
11 ani de la încheierea
Tratatului romîno-sovietic 

de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală

Mîine se împlinesc 11 ani de 
la încheierea Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Populară 
Romină și Uniunea Sovietică. A- 
ceastă aniversare este întîmpinată 
cu bucurie de popoarele romîn și 
sovietic, ale căroi relații sînt în
temeiate pe principiile colaborării 
frățești, respectului reciproc, in
dependenței, suveranității, precum 
și neamestecului în treburile in
terne.

Prietenia dintre popoarele celor 
două țări are puternice rădăcini în 
istorie. Pagini importante din is
toria luptei poporului romin pen
tru libertate și independență na
țională stau mărturie sprijinului 
primit din partea poporului rus. 
Recenta sărbătorire a Centenaru
lui Unirii Țărilor Romîne — pri
lej de eatuziaste manifestări popu
lare, dar și de profunde ceicetări 
istorice — a reliefat în mod preg
nant contribuția Rusiei la actul 
de importanță istorică al formă
rii statului național romîn. Priete-» 
nia între poporul romîn și poporul 
sovietic s-a cimentat prin sînge'.e 
vărsat în comun de ostașii romîni 
și sovietici în lupta pentru nimi
cirea hltlerismului

După eliberarea țării noastre de 
sub jugul hitlerist, între Rc..linia 
și Uniunea Sovietică s-au dezvol
tat legături de tip nou, a căror 
întruchipare o constituie Tratatul 
semnat cu 11 ani în urmă. Pen
tru prima oară în decursul isto
riei sale, țara noastră încheia cu 
o mare putere un tratat pe baze 
de egalitate, respect și avantaje 
reciproce.

Acest lucru caracterizează legă
turile care s-au stabilit între ță
rile lagărului socialist. „Relațiile 
frățești de intr-ajutorare și sprijin 
tovărășesc reciproc, statornicite 
între țările lagărului socialist, re
prezintă un factor puternic ce 

contribuie la întărirea fiecăreia 
dintre țările socialiste pe calea 
rapidei dezvoltări economice", a 
arătat tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej în cuvîntarea rostită la cel 
de al XXI-lea Congres extraordi
nar al P.C.U.S.

Astăzi, în pragul aniversării a 
11 ani de la încheierea tratatului, 
roadele prieteniei și colaborării 
între țara noastră și Uniunea So
vietică apar în toată strălucirea 
lor. Cu sprijinul tehnic și econo
mic primit din partea Uniunii So
vietice, poporul romîn a obținut 
— sub conducerea partidului — 
importante succese în opera de 
construire a socialismului.

Colaborarea dintre țara noastră 
și Uniunea Sovietică se lărgește 
pe zi ce trece, în toate domeniile 
de activitate. Deosebit de rodnice 
sînt legăturile dintre sportivii ro- 
mini și sportivii sovietici. Fiecare 
întîlnire a sportivilor noștri cu 
sportivii sovietici — cei mai buni 
din lume, constituie un minunat 
prilej de învățăminte. Există toate 
premizele pentru ca relațiile spor
tive romîno-sovietice să se dezvol
te și mai intens în anii ce vor 
urma.

Aniversarea a 11 ani de la în
cheierea Tr; latului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
între R.P.R. și U.R.S.S. are loc 
în zilele cînd atenția poporului 
nostru — ca și a tuturor popoare
lor iubitoare de pace — este în
dreptată spre lucrările celui de al 
XXI-lea Congres extraordinar al 
P.C.U.S. Poporul romîn, care are 
în poporul sovietic prietenul și 
sprijinitorul său cel mai apropiat, 
urmărește cu bucurie dezbaterile 
de la kremlin, din care se contu
rează viitorul luminos al Uniunii 
Sovietice, mersul ei sigur, nea
bătut, spre înfăptuirea visului de 
aur al omenirii: comunismul.
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Congresul al XXI-lea 
al P. e. U. S.

MOSCOVA 2 (Agerpres).— TASS 
transmite:

In dimineața zilei de 2 februarie, 
cel de-al XXI-lea Congres al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice 
și-a continuat lucrările.

Discutînd cifrele de control ale 
dezvoltării economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1959—1965, delega
ții muncitori, colhoznici, oameni de 
știință, conducători din economie, ac
tiviști de partid, au vorbit cu mîn- 
drie, de la înalta tribună a Congre
sului, despre mărețul program al 
construirii desfășurate a societății co
muniste în U.R.S.S., trasat de Co
mitetul Central, despre hotărîrea fer
mă a poporului sovietic de a înde
plini planul septenal elaborat de par
tid. Lucrările Congresului se desfă
șoară într-o atmosferă de excepțio
nală unanimitate. Cuvîntările rostite 
de delegați demonstrează limpede 
unitatea fără precedent a partidului 
și poporului, încrederea nemărginită 
a oamenilor sovietici în Comitetul 
Central leninist.

In ședința de dimineață, care s-a 
deschis sub președinția tovarășei E. 
A. Furțeva, au luat cuvîntul nu
meroși delegați. Printre aceștia se 
numără și tovarășii I. T. Novikov, 
ministrul Construcției de Centrale E- 
lectrice, N. G. Ignatov, M. T. Efre
mov (delegat din partea organizației 
regionale de partid Kuibîșev), Haled 
Bagdaș, secretar general al Comite
tului Central al Partidului Comunist 
din Siria, James Jackson, secretar 
general al Comitetului Național al 
Partidului Comunist din S.U.A.

După pauză, ședința a fost prezi
dată de tovarășul N. V. Podgornîi. 
Au luat cuvîntul Z. N. Nuriev, prim- 
secretar al Comitetului Național din 
Bașkiria al P.C.U.S., N. M. Șvernik, 
D. M. Matiușkin (delegat din partea 
organizației de partid din Krasnodar), 
Salam Adil, reprezentantul partidului 
comunist din Irak, Pompeio Marquez, 
membru al Biroului Politic al P.G. 
din Venezuela.

*
In încheierea ședinței de dimineață, 

președintele a anunțat că Congresul 

a primit un mesaj de salut, dăi pafiș 
tea Partidului socialist ităkan.

♦
MOSCOVA 2 (Agerpres). — După 

cum transmite TASS, duminică, 1 fe
bruarie, delegații și oaspeții la cS 
de-al XXI-lea Congres al P.G.U.S. au 
vizitat muzee, expoziții, șantiere de 
construcție, teatre și săli de concertai 
din capitala U.R.S.S.

De o mare atenție s-a bucurat prin-' 
tre delegații la Congres și reprezeap 
fanții partidelor comuniste și mitndR 
torești frățești Expoziția de artă plasț 
tică a țărilor lagărului socialist din 
sala centrală de expoziții din Mos
cova.

Exppziția a fost vizitată în cursut 
zilei de delegația Partidului Munci-' 
toresc Romîn, în frunte cu tovarășei 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In cartea de 
impresii a expoziției delegația a notat 
printre altele: „Expoziția de artă 
plastică a țărilor socialiste este vi
zitată cu un uriaș Interes. Dorim ar- 
tiștilor din țările socialiste succese 
în dezvoltarea artei realiste, pusă în 
slujba poporului*.

La 16 februarie se împlinesc 26 de 
ani de la eroicele lupte ale ceferiști
lor de la Grivița. Detașament de frun
te al clasei muncitoare în lupta pentru 
o viață mai bună, ceferiștii au înscris 
în februarie 1933 una din cele mai 
glorioase pagini de luptă revoluționară 
':n istoria mișcării noastre muncito- 

ști. Organizate și conduse de Parti
dul Comunist Romîn, luptele ceferiș
tilor vor rămîne în istorie ca o pu
ternică manifestare a forței clasei 
muncitoare din țara noastră, a patrio
tismului ei înflăcărat.

Alături de oamenii muncii care în- 
tîmpină comemorarea acestui impor
tant eveniment cu tot mai multe suc
cese în producție, sportivii patriei 
noastre cinstesc tradiționala „zi a ce
feriștilor" și prin participarea la nu
meroase concursuri și competiții.

ORAȘUL STALIN : In întîmpinarea 
•zilei de 16 Februarie — ziua ceferiș
tilor — în orașul nostru au fost ini
țiate o serie de manifestații sportive 
menite să antreneze un număr mare 
de sportivi și sportive. Astfel, comisia 
regională de volei a inițiat „Cupa 16 
Februarie", rezervată echipelor repre
zentative de asociații. La aceasță com
petiție participă seniori, juniori și ju
nioare. Ea se va desfășura sistem eli
minatoriu, urmînd să se încheie în 
ajunul zilei de 16 Februarie. S-au în
scris pînă acum un număr de 10 echi-.. 
pe de juniori, 5 echipe de junioare și 
5 echipe de seniori. Pentru echipele 
de baschet, asociația Steagul roșu or
ganizează o competiție dotată de ase
menea cu „Cupa 16 Februarie", la 
care vor participa echipele Politehnica 
și Steagul roșu (ambele activînd în 
categoria B), formațiile clubului spor
tiv școlar și școlii sportive de elevi, 
precum și reprezentativa orașului Să- 
cele. Separat, din inițiativa U.C.F.S. 
Orașul Stalin s-a organizat și o com
petiție de baschet rezervată echipe-

ECHIPA GALEZĂ DE RUGBI
LLANELLY VA JUCA 

IA BUCUREȘTI
Clubul galez Llanelly a confirmat 

zilele acestea turneul său la București. 
Rugbiștii gale zi sînt de acord să sus
țină două partide, la 2 șt 5_ meu, _ _ 

lor feminine, la care s-au înscris pînă 
acum 4 formații.

CAROL GRUIA — corespondent

CLUJ: In organizarea clubului 
sportiv C.F.R. din localitate, sporti
vii clujeni sînt chemați la startul a 
numeroase întreceri sportive închinate 
eroicelor lupte de la Grivița. Este vor
ba. în primul rînd de un conaurs de 
schi (slalom uriaș, fond, semifond) 
care urmează să aibă loc la Făget 
și Florești, pentru toate categoriile de 
vîrstă. In al doilea rînd, trebuie să 
amintim de concursul popular de tir 
(armă sport 3X20 și armă liberă 
3X20), care va fi găzduit de poligo
nul de tir al Universității „Victor 
Babeș" între 8—15 februarie. Pentru 
atleți, clubul organizator a programat 
un concurs de cros juniori și junioare. 
In același timp, la bazinul acoperit 
al clubului vor fi organizate întreceri 
de natație, la care au fost invitați îno
tători din Tg. Mureș și Reșița. In 
sfîrșit, clubul sportiv C.F.R. va mai or
ganiza concursuri rezervate hocheiști- 
lor, jucătorilor de popice și fotbaliș
tilor.

RADU FISCH
corespondent regional

La uzinele chimico-metalurgice 
„Gh. Gheorghiu-Dej" din Baia Mare

înciudată de faptul că nu i-am as
cultat sfatul („reveniți altădată, as
tăzi tov. director este foarte ocupat!") 
secretara ne privea 
acum aproape cu... 
răutate. Dacă n-am 
fi ghicit în aceas
tă atitudine o gri
jă deosebită pentru 
timpul -și așa dră
muit al șefului de
instituție, am fi plecat poate suparăți 
pe această atît de exigentă funcțio
nară. Intuind însă acest lucru și fă- 
cînd dovada proverbialei perseverențe 
care caracterizează breasla noastră, 
am revenit:

— Poate, totuși, ne va primL încer
cați 1...

r-r Bnieee_.

Pe p a t i n joa r u 1 „2 3 A u g u s tu

Azi începe turneul internațional de hochei pe gheață

In cursul zilei de ieri echipele participante la turneul internațional au făcut 
ultimele antrenamente. In fotografia noastră puteți vedea tînăra formație 

A.S.K Vorwârts din Berlin cu cîteva clipe înainte de a începe antrenamentul 
(Foto; V. Bagiac)

Peste cîteva clipe ușa pe care se 
afla prinsă inscripția „Director" s-a 
deschis și am pătruns înăuntru con

duși de privirea mustrătoare a secre
tarei. O clipă parcă a vrut să ne spu
nă ceva. S-a reținut. Am înțeles că ar 
fi dorit să ne spună: „Să nu-1 re
țineți mult!“ și i-am răspuns cu un 
semn liniștitor: nici o grijă 1

Jovial, cu o privire pătrunzătoare șl 
o figură care trăda o permanentă 
bună dispoziție, directorul uzinelor chi

mico-metalurgice „Gh. Gheorghiu-Dej*  
din Baia Mare. tov. Gheza Kishegyi, 
ne-a primit cu amabilitate și s-a ară

tat dispus să ne sa
tisfacă curiozitatea.

— Pentru început 
v-am ruga să ne 
răspundeți la o în
trebare : Cum puteți 
găsi timp pentru a 
vă ocupa de activi

tatea sportivă a asociației din uzine 
— unde am aflat că dețineți funcția 
de președinte al consiliului — cînd 
trebuie să răspundeți la atîtea alte 
chemări, la preocupările pe care le a-

HRISTACHE NAUM

(CarUjasgr? în BK-. 21

dotat cu 
„CUPA BUCUREȘTI"

La ora cînd poate o parte din citi
torii noștri răsfoiesc paginile ziarului, 
căutînd ultimele știri în legătură cu 
turneul internațional de hochei pe 
gheață dotat cu „Cupa București", pe 
patinoarul artificial din parcul „23 
August*  arbitrii au și fluierat începui 
tul primei partide... Aceasta însă no 
ne scutește să prezentăm totuși o se- 
rie de amănunte legate de acest inu 
portant eveniment sportiv.

Să începem cu oaspețiil După A.Siț, 
Vorwârts Berlin, care a sosit în doua 
„reprize" — sîmbătăși. duminică —>• 
în cursul zilei de ieri au descins in

Jocurile vor fi conduse de 
sovietici 
Scelcikov (aceștia 
două campionate 
tril romîni: Iosif 
cu. Ion Petrovicl

Ivan lakonin și 
au arbitrat 
mondiale) și arbl- 
Lupu, Fl. Marines-}}» 
și Al. Teodorescu.

AZI: Ora M: București A-Bucu 
rești (tineret); ORA 17: Janow-Buda 
pesta; ORA 1): Brattelava-BOtlln.

PROGRAMUL TURNEULUI INTER
NATIONAL:

arbitri 
Vital 

Șl I

M.TINE: ORA 1»; București (tmeret)-% 
Budapesta; ora 17: Bratlslava-Janow 

SS ORA 19: București A-Berlln.

Capitală hocheiștii echipelor Slovari 
Bratislava, G.K.S. Naprzod Janow și 
Budapesta.

Slovan Bratislava, nna din frunți» 
șele hocheiului cehoslovac, a deplasat 
la București o puternică echipă care 
— așa cum ne-a declarat antrenorul 
Ladislau Horsky — își bazează jocul 
pe o tehnică individuală superioară; 
pe omogenitatea liniilor sale și pe o 
mare putere de luptă. Faptul că din 
echipă lipsesc la acest turneu trei 
jucători de valoare (Starsi, Fako și 
Cernicki, reținuți în lotul cehoslovac 
pentru campionatele mondiale) na-i
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Sg)artaehiada de iarnă a tineretului

Din înaltul cerului se cerneau de 
cîteva ore fulgi mari de nea. Întinde
rile nesfîrșite ale Bărăganului dormeau 
sub haina'albă a zăpezii. Satul era tă
cut, surprinzător de tăcut, la o oră 
cînd, deobicei, treburile gospodărești 
sînt în toi. Nici țipenie de om pe ulițe. 
Zăpada continua să cadă din abunden
ță. Pe o astfel de vreme am poposit zi
lele trecute în comuna Lehliu, pe care 
localnicii s-au obișnuit să o numească 
Lehliu-sat Cînd brișcă a oprit în fața 
sediului organizației de partid, o mul
țime de țărani discutau cu aprindere 
despre o problemă care, se vede trea
ba, îi interesa foarte mult. Acum ne 
explicam tăcerea care ne-a surprins 
cînd am trecut hotarul satului. Aproa
pe toți țăranii din Lehliu se strînse- 
seră aci. Unii intrau în sediu] organi
zației de bază ținînd în mîini niște 
hîrtii, alții ieșeau și se felicitau zîmbi- 
tori. Ce se întîmpla oare aci ?

Am aflat în scurt timp natura dis
cuțiilor. Țăranii din Lehliu se hotărî- 
seră să-și unească pămînttirile într-o 
mare gospodărie agricolă colectivă. In 
mijlocul unui grup de țărani, tov. Con
stantin Vlăsceanu președintele asocia
ției sportive „Steaua" explica viitori
lor colectiviști avantajele lucrării pă- 
mîntului în comun. El este de altfel 
unul din numeroșii agitatori care, zi 
de zi, arăta cu căldură țăranilor mun
citori din comună calea nouă, a belșu
gului, viitorul luminos deschis de re
gimul nostru de democrație populară, 
țărănimii muncitoare. Ne apropiem de 
un alt grup de săteni. Sînt tineri. Uno
ra dintre ei abia le-a mijit mustața. 
iVasile Costache, Petre Alexandru, Du
mitru Cătălin și alții discută cu aprin
dere despre noua lor viață. Apoi dis- 
Șcuția alunecă spre problemele activității 
sportive. Este și firesc: acești tineri 
fac parte din echipa de fotbal a aso-

ciației sportive „Steaua". împreună cu 
familiile lor au pășit și ei pe drumul 
colectivizării.

Fără îndoială că înființarea gospo
dăriei colective este în momentul de 
față preocuparea de căpetenie a săteni
lor din comuna Lehliu. Cu toate aces
tea, țăranii de aci își găsesc timp să 
participe în după-amiezile și serile lungi

efectul. Seară de seară, sala căminu
lui cultural și a școlii din comună, sînt 
arhipline. Unii stau pe margine și a- 
sistă la pasionantele dispute ale jucă
torilor de tenis de masă, a căror a- 
fluență este neobișnuită. Aproape 50 de 
tineri își dispută titlul de campion. 
Trebuie să spunem că jocul unora din
tre ei, ca Mircea Pîntea, Nicol ae Șuie,

inireceriS-a dat startull Patinatorii se alintă 
pasionante au loc zilnic in cadrul 

de iarnă și la întrecerile Spartachiadei 
tineretului. Aproape toți tinerii din 
sat, băieți și fete, se află acum în plină 
bătălie sportivă pentru cîștigarea titlu
lui de campion pe asociație. Lor, Ii 
s-au adăugat și numeroși vîrstnici, care 
n-au putut rezista tentației de a mai 
eoncura alături de cei tineri. Puternica 
agitație vizuală (panouri, lozinci mo
bilizatoare și alte mijloace) și-au făcut

Scurt raid in trei cluburi din regiunea 
Timișoara

In rîndurile care urmează vom face 
o succintă prezentare a muncii de
puse în ultima vreme de unele clu
buri din regiunea Timișoara. Von 
folosi de aceea datele oferite de intere
santul schimb de experiență organizat 
de consiliul regional U.C.F.S. Timișoa
ra, în cadrul căruia s-au ridicat nu
meroase probleme a căror rezolvare 
va contribui la îmbunătățirea activi
tății cluburilor din această regiune. 
Deci, începem scurtul nostru raid cu..

Clubul sportiv muncitoresc Reșița

sprijinul 
de 

ad- 
este 
care 
mi-

de conducere. Motivîndu-și pasivita
tea prin... existența prea multor preo
cupări, membrii consiliului de condu
cere nu au făcut mai nimic pentru 
rezolvarea multiplelor probleme, pen
tru asigurarea unei activități continue 
și susținute în acest club. Din această 
cauză, Clubul sportiv C.F.R. Timișoa
ra are doar 376 membri susținători și 
431 sportivi, iar 
ridică de-abia la

suma
3.000
★

unul 
poate

cotizațiilor se 
de

din

lei.

Acest club sportiv, cu 
■permanent al organizațiilor 
bază P.M.R. și al direcțiunii 
ministrative C.S.M. Reșița, 
condus de un consiliu activ, 
lucrează după un plan concret, 
nuțios alcătuit. Datorită unor iniția
tive prețioase și a unei munci sus- 
■ținute s-a reușit înscrierea a 7.600 
membri în club, care au achitat co
tizații însumînd 344.000 lei. Numărul 
spectatorilor la întrecerile de fotbal și 
handbal a crescut de la 2.000—2.500 
la 5.000—6.000.
consiliul clubului s-a angajat să mă
rească numărul membrilc 
1.600, iar planul de perspectivă pre
vede ca toți angajații Combinatului 
Metalurgic Reșița să devină membri 
iai clubului. Cele șase secții (fotbal, 
handbal, lupte, box, gimnastică și at
letism) 
■ținînd 
C.S.M.
re și

Pentru anul 1959

lor cu încă

duc o activitate rodnică, ob- 
rezultate satisfăcătoare. 
Reșița există o vie 
pentru secțiile de

C.S.M. Lugoj...

...numără 1.025 membri 
iși 221 sportivi. Cifrele ar 
initoare și s-ar obține rezultate bune 
dacă activitatea din acest club sportiv 
ar fi dusă în bune condițiuni. Dar din 

jpăcate, din cauza 
ganizări a muncii 
bului, mulți dintre membrii 
isusținători nu și-au achitat 
Aspectul cel mai grav îl 
însă c serie de abateri de 
■plină comise de cîțiva 
handbaliști și scrimeri. Aceste aba- 
leri dovedesc că se duce o slabă 
inuncă de educație în cadrul clubului.

C.F.R. Timișoara...

...este uri club sportiv înființat de 
puțină vreftie. Acest fapt nu poate 
constitui înșă o scuză pentru totala 
Inactivitate manifestată de consiliul 

i Ir
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La 
preocupa- 
copii.

susținători
fi mulțu-

insuficientei or- 
consiliului clu- 

activi și 
cotizația, 
constituie 
la disci- 
fotbaliști,

Așadar, doar 
cluburi analizate 
pentru activitatea dppusă 

Consiliul
pentru 
ființarea 
U.C.F.S. 
tentă și 
indicații 
care va 
a hotărît organizarea trimestrială 
dte două consfătuiri de schimb de 
experiență. Noi sperăm însă că mă
surile nu se vor opri aici, că ele vor 
da roade, pentru ca peste puțină 
vreme să putem afla că toate clubu
rile din regiunea Timișoara muncesc 
bine și cu spor.

AL. GROSS 
corespondent regional

sa.

cele trei 
fi lăudat 
de la în- 

regional 
a sezisat însă situația exis-
după ce a dat o serie de 
prețioase asupra modului în 
trebui dusă munca în viitor, 

a

(Urmare din pag. 1)

veți ca director și, firește, la cele 
miliare ?

— Trebuie să mărturisesc că

fa

nu 
sînteți primii care îmi adresează această 
întrebare. Unii mi-au pus-o direct sau 
indirect, sub forme mai puțin amabile: 
„De ce trebuie tocmai directorul să 
conducă activitatea sportivă Aces
tora le-am răspuns că nu trebuie s-o 
conduc 
singur această funcție. Adunarea ge
nerală 
m-am... supus cu deosebită plăcere. De 
unde mai găsesc timp ? Ei bine, ca 
orice om al muncii, am și eu dreptul la 
ore libere pe care să le petrec cum 
vreau. Din acestea o 
activității sportive, pe 
git-o din anii tinereții 
această ocazie și o confidență : 
mai consider... așa tînăr...). Am jucat 
fotbal, tenis, am făcut atletism. In 
ceea ce privește munca, nu sînt sin
gur ! Alături de mine se află un har
nic consiliu, care de asemenea nu-și 
precupețește timpul pentru a munci pe 
linie sportivă. De ce l-ași precupeți 
eu ? Și mai este ceva: în uzina noas
tră toți muncitorii iubesc sportul 1 
Pot, tocmai eu, să fac... opinie sepa
rată î Sper că sînteți mulțumiți de 
răspuns.

s— C|hia£ foarte mirJluuiiț-i. Ne-.am

eu și că nu mi-am atribuit

a hotărît acest lucru și eu

parte le rezerv 
care am îndră- 
(v-am făcut cu 

nu mă

Acolo unde și-a făcut loc nepăsarea!
Reportaj într*o  întreprindere fără.» sportivi

O întreprindere fără nici un spor
tiv ? vă veți mira pe drept cuvînt 
dvs. Există o astfel de întreprindere? 
N-o să credeți, dar... există 1 Am des
coperit-o noi’ Și încă în Capitală 1 
Știți care eî Fabrica de foarfeci și 
bricege de pe soseaua Vitan. Aici 
sportul a fost... tăiat complet. La 
drept vorbind, această tristă consta
tare făcută la sfîrșitul discuțiilor pur
tate cu tov. Teodor Pătrușcă, șeful de 
sector și totodată și responsabilul 
sportiv, cu tov. loan Tătaru, preșe
dintele comitetului de întreprindere, 
pare să surprindă pe vizitatorul în
zestrat cu puțină fantezie. Căci de la 
intrare și pînă la clădirea fabricii 
propriu-zisc ești nevoit să străbați o 
cărare, paralelă cu un teren viran 
lung de aproximativ 80 m. și lat de 
vreo 45 ni., timp în care imaginația 
arc. vreme, să se desfășoare din plin. 
Aici există precis — îți spui — o 
echipă de fotbal sau de handbal. Sau 
poate și una și alta. Este loc și pen
tru volei și baschet... Lipsa 
indiciu (porți de fotbal sau 
stîlpi pentru volei etc.) nu 
să mergi mai departe cu

oricărui 
handbal, 
te lasă 
gîndul. 

birou la

pe oglinda gheții. Astfel de 
Spartachiadei de iarnă a tineretului
Clara Stof, David Sibiceanu, Manole 
Constantinescu ș.a. se ridică adeseori 
Ia un nivel foarte bun. Și, fără îndo
ială, că, dacă asociația sportivă din 
comună ar avea mai multe mingi, nu
mărul celor care doresc să joace tenis 
de masă ar fi și mai mare.

Și în jurul meselor de șah este o 
mare animație în aceste zile. Sînt mulți 
șahiști aci, la Lehliu. De curind ei s-au 
întrecut cu tinerii de la școala agrico
lă din satul Săpunaru cu prilejul com
petiției „Cupa Unirii" iar acum, la 
zece mese, se dă bătălia pentru cuce
rirea titlului de campion in etapa 1 a 
Spartachiadei.

300 'patinatori 1 Iată o cifră care ar 
părea neverosimilă pentru un sat de pe 
cîmpia Bărăganului. Și totuși este ade
vărat. In comuna Lehliu am văzut su
medenie de copii de-o șchioapă precum 
și oameni trecuți de vîrsta tinereții care 
își prind patinele de picioare și... pd 
aci ți-e drumul. Există, de altfel, în 
comună, un minunat patinoar natural, 
ceea ce a făcut ca acest sport să se 
bucure de o mare popularitate. Marele 
lac de la marginea comunei, înghețat 
complet în aceste zile, atrage zilnic un 
furnicar de tineri. Este o plăcere să-i 
vezi pe patinatorii din Lehliu alune- 
cînd pe oglinda gheții. Aci au avut loc 
întrecerile etapei pe asociație a Sparta- 
chiadei. Tot aci se vor întrece, în ca
drul etapei raionale, campionii celor 
20 de comune ale raionului.

să mergi mai departe 
De altfel, o dată aflat în 
tovarășul Pătrușcă, totul devine lim
pede, nespus de limpede : la fabrica 
de foarfeci și bricege, sectorul din șo
seaua Vitan, condus de tov. Pătrușcă, 
nu se face sport. „Cu luni în urmă, ne 
spunea tov. Pătrușcă, s-a făcut, dar 
sporadic. Au jucat băieții, cîndva, fot
bal (altceva nu ' ' Ț
plecat militari. Ii așteptăm să vină... 
Știți, sîntem puțini: 147 (!?!) de sa
lariați, dar sînt printre ei și bătrîni. 
In plus a venit și „comasarea" (anul 
.trecut la 1 iulie) și am devenit 
„sector", iată deci o mulțime de „fac
tori" care ne-au împiedicat să înjghe
băm o activitate sportivă. Așteptăm 
viitoarele alegeri și cînd vom avea 
un comitet de întreprindere unic vom

le place), acum au 
așteptăm

porni la treabă", a încheiat tov. Pă
trușcă cu „argumentele" sale 
de scurt formulate, pe atît de 
vingătoare.

Neconvingătoare, deoarece 
cei 147 de salariați, cel puțin 
sînt dornici să facă sport. Cîțiva, am 
aflat noi, trecuseră din inițiativă pro
prie la amenajarea unei piste de atle
tism pe care să-și călească muș
chii, 
bal 
însă 
rea 
tre
In aceste zile foarte mulți dintre sa
lariați tînjesc după o partidă de șah 
sau de tenis de masă, după o între
cere de schi care să fie organizată 
în cadrul Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. Un țel imposibil de 
lizat pentru ei, deoarece nu sînt cons
titute într-o asociație sportivă...

l-'ără îndoială că acestei situații 
trebuie să i se pună capăt cît mai 
repede cu putință. Condiții pentru re
medierea situației există. Din discuțiile 
purtate în biroul tovarășului șef de 
sector cu mai mulți salariați am 
aflat că la fa-brica de foarfeci și 
briccge, sectorul II, lucrează o serie 
de tovarăși pricepuți în ale sportului 
cum ar fi : Aurel Grecu, arbitru de 
atletism, Ștefan Mihăilescu, arbitru 
de handbal, ing. Mihai Penculescu, 
arbitru de baschet. Cu toții și-au ex
primat dorința de a da o mînă de 
ajutor pentru a se putea înfiripa și 
în această unitate de producție o ac
tivitate sportivă.

Noi ne propunem să revenim cît 
de curind printre... viitorii sportivi ai 
acestei fabrici pentru- a scrie un nou 
reportaj, cu un titlu care să sune cam 
în genul acesta: „O întreprindere
mică cu realizări mari în sport".

GH. NICOLAESCv

pe cit 
necon-

dintre
40—50

să-și călească mtiș- 
la marcarea unui teren de hand- 

și a unuia de volei. S-au Lăsat 
păgubași izbindu-se de nepăsa- 

cadrelor lor de conducere, prin- 
care și responsabilul sportiv.

rea-

MH DE PARTICIPANT! LA ÎNTRECERILE
SPARTACHIADEI DE IARNA A TINERETULUI

★
Pe un mare panou, așezat la loc vi

zibil ia intrarea în Lehliu, sînt expuse 
fotografiile sportivilor din comună care 
s-au evidențiat în întrecerile Spartachia- 
dei. In curind, campionii pe asociație 
vor lua startul în cadrul etapei pe ra 
ion. Vor reuși oare sportivii din comu
na Lehliu să se impună și în această 
etapă superioară ? Noi credem că da!

R. CALARAȘANU

Tinerii sportivi din re
giunea Galați participă 
cu entuziasm la întrece
rile fazei pe colectiv a 
Spartachiadei de iarnă a 
tineretului. In raionul 
Panciu, de pildă, cifrele 
indică pînă în prezent 
3615 participanți. Cei mai 
mulți sportivi s-au între
cut în comunele Cîmpeni 
(661 participanți), Găgeșli 
(300 participanți), Băii- 
nești (280), Pădureții etc. 
S-a evidențiat în mod 
deosebit (la trîntă) tî- 
nărul Costică Costache 

din comuna Pădurcni, ca
re este și un harnic colec
tivist. Anul trecut, el a 
realizat în cadrul gospo
dăriei colective 310 zile- 
muncă.

® Pînă în prezent, în 
raionul Tecuci sînt 4500 
participanți la întrecerile 
fazei pe colectiv a Sparta-

chiadei de iarnă. La Bră
ila, cifra participanților la 
Spartachiadă a ajuns la 
7154 sportivi.

V. PALADESCU
corespondent

zilele de 17 și 18Ia
ianuarie asociația sportivă 
„Independența"-Sibiu a 
organizat în sala clubului 
un interesant concurs de 
tenis de masă în cadrul 
etapei 1 a Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, iată 
cîștigătorii: simplu fete: 
Doina Bogăceanu. Simplu 
băieți: Mircea Praiu. Du
blu fete: Doina Bogăcea
nu—Aurora Jurcă. Dublu 
băieți: Mircea Praiu—Gr. 
Nicolae. Dublu mixt: 
Toth Balazs—Aurora Jur
că. După terminarea con
cursului a urmat festivi
tatea de premiere a cîști- 
gătorilor.

I. PANTELIMON 
corespondent

In aceste zile sălile de 
sport ale asociațiilor spor
tive din Reșița sau cele 
ale școlilor din local late 
sînt arhipline. Intr-adevăr, 
întrecerile Spartachiadei 
de iarnă a tineretului au 
angrenat un mare număr 
de sportivi. Marele com
binat metalurgic repțean 
a pus la dispoziția 
participanților la întreceri 
sălile în care sînt ame
najate colțurile roșii ale 
secțiilor de producție. 
Zilnic pot fi uăzuți 
numeroși tineri și tiu 
prinși în întreceri pasio
nante de șah sau tenis 
de masă. Plnă acum s-au 
întrecut în cadrul etapei 
pe colectiv a Spartachi
adei aproape 10.000 tineri. 
Activul UCFS din locali
tate ca șl organizațiile 
U'l'M au dat un spripn 
deosebit întrecerilor Spar- 
tachiadei.

GH. DOBRESCU 
corespondent

permite să vă felicităm pentru ardoa
rea cu care susțineți activitatea spor
tivă din uzină. Firește, acolo unde 
este atîta entuziasm trebuie să existe 
și multe realizări. Despre acestea v-am 
ruga să ne vorbiți în continuare.

— Muncitorii uzinei noastre îmbi
nă armonios munca cu sportul. După 
orele de producție, în care depun efor
turi sporite pentru realizarea sarcini
lor reieșite din Expunerea făcută de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la ședin
ța plenară a C.C. al P.M.R. din 26—28 
noiembrie 1958, muncitorii se îndreap
tă apoi cu plăcere spre terenurile și 
sălile de sport. Tot mai mulți sînt 
cei care vin din proprie inițiativă la 
consiliul asociației să ceară adeziune 
pentru a deveni membri ai U.C.F.S. 
Pentru desfășurarea activității sportive 
dispunem de o bază materială mulțu
mitoare. Avem materiale și echipa
ment sportiv, avem și baze sportive. 
Pe cele trei terenuri de tenis, pe sta
dionul de fotbal, pe pista de atletism, 
în sălile de gimnastică, pe terenurile 
de volei și baschet, înzestrate cu ins
talații pentru nocturnă, la club sau la 
popicărie vin zilnic sute de muncitori. 
Ei se întrec în competițiile organiza
te de asociația noastră sportivă, iar 
deseori participă la antrenamente 
sau la ședințele teoretice. Celor 
peste 1.600 membri'U.C.F.S. li se asi
gură un program compeiițipnaj bogat.

In anul trecut am organizat nume
roase campionate de casă, competiții 
închinate marilor sărbători ale poporu
lui nostru și întreceri tradiționale în
tre diferitele sectoare ale uzinei. Am 
organizat două întreceri de fotbal în
tre sectoare (prima a revenit secției 
topitorie și a doua administrativului), 
două concursuri de șah. 
competiții de 
volei ș. a.

Majoritatea 
încadrați în 
politic, fie în cele de partid, fie în cele 
organizate de U.T.M., astfel că nive
lul lor politico-ideologic este în con
tinuă creștere. Ca urmare a educației 
temeinice, muncitorești, care se face 
tinerilor sportivi n-am avut nici un 
fel de abateri în competiții, iar re
prezentativele noastre au fost un per
manent exemplu de conștiinciozitate, 
de putere de luptă, de dragoste față de 
culorile asociației, ale uzinei. Avem 
sportivi cu care într-adevăr ne putem 
mîndri !

— Ne-ați vorbit despre legătura 
dintre muncă și sport, despre pasiu
nea pe care o depun muncitorii uzine
lor atît în realizarea sarcinilor de 
producție cît și în activitatea sportivă. 
Vreți să ne dați și exemple în acest 
'sens ?

— Exeipple î Sînt nenumărate, lată

mai multe
tenis de masă, popice,

sportivilor noștri sînt 
cursurile de învățămînt

cîteva, pe care eu le socotesc cele mai 
grăitoare. Bobinatorii Remus Moraru 
și lufiu Lezniczki (fotbaliști), tapițe- 
rul Ludovic Horvath (schior), munci
torii Ludovic Lapsanszki (luptător), 
losif Mihalyhazi (trăgător), tehnici
ană Leș Rozalia și losif Nemeș (șa
hiști), maistrul topitor Ștefan Mesza- 
roș (popicar) și alții sînt fruntași în 
producție. Avem și brigăzi de muncă 
formate exclusiv din pasionați ai spor
tului. Dintre acestea cele mai multe 
succese în producție au repurtat bri
găzile conduse de Ion Mureșan (ate
lierul mecanic) — formată din fot
baliști, Vasile Barbu (țevi de plumb) 
— tot fotbaliști, Vasile Cuc (turnăto
rie) — luptători. Ștefan Missner (ga
raj) — luptători. Ludovic Lapsanszki 
(construcții) — luptător. Așa cum am 
mai spus, acestea sînt numai cîteva 
din exemplele numeroase care pot fi 
întîlnite în uzinele noastre.

Atrași de discuție nu ne-am dat sea
ma cînd a trecut timpul. Secretara s-a 
ivit însă în cadrul ușii. Ne-am ferit 
privirea și am așteptat resemnați mus
trarea ce avea să urmeze. Și totuși...

— Tovarășe director, de zece minute 
a sunat încetarea lucrului. Aș vrea 
să-mi dați un sfat 1

— Cu plăcere I
•— Vreau să particip 

cerile Spartachiadei de 
tulul. Dar nu numai la 
ci și la șah și schi. Se poate acest 
luc ru ?

Firește^.;

șj cu la întrș- 
iarnă a tinere - 
tenis de masă.



Sportivi la loeul de mancă

PRINTRE BOXERII GRIVIȚEI ROȘII
Grivița Roșie, uzină atît de cunos

cută în tara noastră cît și peste hotare, 
fabrică locomotive și vagoane. Intr-o 
secție se fac bandaje pentru roți, în 
alta se modelează, sub bătaia puter
nică a ciocanelor pneumatice, caza- 
nele de locomotive, într-o hală uriașă 
poți vedea cum dintr-un schelet me
talic iese un vagon de toată frumu
sețea.

La Grivița Roșie există însă, în ca-

Jn timpul orelor de producție. antrenorul Constantin Cionoiu se interesează 
îndeaproape despre felul în care elevii lui își îndeplinesc sarcinile de plan. 
Iatâ-l stind de vorbă cu maestrul secției de roți-vagoane, N. Constantinescil

mică ajută și ea cu sîrguință la pre-•■îil asociației sportive, o secție deo
sebită. In această secție se pregătesc 
boxeri. Conducătorul ei și în acelașj 
timp și lucrătorul care modelează 
acest „produs" nu este altul decît 
vectril boxer Constantin Cionoiu. Re
portajul nostru vorbește tocmai des
pre acere tă secție și conducătorul ei.

SE PREZINTĂ RAPORTUL

Sala de antrenament a secției de box 
de la Grivița Roșie se află în același 
rînd cu noua oțelărie. Nu cred să fi fost 
în intenția celor care au hotărît a- 
ceastă așezare vreo comparație între 
oțelul pe care-1 toarnă zi și noapte 
cuptoarele și mușchii de oțel ai tine
rilor prezenți aici zilnic la pregătire 
dar, după ce vizitezi sala de antrena
ment, comparația se impune singură.

Sportivii, în cea mai mare parte 
muncitori și tehnicieni din atelierele 
Grivița Roșie, s-au înșiruit într-o 
ordine impecabilă. Antrenorul Cionoiu

Nu pot spune cu precizie ce mi-a a- 
tras privirea către spectatorul din al 
cărui sac de amintiri aveam să gust cu 
nesaț... Aceste evocări ale momentelor 
principale în dezvoltarea luptelor greco- 
romane în țara noastră vi le împărtă
șesc astăzi, dragi cititori. Firav la 
trup, cu părul alb pe la tîmple, el ur
mărea cu un deosebit interes întrece
rea de lupte clasice care se desfășura 
în sala Floreasca. Cînd atenția era 
mai încordată, scotea din buzunar o 
țigară, o ducea la gură și imediat o 
băga în... buzunar. In acest gest, cu 
latura lui hazlie, ce se repeta automat, 
vedeai și pasiunea pentru întrecerile) Ia 
care asista, dar și respectul lui pentru 
sănătatea sportivilor. In pauză m-am 
apropiat de dînsul. Să-i tot fi dat 50 de 
ani. Ani „spart gheața" cu cîteva în
trebări despre lupta precedentă care, 
după cum observasem, îi plăcuse.

— Da, da, tineret sănătos, puternic, 
care cunoaște sportul luptelor. 
Ți-o spun eu care in 1907 am văzut 
primul turneu de lupte greco-romane.

Cînd am auzit că începe cu 1907, 
interesul mi-a crescut mai mult față 
de acest omuleț. — „Văd că te uiți 
cam curios la mine, — continuă spec
tatorul — dar pe atunci eram flăcă
iandru. îmi mențin tinerețea prin sport 
și. hat să facem cunoștință. Mă chea
mă Ștefan. Cred că e mai bine să-mi 
spui ca toți cunoscută: nea Fănică. 
Dar vezi să nu greșești pe „nea" cu 
„moșule", că mă supăr foc".

Restul întrecerilor ie-am urmărit 
unul lîngă altul.

— Pentru că fizicul nu-mi permitea 
să practic luptele, deoarece in tinere
țea mea nu exista despărțirea pe ca
tegorii de greutate și cum îmi plăceau 
luptele, am devenit un spectator pasio
nat. astfel că nu mi-a scăpat nici un 
turneu. în care am văzut pe toți marii 
campioni profesioniști din acele tim
puri''...

Firul povestirii l-am reînnodat cîteva 
zile mai tîrziu.

— Văd acum frumoasa sală Floreas- 
ca. Cită diferență între acest edificiu 
sportiv și circul Sidoli, unde se desfă

a intrat și el în sală și Aurel Cosmă 
(în timpul lucrului oțelar destoinic) 
prezintă raportul. Un „bună ziua" pu
ternic răsună la salutul antrenorului 
și imediat se trece la pregătirea pre- 
văzută în programul zilei respective.

Boxerii aruncă pumni puternici în 
aer (un adversar care se pare dispus 
„să încaseze" fără ripostă), sau lo
vesc cu înverșunare greul sac de piele 
umplut cu nisip. Chiar și o minge 

gătirea tinerilor boxeri.

57 DE ELEVI PERSEVERENȚI

Sala de antrenament a sgeției de 
box e frecventată de 57 de tineri. 
Unii abia acum deprind tainele boxu
lui. Tovarășul Cionoiu se ocupă de ei 
cu atenția strungarului hotărît să 
scoată dintr-o bucată de metal piesa 
voită. Și așa cum strungarul, de pildă, 
are în față o schiță, profesorul de 
box are în față programul alcătuit 
pe baza experienței sale de 31 de ani 
de box. Rezultatele se pot de altfel 
vedea : 30 de tineri participă de acum 
la diferite competiții, cu rezultate din 
cele mai bune. Aurel Morăruș, de pil
dă, a cucerit titlul de campion euro
pean feroviar de box, Ion Boceanu a 
fost finalist în aceeași competiție, Ale
xandru Voicu, Dumitru Mihai și alții 
au ocupat locuri de frunte în campio
natul orașului București.

In cinstea zilei de 16 februarie, la 1. CHIRU

șurau în timpul iernii turneele de lupte 
greco-romane / Nici gînd de podium 
acoperit cu saltele, pe care să te tot 
trînteșfi. La Sidoli, în mijlocul arenei, 
peste un strai de nisip, se așeza un 
covor și pe el se disputau toate întil- 
tiirile. C.ronometrul era, „nisiparnița" 
de 10 minute. Luptele se disputau in 
trei reprize a cite 10 minute. Na exis
ta decît învingător prin tuș. In aceste 
30 minute, dacă unul din luptători nu 
reușea să-și pună adversarul cu umerii 
la pămînt, rezultatul era egal. Urma 
„decisiva" în care, după scurgerea ce
lor 30 minute, lupta continua fără în
trerupere pînă ce unu! din luptători 
ieșea învingător. Glndește-te ce luptă 
epuizantă, din care după 40 minute și 
chiar o oră de întrecere continuă, în
vinsul și învingătorul ieșeau năuci de 
pe covor. Asta bineînțeles dacă nu 
existau... aranjamente!

Aceste turnee întruneau cite 15—20 
luptători cu renume, toți de categorie 
grea, care aveau în spatele lor pe „o- 
mul cu bani" mai întotdeauna un ex
ploatator veros. De văzul lumii, nu
mea ca șef al grupei pe cel mai bun 
dintre luptători, iar el lucra din um
bră. Pînă la urmă, luptătorii ieșeau 
sleiți de puteri, iar el cu punga dol
dora. Pentru a oferi spectacole mai 
„palpitante" unele lupte erau „aran
jate". După 2—3 reuniuni în care se 
forma simpatia publicului față de unul 
din luptători, în mod automat acel 
luptător trebuia să învingă mereu, Să 
cîștige turneul.

Pe atunci spectacolele de lupte și de 
oină erau cele mai gustate. Fotbalul și 

Grivița Roșie se va organiza o gală 
de box la care tinerii din școala maes
trului Cionoiu vor arăta tovarășilor lor 
de muncă ce au învățat

AMINTIRILE ANTRENORULUI

Dacă în sala de antrenament se for
mează fizicul viitorului boxer sau se 
desăvîrșește pregătirea boxerului, nu 
trebuie uitat nici ceea ce se cheamă 
sufletul tînărului purtător de mănuși 
în ring. La aceasta pot ajuta (canid 
de față o dovedește) și amintirile.

Intr-una din aceste zile, antrenorul 
putea fi văzut înconjurat de tinerfi 
săi elevi, într-o vizită prin uzină. To
varășul Cionoiu le povestea despre 
trecutul de luptă al Griviței Roșii, 
despre luptele muncitorești din februa
rie 1933 purtate sub steagul de luptă 
al partidului. Maestrul Cionoiu este 
unul din cei care au fost prezenți la 
acele lupte. Pe atunci, tovarășul Cio
noiu lucra la A.V.M., vestitul atelier 
de vagoane de marfă de unde s-a de
clanșat greva. Amintirile despre grevă 
se leagă de condițiile grele de antre
nament ce le avea atunci boxerul Cio- 

După terminarea orelor de producție, tinerii boxeri de la Grivița Roșie, sub 
atenta supraveghere a antrenorului lor, se pregătesc cu asiduitate pentru a 

reprezenta cu cinste culorile asociației lor sportive

poiu, despre lipsurile îndurate de cei 
care pe atunci vroiau să facă sport 
„Voi, băieți, aveți astăzi condiții mi
nunate și aceasta datorită luptei cla
sei muncitoare, datorită luptei parti
dului. Nu uitați cui datorați toate 
acestea" I

— Assaiatirl —
boxul abia făceau primii pași. Lup
tătorii de atunci erau buni 
numai atita timp cit erau zdra
veni. Apoi... soarta cunoscută a spor
tivilor din lumea capitalistă. CUă di
ferență între luptele de atunci, aranjate, 
și luptele pe care le-am văzut de cu
rînd, dinamice, adevărate lupte spor
tive.

ZBISKO, LURIK, PODUBNII, 
CICLOP...

In anul 1907 a avut loc un turneu de 
lupte greco-romane care s-a ținut în 
Arenele Romane și pe oare nu-l voi 
uita niciodată. Cu acest prilej am vă
zut pe cel mai buni luptători ai timpu
lui : Zbisko, Cziganiewitz, campion 
mondial profesionist, F. Lurik și Podub- 
nîi care mai tîrziu au devenit campioni 
mondiali, Constant le Marin, Paul 
Pons, Pol laps și alții. După
cum îți spuneam, luptele nu 
erau dezvoltate. Seară de seară 
am urmărit evoluția și tenaci
tatea acestor luptători și cu toate 
că luptele profesioniste erau prilej de 
afaceri pentru organizatori, pot spune 
că luptătorii din acest turneu au să
dit în inimile tineretului nostru de a- 
tunci dorința de a practica acest sport.

Zbisko era un atlet înalt, avea 120 
kg. și poseda o tehnică înain
tată. Omul turneului a fost însă Lu
rik, care nu cîntărea decît 85 kg. și 
era înalt cam de 1,85 m. Printr-o vi
teză derutantă îmbinată cu forță șl 
tehnică, ridica luptători mult mai grei 

DUBLUL K.O. AL LUI TANASE

In sala de antrenament mi-a atras 
atenția o lozincă „Primii în sport, pri
mii în producție". Ocupîndu-se de 
pregătirea lor sportivă, tovarățol 
Cionoiu se ocupă și de munca profe
sională a elevilor săi. Pentru aceasta 
a organizat antrenamentele în două 
serii, atît dimineața cît și după-amia- 
za, tocmai pentru ca tinerii să nu 
fie stingheriți de la lucru. De aseme
nea, poate fi deseori văzut în secțiile 
unde lucrează băieții, interesîndu-6e 
de munca lor. Ne-a invitat la o ase
menea vizită.

In secția rotărie vagoane, la strun
gul de bandaje Carussel, lucrează tîn5- 
rul boxer Gh Tănase. Cu cîteva zile în
ainte învinsese prin K.O. într-o gală 
oficială. Șeful atelierului, maistrul Nl- 
colae Constantinescu, nc-a asigurat că 
lui Tănase i s-a deschis pofta de 
knok-aut-uri. De data aceasta, K.O. 
era... norma 1 Gh. Tănase a mai adău
gat un cuțit la strung și acum, djntr-o 
singură dată face două operații de 
strunjire. „Ce mai, a adăugat șeful 
atelierului, roata de vagon a fost fă
cută „K.O.I"

...Așa sînt tinerii boxeri al Griviței- 
Roșii. Mîndri de trecutul de luptă at 
uzinei lor, muncesc cu rîvnă și entu
ziasm, iar pe terenul de sport sînt la 
fel ca în producție: în primele rîndurif 

decît el. Lupta decisivă intre el fi 
Zbisko a durat peste 40 de minute și 
a fost de o spectaculozitate rară. Pînă 
la urmă a învins tinerețea: Lurik. In 
acest turneu a impresionat in mod deo
sebii prin forfa sa luptătorul Ciclop 
Era un colos de 140 kg. cu o forță her- 
culeană, dar fără tehnică. Figura tui 
preferată era apucarea adversarului 
de încheieturile miinilor. Strinși ca in
tr-un clește, pînă li se întrerupea cir
culația slngelui, adversarii greu rezis
tau, apoi cădeau pe spate. A fost în
vins doar de Zbisko, Podubnîi și de La
rik. Ultimul, mult mai ușor, dar șiret ca 
Ulisse, s-a ferit cîteva minute, învîrtin- 
du-se in jurul lui Ciclop, apoi printr-un 
gest i-a arătat ceva spre cupola circu
lui. A fost suficient ca uriașul să se 
uite în sus o clipă, pentru ca Lurik, cu 
o mișcare de panteră, să-i cuprindă 
mijlocul și printr-un salt să-l culce ca 
umerii pe saltea, in uralele mulțimii.

O excelentă comportare a avut tlnă- 
rul luptător rus Podubnîi care s-a cla
sat pe locul III. A fost singurul luptă
tor care s-a lăsat prins de încheieturi
le miinilor de către colosul Ciclop Toți 
așteptam cu sufletul la gură ca el să 
cadă, dar Podubnîi a răspuns uriașu
lui! prin... ris. Apoi luptătorul rus, 
smulgindu-se și primind de mijloc 
adversarul, a cucerit ușor victoria.

APAR PRIMII LUPTĂTORI RO
MINI : MITICA DONA, NAE DUMI
TRESCU, PI RV U LESCU..

Intre timp, societatea „Tirul", leagăn 
al gimnasticii, luptelor și înotului in 
București, au sediul unde este Teatrul

.................................... . ...................................ii ■ 

Din carnetul 
corespondentului

Acțiuni pentru popularizare*  
șahului

i
• Pentru răspândirea șahului IU 

rîndul tinerilor elevi, comisia de, spet*  
cialitate a orașului Buzău a organic 
zat cîteva simultane la școala pedaft 
gogică mixtă din localitate. Recent, 
jucătorul fruntaș Nicolae ManoTescu 
a dat un simultan Ia 20 mese, la 
care au participat cei mai buni șa*  
hiști ai școlii. El a obținut 15 vio 
terii, 4 remize și a avut p singură 
înfrîngere.

GEO ȘTEFANESCU

Bogată activitate sportivă în R.A.M,

• In aceste zile de iarnă, nume
roși tineri și tinere din R.A.Ml, își 
dispută întîietatea în diverse conn 
cursuri sportive. Astfel, printre alte 
competiții, comisia de șah din ora:-! 
șui Tg. Mureș a organizat un con-l 
curs fulger ia care au participat 8 
echipe. Concomitent a avut loc și o 
întrecere de tenis de masă rezervată 
numai perechilor, în care au concu
rat 32 de dubluri. Primul loc a- fost 
ocupat de perechea Iuliu Kosztandi 
(Metalul) — Csiki Csaba (Știința
I.M.F.)  urmată de Albert Szep •— Erno 
Szep (Lemnarul) și Carol Valics —4 
Petri Fodor (clubul școlar Harghita)j

• Comisia regională de popice a 
organizat o școală de arbitri și ins
tructori voluntari, care va dura pînă 
la 13 aprilie. La acest curs s-au în
scris 34 tineri, dintre care 7 fete.

© Membrii clubului sportiv școlar 
Harghita, din Tg. Mureș, care a luat 

șființa cu două luni în urmă, își des
fășoară activitatea în cadrul a 16 sec- 

>ții pe ramură de sport. Un număr de 
219 tineri și tinere sînt legitimați și 
participă la diferite competiții.

ION PĂUȘ

O asociație sportivă sătească 
fruntașă

• Consiliul asociației sportive Mi
nerul din comuna Baiut, regiunea 
Baia Mare, în fruntea căruia se află 
tov. Eugen Papp, a obținut frumoase 
rezultate în acțiunea de atragere a 
noi tineri în practicarea diverselor 
sporturi, in momentul de față peste 
120 sportivi și sportive se pregăteso 
pentru concursurile de tenis de masă, 
șah, schi și haltere pe care le va 
organiza în curînd consiliul asociației. 
In secția de haltere, de curînd înfiin
țată, materialele necesare pentru an
trenamente au fost confecționate din 
resurse locale. Cei care doresc să 
practice schiul au la dispoziție 30 pe
rechi schiuri, iar ședințele de pregă
tire sînt conduse de instructorul vot 
luntar Wilhelm Zavalski.

L FRANCHIEVICI

de Operetă astăzi, a scos cîțioa elevi 
de valoare internațională. Cel mai buri 
a fost Mitică Dona, un atlet de 100, 
kg., bine format și cu o forță remarca*  
bilă, bare a luat parte cu succes la 
multe turnee din țară șl de peste hor 
tare, înainte de primul război mondial. 
Tot in acel timp au evoluat și Nae 
Dumitrescu, Pirvulescu și Slave.- Cu 
toate că avea o greutate mică, Nae, 
Dumitrescu posesor al unei tehnici a*  
console, a cucerit victorii de răsunet 
fi împreună cu Mitică Dona pot fi nu
miți pe drept pionieri ai luptelor în 
Romînia.

PETRICA SONDA, URBACH, 
FRISTENSCHI...

După primul război mondial turneele 
de lupte greco-romane au început să 
apară cu regularitate și se țineau iar
na, la circul Sidoli. In 1921, prima true. 
pă a fost aceea în fruntea căreia se, 
afla campionul mondial Urbach, în 
oare a debutat cu succes un nou elev 
al Jirului", Petrică Sonda. Peste un 
an și-a început turneul vestitul luptă*  
tor cehoslovac Gustav Fristenschi, la 
acest turneu aii participat șl doi luptă*  
tort romini: Petrică Sonda și Angeles*  
cu, ultimul venit pregătit din strîiinâtd*  
te. Angelescu impresiona prin tehnică 
și suplețe. Prin buna lor comportare^ 
luptătorii romini s-au bucurat de 6 
mare simpatie in rindul publicului. Pe
trică Sonda era specializat in „pod“i 
din oare răsturna pe adversar și în tur 
de șold. Lupta dintre Sonda și Ange*  
lescu a fost ciștigată de primul, tri 
meciul decisiv. Intilnirea pentru locu
rile 3 și 4 s-a dat între Max Steiniki 
și P. Sonda. Dintr-o neatenție a lui 
Sonda luptătorul german i-a rupt 
„podul" învingindu-l. Steirtike nu a 
voit să-i acorde revanșa la lupte greco- 
romane, deoarece o victorie asupra lui 
Sonda care începuse să se impună pe 
pian internațional, conta în palmaresul 
lui. In schimb i-a acordat revanșa la... 
lupte libere, unde de astă dată a învins 
Sonda.

FLORIN BRATAN
(Urmare în numărul viitorX



Probleme actnale 
în sportul luptelor

Anul 1958 ă fost anul afirmării și 
inai mult a elementelor tinere, care au 
îmbunătățit substanțial stilul general 
de luptă, forțînd în același timp pe 
-sportivii rutinați să renunțe la vechea 
"tactică, aceea a limitării acțiunilor în 
toncurs. Tineri ca Retfalvi, Marvridis, 
Cîrciumaru, Pavel, Geantă și alții au 
entuziasmat publicul spectator prin 
frumusețea luptei, prin dragostea și 
dîrzenia cu care au apărat culorile 
clubului sau asociației sportive. Tre
buie să remarcăm în același timp orien
tarea sănătoasă a unor antrenori ca 
Iuliu Paintici (Oradea), Z. Abrudan 
(Baia Mare), V. Bați (Timișoara), Șt. 
Gyorgy (Tg. Mureș), llie Gheorghe 
'(București) care au promovat cu curaj 
eiemente tinere chiar în echipele de 
categoria A.Mulți din acești tineri au 
și intrat în vederile federației pentru 
alcătuirea lotului olimpic.

Pasul care s-a făcut în direcția a- 
tragerii a cît mai multor elemente ti
nere în sportul luptelor nu a fost însă 
înțeles și sprijinit de o serie de antre
nori că 1. Mureșan (Or. Stalin), I. 
Staicu (Sinaia), Lazăr Bujor (Lugoj) 
și alții, care în cursul anului 1958 s-au 
prezentat îrr campionatul R.P.R. cu 
echipe descompletate, deși aveau sufi
ciente posibilități și condiții pentru for
marea unui lot numeros de luptători. 
Se pune întrebarea firească: oare ti
nerii de la uzinele „I. G. Frimii" din 
Sinaia nu iubesc acest sport? Consi- 
deram că răspunsul nu pledează în 
favoarea antrenorilor în cauză. Ceea 
ce ne-a surprins însă și mai mult este 
faptul că la Lugoj, considerat leagănul 
luptelor în țara noastră, în ultimii ani 
acest sport a dat înapoi.

Cauzele care au dus la această si
tuație sînt mai multe. Prima și cea 
inai importantă este acCea — destul de 
curioasă după părerea noastră — exis
tența unui număr de antrenori mai 
mare decît numărul cluburilor și aso- 
ciațiilor cu secții de lupte, care nu sînt 
angajați după principiul capacității și 
ăl pregătirii lor profesionale. Se în- 
tîmplă, de asemenea că atunci cînd 
anii din acești antrenori își schimbă 
locul de muncă, ei caută în același timp 
să „tragă" după ei și pe cei mai buni 
sportivi din secția unde activase. Așa 
s-au petrecut lucrurile cu antrenorul
I. Horvath, care a părăsit clubul spor
tiv muncitoresc Lugoj, trecînd la aso
ciația Voința și atrăgîr.d după el și pe 
cei mai buni spoptivi de la C.S.M. In 
loc să-și unească forțele și să pună 
umărul împreună pentru a face din 
Lugoj același centru recunoscut în 
sportul luptelor, cei patru antrenori (1. 
Horvath, Bujor, Borlovan și Luca) 
alimentează permanent această at
mosferă nesănătoasă care s-a creat. 
Este de datoria biroului federației ro
utine de lupte să analizeze temeinic 
situația creată la Lugoj, să se ocupe 
cu mai multă grijă de acest centru 
important și să ’ia măsurile cuvenite 
pentru lichidarea unor stări de lu
cruri cu totul necorespunzătoare.

★

Un nesecat izvor de cadre necesare 
sportului luptelor sînt școlile sportive 
U.C.F.S. Rezultatele obținute în anul 
11958 de către micii concurenți, justifică 
pe deplin orientarea federației de a 
deschide aceste școli. Elevi ca V. 
Andreica și C. Nistor (Timișoa
ra), Drascoban (Șighet) și alții, 
Și-au însușit tainele sportului lupte
lor într-un mnp relativ scurt, evi- 
dențiindu-se mai ales cu prilejul fina
lelor concursului rezervat școlilor spor
tiva U.C.F.S. Dar-, cu toate că au fost 
obținute rezultate îmbucurătoare la ma
joritatea școlilor, nu putem să nu amin-

„Cupa Sportul popular66 la
• De cîtva timp, în orașul Ploești 

se desfășoară cu regularitate întrece
rile din cadrul „Cupei Sportul popu
lar" ia handbal în 7. Meciurile se 
dispută în sala Petrolul și sînt ur
mărite de un mare număr de spec
tatori. La băieți participă 10 echipe 
(dintre care 7 sînt școlare) care au 
fost împărțite în două serii. Iată pri
mele rezultate: ETAPA I-A — seria 
l-a: Voința — Șc. medie mixtă II 
18—9 (11—5); Șc. m. m. I — Pe
trolul 24—33 (11—12); seria a II-a : 
Sc. m. m. IV — Petrolul raf. 3 Te- 
leajen 11—39 (5—19); Șc. mefalur- * **** 
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tim că una din ele, cea de la Sf. 
Gheorghe (antrenor P. Baczoni) nu a 
dat rezultatele așteptate.

★

La dezvoltarea generală a luptelor, 
o contribuție de seamă și-au dat și ar
bitrii. In marea majoritate a cazurilor, 
aceștia s-au achitat cu cinste de sar
cinile încredințate. Dar cu toate că 
arbitrajul s-a îmbunătățit față de. anii 
trecuți, considerăm necesar să arătăm 
că mai persistă unele lipsuri care frî- 
nează buna desfășurare a competițiilor. 
Parte din aceste lipsuri își au rădăci
na în faptul că nu toți arbitrii urmă
resc antrenamentele pe care le fac lup
tătorii și din această cauză o serie de 
acțiuni și procedee noi le rărnîn necu
noscute, iar atunci cînd sportivii le 
execută în concursuri, ei le opresc ca 
acțiuni periculoase1. Aceasta este una 
din cauzele care arată că o acțiune 
nouă, șurubul invers, nu s-a extins încă 
suficient în masa de sportivi. Pe 
de altă parte, tot din cauza ne
cunoașterii regulamentului, au fost date 
decizii inverse care au provocat discuții 
justificate din partea unor sportivi și 
antrenori. Este cazul arbitrajului pres
tat de I. Bătrîn, care a inversat rezul
tatul din finala campionatului de califi
care, dînd cîștigătoare echipa Tracto
rul Galați în loc de C.S. Marina Con
stanța. Greșeli asemănătoare au comis 
și arbitrii Veber, Totzautr, Tozser care 
la finala campionatului individual, prin- 
tr-o decizie greșită, erau să lipsească 
de titlul de campion al R.P.R. pe lup
tătorul T. Tarbă de la C.C.A. Aceste 
erori duc de obicei la demobilizarea 
sportivilor. Au fost semnalate în cursul 
anului 1958 și cazuri cînd arbitrii de
semnați pentru conducerea anumitor 
competiții, nu s-au prezentat la între
cerile unde erau programați

★

Din punct de. vedere al muncii edu
cative putem arăta că în rîndurile lup
tătorilor noștri nu s-au semnalat cazuri 
da indisciplină gravă. Comportarea 
sportivilor romîni atît din punct de ve
dere tehnic cît și moral-cetățenească 
l-a obligat pînă și pe vice președintele 
federației internaționale de lupte să le 
aducă laude. Un rol deosebit de impor
tant în munca de educație a sportivi
lor l-au avut și îl au antrenorii. Prin 
exemplul personal pe care l-au dat ele
vilor lor, mulți dintre antrenori se bu
cură de prestigiu și stimă in fața lup
tătorilor. Printre aceștia se numără Z. 
Abrudan, V. Bați, Șt. Gyorgy și alții. 
Sînt însă și antrenori, te-i drept pu
țini la număr, care se consideră doar 
buni „tehnicieni", lăsînd munca de edu
cație a sportivilor pe un plan secun
dar. Nu întotdeauna comportarea an
trenorilor a constituit un exemplu pen
tru sportivi. 1. Horvath de pildă, a fost 
văzut de către sportivii săi de nenu
mărate ori în stare de ebrietate. Mai 
poate fi acesta un exemplu? Sau cum 
poate fi caracterizată atitudinea unor 
antrenori ca Pantici, Covacs și alții, 
care atunci cînd sportivii lor pierd o 
întîlnire, încep să vocifereze mergînd 
apoi pe linia contestațiomaniei. Sau, 
un alt exemplu: cum apreciază antre
norii sub a căror îndrumare sînt 
sportivii Szabad, Sultz, P. Popescu și 
Koșa faptul că la campionatele 
R.P.R. de lupte clasice și libere 
aceștia au avut o comportare ne
corespunzătoare cedînd cîteva din în- 
tîlnirile susținute. Este necesar ca a- 
ceste manifestări să fie combătute și 
să se întărească munca educativă în 
rîndul luptătorilor. In felul acesta sîn- 
tem convinși că sportul luptelor va în
registra în acest an succese și mai im
portante.

GH. UȚA 
secretar general al F.R.L.

gică — Șc. m. m. III 29—16 (15—6); 
ETAPA Ă II-A : seria I-a:' Voința — 
Șc. m. m. I 25—15 (15—8); Șc. m. m.
II — Centrul școlar Petrol 41—15 
(18—5); seria a II-a: Șc. m. m. IV 
— Petrolul raf. 3 Teleajen 11—39 
(5—19); Sc. metalurgică — Sc. ni. m.
III 29—16 (15—6).

Jocurile din cadrul competiției fe
minine nu au început încă, dar cele 
6 echipe înscrise se pregătesc serios 
în vederea primelor jocuri.

M. BEDROSIAN, coresp.

® întrecerile de handbal în 7 or
ganizate în cadrul „Cupei Sportul 
popular" se bucură la Lugoj de tm 
frumos succes. Pînă în prezent în 
WȚecgrea echipelor masculine pe pri-

Despre turneu, despre echipele noastre și despre 
handbalul în 7

O scurtă anchetă printre participants la turneul international de handbal 
în 7 dotat cu „Cupa Orașului București0

In ultima zi a turneului internațional de handbal in 7, care s-a 
încheiat duminică în Capitală, folosind prilejul că printre oaspeții noștri se 
numărau și o serie de ctinoscuți specialiști de peste hotare, am adresat 
unora dintre eii trei întrebări:

1. Ce părere aveți despre acest turneu?;
2. Ce credeți despre handbalul în 7 din R. P. Romînă ?;
3. Ziarul nostru a organizat o anchetă 'tu titlul „Handbal în 7 sau în

11 ?||; cum’ Vedeți dezvoltarea lor*  pe viitor în lume ? 
Publicăm mai jos răspunsurile primite.

VLADIMIR KRATKY — conducător 
al delegației cehoslovace, membru în 
Consiliul Federației Internaționale de 
Handbal:

1. — încă de ia începutul turneului 
a fost clar că cele două formații da
neze prezente la București sînt mari 
favorite. Chiar de la primele lor me
ciuri, jucătoarele și jucătorii din echi
pa H. G. Copenhaga au demonstrat 
mult rafinament tactic, finețe în mî- 
nuirea mingii. Stilul lor de joc poate 
constitui un exemplu de felul în care 
se joacă haindbalul în 7 modern. Am 
fost plăcut impresionat și de jocul 
echipei maghiare. Handbalistele din 

Tinerele handbaliste din selecționata Capitalei au lăsat o frumoasă im
presie in toate partidele pe care le-au disputat. In fotografia noastră, Gertinde 
Reipp este în poziție favorabilă de a trage la poartă. Jucătoarea iugoslavă 

Tide încearcă în ultimul moment s-o oprească
(Foto: V. Bagiac)

formația Budapestei trebuie însă să-și 
mărească viteza de execuție. Pentru 
că tot vorbesc despre echipele femi
nine, aș vrea să precizez că mi-a 
plăcut jocul formațiilor Olim
pia și București-tineret. Handbalistele 
acestor echipe sînt rapide și sigure în 
mînuirea mingii. Joacă însă prea... 
tare. Dacă în viitor vor pune accent 
pe dezvoltarea tehnicii individuale și 
vor elimina din jocul lor duritățile 
inutile, ele vor progresa rapid. La 
bărbați, cea mai bună partidă mi s-a 
părut aceea dintre H. G. Copenhaga 
și Dukla Praga, în care cred că spec
tatorii au putut vedea cum se joa~ă 
handbalul în 7 modern. Cît despre Di
namo București, aș vrea să subliniez 
că m-a impresionat prin forța de joc. 
Cred însă că pune prea mult accentul 
pe forță în apărare, adică își bazează 
apărarea pe un joc tare, în forță. Nu 
cred că este bine. In viitoarele jocuri 
din cadrul „Cupei Campionilor Euro
peni" Dinamo București urmează să 
întâlnească adversari foarte puternici. 
Oricum, echipa a realizat o bună per
formanță califieîndu-se în semifinalele 
competiției.

2. — Handbalului în 7 din țara dv.
— atît cît am putut să-mi dau seama
— îi lipsește încă tehnica individuală. 
Lipsa da tehnică face ca jucătorii și 
jucătoarele să apeleze des la faulturi. 
Acest fapt atrage după sine multe eli
minări din joc. Cred că un contact 
mai string cu echipe cehoslovace, 
daneze sau suedeze poate contribui 
mult la remedierea acestei lacune. 
De asemenea, este necesar să se ac
centueze pe dezvoltarea rapidității și 
pe întărirea omogenității în joc.

3. — Aci răspunsul este mai greu 
de dat. In fond, fiecare practică jocul 
care-i place mai mult. La ultimul Con-

handbal în 7
mul loc se af.ă formația Voința care 
nu a pierdut nici un joc, totalizînd 8 
puncte în patru etape. O frumoasă 
comportare au avut și formațiile C.S. 
Muncitoresc și Șc. sportivă de elevi. 
La fete pe primul loc se află echipa 
Textila, urmată de Șc. sportivă de 
elevi și de Șc. medie nr. 2. Iată re
zultatele înregistrate în ultima etapă: 
MASCULIN: Voința — Șc. sportivă 
de elevi 27—17 (13—11); C. S. Mun
citoresc Lugoj — Sc. medie nr. 4 
20—12 (10—7); Șc.’medie nr. 3 — 
Șc. medie nr. 1 10—14 (5—7); FE
MININ: Textila I — Șc. sportivă de 
elevi 8—2 (5—2); Șc. medie nr. 2 — 
Textila II 2—4 (2—2); Țesătura roșie 
— Șc. Prof. Textilă 0—2 (0—1).

ADALBERT CRISlOR, ffiiesp. 

greș al Federației Internaționale de 
Handbal s,a pus un accent deosebit 
pe handbalul în 11. In această ches
tiune însă un cuvînt greu de spus 
l-au avut delegații țărilor unde hand
balul în 11 are o mare dezvoltare. 
Dacă vom întreba însă pe tehnicienii 
din acele țări unde handbalul în 7 a-re 
o puternică tradiție (Suedia. Islanda, 
Ungaria, Finlanda, Danemarca, Nor
vegia, Franța, Cehoslovacia, Iugosla
via, Spania, Portugalia) atunci — vă 
imaginați — răspunsul va fi cu totul 
altul... Părerea mea este că dacă și 
alte sporturi practicate în sală, pe te
renuri cu dimensiuni reduse, cum ar 

fi baschetul, hocheiul pe gheață, vole
iul și-au câștigat o mare popularitate 
în lume, și handbalul în 7 va reuși 
acest lucru. Mai mult, sînt convins că 
handbalul în 7 se va dezvolta foarte 
rapid, răspîndindu-se și în celelalte 
țări (R. D. Germană, Austria. R. F. 
Germană, Elveția) unde deocamdată 
handbalul în 11 este mai popular.

IMARJAN FLANDER — căpitan 
tehnic al echipei naționale a Iugosla
viei, membru în Comisia Tehnică a 
Federației Internaționale de Handbal :

1. — Echipele participante la acest 
turneu au o valoare ridicată. Lupta în 
întrecerea masculină s-a dat între 
Dukla Praga și H. G. Copenhaga, 
care pot fi socotite drept unele din cele 
mai bune formații de handbal în 7 din 
lunte. Dinamo București, învingînd pe 
Dukla Praga. s-a apropiat dc valoa
rea lor, deci de o valoare mondială. 
La fete, cea mai bună echipă mi s-a 
părut II. G. Copenhaga. Despre jucă
toarele maghiare știam lucruri bune și 
în partidele în care au evoluat au de
monstrat clar valoarea lor. Echipa 
noastră a jucat slab în primul meci. 
Organizarea turneului a fost dintre cele 
mai bune. Cred că ar fi putut să se 
desfășoare pe o perioadă de timp mai 
lungă. Turneul a fost foarte echilibrat 
și a cerut eforturi mari, așa că echi-

Concursurile de schi din țară
Inaugurarea pîrtiei Tînărul DinamO' 

vist din Orașul Stalin 

Clubul sportiv Dinamo Orașul 
Stalin a organizat la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute un interesant concurs de 
schi la care au participat 111 băieți
și fete. Aceștia au învățat să schieze
și s-au pregătit în cadrul centrului
de schi din cartierul Schei.

Cu prilejul concursului a fost inau- 
i gurată pîrtia „Tînărul Dinamovist", 

la amenajarea căreia și-au dat con- 
’ tribuția și părinții micuților schiori. 
I Pîrtia are o lungime de 1.000 m. 
! In cadrul concursului s-au desfă- 
■ șurat probe de coborîre băieți și fete 

și slalom uriaș. Dintre numeroșii parti
cipant s-au evidențiat în mod spe
cial Gh. Constantinescu și Tanța Măz- 
găreanu, de la Centrul școlar Lucea
fărul, Andrei Bădeanu și Ion Pitiș, 
de la Dinamo.

C. GRUIA — corespondent

85 participant Ia concursul de pe 
Valea Albă

Asociația sportivă Caraimanul din 
Bușteni g organizat un nou concurs

pele erau din ce în ce mai obosite.
2. — Echipele rominești au arătat 

prin jocul lor că handbalul în 7 din 
țara dv. are frumoase calități. M-a im
presionat jocul echipei Dinamo, care a 
arătat lucruri frumoase încă de la Za
greb.

3. — Este clar că jocul de handbal 
în 7 are un mare viitor. Activitatea 
internațională nu este încă organizată 
așa cum ar trebui. Cum s-ar zice, hăi
nuțele „micului*  handbal i-au rămas 
cam mici, pentru că între timp el a 
crescut enorm. Cît despre handbalul în 
11, el va deveni în curînd un sport 
folosit nurnaj în școli sau de... „ama
tori" !.

BANG MIKKELSEN — redactor al 
ziarului Eksitrabladet (Copenhaga):

1. — Despre turneu ? Nu, tatii despre 
Dinamo București, care ne-a oferit o 
mare surpriză învingînd pe Dukla 
Praga. Cred că dacă ar juca mai pu
țin „tare" și mai tehnic în apărare, 
echipa ar putea realiza și alte victorii 
de mare răsunet.

2. — Știm că nu jucat! de prea mult 
timp handbal în 7. Tocmai de aceea 
sint surprins de valoarea echipelor ro- 
mîne. Din păcate și handbalul î,n 7 
din țara dv. suferă de aceeași meteah
nă ca și în alte țări europene, unde 
s-a preluat prea mult din baschet și 
din handbalul în 11. Sînt convins însă 
că veți progresa mult.

3. — In țările nordice se joacă mai 
mult handbal în 7 și cred că același 
lucru se va întâmpla peste tot. Am 
impresia că ediția din ar»ul acesta a 
campionatului mondial de handbal în 
11 va fi ultima. Acum participă doar 
7—8 echipe, iar în viitor nu vor mai 
fi decît cel mult 3—4. Așa că dacă 
aș fi răspuns la ancheta organizată 
de ziarul dvs. aș fi fost pentru hand
balul în 7.

ALFRED SCHWAB (Austria). — 
arbitru internațional:

1. — Puteți fi mândri de organizarea 
acestui turneu, care prin valoarea 
echipelor participante se situează prin
tre marile competiții de acest gen. Și 
nu numai pentru aceasta. Organizarea 
tehnică a concursului a fost dintre 
cele mai bune. Totul a mers strună, 
desfășurarea turneului dovedind stră
daniile depuse de comisia de organi
zare.

2. — Eu cunoșteam handbalul romî- 
nesc pentru că am arbitrat multe me
ciuri ale echipelor romine. Ultima oară 
am văzut echipa romînă de handbal 
în 7 cu prilejul campionatului mondial 
masculin care a avut loc în anul 1958 
în R. D. Germană. Este în progres și 
cred că va progresa mai mult. Ceea 
ce m-a impresionat în mod deosebit a 
fost felul în care a evoluat echipa fe
minină de tineret a Bucureștiului. care 
practică un handbal modern. Pentru 
a asigura un progres mai rapid și 
mai sigur este necesar să se pună ac
centul pe dezvoltarea tehnicii indivi
duale și pe organizarea tactică a jo
cului, în special în apărare. Am im
presia că principala calitate a hand
balului în 7 din țara dvs. este viteza. 
Și asta nu-i puțin lucru...

3. — Eu sînt dintr-o țară în care 
handbalul în 11 are o veche tradiție. 
Și noi, austriecii, sîntem surprinși acum 
de răspîndirea din ce în ce mai largă 
a handbalului în 7. Deși iubesc mult 
handbalul în 11. trebuie să recunosc 
că dacă pe viitor lucrurile vor merge 
tot așa, handbalul în 7 va ajunge să 
fie practicat în toate țările globului.

de schi pe pîrtia de pe Valea Albă, 
la care au asistat numeroși spectatori.
Cu acest prilej s-a, făcut inaugurarea 
oficială a noii cabane Caraimanul, 
aflată chiar lîngă pîrtia de pe Valea 
Albă.

Timpul frumos, zăpada bună, nu
mărul mare al participantilor (85). 
disputele dîrze pentru primele locuri și 
entuziasmul spectatorilor au creat o 
atmosferă deosebit de plăcută.

Întrecerile s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: slalom special se
niori consacrati: 1. Al. Bătusaru
69.03; 2. Gh. Păsculeț 71.04; 3.’ P. 
Sprinceană 73.0. Aurel Albert a avut 
cel mai bun timp în manșa I-a, dar 
a căzut în a doua și s-a clasat pe locul 
5. Slalom special neclasificați: 1. 1. 
Rotilă 85.04 ; 2. Umbrich 87.40; 3. I. 
Jitaru 111.08; slalom special juniori 
(12—15 ani): 1. Doru Mureșanu 
46.09; 2. 1. Funieru 52.02; 3. I. Cîr- 
lig 56.04; slalom special juniori (16 
—18 ani): 1. Gh. Burtet 52.01 ; 2. 
D. Mustață 69.01 ; 3. I. Tudor 70.00.

V. ZBARCEA — corespondent



jS Cluj, Timișoara și Arad pregătirile fotbaliștilor Pregătirea iarnă
continuă cu regularitate...

Continuăm azi relatările asupra pregătirilor echipelor de fotbal din 
categoriile A și B,care— după cum ați observat — au intrat intr-o fază mai 
avansată, aceea a jocurilor de antrenament. In rindurilc care urmează va fi 
vorba de pregătirile echipelor din Cluj, Arad și Timișoara.

Speranțele clujenilor

Jucătorii Științei Cluj au atins în 
rezent un stadiu avansat de pre- 
ătire, ceea ce mărește speranțele 
tudenților într-o comportare mai 
ună în returul campionatului. Pre- 
ătirea fizică a jucătorilor este bună 
i de ea continuă să se ocupe dr. 1. 
irnăut, care — împreună cu antreno- 
ul V. Mărdărăscu — țin o strînsă 
olaborare cu doctorul M. loanete. 
Antrenorul Mărdărăscu s-a ghidat, în 
>artea a doua a pregătirilor, după 
trincipiul că „fotbalul se învață ju- 
;înd fotbal" și în consecință, antre- 
lamentele echipei au inclus nume- 
oase jocuri la două porți, care au 
ijutat și la omogenizare și la îm
bunătățirea tehnicii.

Deși în seziune de examene, jucă- 
orii au participat cu regularitate la 
■edințele de pregătire sportivă. Ei aîi 
ibținut succese și la învățătură. Suciu, 
Szilagy, Roman, Costin, Marcu, Alu- 
•eșan, Pînzaru, Munteanu și Moldo
van au obținut numai calificative 
.foarte bine" la examene. Succese au 
înregistrat și Petru Emil, Mateianu și 
Kromely care au trecut cu bine emo
țiile primelor examene.

In perioada de vacanță studențeas
că, Știința își continuă preparativele 
la Sinaia. Aici, clujenii rămîn timp 
de 10 zile, după care vor începe să 
dispute jocuri amicale de verificare. 
Primul va avea loc la 15 februarie, 
apoi vor urma alte șase. Echipa va 
juca, succesiv, cu 4 formații de ca- 
teg- ;e C (după toate probabilitățile 
C.. Cluj, Arieșul Turda, Rapid Cluj 
și Metalul Aiud), 2 de B (Ind. Sîr- 
mei C. Ttirzii și Gloria Bistrița) și una 
de A, Știința Timișoara, cu care va 
juca la Cluj.

din trei reprize a 20 de minute. Punc
tele au fost marcate de Băluț (3), 
Covaci (2), Oprea și Dezso. Un an
trenament reușit în care C.F.R. a

Și cum feroviarii mai au și alt obiec
tiv în primăvară (reintrarea în plu
tonul fruntașilor seriei întîia a cate
goriei B), antrenamentele lor au în
ceput de mult și ele sînt conduse de 
antrenorul Hocksary, 
internațional, 
următorul lot 
klai, Corbuș,

vechiul nostru 
La pregătiri ia parte 

de jucători: Boroș, Szi- 
Bodo, Apter, Predoiu,

Aspect de la antrenamentul de duminică dimineața al Progresului București. 
Dinulescuțcu tricou alb) urmărit de Neagu, se pregătește să tragă la poarta 

apărată de Birtașu (dreapta)
(Foto: V. Bagiac)

Gali, Lengher, Ștefan, Popuț, Țigă- 
niuc, Enderle, Fodor, Surdan, Manciu 
Sîntimbreanu.

Duminica aceasta, C.F.R. va susține 
un joc de verificare, primul, după care 
vor urma partide amicale cu echipe 
de categorie B și A. (AL. GROSS, 
corespondent regionali.

aliniat formația: Șerban-Dănil (Hor- 
vat), Pipaș, Călbăjos-Drăgoi (Cobori), 
Crecan-Papiu, Covaci, Băluț, Deszo, 
Oprea.

Pregătiri psntru un derbi...

C.F.R. Cluj a jucat la două porți

Și pentru că tot sîntem la... Cluj, 
să consemnăm și cîteva date despre 
pregătirile echipei C.F.R., transmise 
dc corespondentul nostru regional R. 
Fisch. Ceferiștii au susținut duminică 
o partidă de antrenament cu C. S 
Poligrafia din Cluj. Rezultat: 7—0 
(1—0, 3—0, 3—0). Meciul a constat

O altă echipă de categoria B care 
se pregătește intens este C.F.R. Ti
mișoara. E cazul însă, ca înainte de 
a arăta pregătirile timișorenilor, să 
subliniem că nu toate echipele din 
această categorie ca și de la C sînt... 
grăbite cu antrenamentele, ci numai 
cele care au de susținut jocuri de 
Cupă la 8 martie. De fapt, returul ca
tegoriei B va începe — cum se știe 
— la 5 aprilie, iar cel al categoriei 
C la 19 aprilie.

C.F.R. Timișoara este una din echi
pele... grăbite.. Ea joacă la 8 martie 
in Cupă cu Știința Timișoara, reac- 
tualizînd vechile derbiuri timișorene.

Ce fac A.M.E F A. și C.F.R. Arad

a sportivilor (I)

DINAMO" LA ATLETISM.CUPA
Clubul 

organizat 
c . 
P’ 
re. 
BAKBA’JT; 50 m: 
Ant. Diaconu (D) 6,1; lungime: R. 
ker (D) 6,77; Băloiu (D) 6,55; 
țime: Gr. Marinescu (Prog.)

sportiv Dinamo București a 
sîmbătă în sala Fierea ;ca un 

concurs atletic pentru sportivii din Ca
lată cîteva dintre cele mal bune 

ate înregistrate cu acest prilej: 
-------  - Stan Nițu (D) 6,1;

~ Lic- 
înăl- 

1,85; Eug. 
bucu (Prog.) 1,80; Adr. Ionesicu (D) 1,80: 
greutate: Al. Bizim (CSU) 13,93; C. Dră- 
gulcscu (D) 13,50; FEMEI: 50 m: C. Barus 
(Constr.) 7,3; E. Knail (CSU) 7,3; 40 m g: 
M. Pătliuraru (D) 6,8; J. Javorschi (Prog.) 
6,8; greutate: M. Sllaghl (Voința) 13,00; 
Jl. Stoica (Prog.) 11.99. (NICOLAE " 
NICOLAE, corespondent).

ANA COMAN, 14.24 M. 
LA GREUTATE

de hochei dintre echipele de categoria A 
Progresul Gheorghieni și Dinamo Tg. 
Mureș, contînd pentru „Cupa 1<» Fe
bruarie”. Net superiori, hocheiștii din 
localitate au întrecut pe dinamoviști cu 
scorul de 3—0 (1—0; 2—0; 5—0) prin 
punctele marcate de: Keri (2), Burian 
(I), Benedek, Vâradi II, Almâsi II și 
Czâka II. E interesant de reamintit că 
tn cadrul campionatului categoriei A 
disputat în București, partida Progre- 
sul-Plraamo a luat sfîrșit cu rezultatul 

6-4 in favoarea echipei dlnamoviste. 
BABA — corespondent).

I

Și pentru A.M.E.F.A. Arad sezo
nul se deschide mai devreme: la 8 
martie, cînd va întîlni 
Cupa R.P.R.

Duminică, A.M.E.F.A. 
mul antrenament de 
două porți, la care au 
jucătorii din lotul primei echipe, pre
cum și o serie de juniori talentați. La 
15 februarie, această formație va juca 
la Brad cu echipa locală Aurul, iar 
la 22 februarie pe teren propriu cil 
C.F.R. Timișoara.

Cealaltă echipă 
goria B, C.F.R., 
duminică. După 
(care a durat 50 
namentul s-a încheiat cu un joc la 
două porți pe terenul său de antre
nament. Firește, a fost un joc redus, 
un fel de „miuță", la care au parti
cipat 15 jucători seniori și 3 juniori. 
Durata antrenamentului cu balonul: 
35 dc minute. Primul meci amical va 
avea loc la 1 martie, cu o formație de 
categoria B. (ȘT. WEINBERGER, 
corespondent).

pe U.T.A. în

a făcut pri- 
ansamblu, la 

participat toți

arădeană de cate- 
s-a antrenat și ea 
o pregătirg fizică 
de minute), antre-

D.

destă-In cadrat unui concurs atletic 
șurat duminică în sala Dinamo din Ora
șul Stalin, maestra sportului Ana C ornau 
a aruncat greutatea la 14,24 m, rezultat 
care constituie ceia mai bună perfor
manță romînească pe teren acoperit. 
•iAL. DENCA, corespondent regional).

PROGRESUL GHEORGHIENI 
A ÎNVINS PE DINAMO TG. MU

REȘ LA HOCHEI
Gheorghieni 1 (prin telefon). — Dumi 

nlcâ s-a disputat în localitate meciul

Concursul Pronosport nr. 6, etapa 
din 8 februarie 1959 programează 6 
întîlniri din campionatul italian și 6 
din campionatul francez.

I. Milan — Napoli (camp, italian). 
După meciul nul de duminicii, gaz
dele au prima șansă de a obține vic
toria care să-i readucă pe primul loc 
în clasament. Pronostic: 1.

II. Padova — Internazionale (camp, 
italian). Meci foarte dificil pentru 
gazde, dacă avem în vedere ultimele 
performante ale oaspeților. Pronostic: 
X și 1. '

III. Udinese — Juventus (camp, 
italian). După înfrîngerea de dumi
nică la scor, Udinese se află în zona 
retrogradării. Juventus deține o for
mă bună și poate realiza o victorie 
în deplasare. Pronostic: 2.

IV. Genoa — Bologna (camp, ita
lian). Victoria poate reveni gazdelor, 
dar este posibil și un scor egal. Pro
nostic : 1 și X.

V. Bari — Roma (camp, italian). 
'Aceste formații au reușit duminică 
meciuri egale, ceea ce denotă că prac
tică la perfecție jocul defensiv. Gaz-

de 
(I.

MIINE, DOUA MECIURI
DE BASCHET LA TIMIȘOARA
Miercuri vor avea loc la Timișoara 

două partide restanțe din cadrul cam
pionatelor republicane. Este vorb'a de 
meciurile Clubul Sportiv școlar-c.C.A. 
(I) și Știința-Olimpia București (b).

Loturile țârilor DMiM 
la „Clina mur la schi

ÎNCEPE CAMPIONATUL REPUBLI
CAN DE BOX AL JUNIORILOR

dimineață, începînd de la 
avea loc în sala uzinelor

Duminică 
ora 10, va .
„Mao Țze-dun” prima reuniune oficială 
de box a anului. începe campionatul in
dividual de box al juniorilor, competi
ție la care și-au anunțat participarea 
numeroși tineri din întreag’a țară. Cîn- 
tarul și tragerea la sorți pentru reuniu 
nea de duminică vor avea loc vineri 
și sîmbătă la asociația sportivă I.S.B.

Pentru concursul internațional de 
schi „Cupa Tineretului" care va avea 
loc la Poiana Stalin între 6—8 fe
bruarie, federațiile țărilor participante 
au anunțat următoarele loturi: R. P. 
POLONĂ: I. Angerman, J. Buiok, J. 
Wala, J. Orlewicz; R P. BULGA
RIA : T. Botzov, Ăl Halirianov, 
G. Okloski, P. Lipev, St. Turtarov, 
V. Naumov; R. P. UNGARA: M. 
Sartis, /. Stramszki, G. Nemeth, K. 
Torocz, L. Illi, A. Torocz; R. I). GER
MAN A : H. Ahnert, V. llartzer, I. Kini- 
zel, H. Ludwig, P. Liltzendorf. 1. Nes- 
tler, C. Stama.

Mișcarea sportivă din R.P.R. a ob
ținut o serie de mari succese pe plan 
internațional, european și mondial. 
Performanțele înalte obținute de spor
tivii romîni au confirmat justețea li
niei pe care se merge în ceea ce 
privește instruirea și antrenamentul 
sportivilor. Procesul de instruire s-a 
perfecționat neîncetat, fiind funda
mentat pe principii, metode și mij
loace științifice.

Succesele înregistrate, și care sînt 
cu mult superioare față de modestele 
realizări din trecut, au fost posibile 
datorită exemplului, contactului și spri
jinului multilateral oferit de sportul 
sovietic, care a ajuns la supremația 
mondială atît în ceea ce privește con
cepția sa socială și științifică, cit și în 
ceea ce privește metodele practice de 
lucru și înaltele performanțe pe care 
le realizează în toate laturile activi
tății sportive.

Mișcarea noastră sportivă aplică 
metodele înaintate de pregătire a 
sportivilor sovietici, în vederea obți
nerii unor rezultate cît mai înalte 
în viitor.

In ultimul deceniu, concepția și me
todica pregătirii sportivilor de la noi 
a progresat mult. Intre altele s-a 
adoptat, s-a răspîndit și s-a perfec
ționat pregătirea de iarnă a sporti
vilor. Aproape toți sportivii noștri 
fruntași, care au urcat spre cele mai 
înalte performanțe, au fucrat cu stă
ruință mai multe ierni la rînd și con
tinuă să lucreze cil convingere pen
tru dezvoltarea bazei de sănătate ro
bustă, forță și rezistență, atît de 
necesare pentru susținerea activității 
din restul anului.

In cursul iernii, competițiile din 
majoritatea ramurilor de sport înce
tează sau se răresc considerabil. A 
fost o vreme cînd sportivii (atleți, 
fotbaliști, cicliști, canotori etc.) înce
tau complet activitatea în timpul ier
nii, timp de 3—4 luni. Cînd reluau 
activitatea întîmpinau dificultăți în re
aducerea organismului la capacitatea 
pentru efort și la valoarea tehnică 
din anul anterior. Datorită inactivi
tății din timpul iernii, unii sportivi 
din trecut nu reușeau să progreseze 
de la an la an, nu depășeau vechile 
performanțe și se plafonau la un ni
vel mediocru.

Astăzi se știe că întreruperea totală 
a antrenamentului pe o durată mai 
lungă de 2—3 săptămîni, ca și lipsa 
de pregătire în perioada fără compe
tiții din iarnă, sînt dușmanii progre
sului în obținerea performanțelor.

Anotimpul de iarnă, care coincide 
la majoritatea sportivilor, în parte 
sau total, cu perioadele de tranziție 
și de pregătire pentru noul an com- 
petițional, prezintă — prin specifi
cul său — unele condiții speciale 
care favorizează pregătirea sportivi
lor și ridicarea posibilităților lor pen
tru obținerea unor rezultate din ce 
în ce mai înalte. Pregătirea din tim
pul iernii a devenit o metodă de an
trenament dintre cele mai rodnice.

Campioni și recordmani renumiți, 
din trecut și din zilele noastre, ca 
Nurmi, Harbig, Zatopek, iar mai re
cent Kuț, Kuznețov, Stepanov, Ria- 
hovski, Kașkarov și alții, au prețuit 
și au folosit cu știință și metodă ano
timpul de iarnă pentru construirea 
marilor lor succese.

însăși Iolanda Balaș recunoaște că 
antrenamentele dc iarnă pe zăpadă, 
făcute continuu, au ajutat-o mult 
la creșterea forței și rezistenței pe 
care a clădit apoi excepționalele ei 
performanțe.

in afară de Iolanda Balaș, nume
roși sportivi fruntași de la noi au 
ajuns la convingerea că antrenamen
tul de iarnă le asigură performanțele 
bune din restul anului. Astfel sînt 
atleții Grecescu, Aioanei, Savel și 
Sorin Ioan, rugbiștii Penciu și Titi

Oonosporl
dele pot obține victoria, dacă vor ști 
să scoată adversarii din dispozitivul 
lor de apărare, în caz contrar... Pro
nostic : 1 și 2.

VII. Torino — Sampdoria (câmp, 
italian). Se pare că oaspeții și-au 
pierdut cadența .dovadă fiind înfrîn
gerea suferită duminică pe teren pro
priu. Gazdele vor depune toate efor
turile pentru obținerea victoriei, care 
să-i poată ajuta să părăsească ulti
mul loc. Pronostic: 1 și X.

VIL Monaco — Nice (camp, fran
cez). Liderul clasamentului, Nice, se 
deplasează la o mică distanță astfel 
că o parte din suporterii săi vor fi 
prezenți în tribune. Monaco nu mai 
poate aspira la titlu, însă poate în
curca socotelile oaspeților. Pronostic: 
1 și 2.

VIII. Reims — Angers (camp, fran
cez). Dacă avem în vedete poziția în

clasament a celor două echipe, prima 
șansă o au gazdele. Totuși oaspeții 
știu să joace foarte bine în depla
sare și oricînd pot scoate un rezultat 
bun. Pronostic: 1 și X.

IX. Nancy — Lille (camp, francez). 
Oaspeții au neapărată nevoie de cel 
puțin 1 punct, deoarece fac parte din 
grupa celor 4 echipe amenințate cu 
retrogradarea. Pe de altă parte gaz
dele vor căuta să se reabiliteze după 
înfrîngerea suferită de curînd din par
tea lui Nice. Pronostic: 1 și X.

X. Marseille — St. Etienne (camp, 
francez). Această întîlnire poate fi 
hotărîtoare pentru gazde, care dacă 
reușesc să învingă mai pot spera în
tr-o eventuală ameliorare a situației 
lor. Pronostic: 1 și ca surpriză: 2.

XI. Lyon — Sochaux (camp, fran
cez). Un joc în care gazdele nu pot 
pierde, datorită terenului și formei

bune pe care o dețin. Pronostic: 1.
XII. Valenciennes — Racing Paris 

(camp, francez). Cu toate că gazdele 
n-au suferit nici o înfrîngere pe teren 
propriu de data aceasta întîlnesc un 
adversar care este hotărît să recu
pereze din terenul pierdut în întîlni- 
rile anterioare. Pronostic: 1 și 2.

CONCURSUL PRONOEXPRES

Concursul Pronoexpres nr. 5 por
nește cu un report de 250.000 lei la 
categoria I și 77.377 lei la categoria 
a Il-a.

Nu uitați I Astăzi este ultima zi 
cînd mai puteți depune buletinele la 
concursul Pronoexpres nr. 5.

© Premii mărite pentru marea masă 
a cîștigătorilor. Depuneți cît mai 
multe variante la acest concurs.

® Tragerea din urnă a concursului 
Pronoexpres nr. 5 va avea loc mîine 
miercuri 4 februarie la ora 19 în sala 
din str. Doamnei nr. 2.

Ionescu, canotorii Ferenczi, Vereș, 
Tarara, Calinov și Sidorov, halterofilii 
Cazan și Baroga, boxerii Negrea, Do- 
brescu și Tiță etc. etc.

Echipa de fotbal C.C.A. a realizat 
cele mai bune performanțe în anul 
în care a făcut o bună orecătire de 
iarnă (1956).

Avem astăzi în țara noastră nume
roase organizații sportive care se 
străduiesc ca în fiecare iarnă să or- 
fanizeze munca de pregătire în con- 

iții cît mai adaptate la cerințele 
sportului respectiv.

Loturile R.P.R. aplică de mulți ani 
cu succes metodica pregătirii de iar
nă, datorită căreia, în bună măsură, 
s-au obținut rezultate înalte la Cam
pionatele Mondiale, la Jocurile Olim
pice, cît și la alte competiții inter
naționale.

De unde vine valoarea pregătirii 
de iarnă ?

Cunoaștem cu toții că exercițiul fi
zic este mijlocul cel mai mult folo
sit în pregătirea sportivilor. Sc uită 
Insă uneori că organismul mai poate 
fi dezvoltat, antrenat și perfecționat 
și cu ajutorul altor mijloace și anu
me: prin folosirea științifică a fac
torilor naturali și a măsurilor de 
igienă.

Factorii naturali capătă în timpul 
iernii aspecte și însușiri care pot 
avea o mare influență asupra orga
nismului sportivilor. Activitatea fizi
că în aer liber, în contact cu zăpada, 
viscolul, variațiile de temperatura, ’a 
care se adaugă uneori exercițiile în 
teren variat la deal sau munte, o- 
bligă organismul în mod metodic, să 
facă sforțări repetate și crescînde de 
adaptare, de cheltuire și recuperare 
a energiei. Aceste sforțări de adap
tare intensifică activitatea tuturor or
ganelor și funcțiunilor.

Organele care funcționează progre
siv, se dezvoltă, cresc și sînt ca
pabile să depună eforturi din ce în 
ce mai mari. Aerul curat și rece oxi
genează intens toate țesuturile, pri
menind și reconfortînd organismul. 
Exercițiile fizice executate în zăpadă 
(marșul, alergarea variată, urcușurile, 
coborîrile, schiul) provoacă o cheltui
re a energiei care apoi este recu
perată chiar cu un procent în plus 
datorită hranei, odihnei, somnului și 
altor mijloace ale menajamentului 
sportiv.

Prin acest circuit al energiei chel
tuită și apoi recuperată, prin metode 
și mijloace variate, bine dozate și 
coordonate, se ridică treptat capa
citatea organismului de a depune e- 
fort. Treptat, se mărește rezerva de 
energie fizică și nervoasă. In plus, 
prin sforțările repetate efectuate în 
peisajul plăcut de iarnă, se fortifică 
calitățile morale și de voință, se ob
ține o bună dispoziție și o recreație 
psihică a organismului care contribuie 
mult la înlesnirea procesului de re
cuperare a energiei.

Există și oameni care se tem și se 
feresc de contactul cu intemperiile si 
dificultățile naturii din timpul ierni.. 
Aceștia au o deficiență psiho-fizică 
datorită căreia pierd neîncetat din 
vigoarea lor fizică și morală. Pentru 
sportivi, iarna este anotimpul care 
poate și trebuie să fie folosit din 
plin pentru a spori capacitatea orga
nismului la efort și pentru a dezvolta 
calitățile morale și de voință. Chiar 
și pentru sportivii care au activitate 
competițională dc interior în timpul 
iernii (baschet-volei) precum și pentru 
cei al căror specific tehnic cere o pregă
tire de interior (natație, polo, ha'tere, 
lupte, tenis de masă), pregăti
rea _ în aer liber în condiții cli
matice de iarnă trebuie să se facă 
cel puțin parțial. Cu atît mai mult 
sportivii din atletism, rugbi, fotbal, 
handbal, ciclism, motociclism, box etc. 
trebuie să acorde un loc principal în 
pregătirea lor de iarnă activității în 
aer liber, în contact cu intemperiile 
și cu regimul de efort intens. Asta nu 
înseamnă Că trebuie să se renunțe 
complet la activitatea de interior 
care are, la .rîndu-i, scopul și posi
bilitatea de a înlesni o muncă mai 
organizată și mai precisă în direcția 
îndeplinirii sarcinilor de dezvoltare si 
de perfecționare fizică generală, mul
tilaterală, fizică specială și tehnică 
specifică sportului respectiv.

In timp ce activitatea din aer liber 
contribuie mai mult la sporirea capa
cității organismului de a acumula și 
cheltui energia fizică și nervoasă, ac
tivitatea din sală contribuie la per
fecționarea deprinderilor de ; mișcare.

VICTOR COJOCARU 
profesor coordonator la C.G.A.

Rubrică redactată
Bronosport,

de I. S. Eoto-
: Mr. «351
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Spre o schimbare în concepția de joc 
a tenismenilor noștri

Programul categoriei B Ia rugbi

Se pare că în momentul de față 
asistăm la o schimbare în concepția 
de joc a unora dintre tenismenii noștri 
fruntași. Cel puțin primele două com
petiții ale anului — concursul de ve
rificare a lotului R.P.R. și „Cupa 
de iarnă" — indică acest lucru. Și 
din acest punct de vedere tenisul 
nostru a pășit cu dreptul în 1959.

Intr-adevăr, cele nouă zile de tenis 
din sala C.C.A. au arătat că ulti
mele luni nu au trecut în van pentru 
jucători ca Năstase, Cristea, Burces- 
cu, Georgescu, Juhasz, Kiselef, Lia 
Doboșiu care s-au prezentat într-un 
evident progres, mai ales în ceea ce 
privește concepția lor de joc. Toți a- 
ceștia au manifestat o înclinație ac
centuată spre practicarea unui tenis 
modern, cu acțiuni repetate și hotărîte
la fileu, cu dorința fermă de a cîștiga 
punctele prin inițiativă și acțiuni per
sonale și nu doar așteptînd greșelile 
adversarilor. Și este îmbucurător fap
tul ca deși unii dintre ei au pierdut, 
ei au continuat să joace în atac, să 
vină la fileu. Trecînd peste eventua
lele insuccese de moment, dar mer- 
gînd mai departe pe această linie, 
acești sportivi pot fi siguri că pînă 
la urmă ei vor fi învingătorii, pentru 
că ei reprezintă noul în tenisul nostru, 
adică jocul modern, spectaculos 

și eficace. Ar fi o greșeală însă ca 
ei să considere că știu totul. Mai au 
de parcurs o cale desti’l de lungă și 
anevoioasă, dar cu strădanii și perse
verență, cu muncă intensă de zi cu 
zi, vor reuși să înregistreze progrese 
și mai mari. De pildă Năstase, a că-

La Poiana Stalin, într-o zi 
fără concursuri

De vorbă cu fostul campion al (arii, V, Munteanu
Luni 2 februarie. O zi calmă, fără 

concursuri de schi la Poiana Stalin. O 
singură zi! Abia ieri au luat sfîrșit 
întrecerile de pe Kantzer și de pe Su- 
linar, iar mîine vor începe altele ; cele 
de bob (Cupa Federației și campiona
tele republicane) așteptate cu multă 
nerăbdare după trei ani de întrerupere. 
De vineri va începe confruntarea schio
rilor noștri cu cei mai buni schiori 
tineri din R. P. Polonă, R. D. Germa 
na, R. P. Ungară și din R. P. Bulgaria. 
In așteptarea oaspeților, schiorii noștri 
nu-și îngăduie nici o clipă de răgaz. 
Grupuri, grupuri, îi vezi îndreptîndu-se 
spre stația funicularului, care-i trans
portă sus, spre Pîrtia Lupului, spre 
Suiinar sau spre Kantzer, pentru an
trenamente. Seara, în cabane se fac 
discuții, bineînțeles tot despre schi. Îmi 
aleg ca partener pe fostul schior V. 
Munteanu, atît de cunoscut și de a- 
preciat printre iubitorii schiului.

— Am agățat, după cum se spune, 
schiurile în cui, dar n-am putut să le 
alung din... inimă. Și astăzi, dacă nu 
mai pot fi de folos în lupta cu adver
sarii și cu secundele, mă servesc totuși 
de schiuri pentru a alerga ici-colo, după 
mici treburi organizatorice.

— Cînd ați concurat ultima dată ?
— In 1955. Am considerat suficienți 

cei 18 ani de activitate, perioadă în 
care am reușit să cuceresc de 11 ori 
titlul de campion al țării.

— De care concurs apreciați că vă 
leagă cele mai frumoase amintiri ?

— Cred că de campionatul țării din 
anul 1945, desfășurat pe valea iui Carp. 
Atunci m-am clasat pe locul I în toate 
cele trei probe alpine.

Frînturi dintr-o discuție purtată în 
apropierea noastră mă îndeamnă să 
canalizez convorbirea pe panta actuali
tății. O pantă destul de dificilă, se pare, 
dat fiind vorba de rezultatele nesa
tisfăcătoare ale celor trei schiori ( Tă
băraș, Pandrea și Letcă) care au con 
curat în R. P. Bulgaria.

— Slaba evoluție a schiorilor noștri 
in Bulgaria mă surprinde. Am fost 
antrenorul lui Pandrea mal mulți ani 
și ii cunosc adevăratele posibilități. 
Calm, bun tehnician, Pandrea este ca
pabil de rezultate foarte bune. Ceilalți 
doi, deși dii mai puțină experiență, slut 
și ei foarte dotați. Valoarea schiului 
nostru ești cu toiul alta. De altfel, veți 
avea prilejul s-o constatați peste otte-
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rtei evoluție a fost de fiecare dată 
urmărită cu deosebit interes, trebuie 
să insiste încă în exersarea lovituri
lor din voie, să caute să execute lo
viturile din mai multă mișcare și r.u 
din poziții statice. De asemenea, Cris
tea care — deși încă nepus la punct 
cu antrenamentul — a izbutit să de
monstreze lucruri frumoase, trebuie 
să fie mai ofensiv. El nu trebuie să 
se lase angrenat într-un joc de uzură, 
așa cum a făcut în meciul pe care l-a 
cîștigat la campionul republican Gh. 
Viziru. Deși a ieșit victorios în aceas
tă partidă, Cristea a ratat un succes 
mai ușor (după ce a cîștigat primul 
set a condus în următoarele două cu 
5—1 și 4—2 și totuși le-a pierdut) 
pentru că i-a lipsit inițiativa și une
ori chiar puterea de luptă și stăpîni-
rea de sine. In orice caz, bine pre
gătit și urmînd îndrumările antreno
rilor, Cristea poate deveni un jucător 
foarte bun și necesar lotului nostru 
reprezentativ.

Campionul țării, Gheorghe Viziru, 
s-a dovedit același jucător dîrz, cu o 
pregătire temeinică. El a fost supus 
însă unui serios asalt din partea unor 
adversari cu o pregătire fizică supe
rioară, și mai... tineri. Și cum în fața 
avîntului tumultuos al tinereții, mai 
ales cînd acest elan este bine și ju
dicios îndrumat, este greu să reziști, 
Gh. Viziru a fost nevoit și el să ce
deze. Cu toate aceste înfrîngeri, Gh. 
Viziru rămîne un- jucător de bază al 
echipei noastre reprezentative.

La fete, în afară de Lia Doboșiu, am 
observat doar cîteva sclipiri la Her- 

va zile, cînd tinerii noștri schiori vor 
fi opuși celor din Polonia, Ungaria, 
Bulgaria și R.D.G. Ceea ce e mai îm
bucurător este faptul că la capitolul ti
neret stăm mai bine decît viitorii noș
tri oaspeți.

— Schiorii noștri aiu posibilități pen
tru a atinge o clasă mai înaltă ?

— Desigur. Pentru aceasta însă 
avem nevoie de multe concursuri tari 
și chiar cu adversari de mare valoare. 
Marii schiori sini cei care posedă se
cretul unei tehnici superioare și doar 
în compania lor te poți elibera de 
trac.

— Ce perspective se deschid, după 
păferea dv., în fața schiului romînesc?

— Inițiativa Federației Romine de 
Schi-Bob de a deschide numeroase 
centre de învățare a schiului în rîndu- 
rile tineretului va da rezultate foarte 
frumoase. Sînt convins că peste cîțiva 
ani actualii elevi ai centrelor vor fi 
în fruntea clasamentelor concursurilor. I 

Cupa „Grigore Preoteasa” inaugurează sezonul competițional de rugW
mată în fiecare an, înainte de înce
perea campionatului.

— Care sînt prevederile regulamen
tar^. în legătură cu formula de des
fășurare a competiției ?

— Vor participa opt echipe (C.F.R. 
Grivița Roșie, Dinamo, Metalul M.I.G. I, 
Progresul, C.C.A., Constructorul din 
cat. A, Rapid Buc. și C.S.U.B. sau 
Sirena Buc. din cat. B) împărțite în 
două serii. In fiecare serie jocurile se 
vor desfășura sistem turneu, în trei 
etape, la 15, 22 și 29 februarie. Apoi, 
echipele clasate pe primul loc în fie
care serie își vor disputa finala la 8 
martie.

— Unde vor avea loc întîlnirfe ?

— Așa cum vor hotărî... sorții, pe 
terenurile echipelor organizatoare, cu 
excepția meciului final, care urmează 
să fie programat pe stadionul Repu
blicii sau Dinamo.

— Ce alte prevederi i.; prtante mai 
conține regirlamentui competiției ?

— S-a stabilit ca meciurile să du
reze 60 minute (2 reprize a cite 30 
minute), iar în caz de egalitate, jocu
rile vor fi prelungite cu încă două 
reprize a cite 10 minute. De aseme
nea, nu vor fi admise loviturile de pi
cior directe în tușe, decît pînă la ni
velul liniilor de 22 m. In caz de lo
vitură directă cu piciorul în tușe în
tre liniile de 22 m., se va acorda lo
vitură de pedeapsă în favoarea ad
versarului, lovitură care nu va putea 
fi însă transformată.

— Competiția este dotată, după cîte 
știm și cu premii...

— Da, echipelor clasate pe primele 
locuri li se vor decerna cupe, pla
chete și medalii.

— înaintea competiției socotiți că 
sînt necesare unele recomandări echi
pelor participante ?

— O singură recomandare: aceea 
de a practica un joc deschis, fa mină, 
care să placă spectatorilor și să facă, 
realmente, o bună propagandă spor
tului ou balonul oval.

După cum am mai anunțat, anul 
acesta activitatea competifională de 
rugbi va fi inaugurată prin întllnirile 
din cadrul Cupei „Grigore Preoteasa". 
Pentru a afla unele amănunte privind 
desfășurarea acestei competiții — o 
adevărată uvertură a campionatului 
republican de rugbi — ne-am adresat 
tov. Romulus Popescu, secretarul ge
neral al F.R.R., solicitîndu-i o serie 
de amănunte.

— Anul trecut, înitrecerille din cadrul 
Cupei „Grigore Preoteasa" s-au bucu
rat de un frumos succes. Ce ne pu
teți spune despre ediția din acest 
an ?

— Cupa „Grigore Preoteasa" este 
așteptată și în acest an cu un vădit 
interes de către echipele participante, 
aflate în prezent într-un stadiu de 
pregătire destul de avansat în vede
rea începerii campionatului. Ceva mai 
mult, federația urmărește să creeze o 
adevărată tradiție în jurul acestei 
competiții. De aceea, ea va fi progra

mina Brenner și la Julieta Namian. 
Prea puțin însă pentru două jucătoare 
fruntașe, la care avem pretenții mult 
mai mari, în special în privința pres
tării unui tenis mai activ.

In încheiere, am dori ca tendința 
spre un joc ofensiv, plin de inițiativă, 
de care am vorbit la începutul acestui 
articol, să cuprindă un număr cît mai 
mare de jucătoare și jucători, vîrstnici 
și tineri, pentru că numai așa vom 
asigura tenisului nostru o cale sigură 
spre progres. Altfel, doar cu o floare 
sau chiar cu cîteva flori... Noi spe
răm însă că aceste floricele care au 
și apărut prevestesc o primăvară plină, 
de mult așteptată în tenisul romînesc.

C. COMARMSCHl

Constatări după ultimele meciuri de baschet
Așa cum arătam și în cronica noas

tră de ieri, campionatele republicane de 
baschet se dispută sub semnul rezul
tatelor neprevăzute care contribuie 
acum, la jumătatea drumului, în lupta 
pentru titluri, la creșterea interesului 
în jurul confruntărilor săptămînaile.

„încolțit" de Drăgătoiu (nr. 7) și A. Popovici (nr. 16) de la Știința Timișoara 
Novacek (Metalul M.I.G.) se pregătește să trimită mingea colegului său de 

echipă C. Cojocaru, aflat în dreapta. (Fază din meciul Metalul 
M.I.G.-Șt ii nț a Ti mișoara )

Nota cea mai mare o merită desigur 
tînăra formație C.S.Ș. Timișoara, care 
dovedind mai multă încredere în posi
bilitățile proprii, a depășit net echipa 
mult mai rutinată a Progresului Bucu
rești.

îmbucurător este și revirimentul 
unei alte echipe feminine, de data 
asta din lotul fruntașelor clasamen
tului. Este vorba de Voința Orașul 
Stalin care, printr-un aport egal al 
majorității jucătoarelor, a reușit să în
vingă olar pe Rapid București. De alt
fel, nu este singura echipă cu posibi
lități care încearcă o reabilitare în 
ochii entuziaștilor baschetului. Dinamo 
Tg. Mureș, rlustrînd o pregătire din
tre cele mai bune, a început seria suc
ceselor la care o îndreptățește valoa
rea componenți-lor formației, unii din
tre ei (ne referim în special la Bor- 
bely) impunîndu-se pentru lotuil repre
zentativ. liste foarte semnificativă de

Seria a ilf-a
Etapa I (15.IH)

C.S.A. Sibiu — Minerul Lupeni; Chi
mica Tîrnâveni — C.F.R. Cluj; Știința 
Petroșani — Utilajul Petroșani; c.F-R. 
Timișoara — Șantierul Hunedoara; 
C.S.A. Ploești — Olimpia Orașul Stalin.

Etapa a Il-a (29.III)
Minerul Luțpen-i — Chimica Tîrnă- 

veni; C.S.A. Sibiu — Știința Petroșani; 
C.F.R. Cluj — C.F.R. Timișoara; Uti 
lajul Petroșani — C.S.A. Ploești; Șan
tierul Hunedoara — Olimpia Or. Stalin.

Etapa a IlI-a (5.IV)
Știința Petroșani — Minerul Lupeni; 

C.F.R. Timișoara — Chimica Tîrnâveni; 
C.S.A. Ploești — C.S.A. Sibiiu; Olimpia 
Orașul Stalin — C.F.R. Cluj; Șantierul 
Hunedoara — Utilajul Petroșani.

Etapa a iV-a (12.IV)
Minerul Luipeni — C.F.R. Timișoara; 

Știința Petroșani — C.S.A. Ploești; Chi
mica Tîrnâveni — Olimpia Orașul Sta 
lin; C.S.A. Sibiu — Șantierul Hunedoa
ra; C.F.R. Cluj — Utilajul Petroșani.

Etapa a V-a (19.IV)
C.S.A. Ploești — Minerul Lupeni; O- 

l'impia Orașul Stalin — C.F.R. Timi

donația pe care ne-a făcut-o ou cîtva 
timp în urmă Șt. Zoldi. antrenorul 
mureșenilor : „I întreruperea campiona
tului a fost folosită de noi la maxi
mum, deoarece eu consider că am 
avut o comportare necorespunzătoare 
pînă acum. Sperăm că în viitor vom 

juca mai bine și că vom duce lupta 
pentru locul trei". Intr-a>devăr, prin 
muncă perseverentă, Zoldi și echipa 
sa arată că se țin de cuvînt, oferind 
și altora un bun exemplu.

Dar, comportarea cea mai frumoasă 
a avut-o Știința Cluj, învingătoare în 
ultimele partide susținute în deplasare. 
Deși în plină perioadă de examene, 
baschetbaliștii clujeni a’i reușit să-și 
planifice în mod judicios orele de an
trenament și nu au manifestat căderea 
de formă pe care au arătat-o alte 
echipe aflate în aceeași situație. Este 
vorba în primul rînd de echipele mas
culine Olimpia București și Știința Ti
mișoara, ca și de formațiile feminine 
C.S.U. și Olimpia București care, 
dînd vădite semne de oboseală, au 
avut un randament scăzut în ultimele 
etape. Să sperăm că în vacanță for
țele vor fi refăcute.

Intr-un scurt schimb de impresii cu 

șoara; Șantierul Hunedoara — Știința 
Petroșani; Utilajul Petroșani — Chimica 
Tîmăveni, C.F.R. Cluj — C.S.A. Sibiu.

Etapa a Vl-a (26.IV)
Olimpia Orașul Stalin — Minerul Lu

peni; C^S.A. Ploești — Șantierul Hune
doara; C.F.R. Timișoara — Utilajul Pe
troșani; Știința Petroșani — C.F.R. Cluj; 
Chimica Tîrnâvoni — C.S.A. Sibiu.

Etapa a Vil-a (10.V)
Minerul Lupeni — Șantierul Hune

doara; Utilajul Petroșani — Olimpia 
Orașul Stalin; C.F.R. Cluj — C.S.A. 
Ploești; C.S.A. Sibiu — C.F.R. Timi< 
șoara; Chimica Tîmăveni — Știința Pe
troșani.

Etapa a VUI-a (M.V)
Utilajul Petroșani — Minerul Lupeni; 

Șantierul Hunedoara — C.F.R. Ciul; 
Olimpia Orașul Stalin — C.S.A. Sikdu; 
C.S.A. Ploești — Chimica Tîmăveni; 
C.F.R. Timișoara — Știința Petroșani.

Etapa a IX-a (14.VI)
Minerul Lupeni — C.F.R. Cluj; C.S.A. 

Sibiu — Utilajul Petroșani; Chimica Tîr- 
r.ăveni — Șantierul Hunedoara; Știința 
Petroșani — Olimoia Orașul Stalin; 
C.S.A. Ploești — C.F.R. Timișoara.

antrenorul federali Octav Dumitriu, a- 
cesta sublinia, pe bună dreptate, insis
tența prea mare de care dau dovadă 
echipele noastre în aplicarea apărării 
în zonă. Acest lucru nu numai că re
duce posibilitățile de progres ale echi-' 
pelor, dar scade și din spectaculozita
tea întrecerilor. Noi am mai adăuga 
la acestea făptui că apărarea în zonă 
este slab folosită de echipe de la 
care jie așteptam mai puțin, cum e 
cazul Metalului M.I.G. Pe de altă 
parte împotriva acestei apărări nu sînt! 
folosite aruncările de la semid'stanță, 
mijlocii' cel mai sigur pentru combaterea

Iată acum clasamentele celor <lotră
competiții :

MASCULIN

1. C.C.A. 12 11 0 1 980—699 34
2 Știința Cluj 12 9 0 3 823—756 303* Dinamo Tg. Mureș 12 8 0 4 833—713 28
4. Olimpia Buc. 11 8 0 3 692—GIG 27
5. Metalul Buc. 12 7 0 5 751—683 26
6. Dina mo Buc. 12 6 1 5 686—625 25
7. Dinamo Oradea 11 5 2 5 &fll—747 23
8- Rapid Buc. 12 4 2 6 756—757 22
9. Torentul Galați 12 4 4 8 66(1—831 20

30. Voința lași 12 3 0 9 682—852 18
11. Cetatea Buc UT 12 1 10 612—84)3 15
12. Știința Timișoara 11 2 0 9 507—701 15

FEMININ

1. Olimpia Buc. 13 0 1 815—550 40
2, Constr. Buc. 14 12 0 2 783—450 38
3. Voința Or. St. 14 11 0 3 703—537 36
4. Progresul Buc. 14 9 1 4 644—606 ^3
5. Rapid Bue. 14 9 0 5 715—598 32
6. C.S. Oradea •41 9 0 5 743—639 32
7. Alim. Tg. Mureș 14 5 1 8 607—605 25
8. C.S.U. Buic. 13 3 1 0400—6.41 20
9. C.C.A. 12 4 0 8 435—594 20

70. Voința Oradea 14 2 .4 11 571—784 19
4 . Voința Tg. Mureș 14 2 0 12 572—776 18

12. C.S.Ș. Timiș. 13 1 0 432—729 15

„zonei". In meciurile disputate dumi
nică în Capiiălă, o singură exce*'' :e 
și anume: Dinamo Tg. Mureș ( 
Berekmery și Eordogh). Și pentru că 
a venit vorba de apărări în general, 
trebuie să arătăm că replierile se tac 
încet, vîrfurile de contraatac pulînd 
lucra nestingherite sub panoul advers. 
Dovada ne-a făcut-o C. Cojocarii (Me
talul M.I.G.), care în ultimele meciuri 
a devenit un adevărat specialist în 
materie.

ACTIVITATEA ȘAHISTĂ 
IN ȚARĂ

La Tg. Mureș au început întrecerii^ 
din cadrul fazei orășenești a campio
natului republican de șah pe echipe. 
La întreceri participă ’ patru echipe, 
după primele două runde clasamenltul 
fiind următorul: Dinamo 1572 p., C.S.Ș. 
Harghita 8, p,; Lemnarul 4'/2 p., Tex
tila Mureș 4.

De remarcat că în primele două îtW 
tîlniri, dinanioviștii n-au pierdut de
cît o jumătate de punct, dispunînd cu 
80 de Textila Mureș șt 7'h—'/. de 
Lemnarul. Șahiștii școlari de la C.S.Ș. 
Harghita au realizat două meciuri 
egale — cu Lemnarul și Textila Mu
reș.

I. PAUȘ — coresp.
Șahiștilor din orașul Pitești le stă 

acum la dispoziție o frumoasă sală de 
șah în noua clădire a Casei Tineretu
lui. Sala este frumos amenajată și 
utilată cu toate cele necesare, dispu-i 
nînd de mese noi și suficiente garni
turi de șah.

Roadele acestui eveniment n-au în- 
tîrziat să se arate. Mișcarea șahistă 
din Pitești s-a întărit considerabil. In 
noua sală se desfășoară în permanență 
competiții de șah care stîrnesc un in
teres _ deosebit în rîndul iubitorilor a- 
cestei discipline sportive din orașul 
nostru. Seară de seară, după termina
rea orelor de muncă, iubitorii de șAh 
din Pitești vin în noua lor sală să se 
întreacă în frumoasă luptă sportivă; .

ST. JAWOROWSK1 — coresp.



Scrisoare din Berlin Sexonul atletic european în 1958

Vă prezentăm pe cel mai bun săritor Cei mai buni alergători la garduri și obstacole
cu schiurile 
din lume:

Helmut Recknagel
GERHARD LERCH 

corespondentul ziarului „Sportul 
popular" în R.D. Germană

Ancheta între
prinsă de ziarul 
„Junge Welt“ pen
ton desemnarea ce
lui mai popular 
sportiv al R.D. Ger
mane pe anul 1958 a dat, pe drept, cîștig 
de cauză ciclistului Gustav Adolf 
Schur. Dar alături de acest eminent 
sportiv, camp'on mondial, se află un 
alt nume cunoscut și apreciat în lu
mea întieagă: HELMUT RECKNA
GEL a cărui faimă de săritor cu 
schiurile de pe trambulină a încon
jurat globul. Intr-o suită de con
cursuri internaționale care au avut 
loc la începutul acestui an, reprezen
tantul Germaniei democrate și-a con
firmat valoarea arătată anul trecut.

Să trecem pe scurt în revistă suc
cesele mai importante dobîndite de 
Recknagel în ultimii ani. In 19o7 el 
a obținut o strălucită victorie pe 
trambulina de la llolmenkollen (Fin
landa), învingînd săritori renumiți 
din țările nordice, campioni mondiali 
și olimpici. Helmut era cel dintîi din
tre săritorii Europei centrale care 
lăsa în urmă specialiști din Finlanda, 
Norvegia și Suedia — locul de baș
tină al săritorilor de pe trambulină. 
In același an el ocupă primul loc pe 
f 'ea trambulină 
k la Obersdorf 
(R.F.G.), unde sta
bilește recordul pîr- 
tiei și totodată al 
Germaniei, ciu o să
ritură de 135 m. 
In 1958, la campio
natele mondiale de 
la Lahti (Finlanda), 
Recknagel cucerește 
locul al 3-lea și 
medalia de bronz. 
Marile sale succese 
sînt legale tot de 
acest an. După ter
minarea întrecerilor 
din cadrul campio
natului mondial el 
are prilejul să se 
întîlneaseă în repe
tate rînduri cu cei 
mai buni săritori 
finlandezi, sovietici, 
austrieci și norve- 
pi"1i pe care îi 

■ce in concursurile de la Oberwi
esenthal precum și la marile con
cursuri de 4 zile din R.F.G. (Garmisch 
Partenkirchen), Austria etc.

L-am întîlnit pe Recknagel nu de 
mult, înaintea începerii sezonului din 
toamna anului 1958. Am discutat cu 
el despre „secretul" succeselor sale
care l-an consacrat ca un săritor de 
clasă mondială.

— Succesele mele se datoresc in 
primul riad posibilităților pe care mi 
le-a oferit mișcarea noastră sportivă 
democrată. Trebuie să mai arăt că 
antrenorul meu Hans Renner s-a o- 
cltpat cu o grijă părintească de pre
gătirea mea. El este acela care a 
observat de la început că sînt un 
săritor cu perspective. La încț.nut 
nu l-am crezut. Renner m-a lăsat 
să cred ce vreau. M-a rugat însă un 
singur lucru: să-i urmez sfatu
rile atît ca sportiv cit și ca om, 
în viața de toate zilele. Ca un prim 
obiectiv, Renner și-a propus să-mi 
dezvolte calitățile fizice, recomandîn- 
du-mi să practic atletismul, exerciții 
de gimnastică, care să-mi dea elasti
citatea și suplețea necesară sărituri
lor Toate aceste antrenamente și re
comandări le-am urmat cu conștiin
ciozitate. Dar meritul lui Renner con
stă, îndeosebi, în faptul că el este in
ventatorul trambulinei artificiale con
struită din igelită, care permite des
fășurarea antrenamentelor și în 
cursul verii.

Din modestie, Recknagel n-a vor
bit despre înaltele sale calități mora
le și de voință. Din punct de ve
dere sportiv Recknagel se poate 
mjndri cu o calitate esențială pentru 
săritorii cu schiurile : curajul fără de 
margini. „O singură dată — îmi spu
nea Recknagel — mi-a f6st cu adevă
rat frică. Era în anul 1956 pe tram- 

bulina de la Pla- 
nica din Iugoslavia, 
a cărei înălțime a- 
mețitoare m-a emo
ționat profund. Așa 
se explică de ce 

am ocupat atunci doar locul 21. Eram 
într-adevăr încă foarte tînăr și in
suficient de experimentat pentru ma
rile concursuri..."

Cîteva cuvinte despre cariera spor
tivă a lui Recknagel: la vîrsta de 
4 ani micul Helmut și-a pus pentru 
prima oară schiurile în picioare. In 
1949 el a cîștigat campionatul de schi 
al pionerilor, iar din 1952. fiind încă 
junior, este selecționat în echipa re
prezentativă a țării. Anul acesta 
Recknagel a primit o invitație per
sonală din partea federației de schi 
din S.U.A. pentru a participa la con
cursul preolimpic de la Squaw Valley.

Eminentul sportiv al R.D. Germane 
este un vajnic apărător al păcii, un 
luptător pentru unificarea Germaniei 
într-un stat liber, democrat și iubi
tor de pace. Anul trecut, cu prilejul 
unor campionate internaționale des
fășurate la Obersdorf (R.F. Germană), 
el a cucerit primul loc, dar a refuzat 
să primească medalia de aur deoarece 
în timpul înmînării plachetei și a 
trofeului organizatorii — în scop pro
vocator — au dispus să sc intoneze 

imnul imperialist 
„Deutschland iiber 
alles". înaltul simț 
patriotic l-a deter
minat pe el și pe 
ceilalți componenți 
ai echipei R. D. 
Germane să pără
sească imediat lo
cul unde se desfă
șura festivitatea de 
premiere.

In legătură cu . 
propunerea Guver
nului Sovietic pen
tru încheierea tra
tatului de pace cu 
Germania, Helmut 
Recknagel a decla
rat : „Salut din 
toată inima propu
nerea înțeleaptă a 
Uniunii Sovietice. 

Intr-adevăr. este 
timpul ca după 14 
ani cele două Ger
manii să fie unite 
într-un singur stat 

iubitor de pace. Unificarea Germaniei 
este o chestiune a germanilor înșiși 
și fiecare om cinstit dorește cu since
ritate unificarea Germaniei, crearea 
unui stat care să nu cunoască nici- 
cînd războiul".

Incursiune în domeniul... Cupelor
S-ar cuveni să începem cu fotbalul. In primul riad pentru că este spor

tul cel mai popular și In al doilea rînd pentru că el are mai multă experien
ță in materie. „Cupa Campionilor Europeni" se află doar la a patra sa ediție.

Dar, vom jace o derogare de la... regulă și vom da cuvîntul mai 
iutii handbalului in 7, nu ații pentru a nota aici vreo noutate în legătură cu 
Cupa sa europeană, cit pentru a sublinia o dată în plus deosebita satisfacție 
pe care ne-a adus-o excelenta performanță a echipei Dinamo București. În
vingînd renumita echipă Dukla Praga — cîștigătoarea primei ediții a Cupei 
Campionilor Europeni — Dinamo și-a asigurat participarea în semifinalele 
Cupei. Sperăm că dinamoviștii vor continua să ,,surprindă" cu astfel de rezul
tate cercurile sportive internaționale. Le-o dorim din tot sufletul.

Și acum, să ne întoarcem la fotbal. 
Dar n-o să zăbovim prea mult pentru 
că, deocamdată, în alură de programul 
sferturilor de finală (de care ați luat 
cunoștință intr-un număr trecut) alte 
noutăți nu sînt în „Cupa Campionilor 
Europeni". Ar li de arătat doar că ter
menul de disputare a sferturilor de fi
nală a lost prelungit pînă la 30 martie 
(ca să fie timp pentru eventualele re- 
jucări, în caz de egalitate la vreun meci 
sau două), iar cel al semifinalelor pînă 
la 5 mai. In rest este de semnalat viul 
interes cu care e așteptată partida 
Wiener S. K. — Real Madrid, care pe 
de o parte poate confirma clasa tine
rei echipe vieneze, revelația sezonului 
trecut, iar pe de altă parte să întă
rească impresia cercurilor fotbalistice 
internaționale că Real Madrid va avea 

’ anul acesta cea mai grea sarcină din 
istoria... „Cupei Campionilor Europeni".

w
Mai multe noutăți oferă în schimb, 

„Cupa Europei Centrale".
Probabil că vă mai amintiți de a- 

ceastă competiție inter-cluburi la care 
participau echipe din Ungaria, Ceho
slovacia, Austria, Iugoslavia, Italia și 
Elveția. întreruptă in ultimii doi ani 
din cauza federațiilor austriacă și ita

Campionatele europene de atletism 
de Ia Stockholm au dat cîștig de cau
ză într-adevăr, celor mai îr.drituiți as
piranți la titlurile de campioni în pro
bele de garduri și obstacole. Germa
nul Martin Lauer, sovieticul Iurii Li
tuev si polonezul Jerzi Chromik au 
fost favoriții indiscutabili ai probelor 
de 110 m g, 400 m g și 3.000 m ob
stacole și au și cîștigat fiecare de o 
manieră clară.

Martin Lauer (21 dg ani) a fost în 
ultimii trei ani cel mai bun specialist eu
ropean în proba de 110 m. g. In 
1958 el a alergat de cinci ori a- 
ceastă distanță în 13,7 sec, egalînd re
cordul Europei, pe care îl deținea.

Iurii Lituev (33 de ani) a reușit la 
Stockholm ceea ce de fapt trebuia să 
se întîmple încă de la Berna în 1954. 
Atunci excelentul atlet sovietic, deși 
era marele favorit al cursei de 400 mg, 
a fost nevoit să plece steagul în fața 
compatriotului său Anatolii lulin. Pa
tru ani s-a pregătit Iurii pentru cu
cerirea mult doritului titlu de campion 
european. Și la Stockholm a reușit!...

Lituev a început atletismul in 1948 
ca decatlonist. Din 1949 s-a specializat 
în cursa de 110 m g, pentru ca un an 
mai tîrziu să-și facă debutul la 400 
mg. De atunci a rămas credincios a- 
cestei probe în care a și obținut suc
cese importante. In ultimii ani evo
luția rezultatelor sale a fost: 51,2 sec 
(1952), 50,4 sec (1953), 50,8 sec
(1954), 51,3 sec (1955), 50,9 sec
(1956), 51,2 sec (1957) și 51,0 sec 
(1958).

Ca și Lituev, Chromik (27 de ani) 
a fost principalul favorit al cursei de 
3.000 m obstacole, la campionatele eu
ropene de la Berna, mai ales după ce 
în serii obținuse 8:56,0. Un accident 
stupid l-a împiedicat însă să-și apere 
șansele în finala probei. Tot așa și la 
Melbourne! In 1956 Chromik realizase 
cel mai bun rezultat mondial, dar in-

110 M. GARDURI

1.500 m 3.000 m 5.000 m 10.006 m 3.000 m ob.

:ij51 4:24,2 8:54,2 16:12,0 — 9:52,2
1952 4:08,2 8:52,2 15:07,0 — 9:19,0
1953 3:50,4 8:21,0 14:21,6 30:39,6 —
1954 3:49,2 8:08,8 14:14,6 — 8:56,0
1955 3:44,8 8:04,6 13:55,2 29:23,0 8:40>2
195G 3:47,8 7:56,4 3):5M 29:10,0 8:55,0
1957 3:53,2 — 13:59,4 30:04,2 —
1958 3:45,5 7:58,0 14.-27,4 29:33,8 8:32,0

14,4 (14,6) Eef Kamerbeck (Olanda)
14.4 (14,8) Alexej Klenin (U.R.S.S.)
14.4 (14,4) luri) Petrov (U.R.S.S.)
14.4 (11,5) Milad Petrusicl (Iugoslavia)
14,4 14,6) Imre Retezar (Ungaria)
14,4 (14,1) Bert Steines (R.F.G.)
14,4 (14,7) Ivan Veselski (Cehoslovacia)
14,4 (TI,7) Victor Matthews IM. Britanie)

Recordul lumii: 13,4 sec 3. W. Da vis 
(S.U.A.) Bakersfield 22,6.1956;

Recordul Europei: 13,7 s*c Martin
Lauer (R.F.G.) KBln 31.7.1957.

4
13,7 (13,7) Martin Lauer (R-F.G.)
1.4.8 ( l:,9) Analolii Mihailov (U.R.S.S.)
13.8 (14,2) Stanko Lorger (Iugoslavia)
13.9 (14,3) Giinther Brand (R.F.G.)
14.1 (14.4) Valentin Polozov (U.R.S.S.)
14.2 (14,4) Tor Olsen (Norvegia)
14.3 (11,3) Peter Hildreth (M. Britanie)
14,3 (14,8) Georgios Marsellos (Grecia)
14,3 (14,4) Giorgio Mazza (Italia)
14.3 (.14,7) Valentin Clstiakov (U.R.S.S.)
14.4 (14,4) Dorofel Blinov (U.R.S.S.)
.11,4 (14,4) Nikolai Berezutschi (U.R.S.S.)
14,4 (14,7) Georgi Kahurov (Bulgaria)

liană, care au anunțat că nu mai par
ticipă o anumită perioadă de timp, a- 
ceastă competiție a fost înlocuită anul 
trecut prin „Cupa Dunării".

Anul acesta însă, „Cupa Europei 
Centrale" se va relua. Așa a hotărit 
recent comisia de organizare întrunită 
la Viena. Delegația italiană și aus
triacă au anunțat că echipele lor de 
club vor lua parte la ediția 1959. Co
misia a stabilit ca jocurile să înceapă 
la 1 iulie și să se termine pînă la 30 
septembrie. La această ediție vor par
ticipa 8 echipe și anume: trei țări cu 
cite două și două țări cu cite una (par
ticipă echipe din Austria, Ungaria, Ita
lia, Cehoslovacia și Iugoslavia}. Care 
vor fi țările care vor da cite două e- 
chipe și care cite una, aceasta — ca 
și programul jocurilor, de altfel — se 
va stabili la ședința din 21 martie de 
la Roma, a comitetului Cupei Europei 
Centrale. Deocamdată s-a hotărit ca 
echipele participante să fie desemnate 
dintre primele cinci clasate în cam
pionatul respectiv sau dintre primele 
patru clasate și cîștigătoarea Cupei (a- 
colo unde se dispută o Cupă națio
nală).

Cu alte cuvinte, anul acesta nu se 
mai organizează „Cupa Dunării"/ ' 

toxieîndu-se în drum spre Australia, 
n-a mai luat startul la J.O. In schimb, 
1958 a însemnat un sezon foarte bun 
pentru atletul polonez: a redevenit re-

1URII LIT UI EV
cordman mondial al probei de 3.000 m 
obstacole și a cîșiigat titlul de campion 
al Europei.

Evoluția rezultatelor sale sportive a 
fost următoarea:

Media rezultatelor primilor 10 atleți 
europeni:

1956 8:42,54
1957 8:46,78
1958 8:38,46

*) rezultat Înregistrat într-o cursă de 
44o y

ROMEO VILARA

1956 1957 1958

13,7 sec 0 1 1
13,8 sec 0 O 2
13.9 sec 1 1 1
91,0 sec 1 0 0
14,1 sec 1 1 1
14,2 sec 3 5 1
14,3 sec 3 3 4
14.4 sec 8 10 19

17 21 21

Să trecem acum la baschet. Aici a- 
vem două competiții similare: la bă
ieți și fete.

La băieți, Cupa este în curs de des
fășurare. Primul tur s-a disputat în în
tregime și nouă ne-a dat satisfacția ca
lificării echipei C.C.A. în etapa optimi
lor de finală, în datina formației H.S.G. 
Wissenschaft Humboldt Universităt 
Berlin, in optimi, cum se știe, C.C.A. 
se va întîlni cu Honved, la 7 februa
rie la Budapesta și la 28 februarie la 
București. Celelalte întîlniri sînt urmă
toarele :
Etoile Charleville — Real Madrid 
la 4 februarie (turul).

S. K. Beograd — A. E. K. Atena 
la 15 februarie (returul; în primul 
meci: 84—76 pentru iugoslavi).

Akademik Sofia — Macabi Tel Aviv 
la 16 și 19 februarie (tur-retur, am
bele la Sofia).

Real Madrid — Etoile Charleville 
la 18 februarie (retur).

Spartak Brno — Legja Poznan 
la 22 februarie (retur ; în primul joc : 
87—63 pentru Legja).

S. C. Gezhira Cairo — Simmenthal 
Milan la 11 martie (returul ; în primul 
joc: 72—47 pentru Simmenthal).

O echipă s-a calificat pentru sferturi 
de finală: formația belgiană Antwer
pen, care a dispus cu 63—60 și 113—61 
de echipa T. P. Kotka.

La 25 februarie se va întruni comi
sia de organizare a Cupei pentru a 
stabili jocurile din etapa sferturilor de 
finală.

★
încheiem incursiunea noastră cu un 

popas în baschetul european feminin. 
„Cupa Campionilor Europeni", în care

Media rezultatelor celor mai bani 1» 
atlepi europeni:

1956 TI,19 sec
1957 14,13 sec
1958 14,07 sec

400 M. GARDURI

Recordul lumii: 49,5 sec Glen Davls 
(S.U.A.) Los Angeles 29.6.1956; In curs 
de omologare: «9,2 sec Glen Davis 
(S.U.A.) Budapesta 6.8.1958.

Recordul Europei: 50,4 s»c Iurii Li
tuev (U.R.S.S.) Budapesta 20.9.1953.

50,9 (51,5) Helmut Janz (R.F.G.) 
ST,o (51,2) Iurii Lituev (U-R.S.S.) 
si,o (52,1) Per-Ove Trollsas (suedia)
51.2 (51,5) Martin Lauer (R.F.G.)
51.3 (51,7) Anatolii lulin (U.R.S.S.)
51,3*  (53,6) Christopher Goudge (M. Brtt.)
51.6 (54,0) Heinz Dittner (R.D.G.)
51.7 (53,2) Moreno Martini (Italia)
51,7 ( — ) Viaceslav Bogatov (U.R.S.S.)
51.7 (53,8) Sven-Oswaid Mlldh (Finlanda)
51.8 (54,0) Arnolld M,ațulevici (U.R.S.S.)
51,8 (51,1) Igor Ilin (U.R.S.S.)
51.8 (51,8) Bruno Galiker (Elveția)
51.9 (51,7) Janusz Kotlinski (Polonia)
51,9 (53,3) Germano Gimell) (Italia)
52.1 (52,0) Pavel Sedov (U.R.S.S.) 
52/4*  (52,0) John Metcalf (M Britanie)
52.2 (52,7) Iiie Sevei (R.p. Ilomină)

Media rezultatelor celor mai buni 10 
atleți europeni:

52,2 (53,9) Jan Gulbrandsen

1956

(Norvegia)

1957 1958

sub 51,0 sec 2 0 1
51,0—51,5 sec 2 5 5
51,6—52.0 sec 8 9 9
52,1—52,2 sec 3 1 4

15 15 19

T156 51,42 sec
1957 51.49 sec
1958 51,34 sec

3.000 M. OBSTACOLE

Recordul lumii și al Europei: 8:35,6
Sandor Rozsnyoi Budapesta 16.9.1956; In 
curs de omologare; 8:32.0 JeTzi Chromik 
(Polonia) varșovia 2.8.1958.

8:32,0 ( — )Jerzi Chromik (Polonia) 
8:33,6 ( 8:48,59dzislaw Krzyszkowiak 

(Polonia)
8:35,6 (8:40,4) Semen Rjscin (U.r-S.S ) 
8:37,4 (8:53,2) Hans Hiineke (R.F.G.)’ 
8:37,6 (9:07,6) Herman Buh) (R.D.G.) 
8:40,6 (8:48,0) Serghel Ponomarev

(U.R.S.S.)
8:40,8 (8:45,8) Gyuta Varga (Ungaria;
8:42,2 (8:50,2) Viastimii Brllca (Cehoslova

cia)
8:42,4 (8:48,8) Vladimir Evdokimov 

(U.R.S.S.)
8:42.4 (8:53,4) Gerhart Hecker (Ungaria) 
8:43,2 (8:50,4- Vasili Vlasenko (U.RS.S.) 
8:45.2 9:07,2) Laszlo Jeszenski (Ungaria) 
8:45,4 (8:56,6) Friedrich Janke (R.D.G.) 
8:48,0 (9:07,6) Fred Boring (R.D.G.) 
8:48,0 (9:24,8) Laszlo Wittine (Ungaria) 
8:48,4 (8:44.4) Ernst Larsen (Norvegia) 
8:49.0 (8:54,8) Ghenadli Repin (U R.S.S. 
8:49,6 (9:12,2) Grigorii Taran (U.R.S.S.) 
f,:Mi,0 ( — ) Olavi Rinteenpaa (Finlanda) 
8:50,0 (8:52,4) Lars Heiander (Suedia) 
8:50,0 (9:05,2) Viktor Piliukov (U.R-S.S.)

europene
este reprezentată și țara noastră prin 
Constructorul București, își va începe 
curînd desfășurarea primei sale ediții 
cu participarea a 9 țări (a 10-a, Un
garia, deși înscrisă, a anunțat că ' nu 
poate participa la prima ediție). Pen
tru a se asigura un număr cu soț în 
sferturi de finală, două echipe din cele 
9 au fost desemnate să susțină un joc 
de calificare : A. S. Montferrand (Fran
ța) — Heidelberg Ttirnverein (R.F.G.)j 
Turul va avea loc la 8 februarie la 
Heidelberg, iar returul la 22 februarie 
la Clermont Ferrand. Sferturile de fi
nală, care trebuie disputate . pînă la 
22 martie, vor opune pe: campioana 
U.R.S.S. și A.Z.S. Varșovia, Wissen
schaft (R.D.G.) și Steaua roșie Bel
grad, învingătoarea din meciul Mont
ferrand — Heidelberg și Spartak Sokolo- 
vo Praga, Constructorul București — 
Slavia Sofia. Cum se știe, jocurile repre
zentantei noastre vor avea loc la 22 
februarie la București și 15 martie la 
Sofia. Arbitrii : un turc și un iugoslav. 
De altfel, este interesant de subliniat 
că federația internațională a alcătuit 
pentru această Clipă lin tot de 110 ar
bitri din 22 țări și — fapt și mai in
teresant — pentru prima dată a apelat 
și la trei arbitri femei.

W
Sperăm că în viitoarea noastră in

cursiune în domeniul Cupelor europene 
să cuprindem și competiția',! echipelor 

. eampioane de volei, competiție care în 
' principiu este hotărîtă. dar urmează să 

fie aprobată — definitiv — de con
gresul federației internaționale.

 '■!
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După campionatul mondial de baschet
•̂ ' ►

„Hocus-pocus“, sau un nou model de clasament ^
Reorganizarea Oficiului National de Turism

„Carpați”
Campionatul mondial de baschet 

masculin care s-a desfășurat la San
tiago de Chile a stîrnit interesul iu
bitorilor sportului de pe întreg pă- 
mîntul. Aceasta nu numai pentru că 
era vorba de un campionat mondial, 
ci pentru că în cadrul lui avea să 
evolueze o reprezentativă sovietică. Și, 
fapt știuf, participarea sportivilor so
vietici face să crească valoarea unei 
competiții, interesul stîrnit de aceasta.

In acest an, campionatul de baschet 
avea să lie dominat, de la început 
pînă la sfîrșit, de sportivii soviet* *».  
Marșul triumfal al sportivilor _ sovie
tici către supremația mondială avea 
să se afirme încă o dată, și în acest 
sport de origină pur americană. Ca de 
obicei, s-au făcut pronosticuri și nu
mai cei care nu cunosc sau nu vor 
să recunoască valoarea sportului so
vietic din zilele noastre mai dădeau 
cîștig de cauză celor care, ani de-a 
rîndul. cîștigau detașat competiția, 
respectiv baschetbaliștilor din S.U.A.

• Echipa reprezentativă de hochei 
pe gheață a R.D. Germane care se 
pregătește pentru campionatul mondial 
este antrenată de cehoslovacii Jiri 
Anton și Boiizek. Lotul echipei repre
zentative a R.D. Germane este alcă
tuit pe scheletul echipei campioane 
Dvnamo Weisswaser.
• După cum am anunțat la Brema 

a avut loc un concurs internațional 
de natație la eare s-au înregistrat re
zultate bune.

Iată rezultatele complete: 100 m 
spate femei: Dobber (Olanda) 1: 12,3:
2. D. Niijs (O) 1 : 13,4; 3. Schmidt 
(R.F.G.) 1: 15,7; 4x100 m mixt
bărbați: 1. R.P. Ungară 4:22,3 (Ma
gyar 1 : 08,4 — spate, Kunsagi 
1 : 15,l-bras, Muller 1 : 02,9-fluture 
și Dobay 55,9-liber) ; 2. R.F.G. 4:22,3. 
400 m femei: 1. Koster (O) 4:57,0;
2. Kok (O) 4:58,1; 3. Schimmel (O) 
4:58,2; 4. D. Niijs (O) 5:01,6; 
5. Brunner (R.F.G.) 5: 16,0; 200 m

îmi amintesc de o discuție pe care 
antrenorul nostru — C. Herold — și 
Folbert o aveau într-o seară cu un 
ziarist francez la Mulhouse. întrebați 
despre perspectivele echipei U.R.S.S. 
(cu care ne întîlnisem nu de. mult la 
Moscova) sportivii noștri îi dădeau 
mai mult ca sigur câștigătorii mondia
lelor și completau că, cel puțin în 
Europa, sovieticii nu au rivali. Zia
ristul francez a înălțat mai întîi, 
surprins, din sprîncene, apoi a prins 
a zîmbi îngăduitor. Nu credea.

Iată că, fără să fie profeți, oamenii 
noștri aveau dreptate. Deși într-o se
rie grea, trebuind să înfrunte în jocuri 
epuizante Mexicul, Brazilia și Canada, 
echipa U.R.S.S. se califica în turneul 
final. Ce a urmat, se știe. Din vic
torie in victorie, reprezentativa sovie
tică a terminat neînvinsă turneul 
final. Să recai ulăm rezultatele (ci
frele sînt deosebit de convingătoare) : 
cu Brazilia 66:63 ; cu Bulgaria 78:58 ; 
cu S.U.A. 62:37 ; cu Porto Rico (care 
a făcut multe zile fripte majorității 
particioanților) 84:55 și, în sfîrșit, cu 
Chile 72:49

lată de ce, chiar înainte_ de con
sumarea ultimelor jocuri, nimeni _ nu 
se mai îndoia — de această dată — 
de victoria categorică a reprezenta
tivei U.R.S.S.

Dar și cu acest prilej, o mașina- 
țiune vine să întunece normala des
fășurare a acestei importante compe
tiții. lucind după cum îi cîntă cercu
rile imperialiste din S.U.A., F.I.B.A. 
a admis în campionatul mondial așa-, 
zisa reprezentativă a clicii ciankaișiste 
din Taivan. urîtă de marele popor da

yîzi începe Urneai internațional de
(Urmare din pag. 1)

va împiedica pe hocheiștii din Bra
tislava să demonstreze la București 
clasa ridicată atinsă de acest sport 
în țara lor. De altfel, dată fiind va
loarea cunoscută a acestei formații, e- 
chipa Slovan Bratislava este favorita 
turneului care începe astăzi

In acest turneu, Slovan BraVslava 
va folos) următorul lot de jucători: 
Jendek (a apărat poarta echinei R. 
Cehoslovace la J.O. din 1956) și 
Lukacsovici (portari) — Csapla (in
ternațional B). Homolka Olosa, Ma- 
lec. Dr. Janczuska (fundași) — Sta
na, Gabris, Valah, Zaboinik, Dolezal, 
Kordiak, Mihalec, Skoda, Mikl, Agh 
(înaintași).

Cu cîteva zile în urmă, dorind să 
aflăm cu precizie unde se află Janow 
localitate de reședință a echipei 
G.K.S. Naprzod, vă mărturisim că 
după lungi investigații ne-a fost totuși 
imposibil s-o găsim. „Misterul" l-am 
dezlegat numai-în urma unei convor
biri telefonice cu Varșovia: Janow 
este de fapt o suburbie a marelui cen
tru industrial Katowice. Echipa G.K.S. 
Janow este alcătuită din muncitori 
mineri și activează în liga B a cam
pionatului polonez, ocupînd pentru 
moment locul al doilea în clasament. 
Antrenorul echipei Kazimierz Sochad- 
zki ne-a prezentat lotul echipei: Po- 
chaba, Mazepa (portari) — Michal
ski, Bujar, R. Siedlaczek, Poles, lantj 
(fundași) — H. Siedlaczek, A. Wro
bel, Stefanski, K. Gucki, I. Gucki, 
Zurozmski, Ruranski, E. Wrobel, Ga- 
wliczek, Simigielski (înaintași).

Cu același tren cu care au venit 
hocheiștii polonezi, au sosit și jucăto
rii echipei Budapestei. Cîteva clipe 
după sosirea trenului am avut prile
jul să stăm de vorbă cu Laszlo Cer
va, antrenorul federal al R.P. Ungare, 
care însoțește delegația sportivilor 
maghiari ia București. El ne-a decla
rat următoarele: „In acest an selecțio
nata R.P Ungare nu a susținut încă 
nici o thtllnire internațională oficiali, 

nez și de întreaga omenire progre
sistă. Provocarea grosolană „mede în 
S.U.A." a întâmpinat opoziția hotărîtă, 
justă, a sportivilor sovietici și bul
gari, care au refuzat — cum era și 
firesc — să joace cu o reprezentativă 
care, în fond, nu reprezenta pe nimeni. 
Cei din F.I.B.A. au sărit ca fripți. Se 
ducea pe „apa sîmbetei" un machia- 
varlîc — ce-i drept, cusut cu ață albă
— dar pentru care se depuseseră nu 
puține eforturi și se cheltuiseră nu 
puțini dolari. Ședințe peste ședințe, 
tunete și fulgere, amenințări... Și to
tuși. sportivii sovietici și bulgari nu 
s-au clintit.

De teamă să nu piardă încasările 
de la meciurile susținute de sovietici 
(nu trebuia să fim la Santiago să ne 
putem da seama cît public venea la 
asemenea meciuri). F.I.B.A. a clocit 
intr-ascuns hotărîrea scandaloasă și 
nedreaptă pe care avea s-o' publice 
în ziua terminării campionatului. Fu 
rioși că sportivii sovietici și-au dove
dit supremația și în baschet, cîștigînd 
această ediție a campionatului mon
dial, domnii din F.I.B.A. apelează la 
un nedibaci „hocus-pocus" și, după 
cum scriu înseși ziarele și agențiile 
de presă americane, iau „o hotărîre 
care de fapt reduce la zero rezulta
tele campionatului masculin de bas
chet de la Santiago de Chile". Și 
astfel, printr-o scamatorie pe care n-ar 
invidia-o nici cel mai stîngaci presti
digitator de bîlci, federația anulează 
toate punctele cucerite de echipa 
U.R.S.S. și astfel, cîștigătoarea de fapt 
și de drept, care a terminat neînvinsă 
campionatul, este trecută la urma 
clasamentului, cu... 0 puncte 1 Spre 
stupefacția generală, campioană este 
declarată echipa braziliană, învinsă 
de sovietici și în serii și în finale, 
echipa S.U.A. „mulțumindu-se“ cu... 
locul 21 F.I.B.A. și-a frecat mîinile. 
„Operația" reușise I Reușise... în ca
petele înfierbîntate, lipsite de rațiune, 
ale celor ce luaseră o asemenea ho 
tărîre fără precedent în istoria spor
tului. „Succesul" n-a fost altceva de- 
cît un eșec total, și sportiv și politic. 
Referindu-se la hotărîrea federației, 
comentatorul agenției „France Presse" 
spunea : „Sîmbătă seara la Santiago 
campionatele mondiale de baschet s-ati 
terminat cu doi învingători: U.R.S.S.
— învingătorul moral. Brazilia, cîști- 
gător oficial. învinsă de echipa Uni
unii Sovietice în eliminatorii și în 
turneul final, echipa Braziliei se cla
sează prima cu 12 puncte, înaintea 
S.U.A. care are 11 puncte. în timp 
ce U.R.S.S., neînvinsă, ocupă locul 7 
cu zero puncte. Acest clasament lipsit 
de sens este urmare a hotărîrij luate 

ci doar un singur meci de antrena
ment cu echipa Einheit Berlin. In a- 
cest joc victoria ne-a revenit cu sco
rul de 7—1. Ne pregătim foarte serios 
pentru campionatele mondiale, iar 
turneul internațional de la București 
constituie un foarte bun prilej de ve
rificare pentru tînăra noastră forma
ție''.

Antrenorul Bela Harap ne-a comu
nicat apoi lotul care a făcut deplasa
rea la București: Pozsonyi, Kneuscl 
(portari) —- Martinuzzi, Patocs, Ba
ban, Routny, Raffa (fundași) — Zima, 
Zsitva, Bankuti, Kertesz, Simon, Ba
logh, Grimm, Toth.
ACCESUL PUBLICULUI LA PATI

NOARUL „23 AUGUST"
La turneul internațional de hochei 

pe gheață au acces următoarele car-

• In Palatul Sporturilor din Lenin
grad s-a desfășurat întîlnirea interna
țională prietenească de box dintre e- 
chipele R.S.F.S.R. și R. Cehoslovace. 
Boierii sovietici au repurtat victoria cu 
scorul de 9—1. In cel mai spectacu
los meci al reuniunii, Safronov 
(R.S.F.S.R.) a dispus prin k.o. în re
priza a IlI-a de fostul campion olim
pic Jan Zachara (R. Cehoslovacă).

• Echipa feminină de baschet a 
R. Cehoslovace a învins cu scorul de 
96—45 (47—20) echipa Belgiei. Jocul 
a fost condus de arbitrii Artnășescu 
(R.P.R.) și Mirkwicza (Austria).
• Cel de al 55-lea campionat euro

pean de patinaj viteză desfășurat ia 
Goteborg (Suedia) s-a terminat cu 
victoria norvegianului K. Johannen- 
sen, care a totalizat 189,805 puncte. 
Pe locurile următoare s-au clasat Jar- 
vinen (Finlanda), Salenen (Finlanda), 
Merkulov (U.R.S.S.) etc.

® La Davos (Elveția) se desfășoară 
campionatele europene de patinaj ar
tistic. Proba de dublu a fost cîștigată

de federația internațională de a anula;; . all“ regimu.ui democrat-popular 
toate punctele cîstigate de U.R.S.S.-“actlvltatea tiinst'că interna și inter- 
și R. P. Bulgaria. Baschetbaiiștii so-" n.atj°nală din țara noastră, condusă 
vietici care au Zdrobit pe americani-■?• îndrumată de partid și guvern, a 
cu 62—37, sînt învingătorii morali ai; înregistrat succese pe linia antrenării

Ț maselor de oameni ai muncii în prac- 
New-York" t'carea turismului și intensificării 

schimbului de turiști cu străinătatea. 
,AÎf Practicarea cu regularitate a turis- 

^jniilui contribuie la întărirea sănătă- 
ochii oamenilor ne--►ții oamenilor muncii. Prin cunoașterea 

frumuseților patriei, a monumentelor 
unui-■ storice din trecutul glorios de luptă 

____i”al poporului nostru, a realizărilor re- 
a F.I.B.A. s-a întors cu o putere de. .gimului democrat-popular, masele de 
trăsnet asupra semnatarilor ei. După;;oameni ai muncii sîr.t educate în 
cum declara antrenorul francez Ro“ spiritul dragostei nețărmurite față de 
' ' " ’ .sovieticii erau virtuali-“patrie.

1’,i u..„- -*•**«"  pe plan extern, turismul este che-
;;mat să contribuie la întărirea priete- 

<.c-,™..v...-”niei între popoarele care construiesc 
tului întocmit în mod samavolnic de-“S0Ciaijsrnu]r ușurînd schimbul de ex- 
F.I.B.A., vechiul sistem de alcătuire; ;perientă și contribuind la educarea 
a clasamentelor s-a dovedit „i'”“" 1„ o i.ltoi L.to.
priu la Santiago. Cîștigătorul nu mai;;iuj proletar. In relațiile cu celelalte 
figurează pe primul loc, ci... pe u.l-..țări, turismul contribuie la transpu-

competiției".
Corespondentul ziarului 

Times", comentînd aceeași hotărîre, 
consemna la sfîrșitul competiției : 
treilea campionat mondial de baschet 
s-a terminat în 
părtinitori cu victoria comuniștilor".

Astfel, înscriind traiectoria 
bumerang, hotărîrea lipsită de temei 

bert Busnel, „s
campioni mondiali, după victoria obți
nută asupra americanilor".

Judecind după înfățișarea clasamen-

F.I.B.A.. vechiul sistem de alcătuire; ;periență și contribuind la educarea 
a clasamentelor s-a dovedit , „impro-.-maselor în spiritul internațional smu-

timul I +
Oricum este prezentat acest clasa-;'

ment, el rămîne — din punct de ve-<- 
dere moral, al respectam dreptății - ,tn frtin(e cu Uniunea Sovietică.
o simplă maculatură.

In fața iubitorilor sportului din în
treaga lume, adevărații și categoricii 
cîștigători ai campionatului mondial 
de baschet, sînt sportivii sovietici, care;;de strîngere a relațiilor de prietenie 
aduc în patrie, în dar Congresului al..Și un factor activ în popularizarea 
XXI-lea al P.C.U.S. din aceste zile,f realizărilor regimului democrat popu- 
un prețios și binemeritat prestigiu în 
arena sportivă mondială.

Scamatoriile și mașinațiunile de cu
lise ale celor care nu privesc cu ochi-^mai prin bogăția de atracții turistice 
buni mersul înainte al societății ome- ........
nești nu pot stăvili ascensiunea ma-Imîne c; și prin dorința de 
jestuoasă a sportului sovietic către;;, ’ 
culmile cele mai înalte ale gloriei"tere a 
sportive mondiale. ț-din țara noastră.

MIRCEA COSTEA

A ÎNCEPUT A VI-a EDIȚIE
A „TURULUI EGIPTULUI”

Cairo 2 — Astăzi dimineață s-a 
dat din străvechiul oraș Luxor star
tul în cea de a VI-a ediție a „Turului 
Egiptului", competiție ciclistă inter
națională de lung kilometraj organi
zată de federația națională de specia
litate și de ziarul „Al Ahram" care se 
desfășoară în cinstea Conferinței ti
neretului țărilor afro-asiatice. Cu 
mult înainte de ora startului o mare

hochei pe gheață
nete: roșii și albastre în piele; albas
tre în dermatin cu ștampila „hochei" 
ale membrilor Biroului F.R.H.P.; al
bastre în dermatin fără ștampila vreu
nei discipline sportive; gris în der
matin ale maeștrilor sportului la 
hochei și patinaj; gris în dermatin cu 
ștampila „hochei" ale membrilor Co
legiilor și comisiilor din F.R.H.P.; ver
zi de ziariști (cele nenominale înso
țite de o delegație specială). Toate 
carnetele trebuie să aibă viza U.C.F.S. 
pe anul 1959.

Biletele pentru public se pun în vîn- 
zare începînd de astăzi la: Agenția 
Pronosport cal. Victoriei 9, chioșcul 
special din str. Ion Vidu și la casele 
patinoarului „23 August" din bdul. 
Muncii.

SCURT
de cuplul german Marika Killius-Hans 
Baumler. Pe locul doi s-au clasat pa
tinatorii sovietici Nina și Stanislav 
Zuk. La proba individuală masculină, 
după 4 exerciții impuse conduce de
ținătorul titlului, cehoslovacul Karel 
Divin, urmat de francezul Gilletti.

• La campionatele de patinaj artistic 
ale S.U.A. campionii de anul trecut 
David Jenkins și Karole Heiss și-au 
păstrat titlurile.

« In cadrul unei reuniuni atletice 
în sală desfășurată la New York, atle
tul de culoare John Thomas a obținut 
performanța de 2,14 m la săritura în 
înălțime.

® Alergătorii australieni Wilson, 
Thomas, Lincoln și Elliot au obținut 
performanța de 16133,8 în ștafeta de 
4x1 milă, ceea ce întrece cu aproape 7 
secunde recordul mondial oficial deți
nut de echipa Marii Britanii. Cel mai 
bun timp al ștafetei l-a stabilit record
manul mondial Herb Elliot cu 4:03,4. 

activitatea turist’că internă și inter- 

nici între popoarele care construiesc 

nerea în viață a politicii de colabo
rare și coexistență pașnică dusă cu 
fermitate de țările lagărului socialist

Turismul internațional s-a dovedit 
a fi un bun mesager al ideii de cola
borare între popoare, un mijloc eficace 

și un factor activ în popularizarea

"Iar. Creșterea continuă a numărului 
-■de turiști dornici să cunoască reali- 
” zările țării noastre se explică nu nu-

caracteristi.'ă Republicii Populare Ro- 
cunoaș- 
munciirealizărilor oamenilor

Ținînd seama de condițiile actuale

mulțime de spectatori a împînzit 
străzile cei trale așteptîndu-i pe aler
gători. Spre ora 9 și-au făcut apariția 
cicliștii participanți la cursă. Printre 
rutieri se aflau reprezentanți ai Uniu
nii Sovietice, R.D. Germaine, R.P. 
Romîne, R.P. Bulgaria, Republica 
Arabă Unită, Irak ș.a. Soarele scălda 
în razele sale puternice orașul pa
voazat sărbătorește cu steagurile na
țiunilor participante. Cicliștii s-au a- 
liniat la start pentru a participa la 
solenm'tatea de deschidere a între
cerii. Generalul Ismail Ibrahim, repre
zentantul președintelui Nasser a salu
tat prezența cicliștilor străini în „Tu
rul Egiptului" și apoi a dat startul. 
Caravana multicoloră s-a pus în 
mișcare. C’cliștii porneau să străbată 
prima etapă: Luxor—Souhag (221 km). 

PETROSIAN ÎNVINGĂTOR
A CAMPIONATULUI

In cea de a 14-a rundă a finalei 
campionatului de șah al U.R.S.S. nu
mai trei partide s-au terminat, înaintea 
timpului de control. Petrosian a ob
ținut o nouă victorie, învingîndu-1 pe 
Vasiukov. De asemenea, Taimanov a 
cîștigat la Krogius. Keres și Spasski 
au remizat în 30 mutări.

ale construirii socialismului în Re
publica Populară Romînă și în lumina 
sarcinilor Plenarei C.C. al P.M.R. 
din noiembrie 1958 cu privire la ri
dicarea continuă a nivelului de trai 
material și cultural al celor ce mun
cesc, Consiliul de Miniștri a stabilit 
printr-o hotărîre un șir de măsuri 
care să ducă la o dezvoltare și mai 
puternică a turismului intern și inter
național din țara noastră prin crearea 
unei baze materiale cît mai dezvoltate 
și prin asigurarea unei coordonări și 
îndrumări unitare a întregii activi
tăți turistice.

Aplicarea acestor măsuri va duce 
la o mai bună și mai complexă va
lorificare a bazei turistice existente, 
la punerea în valoare a noi zone și 
obiective turistice, desfiir.țîndu-se pa
ralelismul existent în ceea ce pri
vește administrarea și gospodărirea 
bazelor turistice.

In cadrul acestor măsuri, Oficiul 
Național de Turism „Carpați" își ex
tinde activitatea preluînd întreaga 
bază materială a turismului și capătă 
totodată sarcina organizării de ac
țiuni turistice interne. Ir.- noua formă, 
Oficiul Național de Turism „Carpați", 
ieșind din cadrul Ministerului Comer
țului și trecînd pe lîngă Uniunea de 
Cultură Fizică și Sport, va avea sar
cina asigurării celor mai bune condi
ții materiale de practicare a turis
mului intern și internațional.

Oficiul Național de Turism „Car
pați" va întreprinde acțiuni largi de 
popularizare a frumuseț lor patriei 
noastre și a real'zărilor oamenilor 
muncii prin diferite mijloace de pro
pagandă din țară și străinătate siva 
organiza vizitarea principalelor o- 
biective turistice, istorice, oul»' ale 
din Republica Populară Roniîi și 
de peste hotare. (Agerpres)

Chiar din plecare ritmul cursei este 
foarte viu. Deși etapa este foarte 
lungă, alergătorii fac de la început 
tentative de evadare. Plutonul este 
condus de cicliștii romîni, germară 
și sovietici.

întrecerea disputată pe șoseaua ni
sipoasă de-a lungul Nilului, a fost 
deosebit de grea și s-a terminat cu 
victoria ciclistului german Reinhardt 
Pluskat, cronometrai cu timpul de 
6 h 53’ 25". Pe locul doi s-a clasat 
Iuri Petrov din echipa Uniunii Sovie
tice.

Pe echipe primul loc a fost o'-mat 
de R.D. Germană urmată de U.l 3., 
R.P. Bulgaria, R.P. Romînă și Grecia.

Astăzi se desfășoară etapa a doua 
Souhag—Assiut.

ȘI IN RUNDA A 14-a 
UNIONAL DE ȘAH
După 14 runde și înaintea disputării 

partidelor întrerupte, în fruntea clasa
mentului se află marele maestru Tigran 
Petrosian cull puncte (și 2 partide în 
suspensie). Taimanov are și el 9 
puncte, dar din 14 partide.

(Agerpres)

bras femei: 1. Urselman (R.F.G.) 
2:45,9; 2. Kroon (O) 2:54,2; 100 m 
liber femei: 1. Gastelaars (O) 1:Q3>7; 
2. Van den Velzen (O) 1: 05,1; 100 m 
bras femei: 1. Urselman 1:18,7; 
2. Kroon 1 : 23,7 ; 100 m fluture femei:
1. Voorbij (O) 1: 11,7; 2. Lagerberg
(O) 1:13,4; 3. Schimmel (O) 1:15,4*  
100 m spate bărbați: 1. Christooh 
(Fr) 1:02,5; 2. Muller (R.P.U.)
1:05,3; 3. Elza (Italia) 1:05,5;
4. Magyar 1 : 07,4 ; 400 m liber băr
bați: 1. Larsson (Dan.) 4:46,6;
2. Katona (R.P.U.) 4:52,2; 3. Wicht 
(R.F.G.) 5:01,7; 100 m bras bărbați:
1. Lazzari (It.) 1:11,6; 2. Sander
(R.F.G.) 1:12,5; 3. Trâger (R.F.G.) 
1:12,6; 4. Kunsagi (R.P.U.) 1:14,7; 
200 m fluture bărbați: 1. Pazdirek 
(R. Ceh.) 2:22,0; 100 m liber băr
bați: 1. Bauman (R.F.G.) 56,0;
2. Dobay (R.P.U.) 56,5; 3. Voros
(R.P.U.) 58,0; 200 m bras bărbați: 
1. Trâger (R.F.G.) 2:36,8; 2. La
zzari (It.) 2:37,0; 100 m fluture 
bărbați: 1. Pazdirek (R. Ceh.)'
1 : 02,2 ; 2. Miiller (R.P.U.) 1 : 03,4.


