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Cultura Fizica și Sport din R. P. RomînaOrcan al Uniunii de

Salut fierbinte
Congresului al XXl-lea 

al gloriosului 
Partid Comunist 

al Uniunii Sovietice !

Marile perspective
LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XXI-Iea AL P.C.U.S.

Dezbaterile din ziua de 28 ianuarie

ale sportului sovietic

noastre, să dea formă

In aceste zile, privirile între
gii lumi sînt ațintite spre 

Moscova. In Marele Palat 
al Kremlinului se desfășoară lu
crările de importanță istorică epo
cală ale celui de ai XXl-lea Con
gres al P.C.U.S.

Mințile cele mai luminate s-au 
adunat în sfatul suprem al glorio
sului partid al comuniștilor să 
dezbată o problemă arzătoare a 
zilelor 
idealului de secole al omenirii, în
făptuirea societății comuniste. Iar 
noi avem fericirea să trăim în a- 
ceastâ epocă de mărețe transfor- 
m-ri, să vedem cum prezentul și 

>ru! se apropie și se conto
pesc, să fim martorii Congresu
lui constructorilor comtini&mului. 
Sub ochii noștri un vis minunat se 
transformă în realitate...

Congresul al XXl-lea al P.C.U.S. 
găsește poporul sovietic într-un 
nemaiîntîlnit avînt creator, in
tr-un marș biruitor spre culmi. 
In scurta perioadă care a trecut 
de la al XX-lea Congres al 
P.C.U.S., Uniunea Sovietică a fă
cut progrese excepționale în toa
te domeniile de activitate. Iar 
materialele care se dezbat acum 
Ja istorica tribună a Kremlinului 
deschid noi perspective și mai ui
mitoare.

Comunismul a devenit astăzi un 
țel concret și apropiat. Dar comu
nismul presupune nu numai un u- 
riaș potențial industrial, nu numai 
o dezvoltare vertiginoasă a tutu
ror domeniilor economiei națio
nale, nu numai miliarde de kilo- 
vati produși de puternice hidro- 

t «le». Comunismul reprezintă 
<i .zOtrivă înflorirea fără prece
dent a culturii socialiste, crește
rea tezaurului intelectual al socie
tății, dezvoltarea armonioasă a 
omului nou, a omului aocietă’ii 
comuniste.

lată de ce în viața sportivilor 
sovietici cel de al XXl-lea Con
gres se înscrie ca un eveniment 
de o covîrșitoare însemnătate. Te- 
zele Raportului tovarășului Hruș
ciov nrevăd următoarele :

„IN PERIOADA ANILOR 
1965... VA FI ASIGURATA 
VOLTAREA IN CONTINUARE A 
CULTURII FIZICE, SPORTULUI 
Șl TURISMULUI".

In acest fel se consemnează 
perspectivele minunate ce se des
chid în fața mișcării sportive. Nu-i 
întimplător că acest scurt paragraf a 
fost inclus în capitolul V al Teze
lor, cel care tratează problemele e- 
ducației comuniste, învățămîntului, 
dezvoltării științei și culturii. In 
felul acesta partidul subliniază o- 
dată în plus că sportul și cultura 
fizică sînt chemate să slujească 
cauzei construirii comunismului.

Planul de șapte ani asigură o 
amploare excepțională dezvoltării 
culturii fizice, 
deauna graiul 
mai elocvent, 
1965 numărul 
tutui va fi dublu In U.R.S.S., iar 
numărul asociațiilor sportive va 
atinge 230.000. Aceasta înseamnă 
că în anul 1965 peste 40.000.000 
de oameni sovietici vor fi angre
nați în practicarea regulată a 
sportului. Un mare pas înainte 
vor face sportivii sovietici pe dru
mul ridicării măiestriei lor spor
tive. In cursul planului de șapte 
ani vor fi pregătiți peste 18.000.000 
sportivi clasificați și 31—32.000
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maeștri ai sportului, 
cursul anului 1959 i 
sportive din U.R.S.S. 
jat să dea mișcării de 
zică un nou eșalon de 
ștri ai sportului.

Creșterea măiestriei
ț«e de masă va permite un ayînt 
nemaiîntîlnit al performanțelor. In 
cursul acestor ani vom asista la 
o serie de recorduri și rezultate 
ale sportivilor sovietici, care altă
dată ar fi părut de 
teziej.

Ziarul „Sovietski 
eră în numărul său 
rie 1959 două pagini perspective
lor pe care le are sportul de per
formanță din U.R.S.S. Dublul 
campion olimpic și recordman mon
dial Vladimir Kuț arată că rezul
tate în jurul a 13:15,0, pe 5000 m 
și 28:20,0 pe 10.000 m vor Ii pro
babil atinse de cei mai buni fon- 
diști sovietici.
„Este devreme încă — scrie 
Kuț — să se vorbească despre 
plafon al performanțelor. Să 
amintim cită vîlvă s-a făcut 
jurul primului rezultat sub 14 
mite pe 5000 m 
Gundec Hăgg - 
vremuri 
cut 13 ani și talentatul fondist 
cehoslovac Emil Zatopek a dove
dit că se poate alerga mai repede. 
Și după aceea a început asaltul 
victorios al alergătorilor europeni 
asupra distanțelor lungi“.

Campionul olimpic Anatolii 
Bogdanov consideră că trăgătorii 
sovietici se pot apropia și mai 
mult de 600 puncte în clasica 
probă de pistol viteză,

,,Nu mai e departe vremea cînd 
rizultatul maxim va fi atins și în 
această probă. Astăzi cea mai 
bună performanță numără 592 
puncte, deși cu puțin timp înainte 
un rezultat de 585 p. părea uimi
tor. Firește, ultimele 8 puncte 
sînt cele mai grele. Dar să nu 
uităm că Evghenii Cerkasov a 
reușit într-o manșă 298 din 3001“

„Cred că pentru a învinge la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Squaw Valley — arată campionul 
lumii la patinaj viteză Olcg Gon- 
cearenko — trebuie să parcurgi 
(în condițiile patinoarelor de șes) 
5000 m. în jurul a 8 minute, iar 
10.000 m cam în 17:10,0. Pentru 
competițiile anilor viitori nici a- 
ceste performanțe nu se vor mai ---- c-i nn tlj.
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arăta satisfăcătoare. Sâ 
tăm că pentru a învinge 
buie să te oprești pe loc, 
pui în față planurile cele 
drăznețe și să le duci la 
nire“.

Am înfățișat doar cîteva din 
îndrăznețele planuri pe care si 
le-au pus în față sportivii sovie
tici și pe care le vor duce cu si
guranță la bun sfîrșit. Căci așa 
ne-au obișnuit de mulți ani oame
nii sovietici. In neobosita lor ac
tivitate, în munca 
care o desfășoară 
patriei, fantasticul 
te, iar realitatea de 
în urmă ceea ce altădată părea 
fantastic.

Toate acestea sînt posibile în 
lumea socialismului. Pentru că for
țele socialismului sînt puternice 
și cresc pe zi ce trece. Așa cum 
spunea tovarășul N. S. Hrușciov 
la tribuna Congresului al XXl-lea 
„LOR LE APARȚINE VIITORUL".
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entuziastă pe 
pentru binele 
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zi lasă

Tovarășul N. S. Hrușciao, prim-secretar al C.C. al P.CdJ^S. și președintei» Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., prezentind raportul la Congresul al XXl-lea al P.CJJ.S. (TELEFOTO AGERPRES)

MOSCOVA 28 (Agerpres).— TASS 
-transmite:

După o pauză de două ore Con
gresul al XXl-lea al P.C.U.S. și-a re
luat lucrările. In ședința de seară au 
continuat dezbaterile pe marginea ra
portului prezentat de N. S. Hrușciov 
„Cu privire la cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965“.

La dezbateri a luat cuvîntul Niko
lai Bcliaev, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Kazahstan. 
In cuvîntarea sa, Nikolai Beliaev a 
subliniat că în îndeplinirea planului 
septenal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. un rol de seamă 
revine Kazahstanului. Republica Ka- 
zahă, a spus el, a devenit o regiune 
cu o industrie și o agricultură pu
ternic dezvoltate.

Beliaev a citat date caracteristice 
dezvoltării Kazahstanului în ultimii 
ani. El a relevat că Kazahstanul, care 
în prezent ocupă al doilea loc (după 
Federația Rusă) în producția de ce- 
reale-marfă, deține un loc de frunte 
în U.R.S.S. în producția de zinc, 
plumb, cupru și alte produse indus
triale.

Planul septenal, a spus în conti
nuare Beliaev, ține seama de inte
resele tuturor republicilor Uniunii 
Sovietice. Dezvoltarea rapidă a in
dustriei Kazahstanului se caracteri
zează prin următoarele date: se pre
vede să se construiască în republică 
în următorii 7 ani, 240 de întreprin
deri industriale și centrale electrice; 
se prevede o dezvoltare rapidă a si
derurgiei și metalurgiei neferoase, in
dustriei energetice, producției de ma
teriale de construcție, industriei car
bonifere și chim ce. Metalurgia nefe
roasă va cunoaște o mare dezvoltare, 
producția ei globală dublîndu-se în 
decursul septenalului.

Andrei K'rilenko, delegat al regiu
nii Sverdlovsk, Ural, a arătat că în 
ceea ce privește industria regiunii, 
perioada de după Congresul al >0<-lea 
s-a caracterizat prin însemnate 
schimbări calitative și printr-un mare 
progres tehnic.

In cursul dezbaterii de către între
gul popor a tezelor raportului cu pri
vire la planul dezvoltării economiei 
naționale, a spus A. Kirilenko, oame
nii muncii au făcut numeroase pro
puneri valoroase, de care, după pă
rerea sa, Comitetul de Stat al Pla
nificării ar trebui să țină seama. Ast
fel, există posibilitatea de a produce 

cu 2.000.000 tone mai multă fontă 
decît s-a planificat. Prin lărgirea 
uzinelor existente și folosirea energiei 
electrice ieftine, poate fi mărită con
siderabil și producția de aluminiu și 
cupru.

Vorbitorul a subliniat că la înde
plinirea planului septenal va contri
bui uriașul entuziasm cu care mun
citorii, colhoznicii și intelectualitatea 
din regiune au primit acest vast 
program de construire desfășurată a 
comunismului.

In continuare a luat cuvîntul PaL 
miro Togliatti, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist Italian. 
Palmiro Togliatti a transmis delega- 
ților la congres un fierbinte salut 
frățesc din partea celor peste 2.000.000 
de comuniști și de membri ai Uni
unii Tineretului Comunist din Italia 
care, așa cum a subliniat el, urmă
resc cu un sentiment de profundă 
dragoste și recunoștință succesele ob
ținute în dezvoltarea Uniunii Sovie
tice, felul în care țara sovietică spri
jină cauza democrației și păcii.

Togliatti a făcut o scurtă caracte
rizare a situației interne din Italia, 
arătînd că în ultimul timp reacțiu- 
nea _ se pregătește să pornească o o- 
fensivă împotriva libertăților demo
cratice din țară.

Vorbind apoi despre planul septe
nal de dezvoltare a U.R.S.S., To
gliatti a spus: Acest plan deschide 
nu numai în fața voastră, ci și în 
fața clasei muncitoare din întreaga 
lume, și în fața întregii omeniri, 
grandioase și strălucite perspective. 
Voi cuceriți odată cu Cosmosul, a 
subliniat el, inimile și mințile întregii 
omeniri.

Voi lansați vechiului imperialism o 
nouă chemare la întrecere și voi 
veți fi învingătorii, datorită eforturi
lor voastre, eforturilor mișcării co
muniste și muncitorești, eforturilor 
marii Republici Populare Chineze și 
ale celorlalte țări de democrație 
populară, ale căror popoare își con
struiesc o viață nouă.

In continuare Togliatti a subliniat 
că unitatea de acțiune a clasei mun
citoare și a forțelor democratice est® 
o condiție necesară pentru a pune 
stavilă forțelor fascismului și reac- 
țiuniî.

Togliatti' a relevat însemnătatea 
uriașă pe care o au pentru întreaga 
mișcare comunistă internațională ho- 
tărîrile celui de-al XX-lea Congres 
al P.C.U.S. si principiile proclamate 
în anul 1957 în Declarația de la

1Ă

Moscova a partidelor comuniste’ și 
muncitorești.

Togliatti a urat succes celui de-al 
XXl-lea Congres al P.C.U.S. și po
poarelor Uniunii Sovietice. Noi știm; 
a spus el, că voi veți obține noi vie-i 
torii și noi vom face totul pentru ca 
în lupta pentru pace și socialism cla-, 
sa muncitoare a Italiei să aducă o 
contribuție cît mai însemnată. Marele 
Partid Comunist al Uniunii Sovietice, 
a declarat el, reprezintă pentru noi 
toți un model de credință nestrămu-, 
tată față de principiile marxism-lcai- 
nismului.

A luat apoi cuvîntul Jacques Du- 
clos, secretar al C.C. al Partidului 
Comunist Francez, care a transmis 
delegaților la Congres salutul Par
tidului Comunist Francez și al Comi
tetului său Central, al clasei mun-: 
citoare și al maselor de oameni ai 
muncii din Franța. El a subliniat 
că Congresul al XXl-lea al P.C.U.S. 
se desfășoară în condițiile unor însu- 
flețitoaie victorii.

Jacques Duclos a relevat succesele 
țării sovietice în domeniul științei și 
tehnicii. Lansînd cu succes spre 
Soare planeta artificială, a declarat 
el, oamenii sovietici au tradus în 
viață visul de veacuri al omenirii; 
demonstrînd clar întregii lumi forța 
creatoare a socialismului.

Raportul de forțe în lume, a de
clarat Duclos, s-a schimbat în fa
voarea sistemului socialist. Puternica 
țară sovietică împreună cu China 
populară și cu celelalte țări ale la
gărului socialist reprezintă acum «ț 
forță gigantică.

In continuare, vorbitorul a prezent 
tat în mod amănunțit situația actuală 
din Franța, dificultățile prin care trea 
oamenii muncii francezi în condițiile 
măsurilor anti-democratice luate în 
țară. Duclos a vorbit despre activi
tatea Partidului Comunist Francez 
subliniind că acesta este credincios 
principiilor marxism-leninismului.

Asistînd la minunatul dv. Congres, 
a spus Duclos în continuare, sîntesn 
pătrunși de o și mai mare încredere 
în victoria măreței noastre cauze, no 
mîndrim că sîntem comuniști, luptă
tori pentru comunism — speranța și 
viitorul întregii omeniri.

Au mai luat cuvîntul Aleksei 
Hvorostuhin și Aleksei Larionov, 
primi-secretari de comitete regionale 
ale P.C.U.S.

Astăzi. 29 ianuarie, la orele 10 di
mineața, Congresul al XXl-lea al 
P.C.U.S. își va relua lucrările.



I. M. D.—o adevărată „uzină'î de materiale sportive 
pentru tineretul studios

Se apropie întrecerea de iarnă
a. alpiniștilor

1 rAm trecut de multe ori pe lîngă 
'două grupuri de clădiri destul de o- 
bișnuite — una aflată pe calea Ra- 
hovei, alta pe strada ,11 Iunie 

fără să bănuim că în aceste clă
diri se desfășoară.® muncă extrem 
de interesantă: aid,-„în numeroasele 
secții ale I.M.D. (întreprinderea de 
Materiale Didactice), se produce a- 
proape tot ce ține de procesul de ta- 
vățămînt, ca parte materială. De la 
simpla eprubetă pentru . analizele chi
mice și pînă la mulajele complexu
lui organism omenesc, totul se face 
cu multă migală, cu desăvîrșită artă. 
Tot aici, de cîtva timp, se dezvoltă 
într-un ritm vertiginos și producția 
de materiale sportive pentru școlile 
de toate gradele.

DE LA UNUL LA 33 DE PRODUSE 
IN NUMAI DOI ANI!..,

Intîiul nostru „pas“ la I.M.D. l-am 
făcut în secția de tîmplărie, ai că
rei maiștri lucrau de zor la verifica
rea primului stoc de trambuline elas
tice pentru gimnastică produse în 
întreprindere. Intr-un colț al secției, 
pe una din trambulinele nou-nouțe, tî- 
nărul Bela Csavossy, de la secția 
aparate sport — și în același timp 
student în anul III la I.C.F. (secția 
fără frecvență) — dădea o mină de 
ajutor, încercînd elasticitatea lemnu
lui de frasin al trambulinei și... po= 
sibilitățile proprii, prin sărituri din 
ce în ce mai înalte.

Numai aflîndu-te în mijlocul har
nicilor muncitori de aici îți poți da 

'țseama cu cîtă dragoste și pricepere 
se muncește, cîtă ingeniozitate și ini
țiativă dovedește colectivul I.M.D. 
Maistrul Ștefan Durnea a avut grijă 
să ne explice pe larg procesul de 
producție al fiecărui articol din sec

ția sa, să ne arate cu mîndrie stivele 
de bănci de gimnastică, plutele de 
înot, barele paralele în inima cărora 
pătrund vinele de oțel arc, spalierele, 
stîlpii pentru săritura în înălțime și 
multe altele, . printre care suplele și 
„pretențioasele" ștachete confecționa
te numai din brad de rezonanță, di
ficile ca execuție, dar care au fost 
lucrate cu atîta măiestrie. Am po
posit apoi în secțiile strungărie și 
montaj electric, parcurgînd întreaga 
filieră pe care o efectuează produ
sul proiectat de serviciul tehnic și 
apoi programat în lucru de serviciul 
producție. Ne-am convins pe deplin 
de amploarea activității secțiilor vi
zitate. Nu știam că aici se lucrează 
atît de intens, pentru toate școlile și 
institutele de învățămînt din țară 
Mirarea de pe fețele noastre a putut 
fi „citită" și de inginerul Micu înso
țitorul nostru. Și el a sintetizat foar
te bine, în cîteva cuvinte, progresul 
și perspectivele întreprinderii.

— La 8 noiembrie 1956 s-a dat în 
lucru primul material sportiv și anu
me un balansoar; la 13 ianuarie 
1957 a intrat în producție cel de al 
doilea produs: redresorul folosit în 
gimnastica medicală. Astăzi produ- 

m nu mai puțin de 33 articole!

ACOLO UNDE PRIND VIATA 
PROIECTELE...

Am încheiat vizita noastră, acolo 
unde poate ar fi trebuit s-o începem : 
la secția de proiectări a serviciului 
tehnic. Atmosferă de muncă febrilă, 
creatoare, pasionată. Planșe întinse 
pretutindeni, vrafuri de hîrtii de calc 
pe care mîini pricepute au așternut, 
după ore și zile de calcule, schițele 
care vor da viață noilor produse. Pe 
biroul inginerului Micu, teancul de

desene pentru execuția de noi proto
tipuri așteaptă să fie cercetate, a- 
probate de Ministerul Invățămîntului 
și Culturii ca apoi să intre în proce
sul de execuție. Ultimele noutăți, pa
noul și suportul pentru baschet și 
porticul de gimnastică cu anexe — 
articole sportive mai complexe ca 
structură — ne dovedeau frumosul 
salt calitativ pe care l-a făcut I.MD. 
într-un timp relativ scurt. Arestară 
le vor urma alte produse ca plasa 
de volei, coșul de baschet, bVrstartul, 
cutia pentru săritura cu prăjina, stîl
pii susținători ai ștachetei etc., pro
duse care tind să satisfacă toate ce
rințele sportive ale tineretului studios.

Materialele sportive confecționate la I.M.D. sini apreciate de tineretul stu
dios din întreaga țară.

Da un aparat de asemenea calitate'și săritura este parcă mai reușită... 
(Foto T. Roibu)

Lq Poiana Stalin

Concursuri dc schi, bob, sanie și schele Ion

După cum se ștW, alpiniștii noștri 
participă în fiecare an la o competi
ție care are două etape: prima se dis
pută vara și constă în escaladarea unui 
traseu anumit, iar a doua are loc 
iarna și constă din parcurgerea unui 
circuit, aflat de cele mai multe ori în 
munții Retezat. La fel a fost și anul 
trecut, cînd — în vară — cei mai buni 
alpiniști (maeștri ai sportului, sportivi 
de categoria I și invitați) s-au în
trecut pe trasee de stîncă, urmînd ca 
anul acesta, în februarie, în Retezat să 
se dispute etapa a 11-a, de iarnă, a în
trecerii lor. Clasamentul dună prima e- 
tapă se prezintă astfel: locul I—VI 
C.C.A., Dinamo, I.T.B., Metalul M.I.G., 

Voința, Torpedo 560 p.; locul VI 
Steaua Roșie Sibiu 555,50 p. Prin tc 
talizarea punctajului obținut astă var 
cu cel pe care-1 vor realiza în februa 
rie, se va face departajarea echipele 
care — după cum se vede din clasa 
inent — acum sînt foarte apropiate.

La etapa de iarnă a alpiniștilor lrun 
tași vor lua parțe cele șapte echipe d 
mai sus. Ele se vor întrece pe un tra 
seu între cabanele Pietrile — Gur 
Zlata — Buta — Baleia — Pietrik 
Traseul trece prin munții Țarcul, Re 
tezătiil Mic, Retezatul Mare, Osie 
și măsoară circa 300 km. Perioada d 
disputare : 22 februarie — 14 martie

Interesant de remarcat că de dat. 
aceasta, alături de cei de mai sus, iș 
vor încerca puterile și .sportivi cu < 
calificare medie, care se întrec în ca 
drul etapei a Ii-a a „Alpiniadei R.P.R.' 
(prima etapă a avut loc tot asti 
vară). La această etapă sau înscrii 
aceleași echipe care au luat parte ș 
la prima, adică: Locomotiva Griviț; 
Roșie, Metalul M.I.G. 11 (ambele pi 
locul 1-11 cu 370 p.), Caraimamil Buș 
teni (locul Ill cu 369 p.), Sparta: 
București (locul IV cu 359 p.), Betomi 
Bicaz (locul V cu 346,40 p.). In paran 
teze am trecut locurile ocupate de a 
ceste echipe la etapa de vară și pune 
tajul cu care pornește fiecare în aces 
concurs. Traseul alpiniadei (care si 
va disputa între 22 februarie și 3 mar 
tie) se întinde între cibrnc e P'etrile 
Buta-Pietrile.

După cum am lost informați, în în 
trecerea alpiniștilor fruntași plecările 
se vor da concomitent de la cele patri 
cabane. Tragerea la sorți va avea lo< 
în Capitală în ziua de 2 februarie or; 
17, în calea Moșilor nr. 82.

In vederea acestei importante între 
ceri, alpiniștii noștri au început pre 
gătirile. Dificultatea și lungimea tra 
seului le vor cere — fără îndoială — 
să facă dovada unui antrenameii' ')« 
orientat și bine pus Ia punct.

Gheorghe Viziru și Hermina BrenneH 
învingători în concursul de verificare 

a lotului republican c'e tenis
deș^simplu masculin a cori
de verificare a lotului re
de tenis a opus pe cei mai 

jucători la ora actuală: 
Gheorghe Viziru și 

Năstase. Ultimul, mai

Finala 
cursului 
publican 
în formă 
campionul țării 
Constantin Năstase. Ultimul, 
ales, depășindu-și complexul de in
ferioritate de care era stăpînit pînă 
acum îrs fața lui Gh. Viziru, l-a su
pus pe acesta la grele încercări. 
Atacînd tot timpul, Năstase nu a 
dat o clipă de răgaz adversarului și 
colegului său, fiind la lin pas de 
victorie. In setul decisiv, Năstase a 
condus cu 5—3 și 40—0, avînd apoi 
și de două ori avantaj, deci cu totul 
5 meciboluri. El a făcut greșeala 
însă de a nu mai continua acțiunile 
ofensive, . limitîndu-se la un joc de

0 nouă competiție de tenis:
CUPA DE IARNĂ 4

Abia a luat sfîrșit concursul de ve
rificare a lotului republican de tenis și 
iată că astăzi se dă startul unei alte 
întreceri. De data aceasta este vorba 
de prima competiție oficială de tenis 
din 1959: „Cupa de iarnă".

Intîlnirile se vor desfășura între 29 
ianuarie și 1 februarie. Din rîndurile 
participanților notăm numele campio
nilor R.P.R. Gheorghe Viziru și Her
mina Brenner, sau ale altor jucători 
fruntași ca Năstase, Cristea, Juhasz, 
Bosch, Georgescu, Marin Viziru, Bur- 
cescu, Julieta Namian, Lia Doboșiu, E- 
leonora Roșianu, Livia Avram etc.

Meciurile vor avea loc numai la pro
bele de simplu bărbați și simplu femei. 
Jocurile se dispută sistem eliminatoriu 
în tururile I și II la băieți și turul I 
la femei In turul II la simplu mascu
lin vor juca învingătorii primelor 8 
meciuri (din turul I) între ei, și de a- 
semene'a cei 8 învinși între ei. Apoi, 
după epuizarea întîlnirilor din turui 
II, cei 16 concurenți vor fi împărțiți în 
4 grupe a cîte 4 jucători. La fete, după 
terminarea meciurilor din turul I, ju
cătoarele vor fi împărțite ta 2 grupe a 
dte 4 jucătoare, adică învingătoarele 
din turul I într-o grupă, jajînyinsele 
în altă grupă.

Jocurile au loc în fiecare zi între 
orele 9—14 și 17—22 în sala C.C.A. 
(calea Plevnei 114).

esipectativă. Profitînd de această 
tactică greșită, Gh. Vizirii a tr c.ut 
el în atac și prin acțiuni bn: gîn- 
dite și holărîte a reușit, r.u fără 
emoții (a avut și el 5 meciboîuri), 
să termine învingător cu 3—6, 6—1, 
7—5. In general, mecul a plăcut, 
oferind schimburi spectaculo-se de 
mingi, dueluri scurte dar r-p’de cu 
numeroase stopuri, cont^astopiir.», 
volettr, într-un cuvînt cu s heme tac
tice multe și variate. Ambii jucători 
s-au arătat însă deficitari la lovitu
rile de servici.

Intîlnirea finală de simplu feminin 
dintre Hermina Brenner, campioana 
R.P.R., și Julieta Nrmian a prilejuit 
și ea o partidă mai b mă ca nivel 
tehnic decît celelalte meciuri. Vic
torioasă a ieșit Hermina Bremer cu. 
C—3, 6—4. Ea a doved't o mobili
tate mai mare, mai multă intuit e și 
maturitate, precum și o bună orien
tare tact’tă. Julieta Nam'an s-a 
prezentat și ea mai bine pregătită 
decît la ultimele meciuri, d r con
tinuă să joace prea rețiir t și uni
form.

Iată alte rezultate tehnice mal 
importante: simplu bărbați, sferturi 
de finală : Juhasz—Bosch 8—6, 6—3 ; 
semifinale : Năstase—Cristea 0—6, 
6—3, 7—5; < Viziru—Juh?sz
6—3, 5—7, 6—2.

• După o întrerupere ,de trei ani, 
se reiau întrecerile de bob. Tempera
tura scăzută înregistrată în ultimele 

j săptămîni a permis amenajarea pir- 
tiei de la Poiana Stalin într-un ritm 
foarte rapid. După toate probabilită-' 
țile, primele antrenamente se vor 
desfășura în cursul zilei de mîine, 
urmînd ca săptămîna viitoare să se 
dispute întrecerile dm cadrul Cu
pei F.R. Schi-Bob și campionatele 
R.P.R.

La aceste campionate așteptate cu 
multă nerăbdare de iubitorii acestui 
sport al vitezei și curajului, vor par
ticipa echipajele de două și patru 
persoane de la C.C.A., Voința Bucu
rești, Locomotiva București, Carpați 
Sinaia, Voința Sinaia, Progresul Si
naia ș. a.

© Paralel cu desfășurarea Cupei 
F.R.S.B. vor avea loc, tot pe pîrtia 
de la Poiana Stalin, și întrecerile de 
sanie și scheleton, care se reiau după 
o întrerupere de 10 ani. Concursurile 
de sanie și scheleton, care sînt foar
te dezvoltate. în R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R. Cehoslovacă, Elveția, Au- j 
stria etc. și pentru care sînt organi- , , .
zate și campionate europene, consti- I , box, trinta sau 
tuie un bun mijloc de depistare a e- 
lemcnto'or dotate, viitoarele cadre de 
boberi. La concursul republican 
sanie și scheleton, organizat 
F.R.S.B. vor lua part' echipaje din 
regiunea Stalin și regiunea Ploești.

© A'te importante manifeștVii care 
vor îi g-rd''i;e la s î ș:t 1 acostai săp
tămîni de Poiana Stalin sînt între
cerile de schi organizate de comisia 
de schi a regiunii Stalin, dotate cu 
„Cupa Poiana Stalin". La acest con
curs au fost invitate selecționatele 
regiunilor Baia Mare, Suceava, Cluj, 
Ploești, Hunedoara, Regiunea Auto
nomă Maghiară, precum și selecțio
nata orașului București.

t

I

de 
de

Aceste echi-

pe (alcătuite din cîte 20 de schiori) 
își vor disputa — alături de repre
zentanții regiunii Stalin — probele 
de coborîre (fetele pe Suu'nar și bă
ieții pe plrtia Lupului), slalom spe
cial (în Kanfzer). fond 15 km, 4x10 
km (băieții) și 5 km și 3x3 km (fe
tele). Aceste întreceri sînt cele mai 
importante dintre cele desfășurate 
pînă acum în sezonul actual.

© Cîteva amănunte dspre Cupa 
Tineretului, concurs internațional care

se va desfășura în zilele de 6 (slalo 
mul special), 7 (slalom uriaș) și I 
februarie (coborîre), la Poiana Stalin 
Pînă acum și-au anunțat participare; 
echipele R.D. Germane (două forma 
ții), R.P. Bulgaria, R.P. Polonă ș 
R.P. Ungară. R.P.R. va participa c't 
două echipe și cu o selecționată a re 
giunii Stalin. Vor fi alcătuite clasa 
mente individuale și pe echipe (ce 
mai buni trei din fiecare reprezen 
tativă).

„Reiache" prelungit

O dată cu venirea iernii tristețea se 
așterne în sufletele sportivilor din Ro
și rii de Vede ■— 
respondentul nostru 
Popescu. ~ 
căderea zăpezii, ei trebuie să-și ia ră
mas bun de la un meci de șah sau de 
tenis de masă. De asemenea, nici vor
bă nu mai poate fi 
de un antrenament

ne i formează c* 
voluntar, Al. C.

E și normal: o dată cu

I pte. Cauzele ?
Cinci din cele șapte WK I
săli ale cluburilor ft-M
cultural-sportive1 din ----
oraș și-au închis
ușile. La C.F.R. un lacăt cît toate zi
lele „păzește" clubul de... sportivi; la 
Învățămînt păianjenii și-au țesut pîn- 

acum, 
dehl— 
dispo-

ze la intrare, iar la Progresul, 
în sezonul nunților .r.u se face 
— ca sportivii să turbure buna 
ție a nuntașilor...

Ce părere au tovarășii în 
Așteptăm primăvara sau... 
mare ?

Nepăsare...

„Reziste n f ă“

cauză. 
postul

Membrii consiliului asociației spor
tive „Chimistul" Baia Mare au desco
perit de curînd un excepțional material 
lemnos care rezistă la toate intempe
riile, la ploaie, zăpadă îngheț etc. Dir 
acest material s-a construit o cursă 
cu obstacole G.M.A. care a fost mon
tată — încă din toamnă — pe sta

dionul „23 August 
__  (Jin localitate. 

■ eFttrl___________ Dursa cu obstacole
® I ■ jL“ pjn stă 5' a.’i in îngro-

H jgj. JJjJl pată î.i zăpadă,. Și.
—W Parc;l pentru a-i

încerca... dur, bilita- 
tea, proprietarii —• 

ne scrie corespondentul nostru Vasile 
Barbu — nici gînd nu au s o pună 
la adăpost. Pentru că noi nu cunoaș
tem încă „excepționalul" material din 
care a fost construită cursa cu ob
stacole, ne îndoim că la primăvară 
sportivii din Baia Mare își vor mai 
putea trece normele G.M.A. folosind 
respectiva sursă cu obstacole.

AJutorh,.
...dovedește de multă vreme consiliul 

asociației sportive Voința din Iași față 
de cea mai frumoasă sală de sport din 
oraș pe care o administrează. Cînd 
plouă — ne informează corespondentul 
nostru A. Scăunaș — spectatorii își 
deschid umbrelele. Motivul ? In unele 
părți ale sălii acoperișul este stricat. 
„Decorul" sălii este in aceste zile „în
frumusețat" cu lighene, hlrdaie, căl
dări și alte asemenea vase, în care se 
adună apa ce se scurge prin acoperi
șul spart. Cit va mai dura această si
tuație nu știm. Presupunem însă că to
varășii Mathias și Goidștein sînt „in- 
cintați" de acest aspect „pitoresc" al 
sălii și de aceea nu se grăbesc să ia 
vreo măsură pentru repararea strică- 
piunilor acoperișului.*

Să ne recomandăm : stntem aparatele 
de gimnastică ale școlii medii din 
Huedin. Să nu vă surprindă faptul că 
avem grai. Ni l-a dat amărăciunea și..- 
zăpada care ne-a trecut peste cap. De 
o lună de zile stăm și degerăm în 
curtea școlii și tare ne e teamă că de 
aici ne va veni... sfîrșiftll. Sîniem noi 
tari, plămădite dintr-un material deo
sebit dar pînă la urmă... Și să vă 
mai spunem ceva: există o expresie, 
șugubeață: „Capra sare-n piatră, pia- 
tra-n patru crapă". Tare ne temem 
însă că din nepăsarea conducerii școlii 
o să ne crape nouă... pielea pînă la 
urmă. De aceea noi: paralelele, bîrna, 
caful cu mînere și... capra ne-am a- 
dresat corespondentului Al. Momete să 
intervină la redacție să ne vină în a-*



Spartachiada de iarnă a tineretuluh BOgHt prOgraiD international de pOTO
La 1 februarie se încheie faza pe asociație 

a întrecerilor de schi și patinaj
pe asocia- 
și patinaj 
tineretului.

Duminică se încheie faza 
ție a întrecerilor de schi 
din cadrul Spartachiadei 
Pentru cele mai multe asociații spor
tive din țara noastră, data de 1 fe
bruarie reprezintă încheierea unei ac-

eurs în cadrul căruia 
de tineri. Din rîndul 
evidențiat o serie de .
tate (Mircea Meila, Tiberiu Brebenaru, 
Ștefan Meszaroș, loan Mitu, Alexan
dru Grizea, Ștefan Ardeleanu)

s-au întrecut 30 
acestora s-au 
elemente talen-

o permanentă pregătire, prin care să 
fie stimulați și încurajați. Tinerii care 
au participat la Spartachiada de iar
nă a tineretului nu trebuie să se li
miteze la concursurile de pînă acum. 
Asociațiile sportive vor trebui să asi
gure permanentizarea antrenamentelor 
și concursurilor tinzînd ca fiecare 
participant la Spartachiada să devină 
un practicant al schiului și pati
najului.

Cupa sporiui popular" 
la orapui sialln

G scurtă vizită la sediul federației 
’ de popice ne-a prilejuit însemnări îm- 
’ bucurătoare în legătură cu viitoarea 

I’ activitate a jucătorilor și jucătoarelor 
noastre de popice. „Anul 1959 — ne 
spunea tov. Ladislau Szocs, secretarul 
general al federației —se anunță foar
te bogat pentru popicarii noștri, care 
și-au creat un bine meritat prestigiu 
pe arena internațională. încă de pe 
acum biroul federal a luat o serie de 
măsuri pentru buna desfășurare a pre
gătirilor loturilor noastre republicane 
in vederea întilnirilor internaționale".

Intr-adevăr, popicarii noștri ’au de 
trecut examene1 serioase în acest an. 
Ei vor avea de înfruntat la 12 apri
lie la București reprezentativele mas
culine și feminine ale R. D. Germane, 
cîștigătoare ale Cupei Europei și cam
pioane europene feroviare. La 26 iulie

reprezentativele noastre masculine și 
feminine vor întîlni tot la București e- 
chipele naționale ale R. P. Ungare.

Punctul culminant al programului 
internațional din acest an îl vor con- 
st’tui campionatele mondiale care se 
vor desfășura între 22 și 27 septem
brie pe arena cu 10 piste din Bautzen 
(R.D.G.).

In afară de întîlnirile inter-țări au 
fost contractate în acest an și o serie 
de meciuri inter-cluburi. Astfel, în zi
lele de 14—15 februarie va avea loc 
în București întîlnirea dintre echipa 
Recolta și formația maghiară Ferenc- 
văros. Oaspeții vor mai evolua la 
Orașul Stalin, Timișoara și probabil la 
Tg. Mureș. In luna aprilie Motor-Jena 
(R.D.G.) va răspunde vizitei făcute 
anul trecut de Petrolul PIoești, susți- 
nînd cîteva meciuri în țara noastră.

Timpul favorabil practicării schiului trebuie folosit din plin pentru angrena
rea a cit mai multor tineri spre practicarea acestui sport. In fotografie, un ■ 
aspect de la o întrecere de fond din cadrul Spartachiadei tineretului.

tivitățî intense, rodnice, datorită că
reia s-a reușit angrenarea a mii și 
mii de tineri în practicarea acestor 
frumoase sporturi. Marea majoritate 
a asociațiilor s-au îngrijit din vreme 
de procurarea echipamentului și ma
ternelor necesare, au făcut apel la 
adrele de instructori voluntari și 

antrenori și folosind din plin condițiile 
prielnice din ultima lună au trecut la 
organ zarea întrecerilor, care s-au bu-’ 
curat de o participare masivă.

Dacă în privința probelor de fond 
asociațiile sportive au avut experiența 
anilor trccuți, pentru întrecerile de 
slalom, incluse pentru prima dată 
în Spartachiada tineretului, s-au ivit 
probleme noi, care au impus organi
zatorilor un plus de cunoștințe, de a- 
tenție, de rîvnă. 
cer le alpine nu 
fiind 
care 
cest 
Iii le 
au înțeles necesitatea organizării pro
belor alpine și au procedat la iniție
rea unor concursuri care s-au bucurat 
de un deplin succes. Așa a făcut 
Școala sportivă de elevi din Reșița, 
care a organizat la Setnenic un con-

Precum se știe, între- 
sînt obligatorii, ele 
doar în centrele în 
geografice permit

organizate
condițiile

lucru. In unele localități, consi-
U.C.F.S. si asociațiile sportive

a-

au ațătat reale calități și perspective 
de dezvoltare.

In alte localități însă, asociațiile 
sportive s-au mărginit la organizarea 
centrelor de inițiere, la asigurarea 
condițiilor de pregătire, dar nu au 
trecut la desfășurarea concursurilor din 
cadrul Spartachiadei. Firește angre
narea cît mai multor tineri în prac
ticarea schiului și patinajului este un 
lucru frumos, dar și mai util ar fi 
fost dacă aceștia s-ar fi întrecut pînă 
acum în faza pe asociație. Timpul 
nu este trecut. In cursul acestei săp- 
tămîni mai pot fi organizate con
cursuri care să desemneze pe viitorii 
participant la fazele următoare 
Spartachiadei. Nu trebuie să 
că cei mai buni se vor califica : 
fazele raionale și de regiune I 
bruarie — 1 martie), și apoi | 
finalele Spartachiadei, care se 
desfășura la 15 martie.

Un alt important aspect al - întrece
rilor de schi și patinaj din cadrul 
Spartachiadei tineretului este asigura
rea 
nu 
ale 
fie 
numeroase, prin care să li se asigure

La Orașul Stalin au început pregăti- 
e în vederea organizării cupei 

„Sportul popular" la handbal în 7, 
competiție deschisă echipelor de juniori 
și junioare. Prima etapă a acestei în
treceri va avea loc la 1 februarie, 
jocurile desfășurîndu-se simultan în 
două săli: sala Tractorul și sala Șc. 
medii nr. 7. Concurși: siî.T.cșie un in
teres deosebit, fapt ilustrat de numărul 
mare de echipe. înscrise : 16 .de juniori 
și 8 de junioare. Printre formațiile în
scrise se remarcă la băieți Dinamo, 
Aripile C.l'.R., Speranța, Politehnica, 
Recolta Hălchiu, Olimpia. Tractorul, 
Luceafărul, iar la fete Tractorul, Re
colta Hălchiu, Șc. prof. Săcele, Șc. 
medie nr. 1, Șc. medie nr. 2.

De sublim;.t faptul că la întrecere 
nu vor ii admise echipele în compo
nența cărora intră elevi care nu au 
note de trecere pe primul trimestru al 
anului școlar. Această măsură se a- 
plică și echipelor asociațiilor sportive 
care au în rîndurile lor elevi sau e- 
leve. GEORGE MAZGaREANU

corespondent

I

ale 
uităm 
pentru 
(1 fe- 
peniru 
: vor

continuității activității celor care 
s-au calificat în fazele superioare 
concursului. Aceștia vor trebui să 
angrenați în concursuri cît mai

A fost alcătuit programul 
categoriei

3ERIA I
ciaPA I (15.111.):

București—Cetatea Bucur Bucu-Rapid
rești, Metalul M.I.G. II Buc.—Petrolul 
Pitești, Dinamo Miliția Buc.—S.NJV1. 
Constanța, Știința 
București, Știința 
rena București,

ETAPA A
Cetatea Bucur

rești, C.S.U. București—Știința Agro
nom. Buc., S.N.M. Constanța—Știința 
Arhitect. Buc., Petrolul Pitești—Dinamo 
Militia Buc., Rapid Buc.—Metalul 
M.I.G. II Buc.

ETAPA A III-A (5.IV):
Metalul M.I.G. II Buc.—Cetatea 

Bucur Buc., Dinamo Miliția Buc.— 
Rapid București, Știința Arhitect. Buc. 
— Petrolul Pitești, Știința Agronom. 
Buc.—S.N.M. Constanta, Sirena Bucu
rești—C.S.U. București.

Arhit. Buc.—C.S.U.
Agronom. Buc.—Si

II-A (29.III):
Buc.—Sirena Bucu-

I? Ia rugiși
ETAPA A IV-A (12.IV.):

Cetatea Bucur Buc.—C.S.U. Bucu
rești, S.N.M., Constanța—Sirena Bucu
rești, Petrolul Pitești—Știința Agronom. 
Buc., Rapid Buc.—Știința Arhitect. 
Buc., Metalul M.I.G. II Buc.—Dinamo 
Militia Buc

ETAPA A V-A (19.IV.):
Dinamo Miliția Buc.—Cetatea Bucur 

Buc., Știința Arhitect. Buc.—Metalul 
M.I.G. II Buc., Știința Agronom. Buc. 
—Rapid Buc., Sirena Buc.—Petrolul 
Pitești, C.S.U. București—S.N.M 
stanta

ETAPA A Vl-A (26.IV.1:
Cetatea Bucur Buc.—S.N.M. 

stanța. Petrolul Pitești—C.S.U.

Coii-

Campionatele republicane de patinaj
artistic încep azi la Cluj

Azi încep pe lacul din parcul ora
șului Cluj întrecerile finale ale cam
pionatelor 
fistic.

Despre 
ceri ne-a 
cretarul 
„Pot să vă anunț de pe 
cesul participării a fost 
mărul celor aproape 40 
trece cu mult cifra participanți’.or la 
finalele din anii trecuți. Cît privește 
nivelul tehnic, subliniez că mai toți 
concurență și-au îmbogățit repertoriul 
la exercițiile liber alese. După toate 
probabilitățile însă, campionii vor fi 
deciși la figurile impuse".

republicane de patinaj ar-

perspectivele 
vorbit tov. V. 
federației de

acestor între- 
Militaru, se- 
specialitate : 

acum că suc- 
asigurat. Nu- 
patinatori în-

1 lista participanfilor, ob
la Cluj se întîlnesc Maria 

campioana țării, R. Turu- 
șanco — deținătorul titlului la seniori, 
— Cristina Patraulea, Radu Ionian, 
cuplul Alfred Fierarii — Vera Curceac, 
Maxim Bindea, perechea Ecaterina 
Pusztai — Ștefan Balaș, și încă alii 
patinatori valoroși, ceea ce ne îndrep
tățește 
vor fi

DE PE TERENURILE DE EOT BAL...
• JIUL ÎNCEPE SERIA MECIURILOR

Pe măsură ce se apropie, data înce
perii noului sezon de fotbal, crește 
intensitatea antrenamentelor echipelor 
de categorie A, B și C, pregătirile a- 
ting un stadiu mai avansat, apar 
jocurile de verificare atît de necesare 

, noi
a-

DE VERIFICARE •
MEDIAȘ Și

Savu. Deocamdată, 
desfășoară de două

PREGĂTIRI INTENSE LA LUPENI, HUNEDOARA, 
TURDA

Cercetînd 
servăm că 
Weinrich, i

să sperăm că întrecerile finale 
dîrze și de un bun nivel tehnic.

Con- 
Bucu- 

rești, Rapid Buc.—Sirena București, 
Metalul M.I.G. II Buc.—Știința Agro
nom. Buc., Dinamo Miliția Buc.—Ști
ința Arhitect. Buc,

ETAPA A VII-A (lO.V.f:
Știința Arhitect. Buc.—Cetatea Bucur 

Buc., Știința Agronom. Buc—Dinamo 
Miliția Buc., Sirena București—Meta
lul M.I.G. II Buc., C.S.U. București— 
Rapid București, S.N.M. Constanța— 
Petrolul Pitești.

ETAPA A VIII-A (31.V.J:
Cetatea Bucur Buc.—Petrolul Pi

tești, Rapid Buc.—S.N.M. Constanta, 
Metalul M.I.G. II Buc.—C.S.U. Bucu
rești, Dinamo Miliția Buc.—Sirena 
București, Știința Arhitect. Buc—Ști
ința Agronom. Buc.

ETAPA A IX-A (14.VI):
Știința Agronom. Buc.—Cetatea 

Bucur Buc., Sirena București—Știin
ța Arhitect. Buc., C.S.U. București—■ 
Dinamo Militia Buc., S.N.M. Constanța

Metalul M.I.G. II Buc., Petrohil 
Pitești—Rapid București.

în această perioadă. Iată cîteva 
amănunte privind antrenamentele 
cestor formații.

e La Petroșani, jucătorii Jiului 
reîntorși de la Băile Victoria unde 
stat două săptămîni — 
antrenamentele conform 
primite din partea colegiului central 
al antrenorilor. Paralel se desfășoară 
o muncă intensă educativ-politică cu 
fotbaliștii. In ultima ședință, de pildă, 
a fost prelucrat Proiectul de Statut al 
U.C.F.S.

Ședințele de pregătire — conduse 
de antrenorul Andrei Șepci — pun 
accent pe condiție fizică și antrena
mentul cu mingea și se țin cu regu
laritate în aer liber, deși terenul este 
acoperit de zăpadă. La antrenamente 
iau parte toți jucătorii din lot, mai 
puțin Nertea, care nefiind restabilit 
în urma unui accident, își continuă 
tratamentul la Băile Victoria.

Pentru duminică este programat un 
meci de antrenament la Orăștie cu 
Flacăra, urmînd ca la 15 februarie 
Jiul să joace la Hunedoara cu Cor. 
vinul.

• Minerul Lupeni — liderul primei 
serii a categoriei B — și-a început 
pregătirile de peste două săptămîni. 
sub conducerea antrenorului Ad. Pali. 
La pregătiri ia parte același lot de 
anul trecut la care s-a adăugat acum 
Cotroază I. Curînd, Minerul va începe 
să susțină jocuri de verificare. (ȘT 
BALOIU, coresp.).

• HUNEDOARA. La 15 ianuarie 
fotbaliștii de la CORVINUL și-au în
ceput pregătirile în vederea noului se. 
zon, sub conducerea antrenorului Ilie

au 
își continuă 

'indicațiilor

antrenamentele se 
ori pe săptămînă 

și constă din pregătire fizică generală, 
efectuată atît în sală cît și în aer liber 
Antrenamentele sînt completate cu șe
dințe de pregătire tactică. (CONSTAN
TIN MORARU, corespondent).

• MEDFAȘ. Echipa GAZ METAN a 
început pregătirile în vederea retu
rului campionatului categoriei B. An
trenamentele sînt conduse de Vasile 
Căpușan și Andrei Molnar. Ele se 
desfășoară în sală, cu participarea 
întregului lot de jucători. Au lipsit 
doar Feniaț (în concediu) și Oancea 
(în tratament medical). La ședințele 
de pregătire de pînă acum au luat 
parte: Cerneanu. Dumitran — portari, 
Luca, Kurth, Diaconu, Molnar, Mure- 
șan, Moșoiu, Szabo, Șarlea — apă
rători, Noian, Ștaudt, Bandi, Zanca, 
Velicică — înaintași. In jurul datei 
de 15 februarie antrenamentele vor fi 
continuate în aer liber. (DAN VIN- 
TILA — corespondent).

• TURDA. Echipa „STICLA-ARIE- 
ȘUL" care activează în categoria C și-a 
început antrenamentele din ziua de 20 
ianuarie sub conducerea fostului inter
național Gheorghe Vaczi. In acest se
zon echipa va beneficia de următorii 
jucători: Carapeț, Băhan (portari), 
Pantea, Rațiu, Bleneși, Nițulescu, Mu- 
reșan, Ivan, Cucu, T. Copil, Csegezi, 
Foro, Gheorghiu, Dandați, Pop, Far- 
caș, Bona, Florea. De remarcat orien
tarea justă a conducerii asociației 
sportive „Sticla-Arieșul" care se preo
cupă de promovarea jucătorilor ridi
cați din sinul asociației. Fiind între
bat de perspectivele echipei în returul 
campionatului, antrenorul Vaczi ne-a 
răspuns: „Am început antrenamentul 
cu gîndul ca echipa pe care o antre
nez să facă o impresie frumoasă în 
acest sezon. Lotul este valoros și sper 
că Ia sfîrșitul întrecerii W ocupa un

loc fruntaș". (GALACTION CH1ȘU- 
corespondcnt).

® Intîlnirea Progresul-C.C.A., proiec
tată pentru ieri pe stadionul Progresul, 
nu s-a mai disputat deoarece terenul 
era acoperit cu gheață. Cele două for
mații au făcut, în schimb, antrenamen
te obișnuite pe terenurile proprii.

Militarii bucureșteni pleacă în cursul 
zilei de astăzi In turneu în R. P. Chi
neză, turneu al cărui program l-am 
publicat la timp.

• In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 4 etapa din 25 ianua
rie, au fost stabilite următoarele pre
mii:

Premiul I: 31 variante cu 12 rezul
tate exacte revenind fiecăreia cite 2.617 
lei; Premiul II: 665 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecăreia cîte 
146 lei; Premiul III: 5.100 variante 
cu 1G rezultate exacte revenind fie 
căreia cîte 28 lei.

Fond de premii: 324.550 lei.
• In urma omologării variantelor cu 

,,0“ lezullate de la concursul Prono
sport nr. 3 din 18 ianuarie s-au sta
bilit: 1.298 variante cu „0" rezultate 
revenind fiecăreia cite 31 Ici.

o Motocicleta acordată prin tragere 
din urnă variantelor eu ,0“ rezultate 
la eoncursul Pronosport nr. 3 din 18 
ianuarie a revenit participantului Țe- 
nea Mihai din București.

• Concursul Pronosport nr. 5 etapa 
din 1 februarie 1959 programează după 
cum se știe șase întîlniri din campio
natul italian și șase meciuri din 
Cupa Franței. Dacă la meciurile din 
cadrul campionatului itahan terenul 
joacă un rol hoitărîtor în ceea ce pri- 
vește rezultatul' jntîlnirii, cu totul alta

Maria Wcinrich (Miercurea Ciuc) în timpul unui program de exerciții liber 
alese

Oonosporl
este situația la întîlnirile din Clipa 
Franței, care se desfășoară pe terenuri 
neutre.

Pentru a veni în sprijinul partici- 
panților la acest concurs dăm mai jos 
localitățile unde se desfășoară cele 
6 întîlniri din Cupa Franței: VII: Tou 
louse-Nice la Paris; VIII. Ales-Ninies 
la Montpelier; IX. Limoges-Angers la 
Poitiers; X. Bordeăt'.x-Sochaux la Mar
seille; XL Stade Francais-St. Etienne 
la Bordeaux: XII. Toulon-Sedan la 
Clermont Ferrand.

După cum se știe în etapa prece
dentă jn Cupa Franței au fost înre
gistrate cîteva surprize realizate în 
special de echipele din categoriile in
ferioare.

Și în etapa de duminică asemenea 
surprize nu sînt excluse, mai ales la 
meciurile X, XI și XII unde echipele din 
divizia B au ca adversar echipe din 
divizia, A.
g Mu uitați I Și la concursul Pro-

nosport nr. 5 toate variantele cu „0" 
rezultate primesc premii în bani din 
fondul suplimentar alocat în acest 
scop. In plus, toate variantele parti
cipă și la tragerea din urnă a moto
cicletei care se atribuie variantelor cu 
„0“ rezultate.

• Pentru o documentare cît mai 
amănunțită consultați Programul Loto- 
Pronosport nr. 250 care cuprinde nu
meros material legat de etapa de dumi
nică.

• Plata 
Pronosport 
face vineri 
la ora 17 
Pronosport 
și-au depus buletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea dm urnă a concursului 

Pronoexpres nr. 4 din 28 ianuarie au 
fost extrase următoarele numere;

49 6 31 25 15 41
Numere de rezervă: 47 7
Fond de premii: 1.019.553 lei.

premiilor la concursul 
nr. 4 din 25 ianuarie se va 
30 ianuarie cu începere de 
la agențiile proprii Loto- 
în raza cărora participant^

Rubrică redactată de I. S. Loto-Pros 
nosport.. _



Sportivii sovietici cinstesc Congresul
Din toate colțurile uriașei țări a 

socialismului biruitor sosesc la 
’’oscova veștile succeselor obținute 
de oamenii muncii în cinstea ma- 
re'ui eveniment: al XXI-lea Con
gres a' P.C.U.S. Sportivii, tineri 
că'iți pe stadioane, au ținut să-și 
aducă și ei contribuția la această 
măreață acțiune, raportînd patriei 
și partidului o seamă de 
făurite în zilele care au 
Congresul.

e Altai... Au dispărut 
farmec pămînturile înțelenite. Pe 
întinsurile sale se leagănă acum 
vara mări de grîne. Lozinca pa
triotică „Mai multă pîine patriei" 
a fost îndeplinită cu cinste de 
muncitorii din Altai. -Și pe tărîmuil 
sportului vestiții cultivatori de grî
ne au realizări frumoase. A. Reab- 
cikov 
ional 
legat la Congres arată într-un ar
ticol publicat recent în Sovietski 
Spcrt:

„Sportul este în mare cinste la 
noi în raion. Asociațiile noastre re
unesc peste 3000. de sportivi. In 
planul de șapte ani nc am propus 
sa facem în așa fel ca fiecare tînăr 

muncitor să îndrăgească sportul".
• Planul de șapte ani deschide 

uriașe perspective pentru dezvolta-

realizări 
precedat

ca prin

— secretarul comitetului ra- 
Loktevsk al P.C.U.S., — de-

toate republicile
Letonă există

rea sportului în 
unionale. In R.S.S. 
în momentul de față 2687 asociații 
reunind aproape 180.000 membri. 
Mica republică baltică numără 359 
maeștri ai sportului și peste 600 
sportivi de categoria I. Printre 
fruntașii sportului se numără ma
eștri vestiți în lumea întreagă, cum 
ar fi șahistul Mihail Tal, boxerul 
A. Tuminș, halterofilul V. Stepa
nov, baschetbaliștii M. Valdmanis 
și V. Muijneikas și alții. Marile 
succese obținute nu-i mulțumesc 
însă pe iubitorii sportului din Le
tonia. Ei s-au angajat ca pînă în 
1965 să dubleze numărul practican- 
ților sportului, aducîndu-l la 
360.000. Numai în cursul anului 
1959 organizațiile sportive disi 
R.S.S. Letonă și-au propus să pre
gătească 100 maeștri ai sportului 
și 750 sportivi clasificați. Pînă în 
1965 Institutul " " “
va fi absolvit 
nere.

® Asociația 
tiv" reunește pe bravii muncitori 
ai căilor ferate sovietice. Dintre 
aceștia 700.000 activează în secții 
sportive, iar 200.000 practică gim
nastica de producție. In cursul 
planului de șapte ani „Lokomotiv" 
s-a angajat să dubleze numărul

de Cultură Fizică 
de 700 tineri și ti-

sportivă „Lokotno-

membrilor asociațiilor sportive, iar 
în primul an al șeptenalului să 
pregătească 230 maeștri ai sportu
lui. Această cifră va crește simți
tor în anii următori.

® Printre delegații la cel de al 
XXI-lea Congres al P.C.U.S. se 
află și Vladimir Nikolaevici Kuli
kov — directorul sovhozului „Pah- 
ta-Aral“ din R.S.S. Kazahă. De 
mulți ani V. N. Kulikov este pre
ședintele consiliului asociației spor
tive a acestui sovhoz — fruntaș pe 
întreaga republică. In cinstea Con
gresului asociația sportivă a obți
nut însemnate succese, în momen
tul. de față în secțiile pe ramură 
de sport activează 700 tineri și ti
nere dintre care 130 sînt purtători 
ai insignei G.T.O. iar 59 sportivi 
clasificați. Președintele asociației 
sportive a dus la îndeplinire nu
meroase acțiuni menite sâ dezvolte 
activitatea sportivă în cadrul sov
hozului. In inima stepei kazah • — 
unde odinioară apa avea prețul 
aurului — V. N. Kulikov a pus 
bazele unei echipe de polo, care 
acum se numără printre cele trai 
puternice ale republicii. Din iniția
tiva sa tineretul a amenajat prin 
muncă obștească un bazin artifi
ciali de înot. Numeroși membri ai 
asociației sînt campioni regionali 
și republicani.

lin frumos succes al sportului nostru

Dinamo București a învins pe Dukla Prag a
cuiiciMN-n penirn semiiinaieie canei camptoniiQr Euraomi ia mutai la 7
Pentru prima oară gazdă a unui 

turneu internațional de handbal în 7, 
s'.i Floreasca a cunoscut ieri ankna,- 
ț , obișnuită marilor evenimente spor
tive. Interesul stîrnit de turneul inter- 
' ..ț: nai dotat cu „Cupa Orașului 
București" se datorește, în primul 
ri 1. valoroasei participări, iar în al 
doilea rînd faptului că încă din prima 
zi a întrecerii urma să se joace un 
meci decisiv: Dinamo București — 
Dukla Praga, în cadrul sferturilor de 
finală ale cupei „Campionilor Eftro- 
peni". Miile de spectatori care au um
plut ieri sala Floreasca pînă la refuz 
au avut satisfacția să aplaude la sfîr- 
șitul reuniunii o strălucită victorie a 
dmanioviștilor bucureșteni care, jucînd 
de o manieră entuziasmantă, au depă
șit valoroasa formație pragheză Dukla 
cu scorul de 15—14 (11—7). Este o 
victorie de prestigiu pentru handbalul 
no'ru, un excelent rezultat sportiv, 
n<*ntru care jucătorii dinamoviști, în 
frunte cu antrenorul lor Oprea Viase, 
merită toate felicitările.

Dar acesta a fost ultimul joc din 
program. Respectînd ordinea cronolo
gică. să începem prin a vă relata fe
lul în care s-a desfășurat primul joc 
al etapei : Știința Timișoara — Selec
ționata de tineret a Bucureștiultii. A 
fost un joc interesant, care ne-a ofe
rit o plăcută surpriză în ceea ce pri
vește echipa din Timișoara, în evident 
progres. Apărarea atentă, sigură și 
viguroasă a studenților timișoreni a 
„stopat" chiar din primele 10 minute 
acțiunile de atac ale Selecționatei. In 
continuare, tinerii handbaliști buctt- 
reșteni, înzestrați deocamdată cu prea 
puține „arme" tactice, s-au mulțumit 
să lupte pentru un scor cît mai strîns. 
Ziua de „șut" în care a fost Moser i-a 
împiedicat însă și, la sfârșitul partidei, 
tabela de marcaj arăta 25—15 pentru 
Știința, după c« la pauză timișorenii 
conduseseră cu 15—9. Au marcat: 
Moser (12), Jude (5), Chița (2). Mei- 
thert (2), Lache (2), Ispan, Vlad (Ști
ința), Haussner (3), Oțetea (4). Cos- 
tache II (3), Messe, Zickeli. Stoica, 
Nagv. Cîtu (Selecționata de tineret). 
A arbitrat P. Cîrligeanu.

Selecționata feminină de tineret a 
Capitalei a întîlnit în al doilea joc 
echipa H. G. Copenhaga. Adversarul 
lor a fost prea puternic, înzestrat cu 
o pregătire tehnică excelentă și cu o 
rutină hotărâtoare în cele cîteva mo
mente de cumpănă ale meciului. Totuși 
echipa feminină de 'tineret a Capitalei 
a luptat mult, a arătat unele lucruri 
frumoase (la capitolul tehnică) și ar 
fi putut scoate un rezultat mai bun 
decît cel cu care. s-a încheiat jocul: 
13—9 (6—2) pentru H. G. Copen
haga. Aceasta însă cu condiția ca ti
nerele noastre jucătoare să fi fost mai 
agresive în atac — unde au așteptat 
prea mult de la Aurora Nicti'escu — 
și ceva mai active îs apărare. Au în
scris : Ludwigssen (4). Cornelkissen 
(3), Rasmunssen (3), Birkenosse (2), 
Nilsson (H.G. Copenhaga) , A. Nictt- 
lescu (3), Covrig (3), Drăghici, Ștef, 
Cătineanu (București-tineret). A arbi
trat. Jeno Romvari (R.P. Ungară).

A urmat o nouă confruntare care se 
anunța pasionantă: Olimpia — Buda
pesta (feminin). Așa cum a început 
jocul, și, mai ales, așa cum s-a des
fășurat pînă aproape de sfîrșit am 
avut speranța că Olimpia realizează o 
mare surpriză și reușește să învingă 
selecționata Budapestei, de fapt echipa 
reprezentativă a R. P. Ungare. Dar, 
spre sfârșitul meciului, după ce pînă 
atunci scorul se menținuse mereu 
egal, în timp ce handbalistele noastre 
ratează ocazii clare de gol (Szdkd și 
V. Dumitrescu două lovituri de la 7 
m. Ill), jucătoarele maghiare, folosind 
bine statura și fizicul lui Jona și Ara- 
nyi înscriu puncte decisive și... ter-

PROGRAMUL DE AZI ȘI MIINE

Azi, ora 16,30: Olimpia-Bucu- 
rești tineret (f); 17,30: Știința 
Timișoara — Dinamo București 
(in); 18,50: Zagreb — fl. G. Co
penhaga (f); 19,50: Dukla Praga
— H. G. Copenhaga (m).

Mîine, ora 16,30: București ti
neret — Budapesta (f); 17J30: 
H. G. Copenhaga — București ti
neret (m); 18,50: Olimpia — Za
greb (f); 19,50: Știința Timișoara
— Dukla Praga (m).

mină învingătoare : 9—7 (3—3). Au 
înscris Jona (5), Tako (2), Toții. Veg 
(Budapesta), Rotii (2), Ugron (2). 
Szoko, Dumitrescu, Cîrligeanu (Olim
pia). A arbitrat J. Dolezal (R. Ceho
slovacă).

Din fericire, supărarea că Olimpia a 
pierdut ne-a trecut destul de repede. 
Este adevărat că nu fără emoții, dar
— sau poate tocmai pentru aceasta
— a fost cu atît mai deplină: Dina- 
mb București a învins Dukla Praga I 
Cum ? Să luăm lucrurile de la în
ceput...

Meciul a început nervos. Ambele 
echipe ratează cîteva ocazii clare. 
Dukla deschide scorul în min. 1 prin 
Rada, dar peste cîteva secunde un 
spectaculos contraatac al dinamoviș- 
tilor se termină cu un gol înscris de 
Ivănescu. încet, încet, dinamoviștii își 
manifestă superioritatea. Apărarea lor 
este pur și simplu de netreeut. iar în 
atac acțiunile se desfășoară atent, 
gîndite, cu răbdare, pînă Ia faza cea 
mai favorabilă. Urmarea este firească: 
Covaci și apoi Ivănescu ridică scorul 
la 3—1. Urmează o perioadă de joc 
egal. Handbalișfii praghezi, surprinși 
de rezistența puțin obișnuită pe care 
o intîlnesc, fac eforturi mari Scorul se 
menține egal. înscriu pe rînd Rada, 
Ivănescu, Havfîk, Covaci. Spacil, Ivă- 
nescu. Covaci. Este minutul 24 și ta
bela de marcaj arată scorul de 7—5 
pentru Dinamo. Dinamo forțează, joa
că din ce în ce mai bine și ajunge să 
conducă în două minute cu 9—6. Au
torii goturi'or: Rada. Ivănescu, Covaci. 
Pînă la sfîrșiful reprizei se mai în
scriu trei puncte (Rada, si de două

ori Ivănescu — care a tras ieri la 
poartă mai bine ca oricînd) și scorul 
este 11—7 pentru Dinamo.

Vor reuși dinamoviștii să-și mențină 
superioritatea și în partea a doua a 
meciului ? Aceasta era întrebarea care 
frămînta pe toți spectatorii, dornici să-i 
vadă pe jucătorii de la Dinamo învin
gători. Repriza secundă a demonstrat 
clar superioritatea echipei bucureștene. 
care a condus tot timpul, care a avut 
rnereu inițiativa. Era clar că Dinamo 
București va obține o strălucită și me
ritată victorie. Dar nu I Meciul nu era 
jucat, cu toate că, cu 8 minute înainte 
de sfîrșit, scorul arăta: 15—11 pen
tru Dinamo... (înscriseseră : Spacil, 
Trojan, Covaci, Rada, Martini, 
Covaci, Rada. Ivănescu). Handbaliștii 
de la Dukla fac totul pentru a forța 
victoria. Ultimele minute sînt de-a 
dreptul pasionante. Herman, Rada, 
Havlik marchează pe rînd. Mai sînt 40 
de secunde, mingea o au dinamoviștii, 
dar Popescu ratează o ocazie clară. 
Atacă Dukla ! Havlik este singur la 
semicerc. Trage... Fluierul arbitrului 
alungă teama spectatorilor... Havlik a 
călcat semicercul. Și astfel jocul se 
termină cu frumoasa victorie a lui 
Dinamo București: 15—14 (11—7).

Arbitrul Alfred Schwab (Austria) a 
condus bine următoarele formații:

DINAMO BUCUREȘTI: Redl — 
Covaci, Ivănescu, Simion. Viase, Ca- 
ntili, Costache, Martini. Popescu.

DUKLA PRAGA: Vicha — Spacil, 
Venclicek, Karnold. Havlik, Rada. Her
man, Hdnig. Trojan.

CALIN ANTONESCU 
DAN GÎRLEȘTEANU

• In continuarea turneului pe care-I 
întreprinde în Etiopia, echipa celios- 
lovacă de fotbal Ruda Hvez'da Bra
tislava a jucat la Addis Abeba cu se
lecționata orașului, crștigînd cu 3—2.

• In cadrul turneului internațional 
de fotbal ce se desfășoară în Mexic, 
echipa mexicană ,,America" a întrecut 
cu 4—2 formația Dukla Praga.

• Selecționata secundă de fotbal a 
R.P. Bulgaria a susținut două meciuri 
amicale cu o reprezentativă a Indiei. 
La Calcutta, scorul a fost egal: 1—1, 
iar la Bombay fotbaliștii bulgari au 
cîșt'gat cu 4—3.

• In cadrul unui concurs interna
țional de atletism în sslă desfășurat 
la Kiel (R. F. Germană) aruncătorul 
de greutate englez Arthur Rowe a

I stabilit cea mai bună performanță a 
sa cil o aruncare de 18,13 m.
• La Kiev s-au întâlnit cei mai buni 

. jucători de tenis de masă din U.R.S.S.
Turneul a dat următorii câștigătorii 
Paskeavicius (simplu bărbați), Paskea
vicius—Saunoris (tfctbiu bărbați), 
Lestal (simplu femei). Ramanauskaite 
—Zilevikute (dublu femei), Baltaki® 
—Zilevikute (dublu mixt).

® Comisia, de organizarea competiți
ei internaționale de tenis- Cupa Davis

Libertate lui Manoles Olezos!
Ziaristul Manolis Glezos, erou na

țional al poporului grec, se află încă 
deținut în închisoare. Arestarea aces
tui neînfricat luptător, care a de
mascat fără cruțare uneltirile reac- 
țiunii imperialiste și care a luptat și 
luptă pentru apărarea libertății și de
mocrației în patria sa nit este întâm
plătoare. Arestarea și trimiterea în 
fața unui tribunal militar a lui Ma- 
nolis Glezos, aruncarea în lagăre a 
unul mare număr de activiști sin
dicali, de conducători ai mișcării de
mocratice din Grecia, arată lumii în
tregi faptul că cercurile reacționare 
din Grecia, la cheremul imperialiști
lor, caută să înăbușe lupta poporului 
grec pentru pace și libertate, că a- 
ceste cercuri vor să sugrume cu orice 
preț mișcarea patriotică și democra
tică.

Reacțtunea din Grecia, continuînd 
valul, de represiuni și teroare împo
triva celor mai buni fii ai poporului 
grec,' urmărește în același timp să

lovească și în E.D.A. (Partidul Lb 
niunea Democrată de Stînga) al că
rui țel este lupta pentru indepen
dență națională, democrație și bună
stare materială a maselor populare 
din Grecia, partid care prin progra
mul lui cere restabilirea instituțiilor 
democratice, libera activitate a par
tidelor, abrogarea legilor antidemo
cratice etc.

Poporul nostru, sportivii patriei 
noastre, urmăresc cu îngrijorare va
lul de represiuni și teroare dezlăn
țuit în Grecia împotriva conducăto
rilor și instituțiilor democratice. In 
mod legitim sportivii patriei noastre 
își unesc glasul cerînd încetarea 
acestor samavolnicii precum și pune
rea în libertate a lui Manolis Gle
zos, a cărui viață se află în pericol. 
Ei cer imediata eliberare a lui Ma
nolis Glezos și a celorlalte persona
lități progresiste aruncate în lagăre 
și închisori.

CAMPIONATUL DE ȘAH AL U.R.S.S.
Tal a pierd trl ia Gufeld

și l-a învins ■ pe
Ziua de luni a fost consacrată în 

întregime reluării partidelor întrerup
te. Spasski a cîștigat la Korcinoi și 
a pierdut la. Taimanov. Gurghenidze 
l-a învins pe luhtman și a cedat în 
fața lui Polugaevski. Fără joc s-au 
dat remize partidele Bronstein—Ghe
ller, Nikitin—Korcinoi și Gheller— 
Vasiukov. Cu același rezultat s-a în
cheiat, după numai 13 mutări, partida 
amînată din runda a Vi-a Keres—Pe
trosian.

Marți, în cea de a Xl-a rundă, cam
pionatul a furnizat o deziluzie admi
ratorilor lui Mihail Tal. Campionul 
U.R.S.S. a fost învins de Eduard 
Gufeld. Astfel, Tal pierde a doua par
tidă în actualul campionat la un de
butant în finală. Petrosian l-a. învins 
pe Averbach, repurtînd a treia vic
torie consecutivii și anunțîndit-se un 
pretendent serios la primul loc. Alte 
rezultate : Nikitin—Taimanov */2—1/2-

Bronstein
(runda
(runda

Xl-a) 
XH-a)

V2—'/2, Luti-țNejmetdinov—Krogius 
kov—Bronstein */2—‘/2.

★
MOSCOVA (serviciul!

dio). — Aseară, în cea de a 12-a run
dă. lupta a purtat un caracter extra
ordinar de dîrz. Tal l-a învins pe 
Bronstein, Gheller pe Furman, Petro
sian pe Gufe'.d, luhtman pe Nichitin, 
Holmov pe Krogius. Unul din liderii 
campionatului, Spasski, a fost învins 
dc Polugaevski. Partida Taimanov— 
Korcinoi a fost remiză. Celelalte s-au 
int-r erupt.

In felul acesta, în clasament con
tinuă să conducă TAIMANOV cu 8 p. 
Urmează Petrosian cu 71/, p. și două 
partide neterminate Tal 71/, p. și o 
partidă întreruptă, Spasski 7 p. (1), 
Luțikov 6'/2 p. (2), Holmov 6 p. */2' 
(1), Gheller și Bronstein G p. (1).

Astăzi se joacă partidele întrerupte.

nostru de ra

Echipa U.R.S.S. conduce in clasamentul turneului 
final al campionatului mondial de baschet

In finala campionatului mondial de 
baschet, echipa U.R.S.S. a repurtat 
noi victorii. La 26 ianuarie jucătorii 
sovietici au întîlnit puternica forma-

Datele sferturilor de finală 
ale „Cupei Campionilor Europeni”

Ia fotbal
Comisia de organizare a ■ „Cupei 

Campionilor Europeni" la fotbal a dat 
publicității datele de disputare ale 
întilnirilor din sferturile de finală ale 
competiției: Wiener Sport Klub-Real 
Madrid (4 și 18 martie); Standard 
Liege-Reims (4 și 18 februarie); At- 
Liege-Reims (4 și 18 februarie); At- 
martie) ; Young Boys Berna-wismut 
Karl Marx-Stadt (11 și 24 martie).

ție a R. P. Bulgaria de care au dis
pus cu. scorul de 78—58 (35—18). A 
doua zi reprezentativa sovietică a 
jucat împotriva echipei gazde, Chile. 
Prestînd un joc excepțional, baschet
baliștii sovietici au cîștigat cu cate
goricul scor de 75—49 ( 35—28). In 
felul acesta, după patru meciuri e- 
chipa U.R.S.S. este neînvinsă, aflîn 
du-se pe primul loc cu 8 p. Ea a 
marcat 303 puncte față de 225 pri
mite. Locul 2 este deținut de S.U.A. 
(S.U.A.-Taivan 85-69) cu 6 p. din trei 
meciuri și un coșaveraj de 202—180.

§ C lb IfR If
a st; bilit termenele de disputare a 
jocurilor. Primul tur se va încheia la 
19 aprilie, cel de al doilea Ia 3 mai, 
iar cel de al treilea pînă Ia 17 mai. 
Semifinalele sînt programate pîrră la 
14 iunie urmînd ca finala să se dis
pute înainte de 19 iulie.

• Secția unională de tenis de cîmp 
a stabilit clasamentul celor mai buni 
jucători sovietici pe amil 1958. Băr
bați: 1. Andreev (de 6 ori campion 
al U.R.S.S.) ; 2. Potanin ; 3. Boițov ; 
4. Lihaciov; 5. Fridland; 0. Anisi
mov ; 7. Mozer; 8. Lejws; 9. Mirza. 
Femei: 1. Kuzmenko ; 2. Larina; 3. 
Dimitrieva ; 4. Fiiipova ; 5. Troșkina.
• Ecln’pa „Belleville MacFarlands" 

oare va reprezenta Canada la Campio
natele mondiale de hocliei |>e gheață 
a dispus de reprezentativa S.U.A. cu 
7—1.

® In tumen în Iugoslavia, echipa 
maghiară de hochei pe gheață Dozsa 
Budapesta a învfns formația Tașmai- 
dan din Belgrad cu scorul de 7—2.

® Cunosc.iitiil halterofil sovietic Ar- 
kadii Vorobiov, campion mondial la 
categoria semigrea, a stabilit un nou 
record unional la știind „aruncat" cri 
performanța de fSl kg.

Concursul internaț'onal 
de patinaj viteză 
de la Alma Ata

La Alma Ata a continuat concurstif 
intamaționat de patinaj viteză la care 
participă sportivi din 5 țări. Proba de
l. 000 m. a fost câștigată de Tamara 
Rî'ova cu timpul de 1:39,6. In cursa 
de 3.000 m. pe primul loc s-a clasat 
Galina Romanova cronometrată în 
5:33,2. Magdalena Udrea (R.P.R.) a 
obținut timpul de 6:33,4.

In clasamentul general campioana 
U.R.S.S., Tamara Rîlova a ocupat 
primul ioc cu 204,883 puncte. Magda
lena Udrea s-a clasat pe locul 27 cu 
234,802 puncte.

★
Ieri au început probele masculine 

din cadrul concursului internațional. 
Conform pronosticurilor, cursa de 500
m. a fost cîștigată de recordmanul 
mondial Evghenii Grișin în 40”8GO 
(nou record al patinoarirfui). Concu
rentul romîn G. Katona a realizat 
timpul de 4S’’8/lft O mare surpriză 
a produs patinatorul Van Cen-iu din 
R. P. Chineză, clasat pe primul 10c 
la 5000 m. cu timpul de 8T4'W1O. 
Rezultafuf său este cel mai bun ob
ținut în lume în actualul sezon. Victor 
Ivanov din Moscova a Ocupat locul 
doi în 8’2l”6H0.

După dotiă probe, în clasament con
duce Grișin urmat de Van Cen-iu 
și de fostul campion morîcîial Silltov.

Redacția *> admtmsrratia ■ București st> Vastle Fonta m wț; telefon 11.79.73 — 74—75 Nr. I—? STAS 3452. întreprinderea Poligrafică Nr. 2 sU. Brezptanu Nr. 23—25 
’f X Abonamentele se fac la offctite poștale prin factorii poștali și difuzor ii voluntari din întreprinderi

II h 
mb:


