sprijinul organelor de partid 
care ne-att ajutat în rezolvarea tu
turor problemelor. Buna organi
zare a muncii în cadrul consiliu
lui regional, angrenarea unui larg 
activ obștesc — bine instruit — 
au contribuit, de asemenea, Ja îm
bunătățirea activității sportive din 
regiune.

Urmărind permanent importanta 
problemă a pregătirii activului ob
ștesc, consiliul regional U.C.F.S. 
Stalin a reușit, ajutat permanent 
de organele și organizațiile de par
tid din regiune, să instruiască in 
anul trecut 687 de activiști spor
tivi, majoritatea dintre ei membri ai 
consiliilor asociațiilor sportive. A- 
ceastă largă acțiune s-a desfășurat 
în mod organizat, pe baza unui 
plan judicios întocmit, în așa fel 
îneît prin tematica cursurilor și 
prin conținutul lecțiilor, activiștii 
obștești din cadrul- consiliilor aso
ciațiilor sportive să primească un 
ajutor concret, o instruire bine 
orientată, pe baza principalelor o- 
biective ale mișcării sportive din 
țara noastră și ale activității spor
tive specifice pentru regiunea Sta
lin.

Roadele preocupării pentru in
struirea activului obștesc nu au 
întîrziat să se arate. Au fost orga
nizate mai multe „Duminici spor
tive", întrecerile, din cadrul con
cursului „Cel mai bun sportiv din 
10“ au căpătat o amploare eres 
cîndă. In orașul Sibiu, de pildă, s-a 
reușit ca în cursul anului 1958 să 
se instruiască peste 100 de acti
viști obștești. ~ “
activității din cadrul acestui oraș 
o constituia 
consiliilor asociațiilor sportive pen
tru acțiunea de strîngere a cotiza
țiilor sportive. lnsistindu-se asupra 
acestui lucru în cadrul acțiunii 
de instruire a activului obștesc a 
fost posibil apoi ca, în scurtă vre
me, să se realizeze suma de 100 000 
lei din cotizații.

Principala lipsă a

slaba preocupare a

UN EXEMPLU 
DEMN DE URMAT

jos ne vom ocupa 
care o depune ca 

a început-o încă 
sportiv activ, cînd

Analizînd felul în care consiliile 
raionale U.C.F.S. s-au preocupat 
de această problemă trebuie sil e- 
vidențiem în continuare activitatea 
rodnică depusă în această direcție 
de consiliul raional U.C.F.S. Me
diaș care a organizat în excelente 
condițiuni cursul de instruire al 
activului obștesc. La cele trei serii 
ale cursului au luat parte peste 
100 de activiști obștești.

Nu în toate raioanele a fost însă 
înțeleasă pe deplin importanța in
struirii cadrelor de activiști ob
ștești. Astfel, în raionul Făgăraș 
(președinte al consiliului raional 
U.C.F.S. N. Palheghi) nu a fost 
organizată nici măcar instruirea ca 
drelor de activiști din oraș. Este, 
oare, întîmplător faptul că acest 
consiliu raional nu se poate mîndri 
cu prea mari realizări în anul 
1958? Același lucru se poate spune 
și despre ra onul Rupea (președinte 
al consiliului raional U.C.F.S. Ioan 
Luca).

Este foarte adevărat că și consi
liul regional poartă o parte din 
vină pentru faptul că în aceste ra
ioane munca de instruire a cadre
lor de activiști obștești este încă 
nesatisfăcătoare. Deși cunoșteam 
situația, totuși ne-am lăsat furați 
de o serie de succese obținute in 
celelalte raioane ale regiunii și am 
neglijat să ne ocupăm mai atent de 
raioanele Făgăraș și Rupea. In vi
forul apropiat ne-am propus însă 
să remediem această lipsă și să a- 
jutăm concret cele două raioane, 
pentru ca și în cadrul lor acțiunea 
de instruire a activului obștesc să 
se desfășoare în bune condițiuni.

De asemenea, ne-am propus ca 
în cursul acestui an să inițiem o 
altă acțiune: instruirea activiștilor 
sportivi din mediul rural, in bună 
parte unii dintre acești activiști au 
fost cuprinși în acțiunea între
prinsă anul trecut. Ceea ce dorim 
insă acum este să organizăm in
struirea activiștilor sportivi din me
diul rural pe baza unei tematici 
specifice activității sportive de la 
sate. In felul acesta vom contribui 
la ridicarea nivelului muncii spor
tive din cadrul asociațiilor sportive 
sătești, la dezvoltarea și mai largă 
a activității sportive din satele re
giunii Stalin.

ANDREI OROSZ 
vicepreședinte al consiliului 
regional U.C.F.S. Stalin

de marș Telefoane. In 1950 a fost 
ales președinte al colectivului sportiv 
P.T.T. In tot timpul activității sale ca 
președinte al colectivului sportiv, echi
pele și sportivii P.T.T.-iști 
numeroase succese. Echipa 
a cucerit în 1951 titlul de 
a țării. De 
dicat numeroși 
reprezentative : 
Nedef, Grigore 
pescu și alții.
dat și ea cadre valoroase: Dumitru 
Constantin, Ion Baboe, Ioana Ltijă, 
Vasile Teodosiu. La P.T.T. a fost în
ființată prima secție feminină de po
pice din țară, iar sportivii de la 
P.T.T. au fost printre bunii prac
ticanta ai aeromodelismului. Vitrina 
cu trofee este plină cu numeroase 
cupe, diplome și . fanioane cucerite 
dc-a lungul anilor de sportivii de la 
P.T.T.

La baza activității asociației a stat 
grija permanentă pentru angrenarea 
a cît mai multi salariați și membri 
de familie în practicarea sportului. 
Asociația sportivă P.T.T. numără acum 
960 de membri U.C.F.S.

La succesele realizate de asociația 
sportivă P.T.T. o contribuție de 
mă a adus-o președintele ei, tov. 
mitru Chiose. Tehnicianul de la 
lefoane a înțeles că tineretului îi 
drag și necesar sportul și nu a 
cupețit nici un efort pentru a atrage 
cît mai mu'lți tineri în practicarea 
sportului, pentru a le asigura o ac
tivitate permanentă. Coniunfcțtil Du
mitru Chiose a înțeles că munca sa 
poate fi rodnică numai dacă va căuta 
sprijin și îndrumare la organizația 
P.M.R.. care de fiecare dată l-a ajutat 
să-și ducă la îndeplinire sarcinile.

Președintele asociației sportive 
P.T.T., Dumitru Chiose, este tui acti
vist sportiv harnic, oare face cinste 
mișcării noastre de cultură fizică și 
sport.

au obținut 
de baschet 
campioană 

s-au ri
al echipei

la P.T.T. 
componenți
Andrei Folbert, Mihai 
Costescu, Cristian Po- 
Secția de atletism a

sea- 
r>ti- 
Te- 

este 
pre-



CENTENARUL
însuflețită sărbătoare

Veacul care s-a scurs a ridicat e- 
venimentul de la 24 ianuarie 1859 pe 
soclul adevăratei înțelegeri. Iar ani
versarea de azi l-a pus în adevărata 
lumină.

Unirea Moldovei cu Țara Romî- 
nească a fost rezultatul necesar al 
dezvoltării economice, sociale, poli
tice, culturale, forjat timp de veacuri. 
A fost corolarul impus de legile o- 
biective ale creșterii societății din 
țările romîne. Deci Unirea n-a în
făptuit-o un om, oricît de progresist, 
ori un grup, oricît de patriot. Ci, în
tregul popor muncitor. Dar mai ales 
în prima jumătate a veacului al XIX- 
lea, în „epoca mișcărilor naționale și 
a formării statelor naționale" (Lenin) 
idee a unirii s-a răspîndit ca o lumină, 
cuprinizînd mase populare adînct 
Burghezia din țările romîne urmărea 
unirea pentru că „dezamorțește și în- 
viază negoțul și meșteșugurile, pen
tru că încurajează la întreprinderi 
mari", pentru că „lărgește sfera de 
vînzare" și „deschide nouă vine de 
avuție", cum formula o broșură ex
plicativă din 1857. Adică urmărea 
lărgirea și consolidarea pieții interne.

Țărănimea urmărea înfăptuirea u- 
nirii, în nădejdea că așa va obține li
bertate și pămînt... „Să nu mai fim 
ai nimănui, să fim numai ai țării și 
să avem și noi o țară", spunea Moș 
Ion Roată în jalba lui, înfățișată di
vanului ad-hoc din Moldova. Popoiul 
nu concepea unirea fără reforme so- 
cial-economice adinei. Boierii mari 
stăteau însă crispați și dușmăniți, 
sus, pe comoara vechilor privilegii. 
Nu doreau unirea pentru că își pier
deau pozițiile politice, sociale, econo
mice. Pentru că pierdeau moșiile. Dar 
progresiștii, ca de pildă M. Kogălni- 
ceanu, Al. 1. Cuza, D. Bolintineanu 
s-au alăturat cauzei populare. „Două 
mii de boieri nu fac o nație", spunea 
Kogălniceanu. Unirea trebuie conso
lidată prin eliberarea și împroprie
tărirea țăranilor.

Și din afară: Turcia, Austria, Anglia

de DUMITRU ALMAȘ

se împotriveau unirii. Mai ușor ți
neau în dependență politică și în robie 
economică trei țări despărțite, slabe, 
decît una unită, puternică. In schimb 
Rusia, Franța, Sardinia, fiecare pen
tru motivele și interesele ei, favori
zau unirea. Intre tîrguiala dintre di
plomat, la Congresul de la Paris 
(1856) s-a impus consultarea țării. 
Vrea ori nu vrea poporul unirea? Cu 
toate vexațiunile unei administrații 
controlate de Turcia, cu toate matra- 
pazlîcurile caimacamilor, cu toată în- 
dîrjita opoziție a marii boierimi, 
glasul țării s-a rostit pentru Unire. 
A triumfat o idee progresistă și pa
triotică. Dar iară s-au tîrguit diplo
mații la Paris. Și au încuviințat prin 
Convenția din 1858: doi domni, două 
guverne, două adunări legislative, 
două armate și... un singur nume 
„Principatele Unite ale Moldovei si 
Țării Romînești"...

Asta echivala cu înfrîngerea unio
nismului. Dar oricît s-ar fi străduit 
potrivnicii băgători de bețe în roate, 
dacă erau coapte condițiile pentru 
înfăptuirea unirii celor două țări, 
dacă poporul întreg era pătruns de 
necesitatea ( lui, acel înalt act is
toric s-a înfăptuit.

In asemenea condiții, poporul și 
unionișlii romîni au Știut să ocoleas
că hotărîrile nedrepte ale Conven
ției de la Paris. Mai întîi s-au pre
gătit nu să aleagă doi domni, ci pe 
același domnitor de două ori.

La 5 ianuarie 1859, în ciuda unel
tirilor marii boierimi ruginite, unio- 
niștii au impus la Iași alegerea unui 
om nou: Alexandru loan Cuza.

La 24 ianuarie 1859, în ciuda a- 
celorași aprige uneltiri ale marii bo
ierimi, poporul a ajutat curentul pro
gresist să aleagă domnitor la Bucu
rești tot pe Alexandru Ion Cuza.

— „Cuza și Unirea!1* a fost lozinca 
populară, hotărîtă, în zilele de 22—24 
ianuarie, a celor peste 30.000 de ma
nifest anți care au înconjurat dealul 
Mitropoliei și au impus adunării e-

* Piesă în 4 acte de Titdor Șoi- 
marti, reprezentată de Teatrul Tine
retului cu prilejul Centenarului Unirii 
Țărilor Romînești.

UNIRII^ 
populară

lective alegerea unui „om nou", ca
pabil să treacă energic, sprijinit pe 
popor, la înfăptuirea unirii și a refor
melor impuse pentru consolidarea ei.

Alegerea de la 24 ianuarie consti
tuie o adevărată pildă în demonstra
rea rolului maselor populare în de
terminarea momentelor importante din 
istoria patriei.

Unirea s-a înfăptuit prin luptă. Ea 
a fost, cum mărturisește Kolgălni 
ceanu, „actul energic al întregii na
țiuni romîne... Unirea Națiunea a fă
cut-o".

De aceea azi, la o sută de ani, 
poporul muncitor sărbătorește cu în
suflețire Unirea ca pe o cucerire a 
lui, ca pe un rezultat al luptei Iul. 
Și sărbătorind Centenarul Unirii, po
porul demască și înfierează burghezo- 
moșierimea care a zăgăzuit calea pro
gresului, a împiedicat punerea în 
practică a reformelor cerute de popor 
și necesare pentru consolidarea ma
relui act al Unirii, l-a silit pe Cuza 
să abdice și a adus dinastia străină 
ca să înrobească țara capitalismului 
apusean și să gîtuie lupta democra
tică a maselor.

Unirea, act măreț și patriotic, a 
constituit totuși premiza dezvoltării 
viitoare a statului romîn.

In 1918, după ce Marea Revoluție 
Socialistă din Octombrie stîrnise u- 
riaș val revoluționar în Europa, 
după ce destrămase imperiul habsbur- 
gic, prin lupta poporului în frunte cu 
clasa muncitoare s-a înfăptuit si u- 
nîrea cu Transilvania.

Unirea din 1859 a sporit sorții de 
izbîndă în războiul pentru indepen
dență din 1877. Dar eliberarea adevă
rată a poporului n-a putut fi înfăp
tuită decît după 23 August 1944, în 
anii noștri de regim democrat-popu
lar.

Sărbătorind unirea din 1859, ne a- 
plecăm cu grijă asupra unei tradiții 
care ne ajută șl azi ca, sub îndru
marea Partidului Muncitoresc Ro
mîn, să ne construim un viitor feri
cit și luminos.

Moș Ion Roată
portret de A. Răileanu

Din documentele istorice 
ale Unirii

Marele nostru luptător Oemocrat-re- 
voluționar NICOLAE BÂLCESCU, <tupă 
îi’jfrîngeTea revoluției din 1848, fiind H> 
emigrație șl miiitind pentru o nouă 
revoluție, scria în 1850:

„Revoluția viitoare »u se poate mar
gini a voi ca rominii să fie liberi, egali, 
...ci va cere UNITATEA ȘI LIBERTA
TEA NAȚIONALA”.

*
„Un guvern constituțional ou o sin

gură Adunare obștească largă, alcătuită 
de înfățișători luiați din toate stările 
de oameni ai țării, cari să alb'ă dreptul 
sa' înfățișeze toate păsurile și trebuin
țele a tot poporului romîn”.

Semnat: Gheorghiță Lupescu, loan 
Roateș, M. Părcălăbescu. (Fragment din 
intervenția deputatului sătean Gheor
ghiță Lupescu făcută în Adunarea ad- 
hoc din Țara Romînească — 1857).

★
...Pe viitorime săteanul să fie șl « 

pus în Tîndul oamenilor, să nu mai fie 
ca pină acum asămăliuit cu dobitoa
cele... Toate beilieurile scrise și ne
scrise în legi, toate havalele, precum șl 
birul pe cap, să fie pentru totdeauna 
oborîte: satele să-și aibă de acum taa- 
inte dregătorii alese chiar din sinul lor 
însăși. Apoi suspinul, durerea noastră

de toate zilele, dorința cea mai mare 
...este căderea boe-rescului... Să noi mai 
fim ai nimănui, să fim numai ai țării 
și să avem și noi o țeară”.

(Fragment din „Propunerea” deputa- 
țJlor pontași în Adunarea ad-hoc din 
Moldova — 1657).

*
„Poporul dete năvală cu strigări a- 

surzitoare de ura, căci succesul era al 
Jiul ...Poliția era învinsă’ cu desăvîrșire 
și intrarea pe viitor liberă oricui (șco
larii și calfele de cizmar fură cei ce 
luară partea cea mai activă la deschi
derea porților)... Poporul nu mai pre
zenta o adunătură de oameni, ci o ma
re vie ale cărei valuri abia so puteau 
mișca și care amenința să năvălească 
pe uși și pe ferestre în Cameră ca să 
susție drepturile și principiul său“.

(N. T. Orășanu: „O pagină a vieți! 
mele sau 22,23 — 24 ianuarie «359’»).

★

MLHAIL KOGALNICEANU, patriot 
înflăcărat și fruntaș al luptei pentru 
Unire, spunea în ședința Camerei din 
9 februarie 1863:

„Unirea, domnilor, eu nu recunosc 
nimănui dreptufl să zică că e actul său 
individual, proprietatea sa exclusivă: 
UNIREA E ACTUL ENERGIC AU 
INTRE GH NAȚIUNI ROMINE»’...

SCENA DIN ACTUL I

(In grădina casei lui Costache 
Negri de la Mîngina... Fragment 
din discuția dintre Alexandru Ion 
Cuza și Moș Sava, unul dintre 
țăranii moldoveni care luptă cu 
însuflețire pentru cauza Unirii).

CUZA: .../Z cunoști pe boierul Ale
xandru Balș?

SAVA: Păi, doară pe moșia domniei 
sale miram chinuit tinerețele... Numai 
sufletul din mine nu mi l-o scos, 
hapsînul, pentru o bucată de pine...

CUZA: (pe gînduri) Da... (alt ton) 
Și cum ai scăpat de el?

SAVA: De cine, pircălabe?
CUZA: De boierul Bal:P...
SAVA: M-o trecut pe foaia de zestre 

a unei nepoate... Asta m-o dat pe foa- 
ta de zestre a fie-si... Și iacă așa... 
lot trecînd din foaie-n foaie, ajunsei 
la mama lui conu Iordache, la Banca... 
(ride).

CUZA: Și cum te-mpaci cu el?
SAVA: (scărp:nîndu-se la ceafa) 

Păi... de, pircălabe... nu știi, domnia- 
ta, vorba ceea: „nici din ciocoi om 
de frunte, nici din salcie cep de 
bute..."

CUZA: Adică cum vine asta?
SAVA: Adică ...nici conu’ Iordache 

mai altminteri... N-are el suflet răii... 
da’de... o palmă, două, scapă fără să 
stea pe gloduri... De... boeiru-i boier 
și noi ăștilalți (cu ironie) țărani, nu?l

O iZA : Da... boier I El vă arde, el 
vă frige...

SAVA : (șiret) Da’ de la o vreme 
jle cind cu unirea aiasta de care se 
vorbește, din „frate“nu ne mai scoate ! 
(rîdej.

CUZA: Deh! Cine scoate mai adine

Vodă Cuza și Unirea*
ochii? Frate-tăul (mînios) Ei, boieru 
Iordache mi-e cumnat (alt ton). Dar 
lasă, moșule, n-o să mai pătimiți...

SAVA: Așa zicem și noi, pircălabe... 
Că mult n-o să mai fie și s-o schimba 
ceva... (oftînd). Tot noi, numai cu răull 
Pe ispravnici, pe privighetori, pe fe
ciori boierești numai noi ii simțim... 
Poduri și drumuri numai noi am lu
crat... Clacă, podvoade, numai noi am 

Moment din piesa „Vodă Caza și Unirea" de Tudor Șoimaru, pe scena 
teatrului Tineretului. Domnitorul Al. I. Cuza (Al. Critico) se angajează 
față de țărani, care au in fruntea lor pe moș Ion Roată (C. Cristei) „să-l 
facă stăpini pe brațele lor, să aibă fiecare o părticică de pămînt, să aibă 

și ei patrie de iubit și de apărat / “
(Foto; Boris Ciobauu)

făcut... (iscodind) Poate de s-o face 
„unirea" deh... te pomenești că or mai 
face... și ei ?

CUZA: Dacă veți ști să vă faceți 
auzit glasul (o spune cu fermitate).

SAVA -.Deh, ...păi, atunci-, cind 
ne-om unt cu frații de dincolo, de 
peste Milcov, s-o auzi mai bine: că 
om fi și noi mai mulți... Și, nu știi 
domnia-ta, pircălabe: „O singură nucă 

)
nu sună intr-un sac„. Da! Cind sini 
mai multe....

CUZA: Asta așa este, moșule—

SCENA DIN ACTUL II

(In urma alegerilor măsluite fă
cute de ministrul de interne Cos- 
tin Catargiu, în Divanul ad-hoc nu 
pătrunsese nici unul din patrioții 
care militau pentru Unire. In pa
latul lui Vogoride un grup de 
boieri „separatiști" discută cu 
fruntașii „unioniștilor": Cuza, Ko
gălniceanu, Vasile Alecsandri, 
Costache Negri etc.)

BALȘ: (văzînd pe cei din salon) 
Ehei, învinșii aici? Venit-au oare dom
nii „unioniști" să se veselească cu noi 
laolaltă pentru înfrîngerea pe care au 
șuferit-o?

CUZA: (rîde) Se prea poate, coane 
Alecule. Fiindcă nu cunoști domnia-ta 
vorba: „Cine rîde la urmă, rîde mai 
bine".

BALȘ : Eu te știam, domnule Cuza, 
că ești bun „vînător" de boieri: mai 
auzisem că ești și om de duh, dar să 
vorbești în cimilituri nu auzisem încă...

CUZA : Dar nu este nici o cimilitură 
în vorbele mele. Eu vreau să spun 
limpede că ceea ce boierii au împie
dicat acum citeva zile pină la urmă 
tot are să se facă!

CATARGH I; (cu ură) Ce-are să se 
facă?

CUZA: Uhireal
BALȘ: Fuzia? Dar boieri domnia- 

voaslră „fuzia n-a existat niciodată în
tre Moldova și Valahia și ar fi fu
nestă în toate privirile".

CATARGIU: Cum să se facă uni
rea ? Divanu are să spună cuvîntul 
mîine, poimline și domniavoastrâ știți 

al toții că membrii aleși tn Divan 
sini împotriva unirii!

BALȘ: Are dreptate. Acum nimeni 
na se mai ascunde după degete. Mol
dova și-a spus cuvîntul. Moldova na 
vrea fuzia.

KOGALNICEANU: Domnia voastră 
vorbiți în numele Țării?

BALȘ: Da cine vreți să vorbească? 
Domnia voastră? Iartă-mă, ‘domnule 
Rogăiniceanu, că ți-o spun de la Obraz: 
doar nu toți disperații, toți ambițioșii 
care împănează ulițele, vlntură satele 
și pretind să ne dea nouă lecții astăzi 
au dreptul să vorbească în numele ță
rii, în numele moșiei romînești. Asta 
pot s-o fac eu.

KOGALNICEANU: In numele cui?
CUZA: (șfichiuitor) „In numele a- 

celora care au sărutat tălpile turcilor 
și austriacilor și au tăvălit poporul 
romînesc întreg în lașitate și ipocri
zie".

BALȘ: Nu, domnule Cuza, ci in 
numele rangului meu și „in numele 
celor 80.000 de fălci de moșie pe care 
le am".

ALECSANDRI: Și pe care n-o să le 
mal aveți poate în curînd (rîde).

BALȘ: Cine va îndrăzni să se atin
gă de ele? De averea mea? (îl măsoa
ră de sus pină Jos).

KOGALNICEANU : Aceia cărora de 
drept le aparține: țăranii. Aceia cărora 
domniile voastre le drămuiți brazda 
de pămînt trebuitoare hranei și a că
ror sudoare și lacrimi se găsesc, de 
vă gîndiți bine, la origina averii dom
niei voastre, (alt ton) Domnia-ta, dom- 
nla-ta, domnule Balș, te lauzi cu cele 
80.000 fălci de pămînt. Mare avere, 
frumoasă avere (arătîr.d spre prietenii 
săi), pe care nimeni dintre noi n-o are 
Insă este cineva căre are o avere 
înzecit mai mare decît domnia-ta. 
Acest cineva este un oarecine care se 
numește țara și ea are mai mult decît 
80.000 de fălci ale domniei-T ale!
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Și cerem ca

Focșanii
ȘI

100 de ani de la înfăptuirea Unirii 
Țării Rominești cu Moldova, un veac j- <_ .... ----  a marcaț o nouă

patriei. Documente 
cu migală din ar- 
vremuri sînt scoase 
reconstituindu-se o 
care se relevă din

în anii în care s-a înfăptuit 
actul Unirii 

zilele noastrein

Hora Unirii
de Vasile ALECSANDRI

Cuvîntul lui
de Cezar BOLLIAC

norodul să fie-n drepturi 
pus 

In obște să poată fie 
spus, 

biciul ce-atît ne-a lovit
Hai să dăm mină ca mină 
Cei cu inima romînă, 
Să-nvîrtim hora frăției 
Pe pământul Romîniei I 
Iarba rea din holde piară! 
Piară dușmanii din țară I 
Intre noi să nu mai fie 
Deed flori și veselie I

Vin să strîngcrn mînă-n mină, 
Toți c-o inimă romînă.
Și să-ntindem da-nț pre mare 
L-a unirii sărbătoare!

Piară cei ce ne-nvenină, 
Trîntori, viespe din stupină!
Intre noi să nu mai fie 
Decît frați și veselie.

Măi muntene, măi vecine, 
Vină să te prinzi cu mine, 
Și la viață cu unire,
Și la moarte cu-nfrățire! 
tJnde-i unul, nu-i putere 
La nevoi și la durere. ■ 
Unde-s doi, puterea crește, 
Și dușmanul nu sporește!

Măi bădiță moldovene,
Prinde-te cu mine, nene. 
Ca
Și

să fim într-o 
la viață și-n

unire 
pieire!

Să se ridice
Batjocorind părinții și părul lor albit, 
Și birul de tot felul să fie oborît
Și boierescul care destul ne-a amărît. 
Iar dacă-i cu pornire să alinăm 

furtuna 
Vrem obște romînească să fie numai 

una, 
Cum una suferința ne-a fost 

pe umeri cruce 
De-am îmbrîncit, că altfel n-om mai 

putea-o duce.
Victor TULBURE

Unirea Nordului

Amîndoi sînteni de-o mamă,
De-o făptură și de-o samă, 
Ca doi brazi îriir-o tulpină 
Ca doi ochi lntr-o lumină.
Amîndoi avem un nume, 
Amîndoi o soartă-n lume,
Eu ți-s frate, tu-mi ești frate, 
In noi doi un suflet baie!

V/7î’ la Milcov cu grăbire 
Să-l secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare. 
Și să vadă sfîntul soare, 
lntr-o zi de sărbătoare, 
Hora noastră cea frățească 
Pe cimpia românească f

Un tînăr muncitor de la uzinele 
„Mao Tze-dun" a dorit să viziteze ex
poziția Centenarului Unirii Țărilor Ro- 
mîne. A împărtășit dorința tovarășilor 
lui de sport și așa s-a născut inițiativa 
vizitei sportivilor la expoziție. In ziua 
deschiderii, în fața clădirii de pe Bu
levardul Magheru, care găzduiește ex
poziția, printre alți vizitatori s-au în- 
tîlnit și Ștefan Dragomir de la tur
nătorie, Vasile Bîlbîie de la forje, Tu
dor Florea de la cazangeria grea și 
alți cîțiva muncitori din uzină, toți 
jucători de rugbi. Veniseră să asiste 
la o adevărată lecție de istorie. Un 
crîmpei din cronica faptelor mărețe ale 
JTjnorului nostru — acela legat de 

de pe 
a sta- 
să se

«"wrului nostru — acela 1., 
Unirea celor două țări romîne 
malurile Milcovului și de creare 
tului modern romîn — avea 
înfățișeze înaintea ochilor lor.

Intr-una din sălile expoziției, 
iubitori ai sportului s-au în- 
un alt grup de vizitatori.

de la actul care 
etapă în istoria 
autentice adunate 
hi vele prăfuite de 
acum la iveală, 
întreagă epocă în 
plin participarea înflăcărată a mase
lor populare la făurirea Unirii. Cer- 
cetînd aceste documente ai sentimen
tul că trăiești aidoma frămîntatele 
pagini ale istoriei noastre de 
un veac...

acum

In acele vremuri, numele orașu
lui Focșani — așezat de o 
parte și de alta a vechii albii 

a Milcovului — este deseori amintit. 
Stațiune de graniță între Moldova și 
Țara Romînească, orașul Focșani a 
fost unul dintre cele mai puternice 
centre unioniste din țară. Documen
tele arată că aici, în capitala fostu
lui județ Putna, Comitetele Unioniste 
numărau cei mai mulți membri (peste 
200). Ei desfășurau o puternică acti
vitate patriotică, dezvăluind sensul 
real al actului atît de mult așteptat.

Zile de zf 
atunci — 
vAap înot

de zbuciumată istorie. De 
■ cale de un veac. Un 

veac încununat de transformă- 
realizate în urlimii 15 ani, prin 

înțeleaptă politică a partidului clasei 
muncitoare care a împlinit și a depă
șit cu mult idealurile pentru care au 
luptat, în perioada Unirii, masele asu
prite și exploatate. S-au' sfărîmat lan
țurile robiei capitaliste și moșierești. 
Poporul și-a cîștigat adevărata liber
tate spre care a năzuit veacuri de-a 
rîndu'l. Oamenii au devenit stăpîni pe 
soarta lor. Urmînd îndemnul partidu
lui, țăranii muncitori din această par
te a locului — asemeni atîtor oameni 
ai muncii de pe ogoare — au pășit pe 
calea agriculturii socialiste, făurindu-și 
o viață cu adevărat fericită. Ca în toa
te orașele țării, paralel cu o largă 
dezvoltare culturală și economică, cu 
construcția de numeroase cvartaluri 
de locuințe pentru oamenii muncii, 
cu ridicarea de noi întreprinderi, spi
tale, creșe și școli, orașul Focșani a 
cunoscut și el în anii puterii popu
lare o vie activitate sportivă. Mase 
tot mai largi de tineri și tinere din 
localitate au fost prezente la startul 
diferitelor competiții 
Focșani numără azi 
înscriși în U.C.F.S. 
rul acestora atinge 
care își desfășoară 
drul a 22 de asociații sportive.

rile

sportive. Orașul 
3.200 de membri 
(în raion, 
cifra de 

activitatea
La Focșani a poposit în ziua de 

5 februarie 1859, în drum spre 
București, Domnitorul Alexan

dru Ion Cuza. Momentul 
semnat ca un eveniment 
viața 
rului 
mire 
tr-un 
lui treburilor din lăuntru 
se arată că pentru pri
mirea Domnitorului s-au 
amenajat arcuri de triumf 
s-au aprins 150 de ceaune 
de păcură, G00 de ulcele 
cu seu, 850 de felinare 
cu luminări, s-au orga
nizat focuri de artificii Și 
serbări populare, la care 
au participat toți locui
torii orașului.

numă- 
7.300), 
în ca- 
Orașul

a fost con- 
deosebit în

orașului, Domnito- 
făcîndu-i-se o pri- 

triumfală. Astfel, în 
ordin al Ministeru-

(1859-1959)jelire,tot doine și
tot plîns și suspinat, 
tot frică de pieire 

La-orice vînt adiat.

Nu 
Nu 
Nu Fragment

Uite-n sus și mergi d-a dreptul 
Spre vrăjmașul ce-o căta 
Să-ți nesocotească dreptul 
Și să calce țara ta.

Clăcașii către Divan
— Fragment —

Ne-nfățișăm la pragul înaltului divan 
Că ne-a ajuns răbdarea la capăt 

de aman

expoziția Centenarului
Erau tineri în haine militare, sportivi 
fruntași dc Ia C.C.A., ca boxerii Gheor- 
ghe Fiat, Șerbu Neacșu și Victor Șchio
pii, fotbaliștii Apolzan, Bone, și Zavoda 
II. tenismenul Constantin Năstase, că 
lăreții Gheorghe -Langa și Gh. Ghițu- 
ran și alții, dornici să viziteze expoziția.

...Grea ' era viața poporului acum 
100 de ani. Iar în speranța că-și va schim 
ba soarta, poporul — clăcașii sate
lor și sărăcimea orașelor — a pus cu 
hotărîre umărul la - înfăptuirea Unirii. 
Documente prețioase mărturisesc as
tăzi acest adevăr celor ce vizitează 
expoziția. Acte și decrete semnate de 
Al. I. Cuza vorbesc despre patriotis
mul și dragostea pentru popor a dom
nitorului. împroprietărirea țăranilor, 
secularizarea averilor mînăstirești, eli
berarea robilor țigani, toate înfăptuite 
într-o luptă pe viață și pe moarte cu 
marii moșieri, cu boierimea reacționară. 
Înalte sentimente trezește vederea pîn- 
zei tricolore cu care a fost înfășurat

— O, umbră de clăcaș, bătrîne Roată, 
Domnia mult visată-a fost trădată, 
Și domni străini de neam urcară-n 

tron,
Să jăcuiască-n țara lui Ion... 
De-atunci, un veac s-a scurs dc la

Unire, 
Și-abia acum se-aduce la-mplinire 
Mărețul vis de aur, viul dor 
Din inimi de țăran și muncitor : 
Poporul azi domnește prin popor 1

George DAN

sicriul lui Cuza. Pe marginile1 ei sînt 
brodate cuvinte semnificative: „Unire, 
vot universal, emanciparea săteanului".

La plecare, maestrul 
orgile Viziru a scris în 
presii cîtcva cuvinte 
inimă:

,,Din lupta poporului 
tuirea Unirii, noi învățăm să ne iubim 
tot mai mult patria și. să contribuim 
la deplina ei înflorire".

Un semn al profundei recunoștințe a 
sportivilor pentru cei care, cu un se
col în urmă, au înfăptuit actul măreț 
al Unirii. M. M.

Realizat în anii regimului democrat popular, 
Combinatul „Frucfexport" din . orașul Focșani iși 
aduce

sportului Ghe- 
cartea de im- 

■ pornite din

pentru

contribuția la progresul neîncetat al econo
miei noastre naționale.
posedă un frumos complex sportiv, 
precum și un număr de peste 20 de 
terenuri de fotbal, volei, baschet, săli 
de gimnastică, bazin de înot etc. O 
puternică activitate sportivă se des
fășoară în cele 6 școli profesionale și 
medii si 
U.C.F.S.

care
pen-
Gri-

In precipitata perioa
dă- care a desăvîrșit 
Unirea, Focșanii a 

găzduit Comisia Centrală 
de Unificare Legislativă 
care și-a inaugurat lucră
rile la 10 mai 1859. Din 
Comisie au făcut parte 
printre alții, Mihail Kogdl-niceainu 
aflat în oraș face numeroase danii 
tru construirea de școli) și poetul
gore Alexandrescu. stabilit în localitate 
de mai mult timp. Tot aici s-au dat 
îndîrjite lupte între unioniști (prin
tre care se afla ca deputat de Putna 
al țăr-iilo- clăcași și vestitul Moș 
loan Rolțjh: din Cîmpuri) și dușma
nii Unirii, oamenii caimacamului Vo- 
goride, în frunte cu vornicul lorda- 
che Pruncul, care prin măsuri repre
sive căutau să intimideze masele de 
țărani și pe exponenții acestora.

în școlile sportive ale 
Sînt fapte grăitoare care 

ilustrează puternicul avînt pe care 
l-a luat mișcarea sportivă în crasul 
Unirii — Focșani... Retrospectiva în 
veacul care a trecut are darul să-ți 
amintească de atîtea și atîtea sufe- 
rinți ; în același timp însă. îți umple 
sufletul de bucurie prezentul plin da 
soare și de lumină al poporului nostru, 
în drumul lui biruitor spre socialism.;

l-a

TIBER1U STAMA

muncitori 
tîlni* cu

tinerii

Sportivii privesc, cu interes portretul domnitorului Cuza și obiectele ce au 
aparținut acestuia. (Foto : Boris Ciobanii)

Zn întimpinarea Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne s-au făcut 
pregătiri intense in Capitala țării 
Ce vă fi cu acest prilej în Bucu
rești — orașul care tocmai da
torită actului Unirii a devenit prin
cipalul centru politic al Romîniei? 
lată citeva din manifestările im
portante ce vor avea loc:

In cluburile muncitorești, că
minele culturale, școli, institu
ții de învățământ superior și 
în unitățile militare s-au ți
nut conferințe și au avut 
lac manifestări cultural-artisiice 
consacrate mărețului act al 
Unirii Țărilor Romîne. De ase
menea vor avea loc serbări ale 
tineretului și pionierilor.

Pe locurile și clădirile legate de 
evenimentul Unirii au fost puse 
plăci comemorative. Asernenea 
plăci au fost așezate printre altele 
la Palatul Republicii, la Marea 
Adunare Națională unde era 
vechea clădire a Adunării ce

l-a ales la 24 ianuarie 1859 
pe Cuza ca domnitor, la Pa
latul Pionierilor de la Cotro- 
ceni și pe strada Smîrdan 
nr. 39. Pe strada Strirdan nr. 39 
fusese hotelul Concordia, unde 
un'oniștii au impus alegerea lui 
Cuza și în Țara Romînească. O- 
altă placă comemorativă a fost 
așezată în strada Enăchiță Vacă- 
rescu, pe o veche clădire în care 
a locuit ziaristul progresist N. T. 
Orășanu.

Sfatul popular al Capitalei ș sfa
turile populare raionale din Bucu
rești țin sesiuni extraordinare 
închinate Centenarului 'Unirii Ță
rilor Romîne.

In ziua de 24 ianuarie, dimineața 
delegați ai oamenilor muncii, ai 
tineretului și ai pionierilor din Ca
pitală vor depune coroane la mo
numentele lui -Mihail Kogălnicca- 
nu, C. A. Rosetti și Vasile Alecsan- 
dri.

După-amiază, în Piața 28 Mar
tie va avea loc festivitatea schim-

bări denumirii acestei piețe în >' 
,,Piața Unirii", după care va urma z< 
o mare serbare populară. <<

Tot după-amiază în Piața Repu- 
blicii se vor organiza fhari serbăr' ?< 
populare. Pe estradele spec'al amc- << 
najate în cele două mari piețe ale v 
Capitalei ansamblurile Sfatului ?< 
Popular al Capitalei, C.C.S., Ar- << 
matei, M.A.I., U.T.M. și C.P.R.- y 
Giulești, precum și echipe alcătu- X 
ite din amatori imbrăcați in cele << 
mai frumoase costume ale portului Y 
național, vor prezenta bogate pro- P 
grame de cintece și dansuri.

In piețele Unirii și Republicii se Y 
va ciuta și juca Hora Unirii.

In acest timp, cam prin jurul 
orelor 17, ștafetele sportive de << 
motocicliști plecate de la București 
înspre Iași și de la lași înspre >: 
București, vor ajunge la destinație << 
In fața Statuii lui Alexandru 1. R 
Cuza din Iași și în Piața Unirii >) 
din București. <<

Seara, în Piața Republicii vor << 
avea Ioc jocuri de artific'i. Y



întrecerile elevilor 
constănfeni

In cinstea Centenarului Unirii Ță- 
ilor Romîne, la Constanța se desfă- 
oară în aceste zile mai multe între- 
eri sportive inter-școli, la care par- 
icipă cu însuflețire sute și sute de 
levi și eleve. Cea mai interesantă 
itrecere este cea dintre elevii liceu- 
ui „Ana Ipătescu" și cei ai liceului 
Mircea cel Bătrîn". Echipele celor

Dintre elevele care s-au dovedit a fi 
cele mai bine pregătite am notat cî
teva nume: Lucia Holovanschi din 
ol. XL C. și Valeria Ionescu din cl. 
IX. B., de la liceul „Ana Ipătescu". 
De menționat faptul că întrecerile de 
gimnastică au fost cele mai disputate. 
Acest lucru confirmă încă o dată tra
diția acestui frumos și util sport în 
rîndurile elevilor constănțeni.

Și cu prilejul jocurilor de baschet 
s-au remarcat o serie de elemente ta
lentate. Ne referim în special la ele
vii Valeriu Țăranu și Vasile Maimoș, 
de la liceul „Ana Ipătescu".

Fotografiile alăturate reprezintă mo
mente din întrecerea echipelor clase
lor a IX. B. și XI. A. de la liceul 
„Ana Ipătescu" unde funcționează ca 
profesori de educație fizică tovarășii 
Victor Albu și Sultana Angheliu.

a acestei competiții 
întreceri inter-clase.

ouă școli, bine pregătite de profe- 
orii de educație fizică, se vor întîlni 
îtr-o competiție de gimnastică, volei, 
aschet și tenis de masă.

! rima etapă
-t. desfășurat

kstă~seară în sala Floreasca

) interesantă reuniune pugilistică
Amatorii de box din Capitală se 

or întîlni astă seară, la orele 19, în 
irul ringului de la Floreasca, unde 
or asista la reeditarea unor partide 
arc, cu prilejul campionatului repu-

Reuniune de box 
ld Ploești închinată 

Centenarului

blican individual sau pe echipe, au 
lăsat o bună impresie. Cărui specta-

------------ 1 „duelul" 
(Constr. 

-------- T. ---------- ..... Neacșu 
(C.C.A.) care a avut loc cu prilejul 

boxerul 
rezultat

tor nu i-a plăcut de pildă 
dintre tînărul O. Stănescu 
C.F.R.) și rutinatul Șerbu

C OMPET
țara se desfășoară manifestații sportive închinate aniversării 
Unirii Țărilor Romîne,

...CLUJ. In prezent are loc un tur
neu de hochei pe gheață Ia care s-au 
înscris echipe din Rădăuți, Tg. Mu
reș, Gheorghieni, Miercurea Ciuc. O- 
rașul Stalin și Cluj. Scrimerii, volei
baliștii, gimnaștii și înotătorii au și 
ei la dispoziție concursuri speciale. De 
remarcat că la Biroul de Turism din 
Oluj s-a primit numeroase înscrieri 
pentru excursia organizată în locurile 
istorice de la Iași.

R. FISCH — corespondent

Tn toată 
Centenarului

de desfășurare 
volei dotate cu 
au fost invitate
Brăila, Tecuci

...GALAȚI. Sportivii regiunii întîrn- 
pină și ei cu entuziasm marea sărbă
toare a poporului nostru. In orașul 
Galați sînt în curs 
turnee de baschet și 
„Cupa Unirii" la oare 
și reprezentative din
și Focșani. Orașele Brăila. Focșani și 
Tecuci organizează pe plan local în
treceri de volei, șah, tenis de masă, 
baschet și box, la care se vor decerne 
„Cupele 24 Ianuarie". Dintre celelalte 
acțiuni ale sportivilor regiunii Galați, 
menționăm amenajarea a 8 vitrine, 
care ilustrează momentele principale 
din actul istoric de acum un veac și 
vizita a 300 de sportivi la muzeul is
toric „Alexandru Ion Cuza" din Galați.

V. PALADESCU — coresp. reg.

1 Tl I

îucepînd de la ora 
de festivități a uzinelor 
are loc o reuniune de 
Centenarului Unirii Ță- 
Programul reuniunii cu-

fn ultimele zile ne-au venit vești din...
pe lîngă gospodăriile agricole colec
tive din Fotin și Codrești care poartă 
denumirea „Unirea".

sportive fes- 
pildă asocia- 
organizat în- 
masă și schi.

cornpetiții de volei a cluburilor șcch 
lare din țară, a fost schimbat între 
timp.

Astă-seară, 
8,30, în sail a

Mai-Ploești 
ox 'hinată 
ilb. online, 
rinde 12 meciuri ia care vor participa 
oxeri din orașele Buzău, Cîmpina și 
’loești. Printre alții vor evolua Gh. 
lăile-anu, E. Ionescu. P. Zăinescu, M. 
Jicolau. C. Kiss, I. Pătran etc.

campionatului pe echipe, cînd 
ceferist a obținut un valoros ______
de egalitate ? Astă seară îi vom ve
dea din nou pe cei doi „mijlocii", și 
desigur că întîlnirea lor va fi urmă
rită cu mult interes. Iată programul 
celorlalte întîlnîri: I. Bocianu—E.
Cișmaș; N. Mîndreanu—A. Morăruș; 
Al. Bariciu—Șt. Mihăilescu; Șt. Du- 
mitrache—A. Ciucă ; I. Militaru—V. 
Czegeli; A. Olteami—D Fierarii; C. 
Gherasim—Ad. Rosnovschi; I. Gheor- 
ghe—I. Lepădatu; T. Lucian—D. Du
mitrescu; N. Niță—D. Bălăci;
Rossler—Z. Ciocîrlan ; V. Nctea 
Jugubete ; V. Tiță—Al. Niță.

...RIMNICU SARAT. Consiliul ra
ional U.C.F.S. Rîmnicu Sărat orga
nizează în cinstea Centenarului U- 
nirii întreceri la tenis de masă și șah, 
la care participă 51 de 'asociații spor
tive din întregul raion. De aseme
nea, azi 24 și mîine 25 ianuarie cu 
sprijinul Consiliului regional U.C.F.S. 
Ploești — are loc o întîlnire ami
cală de tenis de masă între reprezen
tativele orașelor Focșani și Rî-m-nicu 
Sărat. Totodată, în această perioadă 
s-au constituit două asociații sportive

...IAȘI. In ultimele zile, în orașul și 
regiunea noastră au avut loc o serie 
de interesante întreceri 
tive. In orașul Iași de 
ți a sportivă Dinamo a 
treceri la șah, tenis de
La șah au participat 140 de sportivi, 
întrecerea fiind cîștigată de G. Weber 
și Florica Dandoș. In concursul de 
tenis de masă pe echipe, pe primele 
locuri s-au clasat sportivii de la 
Dinamo, urmați de cei de la Metalur
gia „23 August" și șc. profesională 
de ucenici chimie. In sfîrșit. în în
trecerea schiorilor — care a avut loc 
pe dealul Șorogarilor — ciștigători au 
ieșit sportivii Ion Astaloș (Dinamo) 
în proba de 5 km. seniori, Gabriela 
Anisie (Univ. Al. 1. Cuza) în proba 
de 2 km. senioare, Anghel Dumitru 
(Dinamo) și Carol Cîmpeanu (șc. 
prof, de ucenici 
5 km. juniori.

De asemenea, 
întreceri de 
numeroase 
Rădu cănești, 
ionul Huși, 
grești — raionul Negrești, Gropnița 
și Brăești — raionul Tg; Frumos.

PETRE CODREA — coresp. reg.

...CODLEA. Ziua Centenarului Uni
rii a fost întîmpinată de sportivii din 
raionul Codlea cu numeroase mani
festații sportive. Printre întrecerile 
care s-au desfășurat 6u această oca
zie, se numără competiția de tenis 
de masă dotată cu „Gupa 24 Ianuarie* ’ 
ce a avut loc în orașul Săcele și la 
care au participat peste 40 sportivi 
din raionul Ctidlea. Tot în Săcele a 
avut loc și un concurs de șah pentru 
sportivii celor șase asociații sportive 
din localitate, iar azi se va organiza 
un concurs popular de schi.

r

Bălăci;

chimie), în proba de

au fost organizate 
și tenis de masă în 

regiune s
— ra-

șah
localități din
Mojna și Huși

Băcești. Tibănești și Ne-

...TG. MUREȘ. Azi începe în loca
litate o interesantă întrecere a echi
pelor masculine și feminine de volei 
ale cluburilor școlare din București, 
Orașul Stalin, Timișoara și Tg. Mu
reș. Competiția este dotată cu „Cupa 
Unirii". Meciurile sînt așteptate cu 
mult interes. Desfășurarea partidelor 
va arăta dacă raportul de forțe sta 
bilit la București, cu ocazia primei

In Capitală

„Cupa Unirii" la călărie
Manejul din Calea Plevnei, din Ca- 
tală, găzduiește începînd de ieri di- 
ineață o nouă și interesantă compe
te : „Cupa Unirii", inițiată de Fede- 
iția roniînă de călărie. La această 
ttfe ere iau parte călăreții din Ca- 
tală in frunte cu componenții lotului 
publican. Ieri dimineață a avut loc

care va desemna pe câștigătorul în
trecerii.

Dar călăreților noștri fruntași le-a 
fost încredințat și un alt rol de cin
ste în cadrul manifestărilor de sărbă
torire a Centenarului Unirii țărilor 
Romîne. Ei vor lua prrte alaiuri de 
alți sportivi de frunte din Capitală la 
purtarea „Ștafetei Unirii" adusă de 
sportivii din orașul Iași și care va fi 
predată astăzi după-amiază într-un 
e drtt festiv în Piața Unirii (fostă 28 
Martie).

ilărețul Dumitru Hering se 
i serios concurent la „Cupa

anunță
Unirii"

la care 
_ ______ ..... ___  .... .. Pinciu,
Seorghe Langa, Al. Longo, C. Vlad, 
uniitru Hering, Stana Petre și alții, 
oncursul va continua dpminică dinii- 
ață eu începere de la ora 9, tot la 
anej, cu o probă de forța progresivă,

manej o probă de control 
au evidențiat călăreții Vasile

...GHIMBAV. Cu 
așteptat concursul 
cai care se va organiza mîine în co
muna Ghimbav și la care vor lua 
startul sportivi din G.A.C., G.A.S. și 
din numeroasele asociații sportive ale 
raionului Codlea. Această întrecere 
este dotată cu „Cupa Unirii" și se va 
desfășura pe distanța de 8 km. în 
circuit.

viu interes este 
de sănii trase de

BRĂILA. Aniversarea Centenarului 
Unirii Țărilor Romîne a fost întîmpi
nată de către sportivii din orașul nos
tru prin participarea la numeroase 
concursuri și competiții. In centrul 
atenției se află competiția de volei 
la care 
culine și 
tiția este 
Ea se va 
nuarie.
organizat și ea un interesant concurs 
de tenis de masă, deschis sportivilor 
de toate categoriile, 
aceleiași asociații este 
fășu-rare și o întrecere 
tivilor șahiști.

N. COSTIN,

participă 6 echipe 
3 

dotată 
încheia

Asociația

mas- 
feminine. Compe- 

cu „Cupa Unirii", 
în ziua de 24 i-a- 
sportivă Voința a

In organizarea 
în curs de des- 
rezervată spor-

corespondent

Astă-sea^â, pe patinoarul August4*’

1 SI acțiune

Cristina Patraulea, o tlnără și Men iată patinatoare, va prezenta astă-seară 
in fața publicului buc'ireștean o bogată gamă de exerciții la patinai artistic 

(Foto’: Gh. Dumitru)

Ștafetele Centenarului Unirii
9

întîlnit la Focsani
9s-au

(Urmare din pag. 1) 

Focșani. In jurul orei 15, în piața 
țața' Statului Popular Orășenesc a a- 
vut loc o adunare populară. Am re
văzut aici, ca un document al vre
mii, piatra de hotar (borna 47) care 
cîndva despărțea orașul în două și 
în același timp Moldova de Țara Ro- 
mînească.

In tribuna oficială au luat loc re
prezentanții organelor de partid și de 
sfat din această regiune. Adunarea a 
lost deschisă de tovarășul Vasile 
Panait, secretar al Corritetului Oră
șenesc P.M.R. Focșani, care i-a dat

din

cuvîntul tovarășului Mircea Răuță, 
secretarul Comitetului Regional 
U.T.M. Galați. Vorbitorul a adus 
sportivilor un cald salut din partea 
tineretului din această regiune. A- 
poi a luat cuvîntul tovarășul Mjhai 
Dumitriu, președintele
regional U.C.F.S. Iași, care în 
mele delegației sportivilor din 
dova a citit textul mesajului, 
partea sportivilor bucureșteni, 
sajul pornit din Capitală a fost
de către maestrul sportului Constan
tin Aioanei. Cuvintele vorbitorilor au 
fost subliniate prin puternice aplau-

Comitetului
nu-

Mol- 
Din 
me- 
citit

zel Cu aceasta, festivitatea a luui 
sfîrșit, Reprezentanții sportivilor din 
București și Iași au participat apoi 
la. solemnitatea care a avut loc cu 
prilejul atribuirii numelui de ..Ale
xandru loan Cuza", școlii medii nr. 2 
din Focșani. Astăzi de dimineața, ti 
nerii care poartă ștafeta Centenarii 
lui Unirii vor porni mai departe, res
pectiv spre București și Iași.

*

Astăzi în jurul
Unirii (fostă 28 
tală, cu prilejul 
avea loc aci, 
preda mesajul lor.

Piața
Capi-

orei 17, în 
Martie) din 

festivității care va 
sportivii din Iași vor

Un scurt popas la patinoarul „23 Au
gust" intr-una din aceste seri, de etnd 
nu mai este hochei, ne-a prilejuit un 
frumos spectacol artistic. Cine sînt 
„actorii" ? Aproape 50 de patinator 
care se pregătesc de citea timp pen
tru a prezenta astă-seară primul festi
val artistic pe gheața patinoarului ar
tificial.

— Îmi pare rău că n-ați venit puțin 
mai devreme. Ați pierdut cîteva nume
re interesante: „Hora Unirii" execu
tată de 16 copii, cuplul Olga Bodnă- 
răscu—Radu Ionian, care ne-a delectat 
4 minute cu sceneta umoristică „Ui- 
sul“, valsurile celor opt perechi și pe 
acrobații Măinescu și Turcii, ne spu
nea tov. l.upea, președintele . comisie' 
de patinaj a orașului ~

In acel moment, a 
gheața care strălucea 
flectoarelor -campionul 
Radu Ionian. E’Z a executat un variat 
program de patinaj artistic, încheind 
prima parte a Festivalului. După 1'5 
mituite pe gheata sclipitoare a pătruns 
Irina Zaharescu, care deși numără nu
mai 13 primăveri, ne-a ineîntat cu 
frumoasele ei exerciții. .4 urm. ' o altă 
speranță a patinajului nosfrn, Cristina 
Patraulea, 
ber alese.
. Păpușa" 
si. micuța 
țtile atolului Alfred Fierarti-Vera Cu- 
rceac, demonstrațiile campionului tării 
la seniori R. Turușanco, Hora Unirii 
executată de aproape tot ansamblul 
și... dar mai bine vă invităm azi t" 
ora 19 să luați loc tn tribunele pati
noarului artificial „23 August" pentr” 
a vă convinge, în aproape două ore, 
de frumusețea acestui spectacol pe 
gheață.

București 
pătruns p?

în, lumina re- 
țării la juniori

care a executat exerciții ti- 
ln continuare, pantomima 
realizată de Ghizi Kahane
Bibica Moși, sărituri, aeroba*



Se reiau concursurile de bob Pe marginea activității la lupte clasice in 1958
— Azi și mîine, numeroase întreceri de schi

După o întrerupere de trei ani. bo- 
berii au din no>u prilejul să se a- 
vînite pe pîrtia de la Poiana Stalin, 
care, datorită zăpezii căzute, a putut 
fi amenajată în bune condițiuni. Pri
mele întreceri se vor desfășura săp- 
tămîna viitoare, cînd se va disputa 
„Cupa F. R. Șchi-Bob“. Apoi, între 
5-—8 februarie, pîrtia de la Poiana 
Stalin va găzdui campionatul repu
blican pentru echipaje de 2 și 4 per
soane.

In afara acestor concursuri, la care 
vor participa boberi cu experiență, vor 
avea loc și întreceri pentru începă
tori. Primul concurs de acest gen se 
va desfășura la 3 februarie.

O altă inițiativă luată de F. R. 
Schi-Bob pentru popularizarea acestui 
sport și pentru mărirea cadrelor de 
boberi o constituie organizarea — 
după o întrerupere de 10 ani — a 
întrecerilor de schi și scheteton. care 
vor avea loc pe pîrtia de bob în 
zilele de 31 ianuarie și 1 februarie.

NUMEROASE CONCURSURI
DE SCHI

Azi și mîine, în numeroase centre 
din tară se vor desfășura o serie de

N. Munteanu în /Ain zbor

IHI 0 F II S M
73 CONCURENȚl

Reuniunea de duminică dimineață va 
întiuni un număr record de concurenți; 
73. In alergările în care vor funcționa 
pariul, ordinea triplă, premiile Unirii și 
Balalaica, vor fi aliniați cite 10 trăpași.

Programul reuniunii are următoarea 
înfățișare:

I. Pr. Baba Hîrca, record, 1700 Dalnic
(Savu N): 1740 Frontiera (Anghel O);
Kava la (Moldovan); 1780 Hangița (Stri- 
jlniuc); 1800 Răboj (Teofil); 1820 Gla- 
diiola (Gliinea).

II. Pr. Balada IH, Record, 1700 Blam 
(Vasile Gh); 1720 Adriatic» (Kociș); 1740 
Boțea (Bonțoi Gh); 1760 Avînt III (Sza
bo I), Hermina II (Teotfil), Haga (Stri- 
jiniue).

HI. Pr. Baltița, Record. 1700 Gresia 
(Cigăreanu), Ancorat (Teofil), 17l2o Ru- 
șețu (Szabo I); 1740 Cocora (Brailovs- 
cbl). Suiamita (Szabo A), Secera (Va
sile Gh), Avia (Ștefănescu), Zefira (Po
pescu Gh); 1760 (Marcu Tr).

IV. Pr. Balaiaica-Handlcap. 1700 Sîn- 
zvna (Niculae Gh), Vinovat (Savu N); 
1730 Hopușor (Moldovan), Verona (Tă- 
nc.se), Tămîios (Oană), Oravița (Tigăe- 
iu), Vulcan (Onache); 1740 Morala (Brai

Concursul Pronosport nr. 4, care se în
chide astă seară, programează meciuri 
din campionatul italian și francez. Intîl- 
nirile din cadrul campionatului italian — 
ultima etapă a turului — vor lamuri îjn- 
tr-o carecare măsură situația echipelor 
aflate în partea „de jos” a clasamentului. 
Ultimele trei clasate și anume: Triestina, 
Alessandria și Torino joacă pe teren pro
priu. Este de așteptat ca ele să arunce 
în. luptă toafte rezervele de care dispun 
pentru a-și ameliora situația. Orice insuc
ces al uneia dintre echipele aflate în ime
diata apropiere a zonei de retrogradare, 
poate schimba situația în clasament în 
sensul că acestea să' fie la rîndul lor 
amenințate cu retrogradarea. Pentru a 
putea rămîne în cursa de urmărire a li
derului, echipele Juventus șl Internazio- 
n-ale trebuie să cîștige neapărat întîl- 
nirile pe care le susțin în deplasare cu 
Genoa și respectiv Lazio aflate la mijlo
cul clasamentului.

In mod normal, întîlnirtle de mai sus 
trebuie să se soldeze cu victoria gaz
delor, care în felul acesta și-ar consoli
da poziția în clasament. O eventuală în- 
frîngere sau meci nul ai actualului li
der dă posibilitate „urmăritorilor” să se 
apropie și mai mult d'e acesta.

Cele 4 întîlniri din campionatul fran
cez angajează 3 din echipele care, mo
mentan, se află pe ultimele locuri. Se
dan și Marseille joacă între ele și este 
de așteptat ca această în-tîlnire să dea 
loc la o dispută pasionantă care s-ar pu
tea termina cu victoria gazdelor. Nu este 
ex-clusă nici victoria oaspeților, cu toate 
că ea nu ar aduce nici un fel de schim
bare a ordine! clasamentului. Lille, pe
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interesante concursuri de schi. La 
Priiania Stalin,, Voința organizează 
concursul dotat cu „Gupa Valea Lu
pului", concurs care cuprinde o cursă 
de coborire (sâmbătă pe Valea Lupu
lui) și una de slalom special (dumi
nică în Kantzer). Clubul Dinamo or
ganizează duminică dimineață între
ceri de sărituri, care vor avea loc la 
trambulina mijlocie din Poiana Stalin. 
La Straja, în munții Vîlcan, va avea 
loc un concurs inițiat de consiliul re
gional U.C.F.S. Hunedoara.

Tot azi și mîine vor avea loc și 
primele întreceri de verificare pentru 
copii și tinerii participant la centrele 
de schi. La Predeal întrecerile sînt 
organizate de asociația Predealul și 
vor cuprinde curse de slalom special 
și slalom uriaș (pe Clăbucet). La 
Rîșnov, în afara concursului pentru 
copii și tineret, va mai avea loc o 
întrecere de propagandă între cei mai 
buni fondiști de la Dinamo, O.C.A. și 
Voința. La Orașul Stalin, cu prilejul 
concursului organizat de Dinamo din 
localitate, va fi inaugurată pîrtia Tî- 
nărul Dinamovist din Schei. Alte con
cursuri vor mai avea loc la Bușteni, 
Sinaia. Păltiniș și Vatra Domei.

lo vschi), Teofana (Ghinea); 1760 Amica 
(Kociș).

V. Pr. Barcena, Record. 1680 Graba (Si- 
mo St); 1700 Spic (Avram), Sighișoara 
(RaduD-tru); 1720 Călin (Oană); 1740 
Basm II (Savu N.); 1760 Vila (Dinu Tr.), 
Sonata (Bonțoi V.); 1780 Florida (Mol
dovan).

VI. Pr. Am.il.kar, record, 1700 Bega II 
(Marcu Tr.); 1720 Paf (Tigăeru), Chios- 
tec (Brail o vschi), Winetu (Ciobanu), 
Baltag (Ionescu Al); 1740 Tio (Szabo I); 
1780 Eronin (Mihăllescu), Ticau (Voro
nin).

VII. Pr. Unirii-Hamdicaip, 1700 Fla
vin» (Oană); 1720 (Cigăreanu), Castan 
(Vasile Gh): 1740 Hoțu (Moldovan), Sita 
(Ștefănescu), Minciuna (Tigăeru); 1760 
Berna (Avram), Hamefal (Tănase); 1780 
Hermina (Mihăilescu) Demon (Solcan).

VII. Pr. Bianca-Handicap. 1700 Rovina 
(Mardare); 1720 Adrian (Vasile Gh); 1740 
Viola (Niculae Gh.), Pîrjol (Ciobanu M); 
1760 Elegant (Ghinea), Havana (Istrate), 
Radovan (Borlescu), Gluma (Kociș).

IX. Pr. Bibi'Handicap 1700 Harbuz 
(Ghinea); 1720 Xenofon (Olteanu), Ful- 
via (Radu C), Firav (Dinu Tr); 1740 
Harcov (Ciobanu Gh), Hrisov (Striji- 
niuc); 1760 Olteț II (Ștefănescu.}, PiamfU 
(Avram Gh).

^onosport
lingă faptul că are o poziție precară, 
mai joacă șl in deplasare cu Lyon, a- 
flată1 pe looul 8. Monaco și Rennes ocupă 
locurile 6 și 7 fiind despărțite doar do 
un singur punct. Aceeași situație se pre
zintă și în întîlnirea Strasb’ourg-Sochaux. 
In mod normal prima șansă rămîne de 
partea gazdelor.

0 La acest concurs puteți participa 
șl la .variantele cu „O’> rezultate. După 
cum am mai scris, toate variantele eu 
,,0” rezultate primesc premii în bani 
din fondul suplimentar alocat în acest 
scop. In plus, toate variantele participa 
șl ia tragerea din urnă a motocicletei 
care se atribuie variantelor cu „0” re
zultate.
• Nu uitați! Astăzi este ultima zi cina 

mai puteți depune buletinele la con
cursul Pronosport nr. 4. Toate agențiile 
din Capitală se înclild la ora 24, cu ex
cepția Agenției Centrale din Calea Vic
toriei nr. 9 care va fi deschisă toată 
noaptea pînă duminică Ia OTa 3 dimi
neața

Și dumneavoastră puteți obține pre
mii mari, depunînd cît mai multe va
riante la acest concurs.

PREMIILE PRONOEXPRES

In urma lucrărilor de omologare a 
concursului Pronoexpres nr. 3 din 21 ia
nuarie s-a stabilit:

253 000 lei report la categorii I
178.942 lei report la categoria II.
Categoria III: 3 variante a 23.741 lei 

flecare.

Analizînd rezultatele obținute în a- 
nul 1958, constatăm cu bucurie că 
sportul luptelor a făcut un salt cali
tativ important atît din punct de ve
dere al numărului de jjneri care-1 prac
tică, cît și din punctjgde vedere al re
zultatelor înregistrate în între

cerile interne și internaționale. De la 
o competiție la alta sportivii noștri au 
dovedit preocupare pentru însușirea cît 
mai multor procedee tehnice, au apă
rat cu cinste culorile Patriei. 
Prima reuniune internațională care 
a avut loc la Budapesta în lu
na mai, a constituit și prima verili- 
care a stadiului de pregătire a lup
tătorilor, iar rezultatele obținute au 
ifâsat să se întrevadă posibilitățile 
mai mari cu care pornim față de 
alți ani la campionatele mondiale. 
Așteptările noastre au fost întrecute. 
Pentru prima dată reprezentativa R. 
P. Romîne la lupte clasice a ocupat 
locul V din 22 națiuni participante, 
o performanță cu mult superioară ce
lei obținute la campionatele mondiale 
de la Karlsruhe din 1955, cînd ne-am 
clasat pe locul XII. Șirul victoriilor 
de prestigiu este apoi întregit cu lo
cul I la „Cupa Iugoslaviei", același 
loc la „Trofeul Orașelor țărilor Bal
canice", culminînd cu victoriile ca
tegorice asupra puternicelor repre
zentative ale Suediei și Finlandei. 
Toate acestea dovedesc din plin că 
în momentul de față, țara noastră se 
numără printre fruntașele acestui 
sport. Succesele înregistrate arată 
limpede că nivelul tehnic al sportivi 
lor noștri a crescut simțitor de la an 
la an. Așa se explică și faptul că 
foarte puțini din campionii R.P.R. pe 
anul 1957, au mat putut să-și menți
nă titlurile la campionatele republi
cane individuale de anul trecut. A- 
saltul a fost dat de elementele tinere 
care au ocupat locuri fruntașe chiar 
cu prilejul multor întîlniri internațio
nale, fără să mai amintim comporta
rea lor în campionatul republican pe 
echipe sau individual.

Șirtrf" succeselor mai poate fi con
tinuat. Avem însă intenția să arătăm 
aici și lipsurile care s-au manifestat 
de-a lungul unui an de activitate 
și a căror înlăturare poate aduce sa
tisfacții atît luptătorilor cît și spor-

Concursul republican 
de atletism în sală 

pentru juniori și junioare
Tineri atleți, juniori și junioare, din 

mai multe orașe ale țării participă 
astăzi și mîine la întrecerile din cadrul 
concursului republican • individual de 
sală pe anul 1959. Acest important 
concurs se desfășoară în sala Floreas- 
ca II din Capitală. Au dreptul să par
ticipe cei născuți în anul 1940 și mai 
tineri. Programul întrecerilor cuprinde 
următoarele probe: juniori: 50 m, 55 
m. g., lungime, înălțime, triplu (numai 
juniorii din categ. I), prăjină, greutate; 
junioare: 50 m, 40 m g, lungime, 
înălțime, greutate.

Vor fi alcătuite clasamente indivi
duale și un clasament pe echipe de 
asociații și cluburi sportive. Clasamen
tul general pe echipe se întocmește 
prin adiționarea punctelor obținute la 
toate cele patru categorii ale concursu
lui (juniori și junioare categ. 1 și a 
Il-a).

Concursul începe astăzi de Ia ora 15 
și mîriie de la ora 9.

Categoria IV: 20 variante a 4311 lei 
fiecare.

Categoria V: 283 variante a 457 lei fie 
care.

Categoria VI: 963 variante a 134 lei 
flecare.

Fond de premii: 800.065 lei.
Datorită noului sistem de repartizare 

a premiilor valoarea premiului de cat. 
V-a este de 457 Iei în loc de 304 lei, 
iar la categoria Vl-a de 134 lei în loc 
de 85 lei cît ar fi fost după vechiul 
sistem.

• In Capitală, pliata premiilor la con
cursul Pronoexpres nr. 3 din 31 Ianuarie 
re va face luni 2B Ianuarie cu începere 
de la ora 17 la agențiile proprii Loto 
Pronosport în razia cărora participanții 
și-au depus buletinele.

Programul concursului Pronosport nr. 3 
etapa din 1 februarie 1959

I. Napoli — Genoa (camp, italian).
n. Lanerossi — Florentina (carnp. 

Italian).
III. Triestina — Milan (camp, italian).
IV. Roma — Padova (camp, italian).
V. Bologna — Bari (camp, italian).
VI. Sampdorla — Lazio (camp. Ita

lian).
VII. Toulouse — Nice (Cupa Franței).
VIII. Ales — Nimes (Cupa Franței).
IX. Limoges — Angers (Cupa Fran- 

' țoi).
X. Bordeaux — Sochaux (Cupa Fran

ței).
XI. Stade Francais — St. Etienne (Cu

pa Franței).
XII. Toulon — Sedan (Cupa Franței). 

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- j 
uosport.

tului nostru în general. Ne-am pro
pus să ne oprim în special la lipsu
rile de ordin tehnic și tactic conside- 
rînd că ele s-au făcut simțite aproape 
la fiecare concurs, și chiar la compo- 
nenții lotului R.P.R.

Foarte mulți luptători au început 
să folosească procedee tehnice variate 
atît în lupta d'e sus cît și de la par
ter, fapt care a dus la dinamizarea 
întîlnirilor; o altă parte și-au însușit 
acțiuni și combinații noi, folosite pen
tru prima oară în țară și chiar peste 
hotare, cum este de pildă șurubul in
vers. începutul bun n-a fost însă ex
tins și trebuie să arătăm că majori
tatea antrenorilor au privit cu puțin 
simț de răspundere sarcinile încre
dințate. Ei s-au rezumat la o pregă
tire îngustă a sportivilor, fără pers
pective, urmărindu-se rezultatele ime
diate de la concurs la concurs, abă- 
tîndu-se de la obiectivele generale de 
pregătire stabilite la începutul anului. 
Această orientare greșită a dăunat nu 
numai unor echipe ci și. în general, 
progresului tehnic al luptelor. Sîn- 
tem pe deplin convinși că nu există 
azi antrenor care să nu știe că in 
momentul de față lupta de uzură, prin 
hărțuieli lipsite de procedee tehnice, 
este de mult depășită. Antrenorii tre
buie să știe că lupta este o îmbinare 
armonioasă a cunoștințelor tehnice cu 
folosirea calităților fîzice și morale. De 
asemenea, lupta pentru „un punct" nu 
mai poate fi menținută deoarece tine
retul a luat cu asalt pe luptătorii ru- 
tinați și îi obligă să primească ritmul 
dinamic impus de ei. A trecut vre
mea cînd luptătorii se puteau bizui 
în întreceri, indiferent de adversar, 
doar pe o singură acțiune. In nenu
mărate rînduri s-a aiătat că antre
norii se ocupă în insuficientă măsu
ră de pregătirea multilaterală a lup
tătorilor în cadrul cluburilor și a- 
sociațiilor sportive. Din această cau
ză, persistă încă la sportivii noștri 
lipsuri foarte vechi, uncie din ele 
chiar îngrijorătoare. Cu prilejul în 
tîlnirilor interne sau internaționale, 
sportivii noștri se Iasă- prinși cu ușu
rință de către adversari atît în lupta 
de sus cît și la parter. Ieșirea din 
priza adversarului necesită timp si 
aceasta dă impresie de pasivitate. De 
asemenea, aruncările peste spate și 
îndeosebi turul de cap, se execută de
fectuos. Chiar componenții lotului 
R. P. R. cînd execută această ac
țiune nu se răsucesc suficient și 
nu intră cu șoldul sub adversar pen
tru a-1 ridioa de pe saltea. Ei rătnîn 
față în față cu adversarul executînd 
acțiunea doar prin apucarea capului 
și împingerea laterală a acestuia. Tot 
din cauza nerăsucirii la executarea 
procedeului, adversarului i se creează 
posibilitatea să folosească drept con
tra procedeu, centura laterală. Efica
citatea turului de cap este incontes
tabilă și ceea ce este mai principal, 
este fără riscuri. Cel mai elocvent 
exemplu în această direcție ni-1 ofe
ră luptătorul Dumitru Tîrziu, care 
executînd corect acest procedeu teh
nic nu a fost învins timp de șase ani.

Deficiențe s-au semnalat și în 
executarea șurubului. Poziția de gar
dă a luptătorilor noștri este incorec
tă. Astfel că în momentul începerii 
acțiunii, sportivii noștri prind brațul 
adversarului din regiunea pumnului și 
în loc să se apropie cît mai mult de 
om ei se îndepărtează. In mod fi
resc procedeul nu reușește, iar cel 
ce l-a executat rămîne jos. Această 
greșală au comis-o la campionatele 
mondiale . luptătorii romîni I. Cernea 
și Gh. Dumitru.

O altă acțiune principală, dar care 
de asemenea se execută incorect, este 
centura. Majoritatea luptătorilor, cînd 
prind mijlocul adversarului, nu în
doaie în același timp și genunchii 
pentru ca la întinderea picioarelor să 
poată ridica partenerul de pe saltea și 
produeîndu-i în acest fel dezechilibru 
să plece înapoi în pod. Avînd genun
chii întinși în momentul prinderii, ad
versarul rămîne pe saltea și este 
foarte greu, ba chiar imposibil, să

AZI

in Capitală
Box. Sala Floreasca de la ora 19 : 

reuniunea închinată „Centenarului 
Unirii".

Tenis. Sala C.C.A. (calea Plevnei 
nr. 114) de la ora 9 și ora 15: con
curs de verificare a lotului republican.

Atletism. Sala Floreasca II, de la 
ora 15: concurs republican indivi
dual pentru juniori și junioare.

Patinaj. Patinoarul ,.23 August", 
orele 11—15: deschis pentru public. 

poată fi ridicat doar prin forța brațe
lor. O asemenea greșală a făcut N. 
Baciu la campionatele mondiale. Con
siderăm necesar să spunem cîteva 
cuvinte și despre pod, aeși nu este o 
acțiune tehnică. El se folosește însă 
cu succes atît în apărare cit și în 
atac. Din cauza lipsei unui antrena
ment special pentru întărirea podului, 
luptătorii noștri se feresc să execute 
acțiuni ca: centura din față, centura 
laterală, saltul etc., acțiuni care ne
cesită intrarea în pod. Cînd adversa
rul forțează intrarea în pod, spor
tivii noștri sînt dezorientați, se „pierd" 
și în loc să caute o poziție cît mai 
ușoară pentru a ieși din priza adver
sarului, intrînd sub el, se depărtea
ză de acesta lăstnd brațele întinse, 
mărindu-i adversarului posibilitatea de 
a învinge prin tuș. Găsindu-se în po
ziție de atac, luptătorii noștri nu 
știu să-și fixeze adversarul în pod. 
Ei apucă defectuos brațul, deasupra 
cotului, în loc să prindă antebrațul. 
Mulți dintre ei se urcă pe adversar 
cu toată greutatea corpului creîndu-și 
un echilibru instabil care dă posioi- 
litatea adversarului de a scăpa de 
pericolul tușului, ieșind în partea 
opusă. Incorectitudinea acțiunii i-a 
frustat pe luptătorii noștri V. Bularca 
și 1. Cernea de prețioase victorii prin 
tuș.

Una dintre cele mai cunoscute ac
țiuni ale sportivilor romîni pe care o 
folosesc pînă și începătorii, este cen
tura laterală din parter. De acest 
procedeu se face uz în toate compe
tițiile. Este adevărat că în concursu
rile interne acțiunea este destul de 
eficace din cauză că toți știu să o 
execute, dar nimeni nu știe să se 
apere. La concursurile internaționale 
însă situația se schimbă. Acțiunea 
nu dă rezultatele scontate dintr-a 
greșală care pare de minimă impor
tanță și pe care sportivii noștri • 
subapreciază, apucarea brațului.

Din punct de vedere tactic, ț n 
spune că s-a cam bătut pasul e 
loc. Puțini sînt antrenorii care s-au 
ocupat de această problemă deosebit 
de . importantă în pregătirea elevilor 
lor. Sînt foarte rare cazurile cînd pe 
lîngă celelalte calități, luptătorii se 
folosesc și de mișcări și combi
nații înșelătoare așa cum proce
dează D. Cuc. Eî începe acțiunea de 
centură din față și termină prin tur 
de cap. Luptătorii noștri nu-și observă 
cu atenție partenerii în direcția cali
tăților deosebite de care dispun aceș
tia (forță, viteză, mobilitate tehnică 
și tactică pe care o folosesc în loc să 
treacă primii la atac așa cum a pro
cedat Gh. Dumitru în meciul R.P.R.- 
Stiedia care deși se găsea în fața 
unui adversar redutabil, el a fost 
primul care a inițiat atacul obligîn-' 
du-1 pe luptătorul suedez să intre în 
apărare, asigurîndti-și astfel victoria) e» 
se lasă atacați ceea ce constituie de la 
început un dezavantaj. Foarte mult 
s-a vorbit și despre lupta la marginea 
saltelei. Cu toate acestea antrenorii și 
luptătorii continuă să neglijeze a ‘ă 
problemă. De obicei sportivii noș. c- 
fuză lupta la marginea saltelei, exe
cutînd acțiunile în afară în loc să 
stea ou spatele către centrul saltelei 
ca acțiunile să se termine înăuntru. De 
aci se desprinde concluzia că orien
tarea tactică în funcție de adversar 
este o condiție absolut necesară ori
cărui luptător, atît înainte de a intra 
pe saltea, cît și în timpul luptei.

Inlăturînd toate aceste deficiențe în 
antrenamentele din cadrul secțiilor 
respective, punînd accent pe înmulți
rea procedeelor tehnice și a executării 
corecte a acestora, sîntem siguri că 
luptele clasice vor face în anul aces
ta un progres și mai evident. Acest 
lucru este cu atît mai necesar cu 
cît am intrat în anul preolimpic, an 
în care luptătorii noștri — cu prile
jul diferitelor competiții internațio
nale — sînt chemați să confirme 
din nou clasa ridicată a luptelor din 
țara ’ noastră.

1. CORNEANU 
antrenor federal

MI1NE
In Capitală

Atletism. Sala Floteasca II, de la 
ora 9 : concurs republican individual 
pentru juniori și junioare.

Baschet. Sala Floreasca, campions 
tul categoriei A, de la ora 10: Ra- 
pid-Voința Oradea (fem.). Progresul- 
Alimentara Tg. Mureș (fem.). De la 
ora 16.30: C.S.U.-Constructoml (fem.), 
Rapid-Voința Iași (mase.) și C.C.A.- 
Metalul M.I.G. (mase.).

Tenis. Sala C.C.A. (Cal. Plevnei nr. 
114). de la ora 9 și 15: concurs de 
verificare a lotului republican.

Patinaj. Patinoarul ,,23 August", 
orele II—15 și 16—19; deschis pen
tru public.



Indemori adresate rugbiștilor romîni 
înaintea începerii sezonului internațional

182 recorduri ale sportivilor chinezi
In momentul de față, echipele noas

tre fruntașe și-au început pregătirile 
în vederea noului sezon, care se anunță 
deosebit de interesant, atit prin prisma 
întrecerilor pe plan intern (jocurile din 
cadrul campionatului sau cele ale Cu
pei R.P.R.) cît mai ales prin meciu
rile internaționale pe care le progra
mează. Este vorba de turneul jubiliar 
(cu prilejul împlinirii a 50 de ani de 
rugbi în Romînia), organizat Ia Bucu- 

tiva Italiei' la capătul unui meci al» rești între 20-27 septembrie și Ia care 
-arui rezultat nu oglindește, de fapt, 
raportul real de forțe de pe teren. 
Dar, mai presus de aceste rezultate în 
sine, trebuie menționat faptul că Ia 
alcătuirea echipei noastre reprezenta
tive, federația a trecut cu curaj la in
troducerea în lot a numeroase elemen
te tinere, cu frumoase perspective; că 
s-au avut în vedere mai puț.n rezulta
tele imediate și mai mult cristaliza
rea unei formații capabile să aducă 
de la meci la meci un suflu nou. să 
reprezinte cît mai bine rugbiul nos
tru în viitoarele întîlniri internaționale.

De asemenea trebuie amintite jocu
rile susținute în cursul anului 1958 
de diferite formații de club din țară 
noastră și care s-au încheiat cu tot 
atîtea victorii, unele chiar la scoruri 
mari, ca de exemplu: Partizan Bel
grad — C.F.R. Grivița Roșie 5—38, 
C.F.R. Grivița Roșie — Jedinstvo 
(Iugoslavia) 42—16, C.S.MS. Iași — 
A.S.Z. Gdansk 19—0, W.K.S. Lotnik— 
Diiiamo București 13—36, Dinamo 
București — W.K.S. Lotnik 56—10 etc.

Anul trecut, reprezentativa de rugbi 
a țării noastre a avut, după cum se 
știe, patru confruntări internaționale, 
încheiate cu un bilanț satisfăcător: 
două victorii, una la Licge (cu Spania 
14—12), alta la Bruxelles (9—0 cu 
R F. Germană), în turneul organizat 
cu prilejul Expoziției Universale; un 
meci nul la Brandenburg cu R. D. 
Germană (5—5) și o înfrîngere la li
mită (3—6) la Catania, cu reprezenta-

LA CONSTANȚA

Deși au obținut unele succese, 
jucătoarele noastre de tenis de masă

n-au corespuns așteptărilor
că dintre rezultatele 

feminine 
tenis de

sportive con- 
internațional. 
reprezentante 

prezentat sub

Indiscutabil 
înregistrate în întrecerile 
aie „internaționalelor" de 
masă de la Constanța, cele mai mari 
satisfacții ni le-au adus victoriile ob
ținute de cuplul nostru Mariana Ba- 
rasch-Maria- Alexandru asupra du
blului Eva Koczian-Olivia Mosoczi și 
de Mariana Barasch în fața lui Mo
soczi. Un frumos succes a fost, de
sigur, și cîștigarea titlului la dublu 
femei de Geta Pitică și Maria Biro. 
Primele două performanțe sînt deo
sebit de valoroase dacă ținem seama 
că ele au fost obținute de jucătoare 
tinere împotriva unor 
sacra te, cu prest igiu 
C-'ar dacă cele două

R.P. Ungare s-au 
posibilitățile lor, nu numai în aceste 
întîlniri, ci de-a lungul întregii com
petiții, victoriile sportivelor noastre 
sînt remarcabile. De asemenea, cu
plul Geta Pitică-Maria Biro merită 
o evidențiere specială pentru modul 
cum a știut să lupte. In rest victorii 
normale, avînd în vedere clasa scă
zută a adversarelor întîlnite: jucă
toarele suedeze, poloneze și din 
R.D.G. In fața unor adversare mai 
puternice decît acestea, cum sînt cele 
bulgare Ivanova și Boiadjeva, Maria 
Alexandru și Mariana Barasch au 
cîștigat uneori cu multă dificultate, 
sau au terminat chiar învinse. Au 
fost însă și cazuri cînd, de pildă, 
Maria Alexandru a avut toate șan
sele să dispună de Mosoczi, dar a- 
cest lucru nu s-a întâmplat pentru că 
jucătoarea noastră nu a luptat cu 
toată puterea, a acționat dezorga
nizat. In setul IV, — de pildă—du-pă 
ce cîștigase două seturi față de unul 
singur al maghiarei, Maria Alexandru 
conducea cu 9—5. Apoi scorul a 
devenit egal la 18. Tocmai în acest 
moment decisiv, cînd Maria Alexan
dru ar fi trebuit să arunce în luptă 
toate forțele sale, să se concentreze 
la maximum pentru a cîștiga setul, 
pentru că aceasta însemna și victoria 
în întregul meci, ea a jucat indolent, 
neatent și a pierdut cu extremă ușu
rință trei puncte la rînd. la o adver
sară care dădea vădite semne de 
oboseală. Situația s-a repetat și în 
ultimul set. Dair-—asemenea comportări 
a avut Maria Alexandru nu numai

Actualități șahiste
A FOST INAUGURAT UN CLUB DE 

ȘAH LA ROȘIORII DE VEDE
Iubitorii acestui sport din Roșiori 

au un club al lor. Sala de joc este 
dotată cu 10 mese de șah. In fața lor 
se adună zilnic numeroși jucători, 
susținînd partide, făcînd studii și an
trenamente. De remarcat amploarea 
pe care a luat-o acest sport în orașul 
Roșiorii de Vede care numără peste 
30 de șahiști de categoria ț și a 

si-au anunțat participarea echipe va
loroase de peste hotare, de întrece
rile din cadrai „Cupei Victoria**  (cu 
participarea selecționatelor R. D. Ger
mane, R. P. Polone și R. Cehoslovace) 
ca și de alte întîlniri perfectate sau 
în curs de perfectare, la nivelul echi
pelor de club. Deci, un program inter
național deosebit de atractiv, în vede
rea căruia pregătirile trebuie efectuate 
din timp și cu toată seriozitatea. Cu- 
noscînd valoarea echipelor noastre, 
putem nădăjdui că bilanțul acestor în
treceri internaționale va fi rodnic, mai 
ales dacă :

— jucătorii noștri vor înțelege ne
cesitatea de. a se. pregăti cu minuțiozi
tate și de a se apropia cît mai mult 
de jocul modern, care presupune pur
tarea necontenită a balonului (jocul 
„la mînă“) și care asigură, în același 
timp, și eficacitatea în acțiuni și spec
taculozitatea jocului;

— antrenorii, de ia care așteptăm 

în compania unor jucătoare bune, ci 
chiar și împotriva unora destul de 
slabe, ca lohansson, în întîlnirea cu 
Suedia. Maria Alexandru a avut difi
cultăți pînă a reușit să întreacă o 
jucătoare cu cîteva clase mai slabă. 
De altfel, în această partidă, cele 
două sportive au făcut puncte a- 
proape numai din greșelile reciproce.

Comparînd comportarea Măriei A- 
iexandru cu cea a lui Rethi se poate 
afirma tară teamă de a greși că în 
timp ce Rethi a fost revelația compe
tiției de la Constanța, Maria Ale
xandru a fost o deziluzie. Cauzele? 
Sînt multiple. In primul rînd îngîm- 
farea și supraestimarea posibilităților 
proprii. Maria Alexandru este, într- 
adevăr, pe merit campioană de juni
oare a Europei și a obținut și alte 
rezultate frumoase. Totuși, acest lu
cru nu o îndreptățește cu nimic să 
desconsidere îndrumările antrenorilor, 
să aibă în general o atitudine de „ve
detă". Ea trebuie să muncească in
tens pentru a-și ridica continuu nive
lul tehnic, pentru că ea participă a- 
cum în compania senioarelor, unde 
valoarea este cu mult mai mare de
cît la junioare. Promovarea în echipa 
țării trebuie să fie considerată de 
Maria Alexandru ca o cinste, ca un 
semn de încurajare, un stimulent în 
pregătirea ei viitoare. Or, compor
tarea ei generală din ultimul timp nu 
dovedește preocupare pentru pregă
tirea personală, care să justifice fap
tul că de șapte ani este membră a 
lotului republican, avînd asigurate cele 
mai bune condiții de antrenament și 
participarea la numeroase concursuri 
internaționale în țară și străinătate.

Mariana Barasch a avut momente- 
de joc foarte frumos, cu acțiuni va
riate, cu atacuri dezlănțuite și con
tinue de pe ambele părți. Astfel ea a 
învins fără drept de apel pe Mo- 
soezi și a fost factorul determinant 
în victoria la dublu, împotriva cuplu
lui Koczian—Mosoczi (finalist al 
campionatelor europene și nu cam
pion al Euronei. cum din eroare s-a 
anunțat). Avînd reale posibilități de 
progres, ea poate deveni o jucătoare 
valoroasă și constantă în performan
țe. La Constanța însă Mariana Ba
rasch a marcat si mari fluctuații de 
formă. In jocurile pe eebine a pier-

Il-a si aproape 80 de sportivi de ca
tegorii inferioare.

AL. C. POPESCU — coresp.
INTÎLN1REA LUGOJ—-DEVA

in sala de șah a Casei raionale de 
cultură din Lugoj, a avut loc me
ciul interorașe Lugoj—Deva. Gazdele 
au învins cu scorul de 8—2. La slîr- 
șitul acestei luni va avea loc la Deva 
revanșa întîlnirii

GH. iGNEA — coresp. 

mai mult, vor imprima fiecărui jucă
tor pecetea jocului ofensiv, bazat pe 
însușirea unor scheme tactice (în care 
imaginația jucătorilor să se dezvolte 
în mod creator). Totodată, ei trebuie 
să promoveze cu și mai mult curaj 
cadrele tinere;

— arbitrii se vor pregăti din timp 
și își vor reîmprospăta cunoștințele 
în materie de regulament pentru a co
respunde cît mai bine misiunii ior și 
pentru a dovedi mai mult disce-rnă- 
mînt în hotărîrile pe care le dictează. 
Cîtă dezamăgire nu creează în inimile 
spectatorilor și ale jucătorilor acei ar
bitri care, vrînd să repare o serie de 
greșeli comise, dau decizii în compen
sație, încurcînd de cele mai multe ori 
lucrurile, pierzînd jocul din mînă, cum 
se spune și, implicit, influențînd în 
mod negativ atmosfera de pe teren 
și din

Sînt 
care le 
ceputul 
vingerea că numai respectîndu-te vom 
fi în măsură să evoluăm la adevărata 
valoare a rugbiului nostru, să facem 
față cu suces tuturor confruntărilor in
ternaționale, indiferent de gradul lor 
de dificultate, să contribuim la ridi
carea 
biului

tribune.
numai cîteva îndemnuri pe 
socotim necesare, acum, la în- 
perioadei de pregătire, cu con-

Tînăra atletă chineză Kian 
recorduri in probele de sprint: 

necontenită a prestigiului rug-g {ost rodnjc 
nostru. țtivii din marea Chină Populară. Ei

MIHAIL NICULESCU 4stabilit acorduri aie țării,
Jdintre care 7 sînt superioare recordu- 

vicepreședinte a! Federației/rj]or mondiale oficiale. De notat că în
Romîne de Rugbi Y1957 sportivii chinezi stabiliseră 142 

■^recorduri ale țării.
I Un progres remarcabil a fost în- 
.registrat de către halterotiti, trăgă- 
'ttiri, parașutiști, cicliști, planoriști, 
înotători, fotbaliști, tenismani. Statis
ticile încheiate de federațiile sportive 
demonstrează că tot mai mulți tineri

Sportivii din R. P. Bulgaria au re- 
dut în fața lvanovei și Boiadjevei, importante succese în anul 1958.
iar apoi a cîștigat detașat la Moso-C&&> feminină de baschet a țării a 
czl, și în jocurile de simplu la lva-yeușit remarcabila performanță de a 
nova. Mariana Barasch a manitestatC deoeni campioana Europei, întrecînd 
unele din lipsurile semnalate la Maria . îormații ale U.R.S.S.,
Alexandru, ca supraaprecierea forțe-v Cehoslovaciei și Poloniei. Echipa Aba
tor sale, insuficientă putere de con- Idemik Sofia, participînd la Cupa cam- 
centrare. Mai mult chiar, Mariana \pionilor europeni de baschet, a ajuns 
Barasch va trebui să fie mai atentă/p-Lrl(-l -ln finaiă, cedind la limită valo- 
la conduita sa. I„ . . .. „ iroasei echipe sovietice S.K.V.O. Riga.Geta Pitica și Maria Biro au dove-C ... ,.. ., , , ,
dit multă dîrzenie și ele merită Ie J “ c,,cer,i primul loc 1(1 cea
licitări pentru locul I ocupat la du-(de a ^Vl/-a ediție a jocurilor balca- 
blu-femei. Ele nu au adus 'însă ele-/mec, adjudeeîndu-și 13 medalii de aur, 
mente noi în joc. Maria Biro s-a miș-^p de argint și 4 de bronz, și îmbună

tățind 10 recorduri ale țării.
Mari succese au înregistrai parașu- 

\tiștii, care au stabilit două noi recor- 
mondiale și au cucerit (prin

cat la fel de greoi ca și pînă acum, 
nu a învățat încă suficient să atace, 
să contraatace și nici returul d'in 
servici. Geta Pitică, deși are cali
tăți pentru un joc mai activ și știeCdurz 
să contraatace, continuă să fie preaS 
defensivă, are servicii ineficace. C

Dintre celeilalte jucătoare romînc J 
care au evoluat la Constanța, merităm 
o atenție pentru viitor tînăra și talen-^ 
tata Mariana Jandrescu.

Dacă la băieți avem cîteva ele
mente’tinere de perspectivă, la fete 
situația este destul de precară pentru 
moment. Maria Alexandru bate pasul 
pe loc de cîțiva ani, Mariana Barasch 
este inconstantă. Deci, în acea
stă direcție, — a creșterii de ca
dre tinere, și în special feminine — 
trebuie concentrate toate forțele. Pro
blema este, de altfel, nfai veche. < 
Există însă posibilități ca prin mă
suri corespunzătoare să-și găsească 
rezolvarea dorită.

j La Tirana au avut loc recent cam
/pionatele țării la haltere, la care au 
Cluat parte 34 de atleți. in cursul în-
/trecerilor au fost stabilite 12 noi re- 
Jcorduri
< După cum transmite Agenția Tele-
Jgrafică Albaneză,
\marcat de importante succese
Jtive. La campionatele de fotbal, atle- 
1 tism, volei, baschet, lupte, șah ale
Mării au luat parte peste 2600 sportivi. 

C. COMARNISCHI /La competițiile organizate în raioane-

ale tării

anu! 1958 a fost
spor-

Se încheie turul campionatului masculin 
la

Mîine se dispută a doua etapă 
returului campionatului feminin 
baschet din categoria A și ultima 
tapă a turului campionatului mascu
lin. întrecerea echipelor 
angrenează însă toate

Partidele Dinamo 
Dinamo Tg. Mureș 
București—Știința Cluj, 
teresante meciuri ale etapei, vor avea 
loc în cuplaj, vineri 30 ianuarie în 
sala Dinamo.

Dintre întîlnirile masculine care au 
Ioc mîine, se distinge în primul rînd. 
jocul " '..............~
tida 
este 
care 
să-l
Metalului, ca și schemele tactice pe 
care C.C.A. le va pune în aplicare — 
ca o repetiție înaintea meciului cu 
Honved Budapesta.

Dintre jocurile feminine, trebuie să

a 
de» 
e-

masculine nu 
echipele.

București— 
și Olimpia 
cele mai in-

Metalul M.I.G.—C.C.A. In par- 
de mîine 
interesant
apărarea campionilor

anihileze

scoatem în evidență partida C. S. 
Oradea—Voința Orașul Stalin, în care 
tînăra echipă din orașul de la poa
lele Tîmpei are ocazia să se reabili
teze după înfrîngerea suferită cu o 
săptămînă în urmă în fața Olimpiei 
București. Interesantă pare a fi și în
tîlnirea Progresul București—Alimen
tara Tg. Mureș. Și din întrecerea fe
minină este amîrrat un meci: C.S.Ș. 
Timișoara—C.C.A. care va avea loc 
la 4 februarie.

Iată programul meciurilor din Bucu
rești : duminică, sala Floreasca, de la 
ora 10: Rapid—Voința Oradea (f.), 
Progresul București—Alimentara Tg. 
Mureș (f.), de la ora 10,30: C.S.U. 
Buc.—Constructorul (f.), Rapid Buc.— 
Voința Iași (m.), C.C.A.—Metalul 
(m.). In țară se vor disputa urmă
toarele partide : Voința Tg. Mureș— 
Olimpia Buc. (f.), C.S. Oradea— 
Voința Orașul Stalin (L).

dintre aceste echipe, 
de urmărit felul în 

va reuși 
pe Novacek, pivotul

Iu-Kin a stabilit în anul 1958 valoroase 
11,9 sec. pe 100 m. și 24,8 sec. pe 200 m. 

sînt angrenați în practicarea diferitelor 
discipline. La ora actuală R. P. Chi
neză numără peste 100 milioane de 
oameni angrenați în activitatea spor
tivă de masă. In marile orașe și la 
sate au fost construite noi stad.oane 
și baze sportive. TiiKrii sportivi chi
nezi asaltează treptele măiestriei. Nu
mai în luna noiembrie a anului trecut 
81 de atleți au întrecut cea mai bună 
performanță a țării la maraton, iar 
Li Tun-iun a înregistrat excepționalul 
rezultat de 2 b 19 : 

Mari succese ale sportivilor bulgari

maestrul emerit al sportului Vodeni- 
cuirov) titlul suprem la săritura de la 
1000 m. cu aterizare la punct fix. Re
cent, cunoscutul maestru al sportului 
parașutist Kalîpciev a ameliorat sim
țitor recordurile mondiale la salt de 
la mare altitudine (ziua și noaptea), 
părăsind avionul la înălțimile de 13.7.38 
m. și respectiv 12.600 m. De aseme
nea, echipa parașutiștilor de la T.D.N A. 
a întrecut recordul. mondial la proba 
de salt nocturn în grup, sărind de la 
o înălțime de 10.500 m.

Victorii de prestigiu au adus na- 
triei cicliștii, boxerii, luptătorii, fot
baliștii, voleibaliștii, baschetb i'»’ ii, 
jucătorii de tenis de masă si alți spor
tivi 

Peste 33.000 participant la competițiile

de masă in R. P. Albania

le țării numărul celor angrenați la 
starturile difer telor probe a întrecut 
cifra de 33.000 oameni. Aceasta în
seamnă cu aproape 12.000 participant» 
mai mult decît în 1957.

In anul 1958, sportivii albanezi au 
îmbunătățit 89 recorduri republicane.

in momentul de față, în întreaga 
țară se desfășoară pregătirile in ve
derea celei de a H-a spartachiade re
publicane, cea mai mare > competiție 
internă a sportivilor albanezi.

Pr Km! coswisrs

E vorba 
tenis cu 
membrii 
întîlniri 
Cri stea,

de lews ai anulai
Sala Casei Centrale a Arriuie. din 

calea Plevnei 114 va găzdui cu înce
pere de azi, timp de patru zile, prime
le întreceri de tenis ale anului, 
de un interesant concurs de 
caracter de verificare pentru 
lotului republican. La aceste 
iau parte: Gheorghe Vizirii, 
Năstase, Bosch, Juhasz, Dancea, Geor
gescu, Mărmureanu, Burciu, Somogy, 
Basarab, Cruceanu, Hermina Brenner, 
Ecaterina Roșianu, Eleonora Roșianu, 
Julieta Namian, Livia Avram, Mina 
Ilina, Manana Ciogolea etc.

Primul lur va fi eliminatoriu, apoi 
părticipanții probei de simplu bărbați 
vor fi împărțiți în patru serii, iar fete
le în două serii. In cele șase serii se 
va juca sistem turneu. Meciurile ■ au 
loc in fiecare zi între orele 9—13 si 
15—20.



Campionatul mondial de baschet

La Londra au fost trase la sorți 
meciurile primului tur din cadrul 
competiției internaționale de tenis 
„Cupa Davis“. Echipa R.P. Romîne 
VA juca în compania formației Repu
blicii ’.r-ave Unite. Invingătoarea din- 
t;e rila va întîlni în turul doi echipa 
cîștigătoare din partida Irlanda— 
Noua Zeelandă (Ageirpres).

(prin telefon
— Pe păți

ORAȘUL STALIN 23 
'de lă trimisul nostru), 
ooaful amenajat pe stadionul de la 
poalele Tîmpei a început vineri dimi
neață tarneul final al campionatului 
categoriei B de hochei pe gheață pe 
anul 1959. La turneu participă echi
pele clasate pe primele două locuri 
în seriile desfășurate nu 
la Sighișoara și Odorhei. 
Steagul roșu Orașul Stalin, 
Sighișoara, Clubul sportiv
resc Rădăuți și Tîrnava Odorhei.

In prima partidă a turneului Stea
gul roșu Orașul Stalin a cîștigat fără 
eforturi în dauna formației Tîrnava 
Odorhei. Scorul: 15—0 (5—0, 5—0, 
5—0). Au marcat: Racoviță (5), 
Martonfi (2), Tiron (2), Gogeanu (2), 
Weisortel (2), Tudor 
arbitrat I. Florescu și 
Meciurile continuă.

de mult, 
Ele sînt: 
Nicovala 
muncito-

și Cărur.'tu. Au 
V. Vorniceanu.

A. ANTAL

In prima zi a turneului internațional de handbal în 7

upei Campionilor Europeni"

Di- 
con- 

ale

Dinamo București întîlnește Dukla Praga 
în cadrul „

Intensă activitate la handbal in 7

M. BEDROSIAN
corespondent

Vă prezentăm

Două din echipele participante 
la „Cupa Orașului București**

Săptămîna viitoare sala Floreasca 
din Capitală va găzdui o întrecere in
ternațională de handbal în 7 la care 
și-au anunțat participarea cîteva e- 

•chipe străine puternice. Turneul, dotat 
ou „Cupa Orașului București" cuprin
de în programul său, chiar în prima 
zi — 28 ianuarie — o interesantă în
tâlnire între formațiile masculine 
natno București și Dukla Praga, 
tînd pentru sferturile de finală 
„Cupei Campionilor Europeni".

Sarcina handbaliștilor de la Dina
mo este deosebit de grea în această 
partidă, Dukla Praga fiind deținătoa
rea „Cupei Campionilor Europeni . Dina, 
moviștii însă au făcut dovada că pot 
realiza jocuri de înaltă valoare teh
nică, care să le aducă satis
facția unor rezultate de prestigiu. 
Să nu uităm că în primul tur al „Cu
pei .Campionilor Europeni" Dinamo 
București a întrecut Partizan Bjelovar, 
campioana Iugoslaviei, la un scor ca
tegoric. Si fiindcă ne-am referit la de 
plasarea lui Dinamo în Iugoslavia, este 
bine să precizăm un fapt, aflat abia 
după întoarcerea dinamoviștilor: cel 
de al doilea joc pe care ei l-au dis- 

, put at acolo (Ia Bjelovar) și in care 
au fost învinși s-a desfășurat în con-

JOCURI VIU DISPUTATE LA PLO
EȘTI

La sfîrșiful săptămîrai trecute s-au 
jucat ultimele partide din cadrul fazei 
orășenești a campionatului republican 
de handbal în 7.
GRUPA 1 : Petrolul raf. 6—Rapid reg. 
Ploești 32—50 (14—22); Petrolul ral.

1 A—Prahova „I Mai“ 35—33 (14—14) ; 
GRUPA A II-A : Petrolul raf. 1 B— 
Geamuri Scăeni 40—25 (20—14) ; Pe
trolul raf. 3—Voința 49—18 (21—11) ; 
Petrolul Ploești—Petrolul raf. 1 B 
36—23 (16—12); Poiana Cînipir.a— 
Geamuri Scăeni 43—31 (22—13).

S-au calificat pentru etapa regională 
echipele: Petrolul raf. 3 Teleajen,
Prahova ,,1 Mai", Petrolul raf. 1. Ală
turi de aceste formații la etapa re
gională vor mai participa următoarele 
echipe din regiunea Ploești : Petrolul 
Ploești, Rapid, Poiana Cîmpina, Zefi
rul Pucioasa și Progresul sau C.F.R. 
Buzău.

• A doua ediție a Campio..ate'.o 
europene de tenis de masă va ave. 
loc la Belgrad între 3 si 10 aprili 
1960.

® Echipa de fotbal (tineret) a 1< 
P. Bulgaria și-a încheiat turr ' îi 
Indonezia. In ultimul meci fo ști 
bulgari au jucat la Djakarta cure 
prezentativa Indoneziei. Meciul a lua 
sfîrșit cu-un scor alb (0—0) și a fos 
urmărit de 50.000 spectatori. Din cel 
6 meciuri susținute în Indonezia fol 
baliștii bulgari au cîștigat 4 și a 
terminat 2 la egalitate. Turneul echi 
pei bulgare continuă în India.

• Campionatele europene de pati 
vor desfășura îritr 
Ia Davos. La acest 
anunțat participare 
țări. Pri'-tre acești 
Divin. Kram.nerov 
Giletti (Franța)

Fiecare întâlnire de hochei din R.F 
Germană abundă în brutalități. Ii 
timpul meciului dintre echipele Bai 
Nauheim și Lanzhut, trei jucători ai 
fost scoși cu targa de pe teren, ia 
la jocul Dusseldorf—Kreffeld hocheiș 
tii au stat nu mai puțin de 36 mi 
nute pe banca penalizărilor.

Toate acestea au făcut ca un zia 
vestberlinez să însereze următoare, 
notă alarmantă :

„Nori amenințători se adună dea 
supra hocheiului vestgerman. Mora 
vurile sălbatice au devenit ceva obiș 
nuit pe terenurile de gheață. Fiecari 
joc se soldează cu numeroase și gra 
ve accidente. S-ar putea deschide i 
clinică chirurgicală specială în car* 
să fie tratate rănile și fracturile ho 
cheiștilor".

Oare aceasta să fie soluția ? Nic 
de cum. „Umanizarea" hocheiului dit 
R.F. Germană nu se poate face în 
ființînd... clinici speciale de chirur 
gie. Ea este legată de putregaiul cari 
macină sportul din țările unde stă 
pîn este capitalul. Cît timp vor exis 
ta capitaliștii și patronii, sportivii voi 
fi forțați să-și rupă oasele și să si 
mutileze pe stadioane, pentru că sîn- 
gele lor se transformă în teancuri de 
bani care umplu safeuriile fără de fttne 
aile stăpînilor...

la handbal în 7
Printre echipele care vor lua parte 

la turneul internațional de handbal în 
7 ce se organizează W Capitală în cin
stea aniversării â 500 de ani de la în
temeierea orașului București se numără 
și formațiile (masculină și feminină) 
H. G. Copenhaga.

Echipa masculină H. G, Copenhaga 
a participat la sfîrșitul anului trecut 
la un mare turneu internațional des
fășurat în orașul Kiel (R. F. Ger
mană). Handbaliștii danezi au avut 
cu acest prilej o comportare dintre 
cele mai bune, reușind să învingă o 
serie de puternice formații și să se ca
lifice în finala turneului, unde au fost 
învinși, la capătul unui meci extrem 
de disputat, de echipa Holstein Kiel 
cu scorul de 11—9 (4—4). Vom sub
linia, în plus, amăruntul că gol-ge- 
terul acestui turneu a fost jucătorul 
danez Mogens Nielsen, care este de 
nenumărate ori internațional. Printre 
ceilalți jucători ai echipei H. G. Co
penhaga se numără: Knud Sorensen 
și Ulrik Anderssen socotiți ca cei mai 
buni jucători de handbal în 7 din Da
nemarca. Componența echipei H. G. 
Copenhaga ne rezervă și o surpriză, 
în sensul că vom vedea evoluînd în 
sala Floreasca și pe unul din cunoș- 
cuții... fotbaliști danezi: Knud Lund
berg I

Formația feminină H. G. Copenhaga 
este campioana Danemarcei, fiind con
siderată de multă vreme ca cea mai 

dițiuni neobișnuite, in aer liber, pe 
zăpadă și a constituit mai mult o de
monstrație făcută în fața publicului 
din Bjelovar care nu avusese posibili
tatea să-i vadă juctnd in prima partidă 
disputată la Zagreb.

Revenind la jocul cu Dttkla Praga 
și Ia dificila sarcină pe care Dinamo 
București o are în această partidă, să 
vă prezentăm pe viitorii adversari ai 
dinamoviștilor. Dukla Praga este cam
pioana R. Cehoslovace la handbal în 
7, sport care cunoaște — de altfel — 
o largă răspîndire în țara prietenă. 
De fapt, Dukla Praga constituie sche
letul pe care se alcătuiește de cîțiva 
ani echipa reprezentativă a R. Ce- cat și numele arbitrului austriac de- 
hosiovace, care la ultimul campionat 
mondial, disputat anul trecut în R.D. 
Germană, s-a clasat pe locul secund 
nefiind învinsă decît în jocul final de 
formația Suediei, cîștigătoarea titlu
lui de campioană mondială.

La ultimul joc disputat de echipa re
prezentativă a R. Cehoslovace, la 11 
ianuarie la Kiel cu R. F. Germană, 
pe care a învins-o cu 20—16 (13—9), 
de la Dukla Praga au fost selecțio
nați nu mai puțin de 7 jucători: 
Nikl și Vycha (portari), Trojan, Kd
nig, Herman, Havlik și Rada (jucători

FAZA REGIONALA LA TIMIȘOARA
Rezultatele înregistrate au fost ur

mătoarele : FEMININ: Știința Timi
șoara—C.S. Școlar 5—5 (2—2) — re
zultatul constituie o surpriză. Tînăra 
echipă a elevelor a jucat foarte bine 
și a meritat acest scor de egalitate; 
Constructorul Timișoara—U.T.T. lO—O'ite demult". 
(3—0) : C.S. Școlar—U.T.T. 6—Oj Exclamația, de admirație la adresa
(3—0) ; Știința—Industria Linii 9—sportivilor negri și recunoașterea ma- 
(2—0): MASCULIN: Tehnometal Ti-’’ ■ ■■ ....
misoaiM—C F.R. "" 
(ds); $ . . >
(11—6); Victoria limbolia—Olimpia A C.I.O. nu știe că într-o serie de state 
Reșița 16—12 (8—7) — meci amical. / americane ca Luisiana, Alabama, Ar-

Ga urmare a acestor rezultate, în J kansas, Georgia, sportul este guver- 
clasamentul competiției feminine pe pri-( nat de legile odioase ale segregației 
mul loc se află Știința Timișoara cu) iar atleții de culoare — cărora acum 
5 puncte, urmată de echipa C.S. Șco- N le aduce osanale — nu au dreptul să 
Iar tot cu 5 puncte, dar cu un gol-5se întâlnească pe terenul de sport cu 
averaj mai slab. La băieți pe primelek atleții albi ? Oare numele de Little 
două locuri sînt Știința Timișoara (4/Rock nu spune nimic președintelui 
puncte) și Tehnometal Timișoara (410.1.0.? Fără îndoială că da! Dar — 
puncte). /susține el — sportul n-are nimic de-a

ANDREi WARTENFELD \face cu... politica 1 Deși știe oricine 
corespondent /că faptele inadmisibile ce se petrec

.: . ' ----- ---- ---------  - »

(11-6);
Reșița 16

rilor lor merite sună cam ciudat în
■C F.R. Timișoara 17—16\ gura unui „yankeu sută la sută" ca 
Șt ința—G.S. Școlar 22—14i Avery Brundage. Oare președintele

completă echipă feminină de handbal 
în 7 din această țară. Dintre jucătoa
rele care fac parte din echipa H. G. 
Copenhaga vom remarca în primul 
rînd pe „vechea" internațională (a 
îmbrăcat de 39 ori tricolul naționalei 
Danemarcei!) Else Birkennosse. Alături 
de ea, echipa H. G. Copenhaga mai 
numără în rîndurile ei și alte interna
ționale cum ar fi Anne Disc Cornelius- 
sen, Kristen Nielson, Elsa Ludwigssen.

Spasski și Taimanov conduc 
în campionatul de șah al U.R.S.S.
• Puternica revenire a lui Bronstein • Keres și Tal 
spectaculoase • Petrosian este bolnav • Tineretul 

hotărtre

După un start slab și-au revenit la 
valoarea normală Bronstein, Keres și 
campionul U.R.S.S. Mihail Tal. Cîș- 
tigînd două partide consecutiv Bron
stein a urcat de pe locul 12 pe locul 
3 în clasament. Keres a învins într-o 
manieră clasică pe Polugaevski și 
Nejmetd’inov, .iar Tal a cîștigat în- 
tr-un stil strălucit (cu nelipsite sa
crificii de piese) partida împotriva lui 
Krogius.

O oarecare perturbație în desfășu
rarea campionatului a provocat-o îm
bolnăvirea lui Petrosian, care a tre
buit să-și amîne partidele din rundele 
a 6-a, a 7-a și a 8-a. Colegiul de ar
bitri a hotărît ca în caz că Petro
sian nu se va restabili în cel mai 
scurt timp, el să fie considerat retras 
din campionat. Absența sa ar fi de
sigur o pierdere pentru turneu, dar 
să sperăm că Petrosian va putea să 
ia loc în timp util la masa de joc.

Printre suprizele plăcute ale cam
pionatului consemnăm excelenta com
portare a tinerilor debutanți în finală. 
Lutikov, Vasiukov, Iuhtman au făcut 
„zile grele" marilor maeștri și se pare 
că și în continuare sînt puși pe „fap
te mari". Jocul lor excelent constituie 
o nouă dovadă a uriașei rezerve de 
cadre de care dispune șahul sovietic.

Iată rezultatele tehnice: runda a 
8-a : Gheller—Gufeld %—*/ 2, Keres— 
Averbach %—!/2, Lutikov—Nejmetdi- 
nov 1—0, Polugaevski — Bronstein 
0—1, Iuhtman—Vasiukov 1—0, Tai
manov—Gurghenidze 1—0, Holmov— 
Furman 1—0, Krogius—Nikitin '/2—’/2, 
Korcinoi—Spasski într. (—-j-), Tal— 
Petrosian amînată. întrerupte: Spas
ski—Nikitin 1—0, Tal—Krogius 1—0, 
Keres— Nejmetdinov 1—0, Gurghe
nidze—Holmov 0—1, Gufeld—Polu
gaevski >/2—‘/2 (runda a 7-a), Gu
feld—Iuhtman 1/2 (runda a 6-a). 

--,A. 3 1—2.
Taimanov 5% p-, 3.

4—6. Lutikov (1),

Finala celui de al 26-lea campionat 
de șah al U.R.S.S. se apropie de ju
mătate. Pînă acum întrecerea e do
minată de tînărul mare maestru din 
Leningrad, Boris Spasski, care a ară
tat o formă excelentă, instalîndu-se în 
fruntea clasamentului. In primele opt 
runde Spasski a reușit să cîștige pa
tru partide avînd șanse reale să „în
scrie" al 5-lea punct, în întîlnirea cu 
Korcinoi pe care a întrerupt-o în a- 
vantaj. Excelent joacă’ și Mark Tai
manov. Cei doi șahiști au obținut pri
mul premiu din numeroasele pe care 
le oferă campionatul, cucerind cupa 
acordată de Palatul Pionierilor din 
Tbilisi pentru cel mai bun rezultat în 
primele 5 runde (3'/2 p-)- 

de cîmp). Ei au jucat excelent, în spe
cial portarul Vycha care a uimit spec
tatorii prin siguranța și spectaculozi
tatea intervențiilor sale. Din cele 20 
de puncte înscrise de echipa R. Ce
hoslovace în acest meci jucătorii de la 
Dukla Praga au realizat 10: Trojan 
(4). Kdnig (2), Rada (2), Herman și 
Havlik cîte unul.

De altfel acești jucători au făcut par
te și din selecționata orașului Praga 
care a participat în ultimul timp Ia 
o serie de turnee internaționale, cuce
rind numeroase victorii

Ieri, Comisia Tehnică a Federației 
Internaționale de Handbal a comuni- 

semnat să conducă această partidă, 
care va avea loc miercuri 28 ianuarie 
la ora 20,00, în cadrul primei etape a 
„Cupei Orașului București". Jocul va 
fi arbitrat de Alfred Schwab, care a 
mai condus jocuri în țara noastră în 
anul 1957.

cele

performanțe

președintelui 
de ia Chi- 

Amatoare din

„STR1GATUL DE GROAZA AL LUI
BRUNDAGE.»"

...așa a caracterizat ziarul parizian 
„TEquipe" expunerea 
C.I.O. făcută la ședința 
cago a Uniunii Atletice 
S.U.A.

„Fără senzaționalele 
ale minunaților noștri atleți de cu
loare — a spus Brundage — n-am 
fi nici măcar o putere de mina a 
doua în lumea sportului. Ne-atn bă
gat în cap că sîntem prima țară 
sportivă din lume. Am fost, dar foar-

SANTIAGO DE CHILE 22 „(Ager- 
pres). — In turneul final al campio
natului mondial de baschet, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
84—55 (26—29) selecționata Porto 
Rico. In prima repriză formația so
vietică a întâmpinat o dîrză rezis
tență din partea jucătorilor din Porto 
Rico, care au condus la un moment 
dat cu 16—3 și au reușit să termine 
în avantaj la pauză (29—26). In par
tea a doua a întâlnirii. cînd antre
norul sovietic a folosit pe Torban și 
Kruminș. echipa din Porto Rico a ju
cat numai în apărare. Jocul s-a se
dus astfel la o demonstrație a echi
pei sovietice, care a cîștigat la o di
ferență categorică. Cei mai buni 
lizatori ai echipei U.R.S.S. au 
Valdmamis (16), Muzneiks (16), 
ban (14) și Korneev (14).

In cel de al doilea meci al 
echipa R. P. Bulgaria a fost pe punc-

rea- 
fost 

Tor-

au obținut victorii 
se afirmă cu

feld—Iuhtman
Clasamentul după 8 runde:

Spasski (1),
Bronstein 5 p., 4—6. Lutikov 
Tai (1), Holmov 4* 1 */, p., 7—12. Kor-

Averbach, Vasiu- 
. ’ ‘ ‘ 13—15.
Gufeld, Krogius 3'/2 p„

cinoi (1), Gheller,
kov, Furman, Iuhtman 4 p., 
Keres (1), C..................
16. Petrdsian (3) 3 p„ 17—18.' 
tin, Polugaevski 2'9 p., 19—20. 
metdinov, Gtirghenidze 2 p.

în sportul din S.U.A., 
mai elementare legi f.î—L i------: -----ii -i. *
a imperialiștilor americani. Dar 
ședințele Brundage preferă să

sfidînd
ale umanității 

sînt tocmai rezultatul politicii nefaste - .- ----- .... r-v . pr(;_
închi-

dă (complice) 
discursuri 1
MORAVURI SĂLBATICE PE TERENU
RILE DE HOCHEI ALE R. F. GERMANE

Hocheiul pe gheață capătă în 
R.F.G. un caracter tot mai periculos. 
Aceasta este întrutotul pe placul con
ducătorilor sportivi din R.F.G., care 
doresc să imite cît mai fidel pe men
torii lor de peste ocean.

Recent a fost intentat un proces 
împotriva jucătorului Otfo Schneid- 
berger din Bad Tolz, care în timpul 
meciului cu echipa Fussen și-a lovit 
cu atîta sălbăticie unul din adver
sari, încît acesta a trebuit să fie 
transportat de urgență și în stare 
gravă la spital. Puțin mai tîrziu 
Schneidberger i-a provocat o fractu
ră de coapsă hocheistului Arnold din 
Mannheim și l-a rănit la cap pe fos
tul său coechipier, Eichler. 

toil de a produce o mare surpriză ît 
fața echipei S.U.A., deținătoarea titlu 
lui mondial și olimpic. Depășiți îi 
viteză, jucătorii americani au fost do 
minați în prima repriză care s-a ter 
minat cu scorni de 27—26 în favoare, 
echipei bulgare. După cum transmiți 
corespondentul agenției „France Preș 
se“, jucătorii bulgari, foarte agili îi 
conducerea balonului au reușit coșur 
admirabile, culegînd aplauzele unu 
public entuziast. îndeosebi Vikto 
Radev a făcut lucruri uimitoare, li 
repriza a doua americanii introdu1 
în echipă pe negrul Mc. Donald, da 
echipa bulgară continuă să domine ș 
conduce la un moment dat cu 39- 
35. Jocul este din ce în ce mai dîrz 
remarcîndu-se din echipa bulgară Ata 
nasov și din cea americană Welsh 
La un moment dat americanii preia» 
conducerea cu 49—46 însă bulgarii e 
galează și numai în ultimele minuti 
de joc echipa S.U.A. reușește să rea 
lizeze cîteva puncte consecutiv și s; 
cîștige cu scorul final de 63—58.

In turneul de consolare de la Val 
paraiso. Uruguay a învins Argentin; 
cu 51—48, iar Filipine a cîștigat ît 
fața R.A.U. cu 66—64.

In continuarea campionatului s-at 
mal desfășurat următoarele partide 
Ohiile—Porto Rico 83—71 și Brazilia 
Taivan 94—76.

Pentru locurile 8—13 R.A.U. a dis 
pus de Canada cu 71—69 iar Urugua; 
de Mexic cu 54—47.

Premiul „Cristofor Columb' 
a fost inmînat

Iui Vladimir Ku|
— ja
a avui lo 
atlet sovie

Leningrad (Agerpres). 
drul unei ceremonii care 
la Leningrad, renumitul 
tic Vladimir Kuț a ’primit premiul o 
ferit de orașul italian Genova — , 
machetă a unui yaht din malahit ci 
pînze de aur. Acest premiu, institui 
în memoria lui Cristofor Columb, 
tost oferit lui Kuț cel mai bun spor 
tiv al lumii în 1957. După cum s< 
știe în 1957 cu prilejul unui concur 
atletic disputat la Roma, Vladimi 
Kuț a stabilit un nou record mondia 
în proba de 5000 m cu timpul d 
13,35,0.

naj artistic se 
1 și 8 februarie 
întreceri și-au 
concurenti din 8 
se află Karel 
(Cehoslovacia), 
Schneldorfer (R.F.G.), Felsinger <Al 
stria) și alți patinatori cunoscuți.


