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Trăiască glorioasa cauză
a lui Lenin, fi

trăiască pacea
și socialismul!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica și Sport din R. P. Romînct
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Congresul al XXI-lea al TRIUMFALUL SUCCES
Cuvintarea tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Thile

Dragi tovarăși,

Permiteți-mi să transmit, din par
tea Comitetului Central și a întregu
lui nostru partid, din partea clasei 
muncitoare și a tuturor oamenilor 
muncii din Republica Populară Ro- 
mînă, un fierbinte salut frățesc ce
lui de-al XXI-lea Congres al glorio- 

al Uniunii So-
r

“sului Partid Comunist 
vietice.

; Țelurile cutezătoare 
profund realiste spre care Congre
sul al XXI-lea al Partidului Comu
nist al 

‘eforturile constructive ale 
sovietic, oglindesc posibilitățile ine
puizabile, fără precedent în istorie, 

care Ie capătă omul în condițiile 
duirii socialiste. Nu încape îndo

ială că planul septenal al Uniunii 
.Sovietice, ale cărui cifre întruchipea
ză amploarea gigantică a operei de 
construire desfășurată a comunismu
lui, va exercita o profundă înrîurire 
nu numai în viața poporului sovie
tic, ci și în viața tuturor popoarelor 
din țările socialiste și a întregii 
omeniri progresiste.

Ca rezultat al dezvoltării istorice 
a mișcării comuniste și muncitorești 

’înternaționale, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice a devenit jetașa- 
mentji ei de frunte, a cărui expe
riență istorică reprezintă un bun de 
neprețuit al întregii mișcări muncito
rești, o permanentă sursă de inspi
rație pentru activitatea partidelor 
marxist-leniniste. Prin munca lor u- 
riașă, eroică, plină de abnegație, pe 
care o desfășoară de peste patru de
cenii în vederea construirii socialis
mului și comunismului, oamenii so
vietici și-au cucerit stima, dragostea 
și admirația oamenilor muncii de pe 

întinsul globului pămîntesc. Pa
pe căi nebătătorite de nimeni, 

'’oamenii sovietici, conduși de Parti
dul Comunist, au croit popoarelor 
drumul transformării revoluționare a 
societății și al asigurării victoriei 
socialismului. In noua etapă a dez
voltării societății sovietice, ei arată 
întregii omeniri drumul construirii so
cietății comuniste.

Este meritul istoric al partidului 
lui Lenin, al Comitetului său Central 
leninist, că Partidul Comunist a.1 
Uniunii Sovietice rezolvă în procesul 
de construire a societății comuniste 
probleme de uriașă importanță ala 
teoriei comunismului științific, îmbo
gățește în mod creator tezaurul gin- 
dirii marxist-leniniste și al experien
ței revoluționare a clasei muncitoare 
internaționale.

Pentru partidele comuniste și mun
citorești ale țărilor socialiste, pentru 
întreaga mișcare comunistă internațio
nală, prezintă o uriașă importanță a- 
naliza profundă făcută in raportul 
prezentat la Congres de tovarășul 
Ârușciov sarcinilor mărețe ale planu
lui septenal, ca și unor probleme 
teoretice, puse la ordinea zilei de în
săși dezvoltarea societății contempo
rane, probleme privind cele două faze 
ale societății comuniste — făurirea ba
zei tehnico-materiale a comunismului 
și trecerea de la stadiul socialist de 
dezvoltare la faza superioară, ca pro
ces istoric obiectiv, problema reparti
ției bunurilor produse de societate în 
condițiile socialismului și a căilor tre
cerii la sistemul de repartiție propriu 
fazei superioare a comunismului, pro
bleme ale organizării politice a so
cietății în perioada construirii desfă
șurate a comunismului și multe al
tele.

Partidul Muncitoresc Romîn a în
vățat și învață din uriașa experiență 
a Partidului Comunist al Uniunii So
vietice în construirea socialismului și 
comunismului, eesprinzînd din această 
experiență concluzii prețioase, care ne 
dau posibilitatea să rezolvăm mai 
bine și mai sigur problemele comple
xe ale construirii noii orînduiri so
ciale. Marele partid al lui Lemn 
constituie pentru noi un luminos

și totodată

Uniunii Sovietice îndreaptă
poporului

istorie,

exemplu prin înalta principialitate co
munistă de care a dat dovadă în tot 
cursul istoriei sale, prin perseverența 
cu care s-a îngrijit întotdeauna de în
tărirea unității și coeziunii rîndurilor 
sale, înlăturînd tot ce le poate sub
mina, tot ce poate frîna mersul îna
inte, prin munca uriașă pe care o 
desfășoară Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice în vederea mobili
zării poporului la luptă pentru tra
ducerea în viață a ideilor marxism- 
leninismutui.

Poporul nostru muncește cu hăr
nicie pentru construirea socialismului 
în patria sa, obținind pe acest drum 
realizări de seamă.

Industria noastră socialistă se dez
voltă într-un ritm susținut. Volumul 
producției industriale va depăși la 
sfîrșitul acestui an de aproape pa
tru ori și jumătate nivelul anului 1938, 
din care volumul producției mijloa
celor de producție de cinci ori și ju
mătate. Productivitatea muncii a cres
cut în țara noastră numai în decursul 
ultimilor opt ani cu 85 la sută. Se 
realizează sarcina pusă de partid de 
a asigura precuinpănirea sectorului 
socialist în agricultură, acesta apro- 
piindu-se in prezent atit ca suprafa
ță, cît și ca număr de familii, de 60 
la sută. Față de 1918, venitul națio
nal al țării a crescut de peste trei 
ori; se îmbunătățește necontenit ni
velul de trai al oamenilor muncii de 
la orașe și sate. Au loc profunde 
transformări socialiste în conștiința 
oamenilor; cultura pătrunde tot mai 
larg în masa poporului.

Oamenii muncii din R.P. Romînă 
sînt conștienți că asigurînd progresul 
rapid al economiei și culturii, con
struind socialismul, ei răspund și în
datoririi ce le revine de a-și da con
tribuția la obținerea victoriei în între
cerea pașnică între capitalism și so
cialism, la atingerea obiectivului mă
reț, arătat în raportul tovarășului 
Hrușciov, ca în anul 1965 producția 
globală industrială a țărilor sistemu
lui socialist s-o depășească pe cea a 
țărilor capitaliste.

Relațiile frățești de într-ajutorare și 
sprijin tovărășesc reciproc, statorni
cite între țările lagărului socialist, 
reprezintă un factor puternic ce con
tribuie la întărirea fiecăreia dintre 
țările socialiste pe calea rapidei dez
voltări economice. îndeplinind cu 
cinste învățăturile marelui Lenin des
pre rolul primului stat socialist, marea 
putere socialistă — Uniunea So
vietică — acordă un sprijin frățesc, 
internaționalist, celorlalte țări ale la
gărului socialist.

De la această înaltă tribună ținem 
să exprimăm recunoștința fierbinte a 
poporului romîn pentru ajutorul multi
lateral pe care țara noastră îl pri
mește din partea Uniunii Sovietice.

înaintarea victorioasă a Uniunii 
Sovietice spre comunism, marile rea
lizări ale Chinei populare și ale celor
lalte țări socialiste, creșterea forței 
de atracție a ideilor socialismului în 

întreaga lume, confirmă întrutotul apre
cierile Consfătuirii de la Moscova a 
partidelor comuniste și muncitorești 
din noiembrie 1957 cu privire la supe
rioritatea tot mai vădită a forțelor 
socialismului asupra capitalismului.

Principiile înscrise în Declarația a- 
doptată la Consfătuire au înarmat 
partidele marxist-leniniste frățești în 
lupta pentru întărirea forțelor socia
lismului și păcii în lume, pentru apă
rarea purității învățăturii marxist-le
niniste. Aceste principii își păstrează 
pe deplin valabilitatea. Victoriile so
cialismului dau o puternică lovitură 
teoriilor apologeților capitalismu
lui. reformiștilor, revizioniștilor de 
tot felul, demonstrînd din nou 
eșecul tuturor încercărilor de a ca
lomnia marxismul revoluționar.

Revizioniștii contemporani și îndeo
sebi cei iugoslavi, care au abandonat 
internaționalismul proletar, au încer
cat să submineze coeziunea și unitatea

ideologică a partidelor comuniste și» Echipa U.R.S.S. a întrecut S.U.A. cu 62-37t
muncitorești, frăția și unitatea țări-®* *
lor socialiste. ------k”‘-
tica 
tate 
liste 
na le, 
nice
vesc
inului.

Dar, așa cum au demonstrat faptele, 1 
perioada ce a trecut de la Consfă-, 
tuirea partidelor comuniste și munci
torești din noiembrie 1957 se carac-l 
terizează prin consolidarea tot mai 
mare a unității indisolubile a țărilor 
lagărului socialist, a partidelor mar-’ 
xist-leniniste din întreaga lume. ț 

Prezența la acest Congres istoric 
a reprezentanților unui mare număr 
de partide comuniste și muncitoreștii? 
din toate continentele este o nouă))/ 
manifestare a unității de nezdrunci-jt 
nat și coeziunii sub steagul biruitorii 
al marxisin-leninismului. )(

Partidul Muncitoresc Romîn va mi-» 
lita ca și pînă acum pentru întărirea® 
unității lagărului socialist și a mișcării# 
comuniste și muncitorești internațio-)j 
nale, pentru solidaritatea tuturor 
poarelor care luptă pentru pace, 
mocrație și socialism.

Dragi tovarăși,
Grandiosul program constructiv 

care îl dezbate Congresul al XXI-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii So lit 
vietice arată din nou că socialismul// 
și pacea sînt de nedespărțit. Acest» 
program răsună ca o măreață che-»\ 
mare la munca pașnică pentru făuri-»/ 
rea bunăstării omului, pentru dezvol-B 
tarea comorilor civilizației umane și» 
fericirea popoarelor. ®

întreaga omenire admiră energia») 
și perseverența, eforturile neobosite», 
ale Uniunii Sovietice pentru apărarea® 
păcii, pentru micșorarea încordării))/ 
internaționale și înlăturarea pericole-», 
lui de război. i

Exprimînd interesele vitale ale în-] 
tregii omeniri, țările lagărului socia-’ 
list, forțele iubitoare de pace din în-l 
treaga lume, în frunte cu partidele, 
comuniste și muncitorești, luptă pen-' 
tru rezolvarea pașnică a probleme-ț 
lor internaționale litigioase, pentru, 
lichidarea „războiului rece" și a foca
relor de încordare existente, pentru) 
folosirea în slujba progresului a mij-1 
toacelor materiale irosite în cursa 
înarmărilor. , I

In lumea contemporană acționează! 
forțe uriașe ale luptei pentru pace, 
pentru democrație și progres social,! 
pentru libertatea și independența pol 
poarelor.

Aceasta face posibilă preîntîmpina-’ 
rea unei noi conflagrații mondiale și( 
asigurarea unei păci trainice, dorită] 
de popoarele lumii întregi.

Dragi tovarăși,
Partidul Muncitoresc Romîn, clasa 

muncitoare din Rominia, întregul nos
tru popor urează din toată inima po-l 
porului sovietic și înțeleptului săuj 
conducător, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Comitetului său Cen-’ 
trai In frunte ciî tovarășul Hrușciovj 
succese strălucite în îndeplinirea pla-1 
nului septenal, grandios program' 
de construcție comunistă. I

Trăiască Partidul Comunist al Uni-i 
unii Sovietice în frunte cu încercata, 
sa conducere leninistă! Trăiască ina-l 
rele popor sovietic, constructor al co-] 
munismului!

Trăiască lagărul socialist unit și 
puternic! Trăiască unitatea și coeziu-l 
nea mișcării comuniste internaționale!:

Trăiască glorioasa cauză a Imfflrtil Auâtoli Olizarenko), R. P. ”Bul- 
Lenin, trăiască pacea și socialismul !®garia. (învingători în clasarrtentele pe 

(Cuvîntarea a fost întreruptă adese-®,echipe din edițiile a 11-a, a lll-a și 
ori de aplauze. La încheiere aplauze® a IV-a și în clasamentul individual în 
furtunoase, prelungite. Toți se ridicăediția p lll-a prin rutierul Nencio 
în pițioare). J .’ . "Hristoy^ R. D. Germana (prințul lgș

Concepțiile și prac-, 
revizioniștilor iugoslavi, îndrep- 
îinpotriva unității internaționa- 
a mișcării comuniste internațio- 
a țărilor socialiste, sint potriv- 
intereselor socialismului și ser-1 
forțelor reacțiunii și imperialis-

V. Zubkov (nr 7) a fost unul din jucătorii de bază ai formației sovietice 
actuala ediție a campionatului mondial de baschet.

Diferența de șapte ore care des
parte Roimjnja de Chite ne-a pus în 
imposibilitate să comtsnicăm joi re
zultatul meciului „cheie" al campio
natului mondial de baschet, desfășu
rat miercuri seara. In momentul cînd 
la Santiago pivoții celor două echipe 
angajau pentru prima oară balonul, 
vestind începutul jocului, rotativa zia
rului 
țiune. Iar cînd la București mijeau 
zorii 
trăia 
evenimente sportive: 25.000 de spec
tatori chilieni ovaționau echipa Uniu
nii Sovietice pentru triumfalul succes 
repurtat in fața formației S.U.A.

Acesta era punctul culminant al 
campionatului mondial de baschet, a- 
vind o veritabilă semnificaiție de sim
bol. Intr-o nouă disciplină sportivă

la

nostru intrase de acum în ac-

zilei de 29 ianuarie, Santiago 
unul din cete mai senzaționale

coroana supremației se mula de pe 
fruntea sportului american pe aceea 
a sportului sovietic.

In anii din urmă numeroasele con
fruntări deoisive dintre sportivii Răsă
ritului și Apusului au perimat oare- 
cum noțiunea de „meci al secolului"; 
Totuși, cu riscul de a nu fi originalH 
trebuie să spunem că întâlnirea da 
baschet U.R.S.S. — S.U.A. la actuala 
ediție a campionatului 
mine în istoria sportului 
denumire.

Strălucita victorie de 
a fost obținută în zilele 
oova se desfășloară evenimentul de 
importanță istorică moiutială ai oeltM 
de al XXI-lea Congres extraordinar 
al P.C.U.S. Guvîntările rostite de IA 
tribuna Kremlinului desvăiuie oifr»

( Continuare In pag. 7)

mond ia I ră- 
sub această

la Santiago 
ciind la Mos-

Luni la Luxor

Start în a Vl-a edifie

ÎNTRECERII t!• IAU STARTUL FORMAȚII PUTERNICE • FAVORIȚII 
' CICLIȘTII SOVIETICI

în ediția a 
vidual prin 
Romînă.

Firește,

Din orașul Luxor se va da luni di
mineață plecarea în cea de a Vl-a e- 
diție a competiției cicliste de lung ki
lometraj „Turul Egiptului". Această 
întrecere internațională devenită tradi
țională se bucură și anul acesta de 
participarea unui valoros lot de ru
tieri. Cei peste 50 conourenți se vor 

’întrece de-a lungul a aproape 1700 
,km, pe un traseu care străbate o bună 
parte din teritoriul egiptean. Printre 

Zăvoriți se află sportivi din1: Uniunea 
(Sovietică (cîștigătorii ediției a V-a, 
pe echipe și individual prin alergăto- 

cauză a lui Arul Anatoli Olizarenko), R. P. Bul-

clasamentul itidi» 
Malitz) și R. Ița' 

r ■
Firește, în ediția de anul as 

ceșta cele mai multe șanse le au aler
gătorii sovietici care prezintă și de a- 
ceastă dată o echipă tînără, formată 
din elemente valoroase, dornice de afir
mare. Alergătorii din R. D. Germană 
sînt reicunoscuți în Europa prin va
loarea lor: au cîștigat de cîteva ori, 
în clasamentele individuale și pe e- 
chipe, primul ioc în „Cursa Păcii". E- 
chipa R. D. Germane este formată din 
alergători cunoscuți (Bravi ne, Se ho
her) care fac față cu succes în etapele 
scurte disputate la medii orare ridica
te. Echipa R. P. Bulgaria este condu-

(Continuare în [>ag.

IV-a în 
Werner



al I). C. F. S,

un

ca- 
în- 

sta-
ca- 
fă-

și sugestii 
cele mai 

proiect, a- 
prețios ia 
important

In întreaga fără conținea dezbaterile 
pe marginea Proiectului de statut

Mii de copii și tineri învață să schieze
în acest sezon!

Tot mai multe sînt știrile care 
ne sosesc la redacție în legătură 
cu interesul pe care îl manifestă 
masele de sportivi și activiști 
sportivi din țara noastră, pentru 
dezbaterile pe marginea Proiec-, 
tului de statut al U.C.F.S. in 
cadrul discuțiilor care au loc în 
numeroase localități de pe întin
sul patriei, tinerii sportivi, alături 
de activiști experimentați ai miș
cării noastre de cultură fizică și 
sport, vin cu propuneri 
interesante, subliniază 
importante puncte din 
dticîndtt-și aportul lor 
definitivarea acestui 
document al vieții noastre spor
tive.

IN RAIONUL CÎMPULUNG 
MUSCEL — UN PLAN METODIC 

DE ACȚIUNE
Apariția Proiectului de 

al U.C.F.S. a fost primită 
sportivii muscelcni cu 
entuziasm. Consiliul 
U.C.F.S. răspunzînd

statut 
și de 
mare 

raional 
acestui in

teres a întocmit un plan concret 
de desfășurare a dezbaterilor pri
vind importantul document al miș
cării noastre sportive. Pentru în
ceput, documentul a fost dezbătut 
în cadrul unei adunări generalecadrul unei adunări generale 
cu președinții asociațiilor sportive 
d'a raion și la o ședință specialădin
de învăfămînt politic dc mase 
U.C.F.S. la care au luat parte 
antrenori, instructori 
arbitri, profesori 
zică și sportivi 
terminarea dezbaterilor, propune
rile făcute de participanți vor fi 
analizate și sistematizate de ac
tivul consiliului raional U.C.F.S. 
care le 
blicare 
sportive, 
bruarie.
U.C.F.S. 
cele 52 
cuprinde 
pulung Muscel.

GABRIEL DUMITRESCU 
GABRIEL BADESCU 

corespondenți

voluntari, 
de educație fi- 
fruntași. După

va trimite apoi spre pu- 
ziarelor și publicațiilor 

Pînă la data de 15 fe- 
Proiectul de statut al 
va fi discutat în toate 

de asociații sportive cîte 
în prezent raionul Cîm-

i

Apariția Proiectului de
al U.C.F.S. a stîrnit un interes 
puternic și în rîndul maselor de 
sportivi din orașul și raionul Co-

PROIECTUL DE STATUT
AL U.C.F.S. IN DISCUȚIA SPOR
TIVILOR DIN ORAȘUL ȘI RA

IONUL CORABIA

statut

1 întrecerile Spartachiadei de iarnă 
la tineretului cunosc un succes deo
sebit în întreaga țară. Zeci și zeci 
de mii de tineri și tinere se prezin
tă la startul concursurilor de tenis 
dc masă, șah, schi etc., transformînd 
■aceste competiții în adevărate sărbă

tori ale sportului de mase. Buna or
ganizare a întrecerilor stimulează*in
teresul concurenților, astfel, că de lax. ăn a Spartachiadei de iarnă' a fost 
concurs la concurs se înregistrează prelucrat în toate asociațiile sportive, 
o simțitoare, creștere a numărului de în. căminele. culturale și în școlile din 
participant! '. \ \ -> l j-.i™ ------ 1r wa-:
'alte părți ale țării, tineretul se a- 1 .
▼fotă cu . entuziaștii în focul întrece- așezate 
rilor sportive. De’ mat bine de o ltină |iertttu 
de zile în fiecare oraș, în fiecare co- ceri, 
mimă satf Sat, luminile cluburilor și 
căminurilor culturale ard pînă noap
tea 
nîs 
bit 
de 

inii 
fruntașe în ;_____
și Simlcul Silvaniei. 
ganizarc a competițiilor, 
sa popularizare a ț-»—

...—t , rațon. Numeroase" afișe triarfse
Pe iiTcloaguriie Oradfeî, ca ‘ și în consiliul regional UiC.F.S? sau con- comune (Valcău, Ip, Leșmir, Vîrșolț 

fecționate cu mijloace proprii au fost ” " ' — 
—'h în cele îrtei vizibile locuri 

a mobiliza tineretul la între-.

tîrziu (întrecerile de șah, te- 
de masă, trîntă ș.a. sînt deose- 

dc pasionante) iar pîrtiile 
schi sînt populate de mii și 
de cohcurenți. Printre raioanele 

această acțiune se află 
. /. Prin bună or-

, prin inten
sa popularizare a întrecerilor, consi
liul raional U.C.F.S. este acum a- 
proape dc realizarea angajamentului : 
13.000 participanți la concursurile din 
cadrul Spartachiadei de iarnă a ti
neretului. Dună cum ne-au afirmat 
activiștii sportivi din acest ........ 
există create toate condițiile ca pînă 
la încheierea primei etape angaja
mentul să fie substanțial depășit.

raion.

SPORTUL POPULARP'Hg. 2-a Nr. 3319 

rabia. Pînă acum, consiliul oră
șenesc și cel raional U.C.F.S. au 

. prelucrat, acest prețios document 
al mișcării noastre de cultură fi
zică și sport în cadrul a .5 aso
ciații sportive, înrcgislirîndu-se o 
participare de aproape 900 de 
membri U.C.F;S. In cadrul dis
cuțiilor au luat cuvîntnl peste 50 
de sportivi și activiști sportivi 
voluntari, muncitori- fruntași, 
dre de conducere din diferite 
tre prinderi etc. Proiectul de 
tut a fost dezbătut capitol cu 
pito! în fiecare adunare, fiind 
cute un număr dc 37 de propu
neri. Consiliul raional U.C.F.S. 
Corabia va organiza în continua
re adunări pentru dezbaterea Pro
iectului de statut al U.C.F.S. în 
toate asociațiile sportive de pe 
cuprinsul raionului.

MIHAI COATU, 
corespondent

ÎNSUFLEȚITE DISCUȚII 
PE MARGINEA PROIECTULUI 

DE STATUT AL U.C.F.S.
LA PLOEȘTI

Cu multă bucurie au luat cu
noștință sportivii din orașul Plo- 
ești de conținutul Proiectului de 
statut al U.C.F.S., pe care l-au 
dezbătut în cadrul unor adunări 
însuflețite. Una dintre adunările 
cele mai reușite a avut loc în 
cadrul secției de atletism a aso
ciației Voința, adunare condusă 
dc tovarășii H. Mihărlescu, acti
vist al consiliului orășenesc 
U.C.F.S. și Ioan Costache, secre
tar al asociației. Prelucrarea fă
cută a fost urmărită cu un viu 
interes de cei prezenți. După a- 
ceea, pe marginea prelucrării s-au 

la cuvînt numeroși spor- 
printre care Vasile Ghiță, 

Maria Duță, 
Lazăr Anghelovici și alții. Toți 
vorbitorii 
apariției 
i.ient al 
menit să 
pe baze 
cultură fizică și sport de la noi, 
să angreneze tot mai mulți oa
meni ai muncii în practicarea or
ganizată a diferitelor discipline 
sportive. Proiectul de statut al 
U.C.F.S. — au arătat cei care au 
luat cuvîntnl — reprezintă o mi
nunată călăuză în muncă pentru 
sportivii și activiștii sportivi din 
patria noastră.

FLORIAN ALBU, 
corespondent

înscris
tivi,
Octavian Nedelcu,

au subliniat importanța 
acestui valoros docu- 

mișcării noastre sportive 
contribuie la dezvoltarea 
științifice a mișcării de

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI

Pentru a obține aceste însemnate 
rezultate, activiștii obștești din raionul 
Simleul Silvaniei au muncit intens. 
Comisia raională de organizare a 
Spartachiadei a cerut sprijinul con
siliilor asociațiilor sportive, al birou
rilor organizațiilor de bază U.T.M. 
și al activiștilor consiliului raional 
U.C.E.S. Regulamentul ediției pe acest 
± 
prelucrat în toate asociațiile sportive, 

de

Din inițiativa activului obșicsc s-au 
—i trei caravane înzestrate cuformat

schiuri și haltere și conduse de in
structori calificați. Aceste caravane 
s-au deplasat prin comunele și satele 
raionului, ajutînd asociațiile sportive 
sătești în organizarea și efectuarea 
antrenamentelor și competițiilor. Acea
stă inițiativă' s-a bucurat de un real 
succes. Peste 1.500 tineri și tinere 
au fost mobilizați la întreceri.

Clubul raional a fost dotat cil 12 
mese de șah și două mese de tenis. 
Astfel s-a asigurat și asociațiilor 
sportive care nu au săli posibilita
tea desfășurării competițiilor.

Printre asociațiile sportive care 
s-au evidențiat în organizarea între
cerilor din cadrul Spartachiadei dc 
iarnă a tineretului se numără și cele 
din comunele Nușfalău (o contribu
ție activă au adus directorul S.M.T. 
— tov. Șzabo și instructorul Gh.

In acest sezon s-a trecut cu hotărîre 
la o temeinică acțiune de întă
rire a bazei de mase a schiului: s-au 
asigurat materialele necesare, cadre 
corespunzătoare și s-a dat toată a- 
tenția pentru atragerea a mii și mii 
de tineri în cadrul centrelor de ini
țiere. Despre această acțiune de pro
pagare a schiului în rîndurile copiilor 
și tineretului am vorbit recent cu an
trenorul federal a! F.R. Schi-Bob, prof 
Petre Focșencanu.

— In ce condiții a fost pornită și 
dusă ofensiva pentru popularizarea 
schiului ?

— Încă din timpul verii, ne-a răs
puns prof. Petre' Focșencanu, au fost 
luate măsurile necesare asigurării 
succesului campanilei care a început 
la sfîrșitul anului trecut. Activitatea 
de învățare a schiului de către copii 
și tineri intre 8 și 16 ani este dusă 
în cadrul celor 20 de centre organi
zate de F.R. Schi-Bob, în cadrul cen
trelor organizate de comisiile regio
nale (exemple : regiunea Stalin la 
Săcele și Siruca, regiunea Suceava 
la Vatra Dornei) și de către asocia
țiile sportive (de pildă, de Dinamo 
Orașul Stalin, Progresul Sinaia, Vo
ința Sibiu ș.a.). Scopul organizării a- 
cestor centre este de a atrage cît mai 
mulți tineri spre practicarea schiului 
și de a-i învăța în mod corect, încă 
de la început, elementele de tehnică 
individuală.

— Cum au fost asigurate condițiile 
de pregătire ?

— Majoritatea centrelor organizate 
de F.R.S.B, nu aveau la dispoziție 
materialul și echipamentul necesar. 
Conducerea U.C.F.S., prin F.R.S.B., a 
dotat însă centrele cu schiuri, bețe și 
bocanci indigeni, distribuindu-se nu
mai pentru centeJ j organizate de 
federație peste 1.000 perechi. In plus, 
asociațiilor sportive le-au fost dis
tribuite prin comisiile regionale 5.000 
perechi schiuri. La centrele federației, 
materialele sînt utilizate de cîte trei 
sau chiar patru copii în aceeași 
(antrenamentele se desfășoară 
serii). Ar fi indicat ca și centrele 
ganizate de asociațiile sportive să 
losească cît mai intens materialul

zi 
pe 

or- 
fo- 

_----- — ---- ------- ------------ și
echipamentul existent, în felul acesta 
puțind fi pregătiți și mai mulți tineri 
și copii.

— Cum au răspuns cadrele tehnice 
chemării lansate de F.R. Schi-Bob ?

— Cu foarte multă dragoste. Modul 
în care antrenorii, instructorii și pro
fesorii de educație fizică cu speciali
zarea schi și-au dat contribuția la 
popularizarea schiului poate fi dat ca 
exemplu. Pentru felul în care s-au 
preocupat de atragerea a cît mai mulți 
tineri și copii, ca și pentru sîrguința 
cu care îi pregătesc, ar trebui evi- 
dențiați toți cei care activează în ca
drul centrelor. La Rișnov, de pildă, 
fostul campion al țării C. Vlădea și I. 
Miloiu au angrenat un mare număr

Ambruș), Măgura Siinleu, Grupul 
școlar din Sitnleu, Școala medie mix
tă, Școala profesională, Reedita Bă- 
dăcin, Zăoani Camăr și Mina Sărmă- 
sag.

Pentru a depăși angajamentul, co
misia raională de organizare a Spar
tachiadei își îndreaptă acum atenția 
și sprijinul către o serie de asocia
ții sportive în care rezultatele obți
nute nu sint în concordanță cu po
sibilitățile. Peste 20 instructori vor 
pleca în aceste zile într-o serie de 

ș. a.) pentru a ajuta asociațiile spor
tive în organizarea întrecerilor.

— h. n. —

io club întrecerile de șah sînt în toi. Participanții își dispută cu ar
doare șansele de calificare- in fazele superioare, & ' A

Pe Clăbucet, ureînd spre locul de start

Felicia Păun

de copii și au organizat procesul de 
instruire în mod exemplar. Cu mult 
suflet lucrează și Imre Bella, D. Vă- 
caru, I. Bîrsan (Orașul Stalin), Șt. 
Bcnedck (Valea Strimbă), Aurel Al
bert, Alex. Bătușaru (Bușteni), I. 
Cosma, At. Aîătușei (Predeal), C. Ma
fia, E. Adochiței (Cîmpulung Moldo
venesc), M. Pivaru, I. Devcanu (A- 
brud), C. Tudor, R. Samur, Gh. Cri- 
șan (Lonea), V. Taus, C. Gătej (Te
șita), Emil Fomino, " " ' 
(Cîmpulung Muscel).

— Care este stadiul de pregătire, 
a copiilor și tinerilor din centre și 
cum se prezintă participarea lor ?

— Din cauza zăpezii căzută cu în- 
tîrziere, procesul de instruire a înce
put după data prevăzută inițial. Și 
așa însă, participanții la centre se 
află într-un stadiu de pregătire 
țumitor. In majoritatea centrelor, 
tinerilor schicri depășește cu 
așteptările. La Rîșnov, de pildă, 
peste 150 de copii și t’neri, la 
șui Stalin aproape 200, la Valea 
Strimbă peste 100. Majoritatea centre
lor sînt puternic sprijinite de către 
comisiile regionale, orăș«»iești, raio
nale și de către asociațiile sportive. 
Elocvente sînt cifrele cuprinzînd par
ticipanții la concursurile de verificare 
organizate la Predeal, Sinaia, Rîșnov,

mul- 
cifra 
mult 
sint

Ora-

Din carnetul corespondentului
Un centru pentru formarea tinere

lor cadre de sportivi

Reșița 
pentru 

350 de 
cunoș-

Consili-ul orășenesc U.C.F.S. 
organizat o școală sportivă 

elementelor tinere.
a 
formarea 
tineri și tinere își îmbogățesc 
tințele în această școală la atletism, 
fotbal, gimnastică, lupte, natație și 
schi. Ședințele de pregătire sînt con
duse de cunoscuții sportivi Mihai 
Truică, Andrei Kerekes și profesorii 
Ion Schuster și Elisabeta Suciu. încă 
de pe acum, numeroși elevi dovedesc 
r^ale aptitudini în sportul preferat 
Felicia Grama (atletism), Alariana 
Wagner (natație), Zorița Suciu (schi), 
Valentin Oșan, Francisc Schiopu (fot
bal) și alții, au realizat rezultate 
bune. Dacă vor continua să se an
treneze cu aceeași conștiinciozitate, 
vor avea perspective dintre cele mai 
frumoase.

MIRCEA LUCA

Un reușit concurs de schi

Schiorii din Bistrița nu au stat mult 
pe gînduri în momentul în care în

In
și

Bușteni, Vatra Dornei, Victoria ș.a. 
orașul Victoria (antrenori N. Dinu
I. Gali) la primul concurs organizat 
în această localitate au participat 70 
de copii! In celelalte localități cifra 
minimă este de 100 de participanți. 
In legătură cu organizarea concursu
rilor, doresc să aduc o precizare: 
este foarte bine ca tinerii și copii să 
fie angrenați în concursuri, penii ii că 
aceasta constituie un puternic stimu
lent și mijloc de verificare. Dar, nu 
trebuie neglijat cu nici un preț as
pectul învățării cît mai corecte a 
elementelor de tehnică.

— Ce îndatoriri au comisiile r 
nalc și asociațiile sportive în acizii 
direcție ?

— In general, comisiile regionale 
și asociațiile sportive pe lingă care 
ființează aceste centre au dat un 
sprijin substanțial, atît organizatoric, 
cît și material. Putem aminti de pildă 
ajutorul 
Fabrica de scule din Rîșnov, 
dealul", 
nesc, Alinerul Lonea ș.a. 
înainte este necesar însă ca 
țiile sportive și, mai ales, < 
regionale, să ducă o muncă de con
trol, îndrumare și sprijin, în mod mai 
regulat.

dat de asociațiile sportive 
„Pre- 

Voința Cîmpulung A'.oldove- 
De actun 

asocia- 
comisiile

orașul lor a căzut zăpada. Ei au ■ 
nit să-și dispute intiietatea în ilare- 
cerile din cadrul Spartachiadei de 
iarnă. Ultimul concurs, la care au 
parti ci pat peste 150 de tineri de la 
asociațiile sportive Victoria și făclia, 
a fost cîșiigat de Dumitra Berar (2 
km. fond copii), Eugen Szekeltj (5 km. 
fond juniori), ion Pop (fond seniori).

O. BERBECARIU

Buni gospodari

Consiliile asociațiilor sportive Gaz 
Metan, Vitronietan, Textila, Spartac și 
Record din Mediaș acorda o mare 
grijă bazelor și materialelor sportive 
pe care le au în folosință. Nu de 
mult, consiliul asociației Gaz Metan 
a terminat lucrările de reanienajare 
prin resurse proprii a arenei de popice, 
iar terenurile de fotbal și baschet pre
cum și pista de atletism au fost pre
gătite pentru sezonul de primăvară. 
De asemenea, asociațiile Record și 
Textila au luat măsuri pentru reame- 
najarea terenurilor de fotbal și a a- 
renelor do popice. Celelalte asociații 
au reparat și spălat tot echipamentul 
sportiv.

DAN VI NT!LA

O asociație sportivă sătească 
fruntașă

Asociația 
podeni este 
giunea lași 
zări obținute. Această asociație spor
tivă sătească numără 408 membri, ma
joritatea cu cotizația plătită la zi. Ac
tualmente, sportivii comunei participă 
activ la întrecerile Spartachiadei la 
tenis de masă, șah, triată, gimnastică 
și schi.

Consiliul asociației, condus de har
nicul țăran întovărășit loan Matei, s-a 
angajat să ajungă pînă !a 1 aprilie, 
ta 500 membri înscriși în U.C.E.S.

- .CONSTANȚI N ADU AUTRE ȘEI

sportivă din comuna 7ă- 
cunoscută in toată re- 
pentru frumoasele reatbr



Sportivi cu care ne mîndrim

Printre filele albumului cu 
sportivi de frunte ai țării 
noastre întîlnim si numele 
călărețului VASILE PINCIU. 
La 27 ' ani, vîrstă la
care un călăreț se poate 
considera încă... junior, Va- 
sile Pinciu a ajuns cel mai 
bun sportiv al țării noastre 
în probele de obstacole, iar

x*4ic curs de astronomie 
în fafa Casei Centrale «i Armatei
In fața Casei Centrale a Ar

matei, am 
cunoscutele 
Stef, Elena Cătineanu, 
de Reipp și Liliana Borcea din 
reprezentativa de tineret a Ca
pitalei, care discutau aprins 
despre... astronomie si călă
toriile în spațiile interplanetare 

-Cele-a determinat in acel mo
ment să înceapă aceste discuții? 
Fotografia alăturată ne dă răs
punsul. Este vorba de un pa
nou și de o ingenioasă mache
tă realizată după concepția ți
nui colectiv de profesori ingi
neri de la Academia Tehnică

: Militară, prin care sînt ilus
trate epocalele succese ale 
Uniunii Sovietice în domeniul 

■etării cosmosului.
Macheta este formată 

îr-o platformă circulară, 
diametrul de 3,2(5 m., în 
irul .căreia un glob luminos 

' mareneaza soarele. Un cdnal 
săpat în cadran reprezintă or
bita pe care se mișcă prima 
planetă artificială a sistemului 
nostru solar. Se mai pot . ve
dea, de asemenea, orbitele pă- 
mîntului și planetei Marte, e- 

întilnit ieri pe 
handbaliste Maria 

Gerlin-

0101 tt

&

ultimii ani, unul dintre 
mai valoroși concurenți 

concursurile internâționa- 
desfășurate în Europa. 
Varșovia, Leipzig, Aachen 

și mai ales la București în 
anul 1957, ca și la con
cursurile de la Wroclaw, 
Neapole, Moscova și Bucu
rești în anul 1958, Vasile 
Pinciu a adus patriei noa
stre victorii de mare presti
giu, dovedind totodată pro
gresul pe care l-a făcut că- 
lăria în țara noastră după 
23 August 1944. Tenace, 
foarte curajos, exemplu de 
modestie și conștiinciozitate, 
Vasile Pinciu — ca un ade
vărat maestru al sportului 
— nu-i uită nici pe cei care 
abia încep să se inițieze în 
acest frumos sport. El a 
privit cu atîta seriozitate a- 
ceastă îndatorire îneît, deși 
tînăr, în momentul de față 
a ajuns antrenorul echipei 
Victoria București din care 
face parte.

în miniatură, confecțio-

voluția lor în jurul soarelui 
fiind redată printr-o serie de 
becuri care se aprind succesiv. 
Planeta artificială sovietică 
este reprezentată printr-o ra
chetă ' ' ‘
nată din plexiglas. Un gene
rator de ton redă zgomotul 
lansării rachetei în momentul 
pornirii ei din punctul ce in
dică ziua de 2 ianuarie 1959

niomentul
și foarte

Fabulă

Coțofana și poiana
Intr-o zi.
Intr-o poiană
Pe-un covor de catifea 
Presărat cu puf de nea 
Și hermină diafană - 
A-nceput o coțofană 
Să se laude că, ea.
Este mare... campioană I

Și-a ținut un lung discurs 
Că in orișice concurs 
Dînsa masai e „vedetă" 
(Doar e plină de talent) 
Are si antrenament.
Este ’
Insă

ditamai atletă 
n-are....... stimulent".

adică ?Cum
Vra sd z/ed. 
Coțofana 
Dolofana 
Pretindea 
Boabe de 
Șt spunea

la orice meci, 
grăunțe, zeci.., 
că are „trapf

Cu arbitrul C. Mitran, despre el

Zăpada scîrțîie sub pantofi 
(nu vă uitați împrejur: vor
bim la figurat!), gerul sfi- 
chiuje urechile, dar calendarul 
ne arată totuși că data reîn
ceperii campionatului de fot
bal nu e chiar atît de depar
te... De altfel, după cum știți, 
fotbaliștii noștri au și ieșit pe 
teren, susținînd primele 
ciuri de antrenament.

Dar arbitrii ? Ei nu se 
gătesc ? Vor veni direct 
casă, de lingă sobă, pe 
nul de joc ? Nu prea e de 
zut. M-am gîndit, de aceea, să 
schimb o vorbă cu unul din ar
bitrii noștri fruntași: cu Con
stantin Mitran, una din figurile 
cele mai populare ale terenu
rilor noastre de fotbal.

„Nea Costică" este maistru 
modelator la fabrica „Victoria 
Socialistă". L-am chemat întîi 
la telefon, spunîndu-i că vreau 
să-l văd a doua zi, dacă se 
poate dimineața, pe la 7...

— Dacă vrei, mă găsești și 
de la 5 și jumătate 1

Și, într-adevăr, aceasta este 
ora obișnuită la care vine la 
muncă Mitran. Lucrul începe 
la 6, dar el sosește în fabrică 
cel puțin cu o jumătate de oră 
mai devreme, pentru a-șl pre
găti locul de muncă și a a- 
vea astfel după aceea spor la 
treabă. (Ei, dacă ar putea și 
pe teren să fluiere infracțiu
nile, nu cu o... jumătate 
înainte, dar măcar în 
timp I Dar, uneori, le 
atît de tîrziul).

— Lucrezi de mult 

de oră 
același 
fluieră

aici ?

și imită semnalele transmise 
de aparate în timpul „călăto
riei" prin cosmos. Această ini
țiativă care aduce o intere
santă contribuție la populari
zarea istoricei realizări a ști
inței și tehnicii sovietice este 
mult apreciată de cetățenii Ca
pitalei și ne bucură faptul că 
printre ei se 
mulți sportivi.

Dacă nu primeșle-un sac 
Fiindcă dehl i se cuvine
Și cerea fără rușine l 
Se umfla semeț in pene 
Și-rtcepea să facă scene 
Să se fudulească foarte: 
Cit e ea de coțofană 
O să plece din poiană 
Și-Q să zboare mai departe 
lac-așa din ram in ram 
Și-o să vezi atunci minune 
Cite boabe o s-adune
Și-o să siringă gram cu gram > 

— Iți pierzi vremea de pomană I 
l-au răspuns cei din poiană — 
Nici nu te-am văzul la treabă 
Și grăunțe vrei o roabă 
Dacă vrei, atuncea-ți cată 
Doar pădurea e bogată. 
Nimeni nu ți-e mai prejos 
Orișicine-i ca folos.
Dacă ai talent, prea bine. 
Să muncești cum șe cuvine l, 7

și despre

Și un
La fabrică (și nu-i ușor) 
Te știm că ești modelator.

fi să ne oferi — Curaj! 
model de... arbitraj!

numai teo- 
regu- 
altfel, 

timpul 
putea 

perfect,

l-am întrebat a doua zi, cînd 
am stat de vorbă în incinta 
fabricii.

— Voi împlini, în curînd, un 
sfert de veac de cînd sînt aici, 
23 de ani am de pe aciim. Am 
venit aici la lucru în 1936 și 
de atunci, iarna și vara, toam
na și primăvara, an de an, bat 
același drum, intru la aceeași 
oră pe poarta fabricii... M-am 
legat de fabrică, așa cum te 
legi de casa ta, de familia ta...

— Ai început să te pregătești 
pentru campionat ?

— Deocamdată, 
retic, recitind cu atenție 
iamentul de fotbal. De 
fac acest lucru în tot 
anului. Și totuși, n-aș 
susține că-1 cunosc 
așa cum pretind că-1 ș/iu unii 
spectatori, mai gălăgioși care poa
te că nu l-au citit niciodată... De 
altfel, în legătură cu această 
problemă, a cunoașterii regu
lamentului, cred că n-ar fi 
rău, pe de o parte, dacă s-ar 
lua în discuție în presă (mă
car din cînd în cînd, dacă nu 
e posibil după fiecare meci) 
probleme legate de regulamen
tul de joc, iar pe de altă par
te dacă pe marile noastre sta
dioane, unde vin mereu mase 
noi de spectatori, ar exista pa
nouri în care să fie afișate 
principalele reguli ale jocului 
de fotbal și în special buclu
cașa lege a ofsaidului, care ne 
dă nouă arbitrilor atîta bătaie 
de cap. Fără ea, arbitrajul ar 
fi treaba cea mai plăcută și 
mai ușoară de pe lume! Vreau 
să mai spun că — în general 
— un arbitru își dă seama după 
meci sau chiar în timpul jocu
lui dacă a dat o decizie greșită. 
Oricum, să nu se... sperie 
această greșeală. Incercînd 
„repare" face mai multe...

Dar m-ăm cam depărtat 
întrebarea pe care mi-ai pus-o. 
Firește că peste puțin timp și 
noi arbitrii vom începe antre
namentele care vor consta dm 
alergări, gimnastică și jocul la 
două porți, pe terenuri reduse. 
Nu chiar de... volei dar, ori
cum, terenuri mai mici, ca să 
putem cîștiga condiție fizică, nu

...Deci să nu ne tragi pe sfoară
Dacă nu-ți convine... zboarăl

• . . • • • £

piruetă

stare

in loc

Coțofana dintr-o dată,
Supărată
Vrind să facă-o 
Deh I Vedetă 
Să arate ce-i in 
Și să zboare. 
S-a sucit semeț
Și-a căzut direct in... cioc. 
Și la urmă — nota bene — 
A rămas și fără... pene. 
MORALA
O morală este simplă și nu-i 

greu de înțeles 
Sînt și-acuma coțofene strecu

rate (nu prea des) 
Și în sport... De-ți iese-n cate 

o atare coțofană 
Povestește-i intîmplarea petre

cută în poiană.

T. DUMITRAN

pierdem și pe aceea 
o avem!

pes-o 
care

— De cîți ani arbitrezi, „nea 
Costică" ?

— De 22 de ani. înainte am 
jucat mijlocaș stînga și fun
daș stînga în echipă cu Gica 
Popescu, la Gloria. Sper să 
mă țină puterile să mai arbi
trez cel puțin încă trei ani, 
ca să-mi serbez și jubileul de 
25 de ani de arbitraj. Pe ur
ină... Vîrsta își va spune cu- 
vîntul. La cei 49 de ani pe 
care îi voi împlini în toamnă 
se vor adăuga alții, care ver 
atîrna din ce în ce mai greu 
pe umerii mei... Dar nu face 
nimic. Parcă în tribună, ca 
spectator, nu e bine ? Să mai 
critic și eu pe alții. E și 
mult mai ușori De altfel, dacă 
ar fi după soția mea, ar fi tre
buit să mă fi retras de mult 
din arbitraj! Ea e țesătoare la 
fabrica „Tudor Vladimirescu" 
și mai ales la începutul căs
niciei noastre mereu o necă
jeau fie cei din fabrică, fie ve
cinii : — Ai auzit ce-a făcut 
Costică al dumitale ? — Ce-a 
făcut, păcatele mele ? întreba 
nevastă-mea speriată. — Cum, 
ce-a făcut? N-ai citit ziarele? 
N-a dat un henț în careu I 
Acum, s-a... obișnuit și chiar 
vine uneori la meciurile pe care 
le arbitrez eu. Dar după aceea 
toată ziua e... amărîtă. Poți 
însă să te lași de arbitraj ? 
Patimă mare, dom’le 1 Nu tre
ce cu una cu două!

JACK BERARIU

Foto-critica noaslră

M-a criticat secretarul de re
dacție și cred că avea dreptate. 
— „Dumneata — zicea — faci 
poze destul de bune. Au însă 
un cusur. Prea seamănă între 
ele și adesea nu sînt destul 
de expresive. Nu apeși totdeau
na pe buton cind trebuie. Să 
faci — spunea el — o poză in 
care să se vadă dîrzenia lup
tei spetiive, o poză așa... să 
vorbească singură chiar și fără 
explicație dedesubt".

Ce m-am gîndit ? Hai să 
fac o fotografie să mă pome
nească. M-am dus simbăta 
trecută 
box. Și cînd era un meci in 
toi, am făcut o poză cu... pu
blic. Nu e așa că e reușită ? 
Arată ea dîrzenia disputei ? Ce 
părere ai, tovarășe ? Da, da ! 
Dumneata cu căciula fumurie 1 
Numai un lucru, te rog. Dă-o

M-am dus sîmbăta 
fa sala Floreasca, la

ARMAN» DAVIDESCU, TE
CUCI. — lata eeiiipe.a uoactro* 
cump.oane la fetuai d.n 1.0a 
puia.. in ziiele uoaulr.: 
1311 (do, an, cur.se jutl : 
pia; 1311—ls»': 
xSlz—1314 (doi 
C.A. Coient-ua;
București; 
Pluești; 
nu s-a 
bolului; 
secuțiv; 
consecutiv): 
1927—1928: <
1923: Venus: 
1930—1931: 
nus; 1932—1933 
1934: Venus; 1S34- 
1935—1936: Venus; 
pensia; 1937—1333 
cutivi: Venus: 
consecutiv): 
1911—1945: 
disputat 
1946—1949 
U.T.A. 
U.T.A. 
cutiv): 
rad;
1956: C.C.A.; 1337—1938; I«.rdluL
Ploești; 1358—1959? Sperăm că. 
n așteptați să răspundem tot noi- 
E rînciul... civs.i

îsoe— 
bilîil- 

UiUtfcLl' 
ani coiisecutiv); 
19x4—*915: ă-K.A- 

1915—1915: Prahova
1916-x9i9: campic.aai.uXi

disputat aia cauza raz- 
1919—1921 ^tioi ani cuu— 
Venus; 1921—192 7 is anii 

: Chinezul 
Cal tea Brașov; ±928— 

5; 1929—19J&: juventus^ 
U.D.R.; 1933—a9J3: Ve^

Hipensia; 3933— 
ikipeitSiaj;

1938—1937: Ri- 
(<ioj ani conce- 

1939—1941 (doi ani. 
Unirea riricoîor^ 

campionatul nu s-a. 
din cauza războiului;, 
(doi aiM coni'Qc.utiv):- 

1948—If»: IX’.O.; 1930X
,; 1951—1953 (3 ani cozi-e—
: C.C.A.; 19â4: FL roșie A- 
1935: Dinamo București;.
C-C.A ; 1957—1958:

1958—1959?

JEAN BALAMELA, GIURGIU^
— Săritura lui Bob Gutovski ile 
4,82 m. n-a fost omologată. Reu
șind ihsă. In 1957, să sară un 
centimetru în plus peste acel 
„4,77 m“, prin care warmer- 
dam deținea recordul mondial 1* 
prăjină din 1942, Gutovski est» 
totuși noul recordman mondial' 
Ia această probă.

«I
NICOLAE I.ALU, MEDGIDIA.

— Scoruri puțin obișnui e U fot
bal: Dinamo Tbi Juventu*.
10-5, Rapid-Ripensia (finala Cu—* 1 * * * * * * 
pei Rointniei) 6-5, U.R.S.S.-Iugosla—1 
via 5-5, Aostria-Elvej'a (camplo—| 
natul mondial din 1954) 7-5 Șli

...printre primii maeștri ai 
sportuui sovietic au fost ar
tistul poporului Bogoliubov și 
pictorii Romas și Nisskii ?

...cu excepția Olimpiadei de la 
Los Angeles (1932), incepind 
din 1903 fotbalul figurează in 
programul tuturor olimpiadelor?

...primele intilniri internațio
nale ale voleibaliștilor sovietici 
au fost Tașkent—Afganistan și 
Moscova—Afganistan? Ambele 
au avut loc in 1935 și s-au 
terminat cu victoria sportivilor 
sovietici. Formațiile erau alcă-

i tuite din cite 9 jucători șl
■ clștigăloare a unui set era so
cotită echipa care obținea pri
ma 22 puncte.

...atunci cind Calvin, refor
matorul bisericii catolice, trăia
la Geneva, sportul era interzis 
acolo? De altfel, erau oprite 
spectacolele. petrecerile popu
lare, festivitățile, dansul și jo
cul sub orice formă, chiar și 
un sport a it de inofensiv ca 
patinajul stirnea necazul înve
ninat al reformatorului. O fată 
care in vremea aceea a fost 
surprinsă la painaj, a primi1, 
citație să se prezinte in fața 
consistorialul și a fost pedep
sită.

mai sînt, firește, alte zeii si zeci! 
de exemple. Â fost, de pildă, un 
meci de fotbal (Dinama Dorohoi- 
Textila Botoșani), care 
iat cu scorul de... 9-S!

s-a încho
<1 

nucu- 
a cucerit, 

olimpiada;

in con- 
iccord: 

Winter (Australia) 15,73 
— Oda (Japonia) 15.53 m; :

MARCO ROMANO, 
REȘTI. — Vasile Tlță 
medalia de argint la 
din J952 de la Helsinki. Boxerul 
care l-a învins în llnală este— 
Floyd Paterson, actualul camp-on 
mondial de box profesionist la 
toate categoriile.

ANGHEL JENESCU, BUZAW.
— 1) Kuț are 32 ani. — 2) Pri
mul record jncin-ixial ollcial la 
tripla salt a fost slabl.t în >9'9 
de Ahearn (S.U.A.) eu perfor
manța de 15,52 m. Iată, 
tlnuare, evoluția acestui 
1924 — Winter (Ausiraj.u,
m; 1931 — Oda (Japonia) 13.53 m; 
1932 — Nambu (japonia) 15,72 m: i 
1935 — 
m; 1936
1950 — „ , _ .
1951 — Ha Sylva 16,9' m 
Da Sylva 16,12 in; < >2 
Sylva 16,22 m; 1953 — 
kov (UR.S.S.) 13,23 m: 'x-j —, 
Da Sylva (Brasilia) 1.7,55 m; 1958 j
— Riahovski (U R.S.S) 16,53 m. ;

ION POȘTAȘUL

Metcalfe (Australia) 15,78 
— Tajima (japonia) 16 ni;, 
Da Sylva (Brazilia) 13 m;

-.................. ; 1952 —
— Da 

Scerba-I 
1955 —;

N-ai auzii

te
o- 

ni- 
nu

naibii de țigara 1
ce spunea și crainicul de la 
stația de amplificare? Nu se 
fumează în sală! Șiii de ce ? 
Sportul ntt se îmnacă cu fu
mul. Strică. Și, ăsta e numai 
unul d:n rotive. Dacă nu poți 
și nu poți să tî abții, fu- 
tneîz-o... rece, cum face specta
torul cu pălărie. Dar asta, 
rog, rămîne între noi.
1 Lg să nu mai spun 
ticni, dacă-mi promiii 
mai fumezi în sală, 
îmi strici bunătate de 
iar am discuții cu 
de redacție.

Am vrut să mai pozez niște 
spectat ri care fumau în sală, 
la handbal, dar r. aveam la 
mine decît vreo 10 filme. Și 
n-ajungeau 1

FOTOREPORTER

Mă 
la 
că 
Alt";!...

poză și 
se cri 1.. ral



Turiști,cabanele vă așteaptă!

Fotografia noastră, re pre- 
nu se poate mai bine despre

Cit de frumos este acum la munte! 
zentuid cabana Bilea-cascadă, vorbește cum 
frumusețea acestui anotimp în munții noștri,

du schiurile la picioare, aluneci ca viniul pe zăpada imaculată, prin
tre brazii argintați, intr-un decor de vis. Apoi, un popas la o cabană pri
mitoare, în mijlocul veseliei prietenilor...

Așa sînt acum zilele la munte, cu peisaje care-ți incintă privirile. 
Și voi, dragi cititori, puteți să vă petreceți la fel sfirșitul săptămînii, par- 

ticiplnd la excursiile pe care le organizează cercurile turistice de pe lingă 
asociațiile sportive.

Turiști, cabanele și munții vă așteaptă!

Importante concursuri de schi și bob
Astăzi și miine primele antrenamente Ia bob •— Programul Cupei Federației și al campionatului

republican la bob — Comisia regională Stalin organizează „Cupa Poiana” Ia schi — I 
și C. Tăbăraș participă la un important concurs in R. P. Bulgaria

N. Pandrea, I. Letcă

Sfirșitul acestei săptămîni înseam- 
• nă începutul unei perioade de inten- 

ictivitate pentru schiori și boberi. 
Poiana Stalin", „Cupa Fede- 

canipionatele republicane. 
Tineretului", iată competițiile 
vor desfășura în zilele urtnă- 
care vor aduna la startul

. sa
„Cupa
rației";
„Cupa
care se

' toare și
probelor pe cei mai buni concurenți
romîni, precum și o seamă de va
loroși schiori străini. In plus, trebuie 
amintit că R.P.R. participă și la 
concursul internațional care se va 
desfășură azi și mîine pe Vitoșa (lin
gă Sofia).

Iată cîteva amănunte asupra aces
tor importante concursuri :

CONCURSUL DE LA VITOȘA, la 
care participă și reprezentanții țării 
noastre, Nicolae Pandrea, Ion Letcă 
și Cornel Tăbăraș, este organizat de 
feder.iția bulgară de schi pentru a 
cinsti aniversarea a 40 de ani de la

freepe etapa interregională

de handbal in I
mîine, campion.at ui republican 

de handbal în 7 intră întir-o nouă 
fază p<rin disputarea primelor jocuri 
din cadruil etapei inter-regiuni.

I Etapa ințer-regiuni va fi inaugu
rată prin disputarea jocurilor de la 
Timișoara, la care participă echipele 
feminine campioane ale regiunilor 
Hunedoara (1 Mai Pețrești) și Cra
iova (Dinamo Gr a iova), precum și 
echipa clasată pe locul secund în campio. 
natul regiunii Timișoara (Clubul Spor
tiv Școlar Timișoara). La Timișoara 
partidele vor avea loc începând de 
mîine, întrecerea urrnînd să se ter
mine miercuri 4 februarie.

., Ceileîallte etape inter-regiuni se vor 
desfășura astfel : între 3—6 februarie 
ia Orașul Stailin cu participarea echi
pelor feminine campioane ale regiu
nilor Suceava, lași, Bacău, Constan
ța, Gailați, București și Ploești, pre
cum și a echipelor clasate pe locul 
iii în campionatele regiunii Stalin 
si orașului București ; între 5—8 fe
bruarie La Tg. .Mureș cu participarea 

' echipelor masculine campioane ale 
regiunilor Oradea, Baia; Mare, Cluj, 
R.A.M., Hunedoara, Suceava. Iași, 
precum și a echipei clasate pe locui 
secund în campionatul regiunii Sta
lin (Chimia Făgăraș) și la București 
tinde se vor întrece formațiile mascu
line campioane ale regiunilor Bucu
rești, Ploești (PeirotuJ Teleiajen), Ba 

,'<ău (Victoria Bacău), Constanța, Cra- 
liova (Știința), Gailați (Știința) și for
mația clasată pe loculi III în cam
pionatul orașului București (Titanii 
23 Augusit). 

primele întreceri de schi desfășurate 
în Bulgaria. • Concursul cuprinde pro
bele de slalom special și coborîre, 
care vor avea loc azi și mîine.

„CUPA POIANA STALIN" își în
cepe desfășurarea mîine. Organizată 
de comisia de schi a regiunii Stalin, 
„Cupa Poiana Stalin" programează 
curse de slalom special (în Kantzer) 
și de coborîre (fetele pe Sulinar, bă
ieții pe Valea Lupului), probele de
fond 15 km și 4x10 km (băieți) și
5 km și 3x3 km (fete), ca și între
ceri de sărituri speciale. La „Cupa
Poiana Stalin" au fost invitați cîte 
20 de schiori din regiunile Baia 
Mare, Cluj, Suceava, Ploești, Hu
nedoara, . Regiunea Autonomă Maghia
ră și din orașul București. Vor fi 
cătuite clasamente individuale și 
reprezentative de regiuni.

al- 
pe

1N-16 ECHIPAJE PARTICIPA LA 
TRECERILE DE BOB 2 PERSOANE

POIANA STALIN <30 (prin telefon 
de la trimisul nostru). Frumoasa sta
țiune de iarnă Poiana Stalin a îmbră
cat haină de sărbătoare pentru im
portantele concursuri de schi și bob 
care se vor desfășura aici timp de 
10 zile. întrecerile de schi, organizate 
de comisia de specialitate a regiunii 
Stalin, sînt așteptate cu mult interes. 
Punctul de atracție îl constituie însă 
desfășurarea concursurilor de bob, 
care sînt reluate după o întrerupere 
de trei ard. Timpul favorabil (cu 
temperatură scăzută) din ultima vre
me a permis tehnicienilor să amena
jeze pîrtia în cele mai bune condi- 
țiuni. Ultimele lucrări au fosrt efec
tuate azi (N.R. : ieri), urrnînd ca în 
cursul zilei de sîmbătă să fie efectu
ate primele antrenamente controlate.

Și

.
..

1 Letcă, a
ya reprezenta țara în concurspl internațional de la Vitoșa.

cărui comportare a fost foarte frumoasă în acest sezon, ne

SLOVAN BRATISLAVA, UN VALOROS 
REPREZENTANT AS. HOCHEIULUI 

CEHOSLOVAC

Așa cum am mai anunțat, Ia.3jfck 
bnuarie începe în Capitală turneiir in
ternațional de hochei pe. gheață dotat 
cu „Cupa București". Printre echipele 
străine care vor evolua pe patinoarul 
„23 August" se numără și formația 
Slovan -din Bratislava. In campionatul 
cehoslovac, recent încheiat, această e- 
chipă s-a clasat pe locul 8 din 12 for
mații (22—9—4—9 80:75 22). Pentru 
cei care cunosc valoarea ridicată a 
liosjhșiâlui cehoslovac și știu despre e- 
ciiflffinil care există între echipele pri
mei categorii a campionatului, locul 8 
deținut de formația din Bratislava a- 
pare în adevărata lui lumină. Nu tre
buie omis, de altfel, faptul că pe inter
valul a nouă puncte sînt înșiruite nu 
mai puțin de opt echipe.

Slovan Bratislava cuprinde o serie 
de jucători foarte buni ; unii dintre 
ei au și îmbrăcat tricourile echipei re
prezentative a R. Cehoslovace (Jen- 
dek, Bubriik; Sfârși', Cernicky, Stana, 
Facho, Valach). Pentru viitoarea ediție 
a campionatelor mondiale din luna 
martie, antrenorul federal VI. Sykora 
a selecționat și 3 jucători de la Slovan 
(Starși, Facho și Cernicky).

Viitorii noștri oaspeți practică un 
joc modern, în viteză și forță. Ei sînt

La Poiana Stalin

și du

cadrul Cupei
Schi-Bob, pentru echipajele de

de

Antrenamentele vor continua și du
minică, urrnînd ca luni să se desfă
șoare întrecerile din 
F .R.
2 persoane.

interesul pentru concursurile 
bob este dovedit în primul rînd de 
numărul mare al echipajelor înscri
se : 16. Majoritatea asociațiilor șt 
cluburilor sportive au trimis echipa
jele la Poiana Stalin pentru antrena
mente. In momentul de țață aci se 
află echipajele de la Voința Bucu
rești, C.C.A., Locomotiva ITC Bucu
rești, Carpați Sinaia, Progresul Si
naia, „1 Mai" Ploe.ști, Steagul roșu 
Orașul Stalin, Voința Sinaia ș.a. 
Pentru mîine (N.R.: azi) sînt aștep
tate să sosească echipajele de Ia 
l.M.S. Roman și din Gîmpma. Prin
tre concurență' aflați în stațiune a- 
mintim de cuplurile C. Dragomir — 
D. Peteu și I. Srtaicu—O. Moiceanu 
(Carpați Sinaia), H. Ene—D. Schus
ter (C.C.A.).

După încheierea probei de 2 per
soane din cadrul Cupei 
vor desfășura întrecerile 
pajele de 2 persoane din 
pionatelor republicane 
miercuri). Joi va fi refăcută pîrtia și 
vor fi efectuate antrenamente, vineri 
va avea loc proba de 4 persoane din 
cadrul Cupei Federației, iar sîmbătă 
și duminică întrecerile pentru echi
pajele de 4 persoane, în cadrul fina
lelor campionatelor R.P.R. Concomi
tent cu disputarea probelor de bob, 
vor avea loc și întrecerile de sanie' 
și sclielet-on din cadrul concursului 
republican organizat de F.R. Schi- 
Bob.

Federației, se 
pentru echi- 
cadrul cam- 

(marți și

GH. NICOLAESCU

foarte buni patinatori și știu tă lupte 
. cu dîrzenie. Apărat ea ecihi'pei Slo
van este puternică și greu de trecut.

In campionatul pe 1958 echipa Slo
van Bratislava a avut următorul lot 
de bază: Jendek (portar), Malec, 
Oița, Bubnik, Homolka, (fundași), 
KdHiiak, Starși, Cernicky, St&ho, Fa
cho, Viațach, Michalec, Gabriș, Michl 

este(înaintași). Antrenorul echipei 
veclliul internațional Horsktj.

AZI, MECI DE VERIFICARE 
A ECHIPELOR NOASTRE

s-auEchipele noastre de hochei 
pregătit cu minuțiozitate în ultima 
perioadă de timp, iar astă seară de 
la ora 19 ele vor susține un îneci 
— public — de verificare pe pati
noarul „23 August". Cu acest prilej 
vor evolua următorii jucători : SE
LECȚIONATA BUCUREȘTI (antre
nori M. Flamaropol și I. Tiron) : 
Pușcaș și Sțafie (portari) ; Csaka I, 
Ionescu, ’ Varga, Raduc, Fodor (fun
dași) ; Lorincz, Măzgăreanu, Peter, 
Szabo I, Ferenczi, Szabo II, Takacs I, 
Torok I, Zografi, Biro Nagv, Andrei 
(înaintași) ; SELECȚIONATĂ BUCU- 
REȘTI-TINERET (antrenori P. Sprencz 
și St. Tomovici) : Sofi-an și Tulbure 
(portari) ; Preda, Hollo I, Torok II, 
Balint și Ciorbă (fundași) ; Cazan I, 
Cazan II, Takacs II, Căruntu, Ciobo- 
taru, Varga, Onu, Moldovan, Kala- 
mar (înaintași).

După cum se vede, ambele loturi 
cuprind un număr mare de jucători, 
din rîndul cărora vor fi 
alcătuite echipele pentru 
fiecare din meciurile tur
neului internațional.

TREI PATINATORI DIN 
R. CEHOSLOVACA VOR 

FI OASPEȚII NOȘTRI

Patinajul artistic este 
un aport care se bucur 3 
de d largă răspîndiire în 
rînduriîe tineretului ce- 
lroslovac. An de an tine
rii patinatori artistici din 
această țară au repurtat 
succese însemnate la di
ferite concursuri interna
ționale, campionate euro
pene și mondiale. Trei 
dintre cei mai buni pa
tinatori cehoslovaci vor 
fi zilele acestea oaspeții 
noștri, pairticipînd la o 
serie de concursuri de
monstrative pe patinoa
rul artificial. Este vorba 
dc Eva Grozajova. Alena 
Babicka și Josef Sturm. 
Demonstrațiile lor vor

Finalete campionatelor republicane de patinaj artistic

de mult intr-un răs
un an. Actualele in- 
superioare cu o cta-să 
trecut, fapt care ne 
că juniorii s-au apro- 
nivelul celor mari!, 

cunoscutul antrenor 

Cristina Patra ui ea și Peter Gall 
campioni de juniori pe anul 1959

CLUJ, 30 (prin telefon de la tri
misul nostru). Joi dimineața au în
ceput pe gheața excelentă a lacului 
din parcul orașului și întrecerile fi
nale ale campionatelor republicane de 
patinaj artistic. In primele două zile 
ale competiției spectatorii clujeni au 
putut admira pe cei mai tineri pati
natori, juniorii, care au întrecut în evo
luțiile lor orice așteptări.

■— ,',Nu credeam ca acești copii să 
progreseze atit 
timp de numai 
treceri au fost 
celor de anul 
dă convingerea 
piajt mult de 
ne:a declarat
Adalbert Horosz din Miercurea Ciuc.

Intr-adevăr, reprezentanții secției 
de patinaj artistic din Miercurea Ciuc, 
ai clubului școlar Harghita Tg. Mu
reș; Peter Gali, Marcel Comanici, 
Eva Seivart precum și Carol Hertel 
de la Olimpia Orașul Stalin și Cris
tina Patraulea (Constructorul Bucu
rești), dintre care nici unul nu de
pășește vîrsta de 15 ani, au arătat 
calități remarcabile. Tinerii concu
renți ne-au surprins prin noutatea și 
varietatea „repertoriului" prezentat 
la exercițiile liber alese, cît și prin 
cunoașterea destul, de amănunțită a 
„gamei" figurilor impuse.

Majoritatea juniorilor pe care i-am 
văzut la lucru, fiind de forțe sensi
bil egale, au oferit dispute strînse, 
Reflectate în evoluiția clasamentelor 

fi la ce’c doctă categorii de exerciții. 
| Această denJtăi.' re o iaggui iqdfto-

constitui, fără îndoială, un bun pri-f 
lej de învățăminte pentru .tinerii noșa 
tri patinatori.

A FOST STABILIT PROGRAMUL 
TURNEULUI

Federația roniînă de hochei-patinaj 
stabilit în cursul zilei dc ieri pro-.a

gramul de desfășurare al turneului. 
Se vor disputa cîte trei meciuri pe 
zi : unul dimineața la ora 10, cele
lalte două după amiaza, de la ora 
17 și de la ora 19. Iată programul în 
ordinea desfășurării meciurilor: 
MARȚI : Selecționata București—Sel. 
București (tineret) ; Iariow(R.P. Po
lonă)—Budapesta- : Sfevan Bratisla
va—Berlin ; MIERCURI : Sel. Bucu
rești (tineret)—Budapesta ; Slovan — 
Ianow; Sel. București—Berlin; JOI: 
Sel. București (tineret)—Berlin; Slo
van—Budapesta ; Sel. București — 
Ianow; VINERI : pauză; SIMBATA: 
Sel. București tineret—Slovan; la- 
now—Berlin ; Sel. București—Buda
pesta ; DUMINICA: Sel. București 
(tineret)—Ianow; Budapesta—Berlin j

'. București—Slovan Bratislava.
Meciurile vor fi conduse de arbitri 

romîni și străini. La invitația făcută 
de F.R.P.H., forul sovietic de speciali
tate a comunicat numele celor doi ar-: 
bitri care vor veni la București. Este 
vorba de arbitrii Dibonin și Scelc'kov.

Jano Starși, unul dintre cei mai buni jucători ai 
echipei Slovan din Bratislava.

sebi pentru evoluțiile băieților, mult 
mai reușite și mai echilibrate.

Peter Gall, urmat de Constantin Bi- 
legan, Marcel Comanici, Horia Ma« 
nu și Carol Hertel au ocupat pri
mele locuri la figurile impuse. Apoî 
la exercițiile liber alese a fost rîn- 
dul lui Carol Hertel și al lui Marcel 
Comanici, clasați în ordine, să cuce
rească cele mai numeroase aplauze 
din partea publicului.

Acumulînd un număr respectabil 
de puncte în urma executării figuri* 
lor obligatorii, Peter Gall la băieți și 
Cristina Pairatdea la fete (în cadrul 
unui concurs mai restrîr.s) n-au a- 
vut prea mari emoții în continuare și 
au obținut pe merit titlurile de cam
pioni republicam de juniori pe anul 
1959. Iată clasamentele finale!: 

BĂIEȚI: 1. Peter Gall (clubul spor-, 
tiv școlar „Harghita" ) 378,6 
Maree! Comanici (CI. sp. șc. 
ghita") 364,3 p ; 3. Carol Hertel 
pia Or. Stallin); 4. Horia 

p: 2- 
„Har- 

(Olim- 
Mami

(Progresul Cluj) ; 5. Const. Bilegan 
(Dinamo Cluj!) ; 6. Berndt Bomches 
(Olimpia Or. Stalin) ; 7. Anton So- 
lyoni (cl. sp. șc. „Harghita")’ 
FETE: 1. Cristina Pat râul ea (Cons
tructorul București) 343,7 p; 2. Eva 
Seivart (cl. sp. șc. „Harghita") 313,9 
p; 3. Raluca Ciolacu (Olimpia Or. 
Stalin) ; 4. Despina Bucur (Olimpia 
Or. Stalin) ; 5. Tunde Szekely (cl; 
sp. șc. „Harghita").

Sîmbătă încep întrecerile seniorilor 
cu desfășurarea, probelor obligatoriii 
și continuă duminică cat exercițiile li- 
ber alese. Tot duminică va avea loc 
și proba rezerv:tă perechilor.

TRAIAN 1OANIȚESCU
SPORTUL POPULAR

JNțr. 3349



Turneul internațional de handbal în 7

Rezultate surprinzătoare,
victorii obfinute în ultimele secunde...

...acestea sînt principalele caracteristici ale ultimelor două eiape
rezultatele tehnice ?

ALE ETAPEI DE JOI • '
Olimpia București — București- | 

tineret (feminin) 9—3 (1—2) — i 
ani marcat: Cîrfigeanu (4), Cosii g ? 
(2), Ugron, Roth Szoko (Olimpia) ; 
Reipp (2), Stef (București),

Știința Timișoara — Dinamo 
București 13—11 (6—7) •— au
marcat: Moser (10), Lache, Oprea, 
Vlad (Știința) ; Cost ache (4), Mar
tini (2), Bădulescu (2), Bulgaru 
(2), Vlase (Dinamo).

II. G. Copenhaga — Selecționata 
Zagreb (feminin) 13—6 (9—3) — 
au marcat: Nielsson (6), Corne- 
liussen (3) Birkenosse (2), Ras- 
munssen, Ludwigssen (H. G. Co
penhaga) ; Ticic (3), Sabiljak. Je- 
vric, Erdeljic (Zagreb).

II. G. Copenhaga — Dukla ț 
Praga 23—19 (15—8) — au mar- > 
cat : Nielssen (5), O. Anderssen | 
(5), Peterssen (5), Lundberg (3), ț 
Halshkow (3), Cristensson, U. An- ) 
derssen (H. G. Copenhaga) ; Rada 4 
(7), Konig (6). Trojan (2), Hav- | 
Iik (2), Spacil, Herman (Dukla). .

minat ca victoria S3 fie de partea e- 
chipei H.G. Copenhaga.

Tot H.G. Copenhaga, de această 
dată fiind vorba despre echipa femi
nină, a învins și în jocul cu selec
ționata Zagrebului. Echipa daneză a 
arătat aceeași valoare, folosind foarte 
bine jocul cil pivoții în atac. Hand
balistele iugoslave au pierdut la scor 
acest joc, în primul rîiid, pentru că 
nu au știut să anihileze cei doi 
pivoți ai echipei din Copenhaga > 
Nielsson și Corneliussen.

Dacă ar fi să acordăm un titlu 
etapei disputată ieri în cadrul tur
neului internațional de handbal în 7, 
atunci ea ar putea fi numită: „etapa 
victoriilor obținute în ultimele se-

goslavc. Punctele au fost înscrise de 
Erdeijic (2), Tomljenovic (2), Horak, 
Jcwic (Zagreb), Pădureanu (2), 
Szoko (2), Ugron, Rpth (Olimpia).

In jocurile masculine victoriile au 
revenit, așa cum era și normal, for
mațiilor mai puternice, mai rutinate. 
Astfel, H. G. Copenhaga a învins cu 
20—13 (11—5) selecționata de tineret 
a Capitalei (au marcat: Lundberg 
(5), Halshkow (5), Peterssen (3), 
Anderssen (2), Cristenssen (2), Borg 
(2), Prieme — H. O. Copenhaga, 
Costache (4), Oțelea (3), Zikeli, Stoi
ca, Haussner, Cîtu, Barabaș, Dănescu 
— București) și Dukla Praga pe 
Știința Timișoara cu 20—13 (13—6) 
(au marcat: Trojan (7), Havlik (5),

Surpriză la baschet

Știinta Cluj a întrecut pe Olimpia București 
cu 57-55 !

Turneul internațional de handbal 
n 7 care se desfășoară în Capitală 

ținut să nu dezmintă „specialitatea" 
icestiți sport în re-zultaite-surpriză, 
feri.ndu-'ne cîteva rezultate de acest 
er'

1. -adevăr, putea bănui cineva că 
inanioviștii bucureșteni, proaspeții 
nvingatori ai echipei Dukla Praga, 
ror părăsi-învinși terertul în meciul 
■ti Știința Timișoara ? Sau că echipa 
eminină H.G. Copenhaga va învinge 
ișor selecționata orașului Zagreb, 
le fapt reprezentativa Iugoslaviei ? 
ireu de presupus... Și totuși, joi 
upă-amiaza, în cadrul etapei a doua, 
isemenea rezultate au fost consem- 
late în foile de arbitraj I

Firește că cel mai surprinzător din- 
re aceste rezultate este acela cu 
axe s-a încheiat partida Dinamo 
Jiicurești—Știința Timișoara, în care 
rfctoria a revenit studenților timi- 
oreni. Dinamo București nu a mai 
ost în această partidă aceeași e- 
liipă combativă, plină de nerv, ca 
n jocul cu Dukla. Eforturile depuse 
le dinamoviști în întîlnirea decisivă 
tt formația pragheză și-au spus cu- 
întid joi după-amiază. Nu-i mai 
utțin adevărat că absența din for- 
națif a unor jucători ca. Ivănesau, 

Popescu și excelentul portar 
a fost hotărîtoare, mai ales că 

nlocuirea lor cu alți handbaliști — 
■aloroși și ci, fără îndoială — nu a 
iat roadele scontate. Cit toste că a 
«eneficiât de aportul lui Bulgaru și 

lui Hnat echipa Dfnamo nu a fost 
tai bună. Dimpotrivă, i-a lipsit omo- 
enitatea, mai ales în apărare care 

fost de această dată penetrabilă, 
ară mobilitate.

Despre învingătorii dinauioviștilor, 
le această dată lucruri mai puțin 
une. Este adevărat, și r.e menținem1 a. 
irecieri-Ie făcute la jocul anterior, că ti
mișorenii și-au îmbunătățit jocul de 
părare. In partida cu Dinamo însă 

,i au trecut peste limitele jocului 
lărbătesc și au devenit brutali. Nil 

bine. Nici pentru echipa lor și 
lici pentru handbalul nostru în 7. 
îi nu trebuie să uite că dacă în a- 
est meci arbitrajul prea îngăduitor 
d lui Mihai Petrescu le-a permis 
ă joace brutal, pe viitor lucrurile n« 
e vor mai petrece așa de... simplu 
,i brutalitatea sau jocul r.etehnic. în 
ipărare i-ar putea, costa cam,,scump" 1

Că dinamoviștii s-au resimțit de 
>e urma eforturilor depuse în jocul 
u Dukla Praga ne-a dovedit-o și 
aiul în care au evoluat handbaliștii 
iraghezi în întîln'rea de joi după 
imiază cu H. G. Copenhaga. Ei au 
lierdut acest joc fără drept de ape), 
ncepînd p rtida lent, fără sponta- 
leitatea caracteristică handbalului în 
’ cehoslovac, Dukla Praga s-a trezit 
a im moment dat condusă cu 8—1 1 
Te aci înainte, chiar dacă Herman 
;i apoi în repriza Secundă Spacil au 
narcat „om la om" pe Halshkow, 
■el mai periculos atacant dmez și 
■hiar dacă H.G. Copenhaga nu a mai 
ea'izat „serii" de goluri, Dukla nu 
i mai putut evita înfrângerea. Este 
idevărat că repriza secundă a fost 
•chilibrată, deoarece H.G. Copenhaga 
își epuizase rezervele de rezistență 
încă din prima parte a jocului, iar 
Dukla forța victoria. Dar. tehnica in
dividuală excelentă a micuțului Pe- 
tefssen și a sthmac'rilii'i .Nielssen, 
precum și uneori si; ba comportare 
a portarului praghez Vicha au deter

Din nou apărarea echipei Dukla Praga a cedat... Excelentul pivot Peter
ssen a plonjat printre Havlik și Trojan care urmăresc acum poarta lor. Va fi 
sau nu va ji gol 7 Peterssen a ratat foarte puțin in acest meci și va înscrie 
și de această dată ! (Foto Boris Ciobanu)

cttnde". Intr-adevăr în două din cele 
patru partide disputate cu acest pri
lej victoriile au fost decise atunci 
cînd cronometrul arăta că mai sînt 
de jucat doar cîteva secunde. Și 
spre dezamăgirea noastră, două for- 
mâții romînești au fost cele care 
au părăsit terenul învinse cu cîteva 
clipe înainte de .fluierul final al ar
bitrului.

Jocul inaugural aii etapei părea să 
fie doar o simplă formalitate pentru 
redutabila selecționată a Budapestei, 
care întîlnind echipa de tineret a Ca
pitalei, se anunța mare favorită. Ti
nerele noastre handbaliste au iucat 
însă în această partidă exc mal. 
Ele au intrat pe teren calme au 
început jocul fără să se lase impre
sionate de valoarea adversarelor. Cu 
multă agresivitate și atenție în apă
rare (foarte bună Drăghici, care a 
anihilat-o pe principala realizatoare 
maghiară Magda Jona), cu multă 
răbdare și fantezie în atac, selecțio
nata de tineret a Capitalei a jucat 
de la egal cu selecționata Budapes
tei. Handbalistele maghiare, au ape
lat la toată rutina lor și cu toate 
acestea nu au reușit să depășească 
tînăra formație bucureșteană decît cu 
ajutorul unei neatenții comise de ju
cătoarele noastre în ultimele 5 se
cunde de joc. Atunci scorul era egal 
(5—5) și echipa Bucureștiului avea 
mingea. O pasă greșită o intercepție 
a jucătoarelor maghiare, un contra
atac și un gol care a adus Buda-

Rada (4), Konig (2), Herman, Kar- 
nold — Dukla, Moser (11), Vlad (2) 
— Știința).

CALIN ANTONESCU

DE AZIPROGRAMUL
ȘI DE MHNE :

2 AZI : ora 16,30: Dinamo Bucite 
>Srești — București-, tineret (in) ; ora' 
717,30 : Zagreb — București-tine- 
tfret (f) ; ora 18,.50: Știința Timi- 
cșoara — H. G. Copenhaga (m) 
vara 19,50: Budapesta — H. G.1 
«Copenhaga (Oi :
>; MI1NE : dra 15,30: București-. 
Vtineret — Dukla Praga (m) ; ora' 
«16,50: Olimpia — H. G. CcpenJ 
l^haga (f) ; ara 17,50 : Budapesta — 
VZagreb (f) ; ora 18,50: Dinamo' 
K București — H. G. Copenhaga (ni).'

1. H. G.
2. Știința
3. Dukla
4. Dinamo
5. București-Tin.

Copenhaga 
Tini.
Praga 

Buc.

2
2
1
1

1.
2.
3.
4.
5.

CLASAMENTE
Masculin

2
3
3
2
2 0

Feminin
H. G. Copenhaga 
Budapesta 
Olimpia Buc.
Zagreb
București-Tin.

0 
0 
o 
o 
o

0
1
2
t 16:17
2 26:45

43:30 4 
51:46 
53:51

4
2
2 
0

2
2
3
2
3

2 
2
1 
I 
0

0 
0
0 
(I 
0

0 
0
2 
I
3

26:15
15:12
22:19
13:19
17:28

4
4
2
2
(I

pestei o nesperată și, mai ales, o ne
meritată victorie. Scor final: 6—5 
(3—4) pentru Budapesta prin golu
rile însorise de Vegh (2), Toth (2), 
Jona, Tako, respectiv de Drăghici, 
Reipp, Stef, A. Niculescu, Cătineanu.

La fel s-au petrecut lucrurile și 
în celălalt meci feminin de iert: 
Zagreb—Olimpia București. Numai că 
de această dată rezultatul este, ca 
să zicem așa, și mai nedrept. După 
ce tot timpul s-a menținut o egalitate 
perfectă, în ultimul minut de joc la sco
rul de 6—6, Olimpia beneficiază de 
o lovitură de la 7 m„ nc care. Hilde 
Roth o rateăzăl Mai rămăseseră — ia
răși... — doar 5 secunde de joc și 
din cauza unei neatenții handbalistele 
de la Olimpia primesc un gol, astfel 
că partida a luat sfîrșit cu scorul de 
G—5 (3—3), în favoarea echipei iu-

Concursul Pronosport nr. 5 care se 
închide astă-seairă la ora 24, cuprinde 
îiîtîlniri din cadrul campionatului ita
lian și Gupa Franței.

In ceea ce privește campionatul ita
lian, acesta a intrat în faza retam- 
lui, duminică urmînd să se desfășoare 
prima etapă.

Napoli, lipsit în tur de aportul a 5 
jucători a reușit un valoros rezu|ltat 
de egalitate, iar acum cu formația 
completă și beneficiind de avantajul 
terenului, are prima șansă.

Fiorentina care a dispus cu 3—1 
de Laneroissi în tur, joacă pe terenul 
acesteia. Avînd în vedere că este 
angrenată în lupta pentru primul loc 
va căuta — desigur — să-și men
țină poziția fruntașă.

Liderul clasamentului Milan, a dis
pus de Triestiiia 2—0. De data aceas
ta are e sarcină destul de dificilă. 
Ținînd seama că joacă în deplasare 
și trn eventual eșec sau meci nul 
poate aduce pe primul lob pc Fioren
tina în cazul cînd aceasta din urmă 
reușește să-și adjudece victoria.

Roma și Padova, despărțite doar 
de 2 puncte pot furniza din nou un 
meci egail așa cum a fost și în tur.

După înfrîngcreia la limită suferită 
duminica trecută.. Bologna are prima 
șansă pe care va căuta s-o fructifice 
mai ales că fclacă pe teren propriu.

La fell și Sampdoria, care a reușit 
o serie de surprize în tur, va căuta 
duminică să-și adjudece victoria. De 
altfel să nu uităm că joacă acasă. In 
tur, după cum se știe, a fost învinsă 
la limită de Lazio cu 1-^0.

Așa cum am mai scris, cele 6 me
ciuri din Gupa Franței se desfășoară 
pe terenuri neutre și nu este exclus 
să asistăm la surprize. Ca în onice 
competiție eliminatorie intervin fac
tori speciali oare răstoarnă de multe 
ori toate calculele logice. Și de ce 
n-am recunoaște, asemenea competiții

In primul meci desfășurat aseară 
în sala Diniamo din Capitală, Dina
mo Tg. Mureș a învins pe Dinamo 
București cu scorni de 58—55 
(30—34). întîlnirea a oferit un spec
tacol interesant, în special prin evo
luția scorului. In prima repriză, bas- 
chetbaliștii bucureșteni au jucat mai 
organizat și datorită în mare măsu
ră conducerii în teren bine efectuată 
de Dan Niculescu, au avut inițiativa. 
In partea a doua a partidei oaspeții 
au jucat mai agres'iv, au egalat și 
apoi au luat conducerea, pe care nu 
au mai cedat-o pînă la încheierea me
ciului. Este foarte adevărat că ran
damentul echipei Dinamo București a 
fost diminuat din minutul 33 cînd a 
fost eliminat Caragheorghe, pentru 
comiterea a cinci greșeli personale.

Cei mai buni au fost Berekmery, 
Borbeli, Kadar, Buzan de la Dinamo 
Tg. Mureș și Radu Popovici, Dan Ni- 
culesou și Caragheorghe de la Dina
mo București. >

★
Al doilea meci a oferit o partidă 

specifică de campionat, un joc de 
luptă, disputat în limitele sportivi
tății și a luat sfîrșit cu un rezultat 
surprinzător: Știința Cluj a întrecut 
pe Olimpia București cu 57-55 (25-22).

Clujenii au prezentat o echipă bine 
pregătită, omogenă, care a reușit să 
domine — atît ca joc și clarviziune 
în cîmp, cît și ca scor — pe ■ Olimpia,

formație valoroasă, dar care ieri mi 
a fost în oea mai bună formă.

Au marcat: V. Radulescu (21), L> 
Nagy (16), Nosievici (8), L. Nicu-i 
lesctt (5), Bîlc (3), Prutru (2) pens 
tru Olimpia, Albu (22), Vizi (13)* 
Sarossy (12), Radu Adrian (4), M* 
lulius (4), Viciu (2), pentru Știința;

★
Etapa de mîine a campionatelor de' 

baschet programează în Capitală șî 
în țară cîteva partide interesante. Se 
remarcă în primul rîtid întîlnirea de 
la Iași dintre Voința (performera 
etapei trecute cînd a învins ]>c 
Rapid chiar la București) și C.C.A. 
Este interesant de urmărit dacă 
frumosul rezultat obținut dumiriră 
trecută de ieșeni a fost un „accident" 
sau urmarea firească a bunei lor. 
pregătiri. Dintre partidele masculine 
care au loc în București, se detașează 
întîlnirea Olimpia — Dinamo Tg. 
Mureș.

In timp ce ca npionatul masculin 
continuă cili prinia etapă a retur, lui, 
cel ferm, iii a și ajuns la etapa a 
treia. Dintre meciuri, foarte intere
sant pare' derbiul echipelor mureșene 
Alimentara și Voința. La București, 
Olimpia va îr.tîlni pe C.S. Oradea, 
recenta învingătoare a Voinței Orașul 
Stalin. Aceasta din urmă are un meci 
greu pe teren propriu cu Rapid Bucu-: 
rești.

M. T.

Au început întrecerile de tenis 
ale „Cupei de iarnă"

Ca și în concursul de verificare a 
lotului republican de acum cîteva 
zile, partida Gh. Vizirii—Georgescu 
— de această dată în cadrul „Cupei 
de iarnă" a dat loc la o întrecere 
interesantă, pasionantă. Ștefan Geor
gescu a început foarte tare și jorin 
incursiuni rapide la fileu și-a pus în 
derută adversarul. De altfel Geor
gescu și-a creat aceste ocazii favo
rabile de atac prin lovituri puternice 
de serviciu după care venea imediat 
la plasă, unde încheia mir.gia cu un 
smeci. lin voie plasat sau un stop. 
In fața unui astfel de adversar care 
ataca cu vehemență, campionul nos
tru republican s-a regăsit cu greu, 
după ce a pierdut setul prim c.'i 
2—6. Setul următor a avut o desfă
șurare diferită de cel dinții, Geor
gescu părînd oarecum obosit, în timp 
ce Gh. Vizirii jucînd deosebit de 
atent a speculat fiecare greșeală a 
adversarului său. Georgescu a slăbit 
apoi din ce în ce alura și îi cele 
din urină a „căzut" complet. LUtimi- 
le două seturi au revenit lui Gh. Vi
zirii cu 6—2, 6—0.

Tînărul Burcescu a trecut pe lingă 
o victorie în fața Iu Marin Vizirii,

resimțindu-se de pe urma efortnri'or 
depuse în meciurile anterioare din 
concursul .de verificare. Totuși el a 
prestat același joc de atac, condu-. , 
cînd în setul I cu 4—2, iar în cel . 
de al doilea cu 4—0. De fiecare dată' 
însă Burcescu nu a găsit resursele 
necesare pentru a putea termina in- I 
vingător împotriva unui adversar cir ■ 
a pregătire încă insuficientă. O men
țiune merită Juhasz. care acționînd 
sobru și cu siguranță a reușit să-l 
învingă din nou ț>e Bosch.

Iată cîteva rezultate tehnice maî 
importante : simplu bărbați: turul /: 
M. Vizirii—Burcescu 7—5, 6—4 ; Jih 
hasz—Kiselef C—3, 6—4 î Georgescu 
—Bardan 6—4. 4—6, 6—0; turul II : 
Cristea—M.Viz’ru 6—3, 6—3; Ju
hasz—Bosch 7—5, 2—6. 6—3 : Năs- 
tase—Dancea 6—2, 6—1 : simplu fe
mei: turul I: Lia Doboșiu—Livia A- 
vram 6—4, 6—3 ; Hermina Brenner 
—Mina Avram 6—4, 6—2 ; Eleonora 
Roșianti—Aneta Verone 6—3, 6—4 : 
Jnlieta Nanilan—Manana Ciogolea 
\V—O.

Meciurile continuă astăzi și mîine 
de la ora 9 și ora 17 tot în sala 
C.C.A. din calea Plevnei 114.

Ș^onosport
sînt interesante tobmai prin aceste 
elemente noi care lipsesc de multe 
ori la o competiție de regularitate și 
durată. Noi vă sfătuim să nu negli
jați „X“-iirile la aceste meciuri de 
cupă.

• Pentru documentare, consultați 
programul Loto-Pronosport n-r. 250 care 
cuprinde, numeros material legat de 
acest concurs.

9 Rețineți! Și la ccncursi.il Prono
sport 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.

a Nu uitați! Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronosport nr. 5.

Toate agențiile din Capitală se în
chid la ora 24, cu excepția agenției 
Centrale din Calea Victoriei nr. 9 
care va fi deschisă toată noaptea pînă 
duminică la ora 8 dimineața.

Și dumneavoastră puteți obține pre
mii d.e valoare depunînd cît mai multe 
variante la acest concurs. Nu neglijați 
buletinele colective care vă măresc 
șansele de premiere.

PRONOEXPRES

In urma hiorărdor de omologare a 
concursului Pronoexpres nr. 4 din 28 
ianuarie s-a stabilit:

250.000 lei report la categoria l-a.
77.377 lei report la categoria 11-a.

Categoria 11-a: 2 variante a 100.000 
lei fiecare.

Categoria a IlI-a: 5 variante a 
19.687 le,i fiecare.

Categoria IV-a: 69 variante a 1.426 
lei fiecare.

Categoria V-a: 484 variante a 305 
lei fiecare.

Categoria Vl-a: 1.304. variante a 113 
lei fiecare.

Fond de premii: 1.019.553 lei.
9 Plata premiilor la concursul Pro

noexpres nr, 4 din 28 ianuarie șe va 
face luni 2 februarie cu începere de 
la ora 17 la agențiile Loto-Prono- 
sport în raza cărora participanții și-au 
depus buletinele.

9 Ppo-gramid concursului Prono
sport nr. 6, din 8 februarie 1959:

I. Milan — Napoli (campionatul 
italian)

II. Padova — Internazionale (cam
pionatul! italian)

III. Udine-se — Juventus (campio
natul italian)

IV. Genoa — Bologna (campionatul 
italian)

V. Bari — Roma (campionatul ita
lian)

VI. Torino —- Sampdoiria (campio
natul italian)

VII. Monaco — Nice (campionatul 
francez)

VIII. Reims — Angers (campiona
tul francez)

IX. Nancy — Lille (campionatul 
francez)

X. Marseille — Saint Etienne (cam
pionatul francez)

XL Lyon — Sochaux (campionatul 
francez)

XII. Valenciennes — Racing Paris 
(campionatul francez)

Rubrică redactată de 1. S. Lcto- 
Pronosport.
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Cei mai

Sezonul atletic european în 195S Puncte de vedere
I Iubitorii sportului din R.P. Polonă 
'au participat la sfîrșitul anului trecut 
la un plebiscit organizat pentru de
semnarea celor mai buni sportivi po
lonezi pe 1958 Cu o mare majoritate 
de voturi prinnil loc a fost ocupat de 
alergătorul de fond Zdzislaw Krzyszko- 

twiak.
In cei opt ani de activitate atletică, 

Krzyszkowiak a repurtat numeroase 
succese sportive.

Cele mai mari și mai importante 
jsuccese le-a realizat în decursul sezo
nului trecut: cîștigăior al crosului 
l’Hunianite, dublu învingător la 
campionatele europene de la Stock
holm (5.000 m — 13:53,4 și
10.000 m — 28;56,0), iarăși dublu 
învingător la întrecerile primei ediții 
a Spartachiadei militare de la Leipzig 

.1(5.000 m — 13:53,2 și 10.000 ni — 
29:10,8), campion al Poloniei pe 
5 000 m (13:53,4), dublu învingător in 
meciul cu R.F.G. (5.000 m — 14:04,4 
și 3.000 m obst. — 8:41,0), ciștigător 
ia 3.000 m obstacole în meciul Lon- 
dra-Varșovia (8:46,4), locul 2 în me
ciul Polonia-S.U.A. (3.000 m obst. — 
8:33,6) dar cu un rezultat sub recor
dul lumii întrecut în această cursă 
de Chromik (8:32,0 față de 8:35,6) etc.

Alături de Emil Zatopek, Vladimir 
Kuț și Cordon Pirie, Zdzislaw Krzysz
kowiak se numără printre cei ruai 
de seamă alergători ai timpurilor 
noastre pe 5.000 m, 10.000 ni și în 
plus 3.000 m obstacole.

Evoluția rezultatelor acestui alergă
tor (înălțime — 1,72 m, greutate — 
59 kg) a fost următoarea:

Unde mergem?
In Capitală

AZI

Notație. Bazinul Horească, de la 
ora 19,30: „Cupa de iarnă“.

Atletism, Salr. Floreasca II, de la 
ora 15,30: Concursul dotat cu „Cupa , 
Dinamo".

Tenis. Sala C.C.A. (calea Plevnei 
114) de la ora 9 și o”a 17: ,,Cupa 
de iarnă".

MIINE

Notație. Bazinul Floreasca, de la 
ora 10: „Cupa de iarnă".

Tenis. Sala C.C.A. (calea Plevnei 
114) de la ora 9 și ora 17: „Gupa 
de iarnă".

Baschet. Sala Dinamo, de la ora 
15,30: Metalul M.I.G.-Știi-r'ța Timi
șoara (mase.), Dinamo-Cetatea Bucur 
(mase.), Olimpîa-C.S. Oradea (fem); 
Olinfpia-Dinamo Tg. Mureș (mase.).

In (ară
Baschet. Masculin: Iași: Voința— 

C.C.A.; Galați: Torentul—Știința 
Cluj; Oradea: Dinamo—Rapid Bucu
rești; Feminin: Orașul Stalin; Vo
ința—Rapid București ; Oradea: Vo
ința—Constructorul ; Timișoara: C.S. 
Școlar—Progresul București; Tg. 
Mureș: Alimentara—Voința Tg. 
Mureș.

» iHt a p i s m ™
|i PROGRAMUL ALERGĂRILOR 
n DE MAINE

Mîine dimineață, începînd de la ora 
10, se ya <Tesfâșura o reuniune de trap, 
pe programul căreia figurează 5 alergări 
cu 71 oai. In premiile Buhara și Baia 
Mare, în care va funcționa ordinea tri
plă, vor concura cîte 10 cai.

; Iată lista cailor și concurenților:

Premiul Sinaia 1700 metri. Hopa Top 
(Ghinea), Dalnic, (Savu); 1740 Kavaia 
(Costea C.); 1730 Frontiera (Anghel C.); 
1800 Hangiu (Strijlniuc); 1820 (Ciobanul).

Premiul Bitolia; 1700 Flueră Vînt 
țOană), Blam (Vasile Gh); 1740 Gresia 
(C:^r.°anu). Ra?a <St i' ino, i
(Bonțoi V.), Adriatica (Kociș), Licurici 
II (Anghel), 1760 Avînt III (Szaba i->.

Premiul Biruința: 1700 Gladion (Ghi- 
nea); 1723 Tunica (Vasile Gh.); 1740
Haga (Striiinii c\ Ruse-țv <7 T.\;
1760 Sulamita (Szab'o A.); Holtei (Marcu 
Tr), Zefira (Popescu Gh.); 1780 Narcis 
(Niculae Gh.).

premiuf B-ihara: 1700 Alvița cSjvu). 
Haver Cistrate), l.'adovdi r o... 
1720 Xenofon II (Oltean;, Fulvia (Radu
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5.000 m 10.000 m 3.000 ob.

5.000 METRI

1.500 m 3.000 m

1950 __ 9:06,6
1951 — —
1952 4:00,2 8:28,2
1953 3:58,0 8:25,6
.1,54 3:54,8 8:14,6
1955 3:54,2 8:13,6
3956 3:51,8 8:01,0
1957 3:49,2 7:58,2
1958 3:47,4 8:00,8

Recordul lumii șl al Europei: 13-35,0 
Vladimir Kuț (U.R.S.S.) Roma X.10,1957 
13:51,2 (13:58,6) Gordon Pirie (M. Brita

nic-)
13:52,2 (14:02,2) Kazimierz Zimny (Polo

nia)
13:52,2 (13:57,8) Miroslav Jurek (Cehoslo

vacia)
13:53,2 (13:55,8) Zdzislaw Krzyszkowiak 

(Polonia)
13:53,6 ( — ) Peter Clark (M. Britanle)
13:54,6 (11:26,4) Marian Jochman (Polo

nia)
13:57,2 (14:05,0) Sandor Iharos (Ungaria) 
13:57,8 (14:09,2) Evghenii Jukov (U.R.S.S.) 
13:58,8 (13:54,4) Piotr Bolotnikov 

(U.R.S.S.)
13:59,4 (13:52,0) Friedrfli Janke (R.D.G.) 
13:59,6 (14: r,6) Stanislaw Ozog (Polonia) 
13:59,8 (14:20,4) Hubert Piarnakivl 

(U.R.S.S.).
14:00,0 (14:27,6) Stanley Eldon (M. Brita- 

nie)
14:01,4 (14:T>,4) Nikolai Pudov (U.R.S.S.) 
14:01,6 (14:19,8) Olavi Vuorisalo (Finlanda) 
14.-b?,0 (14:27,4) Alexandr Artîniuk 

(U.R.S.S.)
14:02,0 (14:18,0) Hans Grototzki (R.D.G.) 
14:111 (14:12,4) Pekka Hfikykinpuro (Fin. 

landa)
14:03,0 (11:20,4) Gerhsrd Honlcke (R.D.G.) 
14:04,8 (14:17,2) Ludwig Miiller (R.F.G.)

sub 13:50,0
13:51,2 — C,:55,o
13:55,2 — 14:00,0
14:00,2 — 14:05,0

1956 1957 1058

3 10
3 3 5
3 6 7
4 7 7

13 17 19

celor mai buni 10Media rezultatelor 
atleți europeni:

Primii trei clasați în cursa de 10.000 m. la campionatele europene de 
la Stockholm: Krzyszkowiak, Jukov și Pudov.

Știri din fotbol
e După cum am anunțat, echipa 

C.C.A. a plecat joi in turneu în R.P. 
Chineză, unde va susține cinci întîlniri 
la Canton, Sanhai și Pekin. Turneul 
va începe la 8 februarie.

• Jucătorii Rapidului s-au înapoiat 
în Capitală, venind de la Băile Victoria, 
unde și-au petrecut concediul. Intr-o 
convorbire cu antrenorul Fr. Ronay, 
acesta ne-a spus că jucătorii au pro
filat de această perioadă pentru a-si 
începe antrenamentele. Feroviarii au 
ținut nu mai puțin de 14 ședințe de

C.), Firav (Vasile Gh.), Harbuz (Ghi- 
nea); 1760 Berna (Avram), Olteț II (Ște- 
fănescu). Vulcan (On-ache).

Premial Bicaz: 1680 Cocora (R*du Dk 
1700 Dolofan (Szabo I,; 1720 Basm II 
(Savu N.), Spic (Avram), Avia (Ștefa- 
nescfti), 1740 Evantai (Nicolae Gh ), 1760 
Orient II (Szabo S.), Flor da (Moldovan)

Premiul Bajadere: 1700 Bega II (Marcu 
Tr.), 172J winetu (Cioiwuu,.
(Avram Gh.), 1740 Paf (Anghel O); 1780 
Eronin (M'ihăilescu), Oțel (Solemn), Ti- 
cău (Voronin),

Premiul Baia Mare: 170*0 Sînziana <W- 
culae Gh.), Lupa (Bonțoi V.); 1720
Hopușor (Marcu Tr.), Minciuna III (An
ghel O.), 1740 Herța (Radu C.\ Teof^na 
(Ghinea). 1760 Hermina (M hă leswu), Ha
rn efal (Tănase), Demon (Soloan); 1780 
Amica (Kociș).

Premiul Bogdana: 1700 Graba (Simo 
St.), Sighișoara (Ra-cfri D ), 1740 Căl*n
(Dană); 1760 Pîrioi (Ciobanul, 1780 fA- 
drian (Vasile Gh.), Fenomen (Crainic 
Tr.), Sovata (Bonțoi V.).

Premiul Biga; 1709 Ceahlău (Cigă- 
reanu). Hrisov (Stri jiniuc), 1720 Tănase 
(Oană), Sita (Ștefănescu); 174*3 PamfiJ 
(Avram), Olteanu (Teofil), Novac (Mi 
hăilescu).

Pari* 11 austriac începe cu suma de 
4000 Ici.

1956 13:58,31
1957 13:54,20
1958 13:55,02

16:03,0 — —
15^7,2 — 9:50,4
14:39,6 — 9: »*,G
14:33,4 — 9:03,2

— ■ — —
14:05,8 29:32.2 —
14:05,6 29:05,0 8:48,0
13:55,8 — 8:48.0

13:53,4 28:56,0 8:33,6

10.G00 METRI

Recordul lumii și al Europei: 28:30,4 
Vladimir Kuț (U.R.S.S.) Moscova 1J.9.1956

28:56,0 ( — ) Zdzislaw Krzyszkowiak (Co
lonia)

28:58,6 (29:20,4) Evghenii Jukov (U.R.S.S ) 
29:02,2 (29:18,4) Nikolai Pudov (U.R.S.S.) 
28:02,8 (30:51,6) Stanley Eldon (M. Brit.) 
29:03,2 (29:51,2) Stanislaw Ozog (Polonia) 
29:03,8 ( — ) John Merriman (M. Brit.) 
29:04,4 (29:99,8) Piotr Bolotnikov (U.R.S.S.) 
29:05,4 (29:20,4) Alexei Descatcikov

(U.R.S.S.)
29:05,6 (29:48,6) Jozsef Kovacs (Ungaria) 
29:06,4 (29:34,4) Lembit Virkus (U.R.S.S.) 
29:16,0 (29:24,8) Ivan Cerniavski (U.R.S.S.) 
29:17,8 ( — ) Hubert Piarnakivl

(U.R.S.S.)
29:27,8 (30:03,8) I&als Burvls (U R.S.S.) 
29:28,6 I — ) Hans Grodotzki (R D.G.) 
29:30,4 (29:47,0) Gerhard Honicke (R.D.G.) 
29:30,6 (29:53,2) Alain Mmoun (Franța) 
29:31,4 (30:05,0) Antonio Amoros (Spania) 
29:33,8 (30:01,2) Jerzi Chromi

1956

(Polonia) 

1957 1953

sub 29:00,0 3
29:4X1,2 — 29:10,0 2
29:10,2 — 29:20,0 2
29:20,2 — 29:30,0 3

• 2
3 8
2 2
5 2

1Q 3) 14

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți europeni:

1957 29:17,78
1958 29:C9,32

ROMEO VILARA

pregătire, în cursul cărora s-a pus ac
cent pe factorul fizic. Spre sfîrșitiil 
perioadei au început și antrenamentele 
cu balonul.

In Capitală, fotbaliștii ceferiști fac 
azi primul antrenament. De săptămîna 
viitoare, indiferent de timp sau teren, 
după cum ne spunea antrenorul Ronay, 
echipa Rapidului va începe seria meciu
rilor de verificare, mai întîi în com
pania unor formații mai slabe, apoi 
treptat mai puternice.

In ce privește jucătorii, Rapid are la 
dispoziție întregul efectiv, mai puțin 
Seredai, care a plecat la Orașul Stalin. 
In schimb, și-a reluat antrenamentele 
Neamțu, care este complet restabilit si 
se află, ca și toți ceilalți colegi de 
echipă, în bună condiție fizică. In plus, 
hi lot a fost promovat și un tînăr jucă
tor, Ionescu (inter), care a activat pînă 
acum la TAROM.

«3 Știința Timișoara e destul de avan
sată cu pregătirile. La 28 ianuarie a 
făcut al 15-lea antrenament, pe stadi
onul „23 August" ; el a constat din aler
gări, cros și fotbal redus, la care Cio- 
sescu a dovedit multă dispoziție și 
vervă de șut, fiind golgeter (să fie un 
început ?...). Ședințele de antrenament 
alternează în aer liber (două) și în 
sală (4), în cursul săptămînii. La ulti
mul antrenament au lips't Lereter și 
Tănase, care se aflau în examene. 
Gîrleanu a făcut doar unul sau două 
antrenamente deoarece resimte încă du
rere la un picior. Pină acum, după pă
rerea antrenorului Dincă Schileru, cei 
mai disciplinați, conștiincioși și harnici 
jucători s-au dovedit: Enăchescti, Co- 
dreanu, Florescu, Cojereanu, Neacștt, 
Ciosescu, Zaharia, Boroș și Mițaru. 
Primul meci de antrenament al Științei 
va avea loc la 8 februarie, în compania 
unei formații timișorene. Jocurile vor 
continua în fiecare duminică.

NU NUMAI INDiCAȚi!, 
CI Șl CONTROL

Ne aflăm în plină perioadă pregă
titoare la fotbal. Toate echipele de 
categorie A și majoritatea celor din 
categoriile B și C desfășoară în pre
zent o intensă muncă de antrenament, 
fie în aer liber, fie în sală sau alter- 
nînd ședințele pe teren cu cele în sală. 
Din informațiile primite rezultă că 
aceste antrenamente decurg în mijlo
cul unui interes general din partea 
jucătorilor. Și pe bună dreptate. De 
modul cum se vor pregăti acum va 
depinde comportarea echipelor lor în 
returul campionatului, mai cu seamă 
că acesta se anunță deosebit de echi
librat. De asemenea, de calitatea și 
seriozitatea pregătirii de acum va de
pinde și comportarea echipelor repre
zentative în primăvară, pentru că — 
e lucru știut — baza activității selec
ționatelor naționale o asigură munca 
de instruire și antrenament in asoci
ații și cluburi sportive.

Federația a dat la timp indicații 
asupra modului cum trebuie să se des
fășoare aceste pregătiri, accentuind 
asupra grijii cu care trebuie privită 
pregătirea elementelor selecționabilc. 
Interesul manifestat de federație față 
de modul cum trebu'e să se pregătească 
echipele este justificat. In primăvară 
echipa noastră națională are de sus
ținut un meci foarte greu în compa
nia Turciei, în cadrul „Cupei Europei" 
inter-țări. De rezultatul acestui joc 
(returul celui disputat la București 
și cîștigat de echipa noastră cu 3—0) 
sînt legate speranțele în calificarea 
țării noastre în etapa sferturilor de 
finală ale acestei competiții (etană în 
care urinează să înfruntăm fie Ceho
slovacia sau Irlanda Liberă, fie Dane
marca — cu care se va întîlni învin- 
gătoarea dintre Cehoslovacia și Irlanda 
Liberă).

Pentru aceste considerente socotim 
că federația, prin colegiul central al 
antrenorilor, trebuie să ia o nouă mă
sură, la fel de utilă ca aceea amintită 
mai sus: să controleze pe teren țeitil 

■ cum se desfășoară acum aceste antre
namente, să intervină acolo unde lu
crurile nu merg cum trebuie, sau să 
asigure îndrumarea pe care eventual 
ar solicita-o unii antrenori. Ar îi o 
măsură necesară prin care colegiul 
Central al antrenorilor și-ar îndeplini 
una din sarcinile, sale principale, a- 
ceea de a îndruma șt controla munca 
antrenorilor de ccliioe
FOTBALIȘTII TURCI ȘI-AU RELUAT 

CAMPIONATUL
Pentru că a venit vorba de meciul cu 

Turcia, găsim interesant să notăm cî- 
teva noutăți în legătură cu fotbalul 
turc și în primul rînd cu campionatul. 
Acesta și-a început returul la mijlocul 
lunii ianuarie. După primele trei etape, 
două echipe s-au distanțat de restul 
plutonului: Tenerbahce și vechea
noastră cunoștință Galatasarațj conduc 
în momentuil de față în clasamentul 
ligii profesioniste (înființată fhcă de 
anul trecut) cu un avans de 7 și res
pectiv 4 puncte asupra echipei Kara- 
giimriik. Aceasta, nou promovată, a 
fost revelația turului. Dar în retur a 
pierdut două meciuri în trei etape și 
o dată cu ele a pierdut și... contactul 
cu fruntașii. Adalet, codașă în tur, a 
reușit ca în trei etape să ajungă pe 
locul 6. In schimb, Beșiktaș ■— care 
a : reprezentat Turcia în Cupa Campio
nilor Europeni și a făcut clipe negre 
faimosului Real Madrid — a avut o ■ 
comportare slabă ocupînd locul 4 (la 
10 puncte de lider, după, ce la un mo
ment dat era pe locul 8. Dintre ulti
mele rezultate spicuim : Fenerbahce -- 
Beykoz 3-0, Galătasaray — Vefa 4-1, 
Beșiktaș — Kasimpașa .4-0, Kăra- 
giimriik — Istanbulspor 2-0 și Ada
let — Beyogluspor 3-0. Clasament: 
1. Fenerbahce 22 p.; 2. Galatasqray 
19 p. : 3. Karagumruk 15 p.; 4. Beșiktaș, 
Istanbulspor și Adalet 12 p.; 7. Bey
koz 11 p. ; 8. Vefa "9 p. ; 9. Kasim
pașa 5 p_; 10 Beyogluspor 3 p.

Desigur că jocurile de campionat 
vor_ asigura turcilor pe de o parte de- 
săvîr.șirea pregătirii jucătorilor selec- 
ționabil, iar pe de alta o bună selec
ție a lotului reprezentativ în vederea 
jocurilor din primăvară, printre care 
partida cu selecționata noastră.

wJUl 9 fiii l
CONCURS ATLETIC IN CAPITALA

Clubul sportiv Dinamo București cu 
sprijinul comisia l orășenești de atle
tism, organizează astăzi după-a.miază 
sala Floreasca un concurs deschis <atle- 
ților și atletelor din Capitală și din alte 
orașe ale țării. Fiecare club sau asocia
ție sportivă are dreptul să înscrie cite 
doi ccncurenți Ia fiecare probă. Progra
mul concursului cuprinde următoarele 
probe: bărbați: 59 m, lungime, înălțime, 
prăjină, greutate; temei: 50 m, 40 m r, 
lungime, greutate. întrecerile încep la 
cna 15.30.

MECI AMICAL DE HOCHEI
Zilele trecute s-a desfășurat li Cluj 

rv'eeiul -amical cîe hochei pe gheață în
tre echipele dc prima categorie Știința

Nu-i lipsit de interes să arătăm că 
„sportivul anului" a fost ales un fot
balist, portarul echipei naționale, Va- 
rol de la Beșiktaș, iar al doilea este 
un alt fotbalist — și, în același timp, 
baschetbalist — Can (de la Fenerbahce), 
pe care l-am văzut in toamnă la 
București. De reținut că Varol are 21 
de ani. a fost descoperit cu prilejul 
Turneului F.I.F.A. de juniori din 1954. 
și că în partidele Turcia — Bulgaria 
și Turcia —- Cehoslovacia a avut com
portări excepționale. înaintașii noștri 
vor avea de furcă cu el...

TURNEUL DE JUNIORI U E.F.A. 
LA ORDINEA ZILEI

Unul din evenimentele fotbalistice 
internaționale cele mai apropiate este 
Turneul Internațional de juniori 
U.E.F.A. care se va desfășura în R.P.; 
Bulgaria, între 28 martie și 5 aprilie. 
Lotul nostru de juniori și-a început 
pregătirile care trebuie să ducă treptat 
la stabilirea celor 16 jucători care vor, 
face deplasarea în R.P. Bulgaria.

începerea din timp a acestor pregă
tiri este justificată. Echipa noastră 
face parte d'n seria cea mai grea, 
alături de cîștigătoărea turneului da 
anul trecut, Italia, și de finalistă, An
glia (celelalte două țări, după cum 
se știe, sînt Grecia și Turcia). In plus, 
aceste echipe se pregătesc și ele, fie 
prin cantonamente period'ce, fie pr'n 
jocuri internaționale amicale. De pildă. 
Anglia a contractat două sau trei 
meciuri pînă la începerea Turneului 
din R-P- Bulgaria, printre care unul 
cu Portugalia în februarie. De asemenea 
Italia va întilni ia 21 februarie Austria, 
in vederea acestui joc, antrenorul 
Galluzzi a selecționat un prim lot de 
’umori, care a făcut preaătiri și jocuri 
într-unul din centrele tehnice înființate 
de federația italiană. Lotul este compus 
din Mazz:a, Nedi, Bassi, Novelli, 
Mascalaito, Galeoni, Bisso'i. Cera, 
Volpi, Bercellino, Vignoli și alții. De 
notat că dintre cei 16 juniori, doar 
Volpi, Galeoni și Novelli au f 
parte din echipa care a cîștigat a ., 
trecut Turneul din Luxemburg..

Toate aceste pregătiri dovedesc in
teresul pe care-1 manifestă țările 
participante față de această tradițio
nală competiție a juniorilor europeni, 
un adevărat campionat al Europei.

PETRE GAȚU ,

DE LA FEDERAȚIA RDMiNĂt
DE FDTBA1 i

data de 5 februarie < • 
Fotbal se primesc j

începînd cu 
1959, la F.R. 
noi legitimări.

Menționăm că pentru noi legi- 
' timări sînt necesare următoarele 
acte :

1.
extract de naștere 
cărora nu li s-a 
da identitate.

2. — Declarația j... 
șemnătura proprie că dorește 
joace la asociația sportivă pen! iu 
care semnează.

3. — Două fotografii tip buletin 
de identitate.

_ Cererile vor fi înaintata servi
ciului de legitimări la noul sediu 
al federației din str. Vasile Conta 
nr. 16 (parter).

Buletin de identitate sau y 
pentru tinerii J 

eliberat bt.l.tinS

ljucătorului

„CitfA GRiGORt PREBTEASĂ’-j 
LI RBfibl

VA ÎM LA 15 feb»:A.
Federația romuiă de rugit; o> ory) 

gatiiza anul acesta a II-a ediție a ' 
,,Cupel Grigore Preoteasa", întrecere i 
cu care se va inaugura și sezonul >. 
compctițioual de rtigbi din acest an. :

Competiția va începe la data de 15 \ 
februarie cu participarea echipelor ’ 
buccireștene care activează in pnlma 
categorie a țării.

Federația romînă de rugbi va de* 
cerne o cupă, medalii și plachete e* 
dvpelor clasate pe primele locuri.

Cluj șt Dinamo Tg. Mure? jacînd mal 
bine studenții clujeni au repurtat vic
tori-a cu scorul de 9—1 (2—3 i— o, 3—1) 
prin punctele înscrie de: Takacs II (?), 
Cazan I (3), Biro, Nagy și Caâan IL 
Pentru dinamoviști a manoat Farcaș. (R. 
FISC HI-corespondent regional).

„CUPA DE !ARNA“ LA NATAȚIE
Comisia <.? natațte a oras-uLui Bucu

rești organizează azi și mîine la ba
zinul acoperit Floreasca un interesant 
concurs dotat cu „Cuoa (te iarnă**, 
acest concurs pot partichn eoni», tti- 
niori și sportivi Ce categorii inferioare, 
care se vor întrece pe distanțe d« 33 
m , eg m. si 103 m.» la toate procedeele 
tehnice clasice. întrecerii© Se vor des
fășura azi de la ora 19.30 și mîine dQ 
la ora 10.
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atenție
lucrările

astfel prețioase 
propria lor muncă de zi cu zi,

relatările prese' 
Congresului, tră- 

învățăminte

GÎNDURI—F APTE

al popoarelor so-

șefani
Și
constituie

al U.R.S.S., reflec- 
năzuințele oameni- 

în același

Urmărind lucrările Congresului

Î
 Alături de ceilalți oameni ai muncii, 
sportivii patriei noastre urmăresc 
în aceste zile cu profund interes 
și deosebită dragoste lucrările ce
lui de al XXI-lea Congres al P.C.U.S. 
Eveniment de importanță excepționa
lă pentru întregul sistem mondial 
al socialismului, — Congresul al 
XXI-lea al P.C.U.S., numit pe drept 
xcuvînt Congresul constructorilor co

z’ monismului, se situează în centrul 
{întregii vieți internaționale. Este fi- 
/resc, deci, interesul deosebit pe care 
,țoamenii muncii din patria noastră îl

acordă lucrărilor Congresului al XXI- 
lea al P.C.U.S., contribuție de mare 
însemnătate la traducerea în viață 
a visului de aur al omenirii — co
munismul. încă din primele ore ale 
dimineții, oamenii muncii așteaptă 
cu nerăbdare apariția ziarelor pentru 
a urmări relatările apărute în presă 
în legătură cu desfășurarea lucrări
lor Congresului. De pildă, ieri am 
poposit la uzinele „Timpuri noi" din 
Capitală în secția, de strungărie. Aici 
l-am întîlnit pe tov. Marin Gristea, 
responsabilul sportiv din cadrul co

mitetului UTM al întreprinderii, ci
tind din ziarul „ScîiJteia" ultimele 
vești despre lucrările Congresului, in 
jurul lui, comunistul Cornel Nicoda, 
ajustor mecanic și pasionat jucător 
de volei, împreună cu comunistul 
Florea Popescu, candidatul de partid 
Petre Petre și alții ascultau cu deo
sebită 
despre 
gînd 
pentru 
pusă în slujba nobilului țel al con
strucției socialismului în țara noastră.

Congresul al XXI-lea, eveniment de mare 
însemnătate pentru întreaga omenire 

progresistă
Cel de-al XXl-lca Congres al 

P.C.U.S. reprezintă un eveniment de 
mare însemnătate nu numai peniru po
poarele Uniunii Sovietice, ci pentru 
întreaga omenire progresistă, ccie ur
mărește cu dragoste și mîndrie reali
zările mărețe pe Care le dobîndesc 
oamenii sovietici în construirea co
munismului. In cadru! acestui Con
gres sînt dezbătute tezele privind 
cifrele de control ale dezvoltării eco
nomiei naționale a Uniunii Sovietice 
pe anii 1959—1965, care prevăd rea
lizarea sarcinii economice fundamen
tale trasată de P.C.U.S. de a ajunge 
din urmă și depăși cele mai dezvol
tate țări capitaliste în ceea ce pri
vește producția pe cap de locuitor, 
contribuind prin aceasta la ridicarea 
niveluiui de trai 
vielice.

Planul de 7 
tînd gîndurile 
lor sovietici,

timp o nouă dovadă a înțelepiei poJ 
litici de pace a gloriosului Partid 
Comunist al Uniunii Sovietice. El are 
darul să întărească și mai mult sisi 
temui mondial al socialism1' ii. de- 
monstrînd superioritatea acestuia a- 
supra celui capitalist în toate dome
niile vieții, creînd o legătură și mal 
puternică între forțele iubitoare de 
pace și progres din lumea întreagă-

Salut din toată inima Congre 
constructorilor comunismului, expresie 
vie a politicii de pace pe car? o deși 
tășoară neobosit Uniunea Sovietică, 
cu convingerea că îndeplinirea planu
lui septenal va contribui într-o propor
ție considerabilă la mersul înainte 
al omenirii, pe drumul deschis de 
Marx, Engels si Lenin.

TOMA MOLDOVEANU
Laureat al Premiului de Stat, 

de secție la Uzinele „Republica", 
antrenor al echipei de rugbi 

Metalul M.I.G. 1

Succese consacrate Congresului
au 

des-
• Sportivii Armeniei Sovietice 

întîmpinat cu deosebit entuziaști 
chiderea celui de al XXI-lea Congres 
al P.C.U.S. In cinstea Congresului a 
fost organizată o tură alpină la care 
au luat 
Un grup
Institutul

.atice, 
primă categorie inginerul K. Kaspa
rov, au efectuat ascensiunea munte
lui Aragaț (1095 m deasupra nivelu
lui mării). Partlcipanții la tura alpină 
au înfipt pe pisc un fanion roșu cu 
in-scHpția: „Trăiască cel de al XXI- 
lea Congres al P.C.U.S.!"

parte numeroși tineri, 
numeros de alpiniști de la 
de Cercetări Științifice Ma
in frunte cu alpinistul de

aflate pe traseul cursei, 
tivii au luat parte la reuniuni 
ttnguri în care au fost expuse 
Raportului prezentat de N. S. 
ciov la cel de al XXI-lea Congres al 
P.C.U.S., ca și Hotărîrde Plenarei din 
decembrie a C.C. al P.C.U.S

spor- 
și m:- 
Tezele 
Hruș-

• Muncitorii uzinei de tractoare 
din Harkov se mîndresc cu frumoase 
victorii în producție. Printre cei care 
și-an îndeplinit angajamentele luate 
în cinstea Congresului al XXI-lea se

află cei mai buni sportivi ai uzinei, 
strungarul I. Klimenko, lăcătușul P. 
Hilipov, strungarul G. Zabrodina și 
alții. Este de reținut faptul că din rîn- 
durile muncitorilor uzinei s-au ridicat 
pînă acum cinci maeștri ai sportului. 
300 de sportivi ai uzinei au obținut 
normele de categorii în diferite dis
cipline. In cursul septenalultii colec
tivul sportiv al uzinei de tractoare 
din Harkov va dubla numărul sporti
vilor și va construi cu mijloace pro
prii noi baze sportive.

fîe mi propun să realizez 
în an<i septenaluhii

Septenalul pune în fața fiecărui om 
sovietic o întrebare directă : „Dar tu 
ce poți să faci pentru țara ta ?“

In anul care a trecut eu am ter
minat Institutul de cultură fizică și 
acum lucrez ca profesor de educație 
fizică la Academia de agronomie a 
R.S.S. Letone. Am dorința ca elevii 
inei să capete în școală nu numai cu
noștințele trebuitoare, dan totodată 
să-și că'ească trupul, să arunce dis
cul și greutatea cit mai departe.

In același timp, septenalul repre
zintă pentru mine un șir întreg de 
mari competiții — Spartrchiada po
poarelor d'n U.R.S.S., Jocurile Olim
pice, campionatul Europei -— precum 
și lupta pentru depășirea limitelor de 
18 și 19 metri la aruncarea greutății. 
Eu nu-mi voi cruța forțele pentru ca 
rezultatele mele să-mi permită să 
ir.tru în rîndul celor mad buni spor
tivi ai țării.

A. VARANAUSKAS 
maestru al sportului din U.R.S.S.

Dorințele unei sportive sovietice
A'iul trecut am îndeplinit normele 

de maestru a! sportului in alergările 
de 400 m. și 800 m. Acum nădejdile 
mele se îndrerptă către cucerirea prl-

trăiește 
sperti- 

victorii. 
iubitori

e Măreția zilelor pe care le 
Țara Sovietică însuflețește, pe 
vii ei, dîndu-le aripi spre noi 
Duminica trecută, 200.000 de
de sport s-au deplasat la marea tram
bulină din împrejurimile orașului 
Gorki pentru a asista la îtițrecerile 
conrttrsuîul internațional'’ de sărituri 
pe schiuri. Participau la întreceri cei 
mai buni săritori sovietici, precum și 
oaspeți din Finlanda, Austria, Norve
gia. De la începutul competiției în 
f.-uutca tabelei s-atl instalat austria
cul 1 iabersatter (cu o săritură de 
83 m) și apoi compatriotul său Eggertli 
(88 ni). Curînd însă, sportivii sovie
tici și-au arătat superioritatea. Elevul 
școlii tehnice a „Rezervelor de muncă" 
din Leningrad, lurii Samsonov, cu o 
săritupă de 88,5 ni, echivalentă cu 
114^i p. a trecut jn frunte ca apoi 
tot el să stabilească! recordul reuniu
nii . cu remarcabila performanță de 
93,5 ni. In clasamentul general,. Sam
sonov a fost urmat de coechipierul 
său, sportivul sovietic M. Kamenski. 
învingătorul și-a dedicat acest stră
lucit succes Congresului constructo
rilor comunismului.

© Peste 6000 de sportivi ucrainieni, 
membri ai asociației Spartak, au luat 
parte la o cursă de ștafetă în stea 
cu participarea reprezentativelor din 
26 regiuni ale R.S.S. Ucrainiene și a 
prașului Kiev. In orașele și satele

Triumfalul succes al baschetbaliștilor sovietici 
la campionatul mondial din Chile

(urmare din pag. 1]

perspective uimitoare, vorbesc des-și perspective uimitoare, vorbesc des
pre ritmuri de progres cum nu a mai 
cunoscut isloria. Se arată că visul de 
aur al omenirii, comunismul, va de
veni foarte curînd realitate, că viața 
omului descătușat de exploatare va fi 
pe zi ce trece mai frumoasă, mai fe
ricită.

La mii de kilometri de patrie, lup- 
tînd împotriva celor mai puternice 
formații ale lumii, sportivii sovietici 
au ținut să cinstească Marele Con
gres al comuniștilor. Să-l cinstească, 
aducând în dar patriei o nouă victorie 
strălucită. Și au reușit, fiind neînvinși 
in competiția supremă a baschetului.

Programul campionatului a fost ast
fel alcătuit îneît să îngreuieze cit mai 
mult sarcina sportivilor sovietici. Ei 
au fost obligați să joace intr-un răs
timp foarie scurt cele mai grele par
tide ale turneului final. Intre 24 și 28 
ianuarie echipa U.R.S.S. a întâlnit pe 
rîiid formațiile Braziliei, Bulgariei, 
Chile și S.U.A. In aceeași perioadă 
americanii au fost foarte „menajați" 
programîndu-li-se doar întâlnirile cu 
Porto Rico și cu „sateliții" lor din 
Tai van. Și totuși în disputa decisivă 
a campionatului baschetbaliștii sovie
tici și-au demonstrat superioritatea, în- 
vingînd de o manieră categorică.

Comentând acest meci memorabil 
corespondentul agenției France Presse 
scria, j -

„Echipa Uniunii Sovietice a obținut 
un succes triumfal. Spectatorii au 
aplaudat călduros pe jucătorii sovie
tici care au dovedit că ei sînt cei 
mai puternici din lume. După joc 
conducătorii echipei S.U.A. profund 
afectați de înfrîngere au refuzat să 
facă declarații ziariștilor închizînd uși
le vestiarelor unde s-au retras după 
terminarea partidei".

Iar corespondentul din Santiago al 
ziarului „NEW YORK TIMES" scrie: 
„Scorul dă o imagine exactă a ra
portului de forțe dintre cele două echi
pe. Victoria echipei sovietice a fost 
rezultatul unei superiorități catego
rice. Jucătorii ruși i-au depășit pe cei 
americani în ce privește precizia la 
coș, jocul stdi panou,'.în apărare și Jn, 
priza balonului11.

Și iată acum pe scurt filmul aces
tei mari confruntări.

In primele minute jucătorii celor 
două echipe, emoționali de importanța 
întîlnirii, ratează numeroase lovituri. 
Marcajul foarte strict face ca jocul 
să fie lent la început, dar echipa 
sovietică își găsește repede ritmul 
obișnuit și, preluînd inițiativa, con
duce la un moment dat cu 17—"' 
La mijlocul reprizei este

lt), 
l.a mijlocul reprizei este introdus în 
echipa U.R.S.S. jucătorul Kruminș al 
cărui aport se face simțit. In minutul 
15 scorul este de 21 — 12 în favoarea 
formației U.R.S.S. Baschetbaliștii so
vietici se arată mult mai preciși de- 
cît cei americani în loviturile de la 
semidistanță. Ei reușesc deseori să 
se infiltreze prin apărarea adversă 
și ridică scorul la 25—14. scor cu 
care se încheie repriza.

echipa S.U.A. este 
negru Mc. Donald, 
produce o cotitură

După pauză, în 
introdus jucătorul 
Dar el nu poate 
în meci. Scorul crește vertiginos în 
favoarea echipei U.R.S.S.: 31—18,
apoi 38—18. Jucătorii americani sînt 
complet dezorientați. Antrenorul Ben
net dă dispoziție echipei sale să „des
chidă" jocul. Dar sovieticii, mai ra
pizi. mai tehnici, mai dîrzi, acumu
lează în continuare puncte. In tnin. 
15 tabela de marcaj indică 47—25. 
Meciul este jucat, căci pe teren există 
o singură echipă, cea sovietică. Bas
chetbaliștii sovietici demonstrează o 
înaltă măiestrie, o adevărată virtuo
zitate, entuziasmînd publicul prin fa
zele splendide care le creează. ME
CIUL SE TERMINĂ CU SCORUL 
DE 62—37 IN FAVOAREA ECHIPEI 
U.R.S.S., CARE REPURTEAZĂ AST
FEL CEA DE A. CINCEA VICTORIE 
CONSECUTIVA IN CADRUL TUR
NEULUI FINAL. înconjurați de re
porteri și fotografi, aclamați de pu
blic, baschetbaliștii sovietici părăsesc 
stadionul purtîndu-1 pe brațe pe antre
norul lor Spandarian.

★
In cel de al doilea meci 

Brazilia a întrecut Porto Rico 
rul de 99—71.

Echipa R. P.
Porto Rico cu 70—62

a

al zilei 
cu sco-

învinsBulgaria a 
(35—25), iar 

întrecut Chile 
pauză fusese

selecționata S.U.A. 
cu 64—55 după cj la 
condusă cu 34—32.

In clasament primul 
pat de U.R.S.S. cu 
de S.U.A. cu 9 p., Brazilia și R. P. 
Bulgaria 7 p:

loc este ocu-
10 p. urmată

mulai loc in proba de 400 m. la cam
pionatele Uniunii SooieUce. Cred insă 
că spre aceasta va tinde si actuala 
recordmană mondială Maria Itkina, 
precum și alte alergătoare reduta
bile. Iată de ce va trebui să muncesc 
foarte mult la desăvlrș'rea măiestriei 
mele sportive.

In planurile grandioase pe care le 
pune septenalul in fața poporului so
vietic și care sînt dezbătute la cel 
de al XXI-lea Congres al P.CU.S., 
un loc deosebit îl ocupă și chimia. 
Eu am calificarea de inginer-tetinolog 
și lucrez în laboratoarele centrale al" 
uzinei „Triunghiul roșu" din Lenin
grad. Doresc să-mi dan contribuția 
la mir'rea producției. întreprinderii 
noastre, la îmbunătățirea calității 
produselor sale.

ZOI A KOTOVA
maestră a sportului din U.R.S.S.

Cu gînthil ia noi recorduri
La înot, ca și îi toate celelalte 

sporturi în care performanțele se
măsoară în minute și secunde, nu
există niciodată Limite. Iată, de
pildă, grndul meu se îndreaptă acum
către cifra de 2: 35,0 pe 200 m. bras, 
ceea ce ar însemna o îmbunătățire 
de o secundă și jumătate a actualu
lui record mondial.

Cum poate fi atinsă această limită 
de către înotătorii sovietici ? Prin 
perfecționarea starturilor și a întoar
cerilor, prin îmbunătățirea metodicii 
antrenamentu’ui ? Sau poate cuvînt’.il 
hotărîtor îl va da o tehnică mai ra
țională ? Firește, fiecare dintre a- 
ceste elemente are un rol însemnat 
în realizarea succesului dorit.

Dar nu este numai atî't. Planul 
septenal de dezvoltare a economiei na
ționale a Uniunii Sovietice deschide 
perspective ne'iiiritabe mișcării spor
tive. In graiul iubitorilor înotului, 
aceaeta înseamnă crearea de noi sec
ții, construcții de bazine și o mai ra
țională folos re a acelora existente.;

L. KOLESNIKOV 
campion' și recordman ai Europei 

INSPIRATORII SUCCESELOR NOASTRE
Ca jucătoare de șaii, o parte însem

nată din succesele mele in concursuri 
Ie datorez vas:'-i experiențe a școlii 
șahiste sovietice, care 
permanentă călăuză și 
pentru mine un nesecat 
noștințe. 
totdeauna 
activitatea 
țele lor în 
îșt găsesc 
teoretică desăvîrșită. Aceasta îmi dă 
convingerea că șahul sovietic va înre
gistra și în viitor succese tot mai 
mari, confirmînd 
tului sovietic.

Lucrările celui 
greș ai P.C.U.S. 
în aceste zile la 
întregi că oamenilor sovietici le sînt 
deschis-1 orizonturi nelimitate în sep
tenal. Perspective luminoase stau și 
în fața mișcării șahiste sovietice, care 
este menită să ducă această divipli- 
nă sportivă spre noi culmi. Iar suc
cesele șahiștilor sovietici vor fi suc
cesele noastre, ne vor înflăcăra si pe 
noi pentru realizări cV mai înalte.

ELISABETA POL1HRONLADE “ 
din echipa reprezentativă de șah 

a R.P.R..

mi-a fost o 
a constituit 
izvor de cu
ce urmăresc 
mare interes

Iată pentru 
cu cel mai 
șahiștilor sovietici, birufn- 
arena marilor turnee, care 

izvorul într-o pregătire

superioritatea spori

de al XXl-lea Con- 
care se desfășoară 

Moscova arată lumii



succes al sportului maghiar...
' Slr.lem mineri de succesele dobin- 
dite te sportivii maghiari in anii pe
ter. i populare. Este adevărat că unele 
succes» au fost obținute și înainte 6

SZEKERES JOZSEF 
redactor la ziarul Nepsport — 

Budapesta

Intîlnirile internaționale
!e sportivilor romîni în I

2—15

una februarie

răz-ici.
Si totuși sportul din Ungaria de 

astăzi se deosebește fundamental de 
cel din trecut. Alt sport a fost acela, 
alt sport este al nostru. Sportul din 
Ungaria dinainte de război era un 
privi'egiu ?! claselor exploatatoare, un 
apanaj al celor bogați, o unealtă a 
re'ghrwilor burgheze, hortiste și fas
ciste, pentru a pregăti tineretul m 
scopuri războinice, naționaliste, șo
vine. Zecile de mii d? muncitori nu 
aveau posibilitatea să practice spor
tul, deși nrintre ac ăștia se găseau de
sigur' reale talente

După eliberarea Ungariei de către 
glorioasa Armată Sovietică, sportul 
maghiar a pășit pe un drum nou. Cul
tura fizică a devenit un bun ai celor 
ce muncesc, un mijloc minunat pen
tru întărirea fizică a tineretului. Des
pre aceste lucruri atît de bine cu
noscute nu sînt multe de spus, pen
tru că ele sînt identice în toate ță
rile frățești ale lagărului socialismului 
și păcii. Ca să fiu sincer, trebuii 
să arăt că sportivii din țările prie
tene — polonezii, romînii. bulgarii — 
au făcut în ultimii ani progrese mai 
mari decît noi. ungurii. Dar lucrul 
acesta nu poate să ne supere. Dim
potrivă, succesele sportivilor din ță
rile lagărului socialist în frunte cu 
cel sovietici sînt succesele noastre oo-

mune, sau așa cum se spune „ele 
sînt mîndria familiei noastre". Sîntem 
desigur mfndri de faptul că la ulti
mele Olimpiade sportivii noștri frun
tași au obținut zeci de medalii olim
pice, că pe podiumul campionilor 
mondiali au urcat de nenumărate ori 
sportivi din (ara noastră democrat- 
populară. Dar secretul acestor suc
cese are o însemnătate deosebită. Ma
rii noștri sportivi, care și-au căpătat 
un renume mondial, au fost recrutați 
din masele largi, din rindul acelora 
oare înainte cu două decenii nu pu
teau să-și permită „luxul" de a în- 
călța pantofi de tenis sau bocanci de 
fotbal. Avem în momentul de față 
sute de mii de sportivi activi, o bază 
largă de masă în majoritatea dis
ciplinelor. Dar năzuințele noastre tind 
către cifre și mai mari. Dorim să 
aducem pe stadioane milioane de oa
meni, care să fie conștienți că spor
tul este un prieten fidel al oamenilor, 
un apărător al sănătății.

Trăim era unor transformări sociale 
de mare importanță, era construirii co
munismului. Mintea înțeleaptă a oame
nilor a creat și va crea neeontenit 
mașini din ce în ce mai perfecțio
nate care încetul ou încetul vor face 
munca fizică a omului tot mai 
ușoară.

Pramizete activității sportive din 3 
societatea comunistă trebuie să le ’ 
pregătim d? azi. Succesele noastre 
silit mari. Am știut să îndepărtăm 
din sport pe grofi și baroni, care-și 
umpleau buzunarele cu bani de pe 
urma sportului, a,m transformat radical 
mișoarea sportivă din țările noastre, 
avem o bază de masă în activitatea 
noastră de outtură fizică de tip nou. 
Nimeni și nimic nu ne va împiedioa 
să urmăm acest drum, să desăvîrșfm 
caracterul de masă al sportului, cu 
alte cuvinte să fim și pe plan spor
tiv în același pas cu marile transfor
mări industriale, economice, culturale 
care se petrec în țara noastră. Ex
periența oferită de marea Uniune So
vietică ne este călăuză, ajutor nepre
cupețit și în domeniul culturii fizice 
și sportului.

In tinerețe am fost și eu sportiv 126—28 — Russe (R. P. Bulgaria) : Concurs intern a țwrtiad de tenis de masă 
activ. Mama mea nu privea cu ochi ț (feminin). 
buni această pasiune, spunîndu-ini: _ ________

— Lasă-te de nebunia asta. Ce ros^S baschet masculin.
are să-ți rupi pantofii și să-ți pierzi Z 
timpul ? Sper că o dată ou virata vei < 
termina eu sportul... ?

De multi ani nu mai sînt sportiv j rliÎPfr 
activ. Dar iubesc cu adevărat sportul l • UIUIU 
și-l practic pentru menținerea sănă- J» r* I 
tății. Mama mea are azi 74 ani. Nn SlH Tîlîîij! 
o dată m-a întrebat cu deplină serio-a”’ IUIUII 
zitate, ca un adevărat cunoscător:

— Spune, dragul meu băiiat, va pu
tea oare Ibaros să-și redobîndească Jrelui maestru 
recordul lumii la 10.000 m ?

In ochii mei, această întrebare con
stituie cel mai mare succes al spor
tului maghiar...

In R.A.U.: „Turul ciclist al Egiptului",
• 3—8 — București : „Cupa București" lla hochei <pe gheață. Participă echipe
' din R. D. Germană, R. P. Polonă. R. P. Ungară, R. Cehoslovacă și R. P. 
| Romînă.
> 6—8 — Poiana Stalin : „Cupa Tineretului", concurs internațional de schi,
|probe alpine (băieți). Pairticiipă sedecțfclnate de tineret din R. D. Germană. 

R. P. Polonă, R. P. Ungară. R. P. Bulgaria și R. P. Romînă.
17 — Budapesta : Hon-ved — C.C.A, în „Cupa Campionilor Europeni" la 
' baschet masculin.
Is—25 — In R. P. Chineză: Turneul echipei de fotbal C.C.A. (jocuri 
ton, Șanhai și Pekin).

120—-23 — In R. P. Ungară: Concurs internațional de schi, probe
1 la care participă și schiori romîni.
>21—22 — Budapesta: Turneu triunghiular de scrimă (feminin) R.
! gară — R. P. Romînă — Italia.

22 — București: Constructorul — Slavia Sofia, în „Cupa Campionilor Eu- 
I rope.nl “ la baschet feminin.
22—24 — București : R. P. Romînă — R. Cehoslovacă, baschet masculin.

la Oan-

nordice

P. U«-'

28 — București: C.C.A. — Homved, în „Cupa Campionilor Europeni" la

I Reluarea partidelor întrerupte i-a 
iadus lui Keres 2*/2 p., permițînd ma- 
.-’.-I ___ 1. a să urce multe trepte

lin clasament și să ia loc în plutonul 
'din frunte. Keres a cîștigat la Bron- 
istein și Vasiukov și a remizat parti
da din runda a Xll-a cu Gurghenidze. 
După un start slab, Polugaevski a

Start în a 
a „Turului

(Urmare din pag. 1)

să de rutierul Boian Koțev și are în 
componența sa alergători cu experien
ță printre care se remarcă II. Lalea. 
Formația reprezentativă a Republicii 
Populare Romîne este alcătuită din cei 
mai în formă rutieri.

Cicliștii romîni au efectuat o parte 
din pregătire în țară și o parte pe 
șoselele din R. P. Albania, Lotul care 
va- participa la „Turul Egiptului" este 
format din Gabriel Moiceanu, Ludovic

■ Zanoni, Aurel Șelari/, .Gh. Șerban-Ră-' 
dulesc i'Ion Vasffe. .Antrenor: Ma
rin Niculescu. înainte de plecare am 
stat de vorbă cu alergătorii noștri. Toți 
manifestau optitmism și erau hotăriți 
să se comporte cît mai bine. Pentru 
a da cititorilor noștri posibilitatea să 
cunoască mai bine valoarea echipei 
care participă la „Turul Egiptului" vom 
prezenta pe scurt pe fiecare dintre a- 
■lergători.

Gabriel Moiceanu — căpitanul echi
pei. La 24 ani, acest talentat 
și-a înscris în palmares una 
cele mai importante victorii ale 
tății noastre interne: locul I în

rutier 
dintre 
activi- 
,, Turul

Vl-a ediție 
Egiptului

ciclist al R.P.R.", ediția 
purtat anul trecut timp de cîteva etape 
tricotul galben în '„Turul Iugoslaviei" 
și a fost tot timpul component de bază 
al formației Dinamo.

Ludovic Zanoni — a cucerit locul 1 
în ediția pe anul trecut a competiției 
internaționale „Cursa Munților". Are 
23 ani și face parte din echipa clubu
lui Dinamo.. A purtat de nenumărate 
ori tricoul naționalei noastre în cele 
mai importante competiții internațio
nale.

Aurel Șelarii — este singurul ciclist 
romîn care și-a înscris numele în pal
maresul cursei Buctirești-Sofia (1957). 
In anul 1958 a cucerit titlul de cam
pion republican de fond. Este membru 
al echipei clubului Dinamo. Are 23 ani.

Gh. Șerban-Rădulescu — component 
al formației clubului C.C.A. In anul 
1958 a ocupat locul VIII (primul din
tre romîni) în ..Turul Iugoslaviei". 
Are 25 ani.

Ion Vasile — s-a clasat pe locul se
cund în cSTnpetiția internațională „Cir
cuitul regiunii Stalin". Are 25 ani, este 
membru al formației C.C.A. și a îm
brăcat de mai multe ori tricoul na
ționalei.

înainte de plecare la un antrenament cicliștii romîni și albanezi s-au 
fotografiat împreună în fața unei clădiri din Tirana.

început să refacă terenul. Cîștigînd 
la Furman el a obținut a treia vic
torie consecutivă, ameliorîndu-și sim
țitor poziția în clasament. Averbach 
a cîștigat la Nejmetdinov. Partidele 
Korcinoi — Holmov și Gurghenidze 

—Gheller au fost remize. In parti
da dintre Petrosian și Lutikov care 
fusese amînată în runda a VH-a după 
cinci ore de joc marele maestru are 
un pion în plus în poziția întreruptă. 
Nu s-au jucat partidele Spasski —• 
Iuhtman și 
asemenea, 
amînată în

După 12 
menține în 
8 p. Poziția 
bilă deoarece Petrosian și Tal, Luti
kov și Spasski păstrează șanse să-l 
ajungă sau chiar să-l întreacă după 
consumarea partidelor neterminate. 
Urmează: 2—3. Petrosian (2), Tal 
(1) 7>/2 p.; 4—6. Spasski (1), Ke
res, Holmov 7 p.
Gheller 6‘/2
Korcinoi, Polugaevski 6 p.; 12. Aver
bach 5’/2 p.; 13—16. Vasiukov (1),
Furman, Gufeld. Iuhtman 5 p.; 17.
Krogius 4*/2 p. ; 18—19. Gurghenidze, 
Nikitin 4 p.; 20. Nejmetdinov 2‘/2 p.

Ieri a fost zi de odihnă în cadrul 
campionatului care se reia astăzi cu 
partidele rundei a XllI-a.

Lutikov — Vasiukov. 
partida Tal — Petro-, 
runda a VIII-a.
runde TAIMANOV se 

fruntea clasamentului cu 
sa este însă foarte... nesta-

P-:
7—8. Lutikov (2),
9—11. Bronstein,

O
%

E.

A luat sfîrșit concursul internațional 
de patinaj viteză de la Aima Ata
— Gh. Katona a stabilit uu nou record 

al R. P. Romîne pe 1.500 m.
Timp de patru zile, deasupra pati- V. Gurov cu 189,735 puncte, 

de Van Cen-îu (R.P. Chineză) cu 
190,106 puncte.

După cum se știe, în clasamentul 
feminin primul loc a revenit excelen
tei patinatoare sovietice Tamara Rî- 
lova cu 204,863 puncte, ea fiind răs
plătită cu Cupa oferită de Consiliul 
de Miniștri al R.S.S. Kazahe.

noarului de mare altitudine de Ia 
Alina Ata, au fluturat steagurile na
țiunilor participante la marele con
curs international de patinaj viteză: 
U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P.D. Co- 
reaua, R.D. Germană, R. P. Polonă, 
R.P. Romînă și R.S.S.Kazahă. Timp 
de patru zile, în fiecare după amiază, 
un convoi nesfîrșit de mașini și auto
buze au transportat pe iubitorii 
sport din Aima Ata 
Mohnatoi, acolo unde 
ciul gheții celui mai 
din Uniunea Sovietică.

Ultimele întreceri au 
cese patinatorilor sovietici. Proba de 
1.500 m. a fost cîștigată de Evghenii 
Grișin care a tost cronometrat cu 
timpul de 2:13,3. In cadrul aceleiași 
probe concurentul romîn Gh. Katoria 
a stabil t un nou record al R. P. Ro
mine cu timpul de 2:29,2. In cursa 
de 10.000 m. pe primul loc s-a clasat 
tinărul patinator sovietic Vladimir 
Ghederih cu timpul de 16:50,4. V. O- 
prea a ocupai locul 19 cu rezultatul 
de 10:26,6.

In clasamentul celor 4 probe locul 
întîi a revenit concurentului sovietic

de 
către platoul 

se întinde lu- 
înalt patinoar

adus noi suc-

urmat

• TREI TINERE parașutiste spor
tive chineze Tiu Siu-in, llen Cei-fan 
și Hen Cien-hua au stabilit un nou 
record mondial la săritură combinată 
de la 1500 m. cu aterizare 
fix. Ele au realizat o medie 
de 2,69 m de centrul fix.

• Federația sovietică de 
anunțat federația austriacă 
cialitate că acceptă ca întîlriirea in
ternațională de fotbal dintre echipe’e 
selecționate ale Austriei ' " 
să aibă loc la 3
1959 la Viena. S-a 
întîlnirea revanșă să
1960 Ia Moscova. (Agerpres).

• După cum se știe, în cursul lu
nii iulie a acestui an vor avea loc la 
Budapesta campionatele mondiale de 
scrimă. Federația internațională de 
specialitate a alcătuit juriul interna
țional care va luncționa la aceste 
campionate: Mercier (Franța), Popli-

la punct 
generală

fotbal a 
de spe-

sau 
căzut 

se

și U.R.S.S. 
4 octombrie 
de acord ca 
dispute în

mont (Belgia), Cucei (Italia), Roz- 
gony (R.P. Ungară) și Ronay (R.P. 
Ungară). Totodată s-a făcut cunoscut 
că termenul de înscriere pentru echipe 
se închide la 15 aprilie. Pentru pro
bele individuale se primesc înscrieri 
pînă la 1 iunie. (Agerpree).

• La Oslo s-a desfășurat îutîlnirea 
triunghiulară de patinaj viteză din
tre echipele Norvegiei, Finlandei și 
Olandei. Iată cîteva rezultate: 500 m 
Ghstvang (Norvegia) 42,0; 3000 ni 
Aas (N) 4:45,2; 1500 m Aanes (N) 
2:14,5; 5000 m K. Johanessen (N) 
8:07,9.

• Rudolf Vitacil, fostul internațio
nal al echipelor de fotbal Slavia Pra
ga și Rapid Viena a fost numit an
trenorul echipei reprezentative de 
fotbal a R- Cehoslovace.
• La Praga a avut loc un

Monte Carlo" are în acest an ca 
punct de plecare Varșovia. Cursa, al 
cărei start va fi dat la sfirșitul a- 
cestei săptămîni, este organizată de 
Federația franceză de automobilism 
în colaborare cu Automobil-clubul 
polonez.

Echipa C.C.A. a sosi 
în R. P. Chineză

• La Praga a avut loc nu concurs 
de selecție al celor mai buni jucători 
de tenis de masă. In proba de sini-

Au fost stabilite meciurile din seriile 
campionatului mondial de hochei

PRAGA — Comitetul de Organizare 
campionatului mondial de hocheia

pe gheață a alcătuit programul com
plet al jocurilor din preliminarii.

GRUPA A (Bratislava); 5 martie: 
R. Cehoslovacă — Elveția. Canada — 
R. P. Polonă; 6 martie: Canada —' 
Elveția. R. Cehoslovacă —• R. P. Po
lonă ; 7 martie: R. P. Polotiă — El
veția, Canada — R. Cehoslovacă.

GRUPA B (Brno) : 6 martie:
U.R.S.S. — R. D. Germană, S.U.A. — 
Norvegia; 6 martie : S.U.A. — R. D. 
Germană, U.R.S.S. — Norvgeia ; 7

martie: Norvegia — R. D. Germană, 
S.U.A. — U.R.S.S.

GRUPA C (Ostrava) : 5 martie : 
Suedia — Italia. Finlanda — R. F. 
Germană; 6 martie: R. F. Germană — 
Italia, Suedia — Finlanda: 7 martie: 

- Italia — Finlanda, R. F. Germană — 
Suedia.

După cum s-a mai anunțat din fie
care grupă se vor califica primele două 
echipe clasate. In turneul final, care 
va începe la Praga la 8 martie, vor 
participa 6 echipe. Jocurile vor fi sta
bilite prin tragere la sorți.

de tenis de masă. In proba 
piti bărbați victoria a revenit tinăru- 
lui Miko în vîrstă de 15 ani. El a 
fost urmat de Poseioal și Vihnanovs- 
ki. La femei, pe 
clasat Krupova, 
warzova.

• In cadrul 
Galii de sud.

PEKIN 30 (Agerpres). Agenția 
China Nouă transmite:

La 30 ianuarie a sosit la Pekin 
echipa de fotbal C.C.A. București.

La sosjire pe aeroport, delegația 
sportivă romînă, a fost întîmpinată 
de col. Liu Cin-țu, din departamen-j 
tul general al Armatei Populare de 
Eliberare, de reprezentanți, ai corni- 
siei de cultură fizică și sport, pre- 
eum și de numeroși sportivi.

primele locuri 
Grafkova și

s-a>u 
Sch-

Noii
au avut loc 

lise Kon-

campionatelor 
care 

la Sydney, înotătoarea 
rads a coborît sub 20 minute pe 1500 
m. stabilind un nou record mondial 
cu timpul 19:35.7. In 
Konrads a eșuat cu o 
cundă în tentativa de 
propriul record pe 400 
cronometrat în 4:21,9-

Datele sferturilor de finală 
ale „Cupei Campionilor 

Europeni*' la fotbal

schimb, John 
zecime de se- 
a-și ameliora 

ni. liber, fiind

• Tradiționala competiție interna
țională automobilistică „Rallyeul

Comisia de organizare 
Campionilor Europeni" la 
publicității datele de disputare 
intilnirilor din sferturile de finală ale 
competiției: Wiener Sport Klub-Real 
Madrid (4 și ÎS martie); Standard 
Liege-Reims (4 și 18 februarie); At
letico Madrid-Schalite 04 (4 și 18 
martie); Young Boys Berna-Wisnuit 
Karl Marx-Stadt (11 și 24 martie).

a „Cupei 
fotbal a dat 

ale.

rope.nl

