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deosebit în activitatea 
construcției noastre so- 
lupta pentru pace si

Mereu înainte, pe drumul 
construirii comunismului!

Marșul victorios al comunismu
lui se desfășoară în toaită amploa
rea lui! Acest lucru îl spune ma
rele avînt, spiritul eroic, hotărî- 
rea ce animă minunata clasă mun
citoare sovietică și toți oamenii 
sovietici în îndeplinirea cu cinste 
a sarcinilor planului septenal. 11 
spun realizările uriașe dobîndiite 
de Marea Uniune Sovietică — în 
toate domeniile de activitate — 
care constituiesc un rezultat fi
resc al muncii organizatorice gi
gantice a partidului, al rolului său 
conducător, al politicii sale leni
niste. II spune de asemenea, ra
portul de forțe care s-a schimbat 
in momentul de față în favoarea 
lagărului socialismului.

Succesele partidului și poporu
lui sovietic sînt cu adevărat uria
șe. Marele Partid Comunist al U- 
niunii Sovietice — în pofida mul
tor greutăți — aplicînd creator 
marxism-leninistnul în practica 
construcției comunismului, luînd o 
serie de măsuri importante, a ob
ținut succese remarcabile care au 
nu numai o însemnătate politică 
și economică, ci și o mare însem
nătate teoretică. Astfel, deosebite 
succese s-au obținut în problemele 
reorganizării conducerii industriei 
și comerțului, în dezvoltarea cu a- 
devărat revoluționară a celorlalte 
ramuri ale economiei naționale.

Rolul creator și organizator 
al P.C.U.S. s-a manifestat, de a- 
semenea, cu tărie și în ceea ce 
privește soluționarea cu succes a 
sarcinilor realizării unui avînt ra
pid al agriculturii. El se reliefea
ză însă și mai puternic în planul 
septenal, programul construcției 
desfășurate a comunismului. Acest 
plan grandios de muncă reprezintă 
cheia de boltă în făurirea urnii 
nivel înalt de satisfacere a cerin
țelor materiale și spirituale ale po
porului sovietic și în același timp 
un imbold 
practică a 
cialiste, în 
progres.

Așa cum spunea tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej în cuvîntarea sa la 
Congres planul septenal al 
Uniunii Sovietice, ale cărui cifre 
întruchipează amploarea gigantică 
a operei de construire desfășurată 
a comunismului, va exercita o pro
fundă înrîurire nu numai în viata 
poporului sovietic, ci și în viața 
tuturor popoarelor țărilor socia
liste și a întregii omeniri progre
siste".

Este firesc acest lucru, deoarece 
oamenii muncii de pretutindeni 
văd în cifrele de control ale pla
nului septenal suflul puternic al 
marxismului creator, marea înțe
lepciune a gloriosului P.C.U.S. 
uriașa experiență colectivă a par
tidului lui Lenin și a poporului 
sovietic. Obiectivele planului 
tenal, dezbaterile și discuțiile 
tate în jurul acestui plan cu

zia Congresului însuflețesc pe oa
menii muncii în lupta pentru pace, 
progres și o viață mai bună, arată 
că pentru partid cea mai scumpă 
și de preț sarcină este făurirea 
fericirii omului. Tocmai în lumina 
prevederilor septenalului apare și 
mai evident obiectivul luminos 
spre care converg toate efor
turile în societatea socialistă.

Realizarea în 7 ani a unui spor 
de producție industrială egal cu 
sporul producției pe ultimii 20 ani, 
dublarea aproape a volumului pro
ducției agricole, introducerea pe 
scară largă a mecanizării complexe 
și automatizării procesului de pro
ducție, a specializării și cooperării 
în toate ramurile economiei națio
nale, alocarea unui uriaș volum de 
investiții, de aproximativ 3 tri
lioane ruble, iată doar cîteva sar
cini care arată, cu o convingă
toare forță, noua perioadă istorică 
în care pășește acum poporul so
vietic. Aceste sarcini, ca și cele
lalte din planul septenal, marchea
ză în același timp o etapă hotă- 
rîtoare în întrecerea economică 
dintre socialism și capitalism. Fe
ricirii poporului, păcii, construcției 
comunismului sînt subordonate 
sarcinile dezvoltării impetuoase a 
economiei, științei și tehnicii în 
Uniunea Sovietică. Da! Pe drept 
cuvînt poporul sovietic — sub con
ducerea încercată a P.C.U.S. — 
pășește cu încredere și fermitate 
pe calea leninistă, biruind toate 
piedicile și obstacolele. El asaltea
ză cu curaj și bărbăție culmile so
cietății comuniste — cea mai bună, 
cea mai dreaptă societate de pe 
pămînt.

Sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, poporul nostru 
muncește cu hărnicie și abnegație 
pentru întărirea regimului demo
crat popular, pentru dezvoltarea 
necontenită a Republicii Populare 
Romîne, învață necontenit și aplică 
în mod creator din uriașa expe
riență a Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice în construirea 
socialismului și comunismului, 
desprinde din documentele 
lui de al XXl-lea Congres 
P.C.U.S. concluzii prețioase, 
re ne dau posibilitatea să 
zolvăm mai bine și mai sigur pro
blemele complexe ale construcției 
vieții noastre noi.

Comunismul — primăvara ome
nirii, își desfășoară marșul său 
triumfal. Ideile comunismului, ide
ile biruitoare ale marxism-leninis- 
mului luminează mințile și înari
pează inimile oamenilor. Aidoma 
apelor de primăvară, ideile mar- 
xism-leninismului se revarsă asu
pra tuturor țărilor și continentelor, 
înaintează nestăvilit, în pofida tu
turor împotrivirilor jalnicilor susți
nători și apărători ai capitalismu
lui. Viitorul aparține comunismu
lui și numai comunismului. Pe a- 
cest drum merge și poporul romîn, 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului și a Comitetului său Cen
tral, în frunte cu tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej — pe drumul care 
duce către realizarea visului de 
aur al omenirii muncitoare.
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Echipele Bratislavei și București A — 
singurele neînvinse după primele etape

Kolbe — portarul echipei Berlin — <
el respinge un atac al jucătorului Skoda (Bratislava).

Un public ma<i numeros ca oricînd a 
ținut să asiste la jocurile din cadrul 
primei etape a turneului internațional 
de hochei pe gheață și la .frumoasa 
demonstrație de 
care au făcut-o 
R. Cehoslovacă.
București A —

patinaj artistic pe 
tinerii patinatori din

‘ " ■ București (tineret)
8—2 (4—1, 0—1, 4—0)

Cu cîteva zile în urmă, meciul 
verificare al acestor două echipe 
hiat sfîrșit cu rezultatul de 5—4 
favoarea echipei de tineret, după 
joc în care hocheiștii formației de 
neret se comportaseră foarte bine. 
Din acest motiv, selecționata A a 
privit meciul oficial cu toată seriozi
tatea, a jucat bine (insă numai două 
reprize) și a luptat ntai mult pentru 
victorie. Cele 10 goluri ale întîlnirii 
au fost însorise de : Szabo I (3), L6- 
rinez, Peter, Csaka, Nagy și Varga 
pentru București A, Takacs II și Var
ga 11 pentru București (tineret). Au 
condus: Rudolf Hănel (R.D.G.) și AL 
Teodorescu (R.P.R.).
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este unul din cei mai buni jucători ai turneului. In fotografia noastră
< Foto: I. Miliaica

joc modem, în viteză, cu pase exeat» 
tate în forță.

Partida a prilejuit numeroase faza 
de o rară spectaculozitate, meritul re. 
venind firește. în primul rind, jucăto
rilor din Bratislava, dar și tinerilor 
lor parteneri care s-au străduit să se 
ridice la nivelul acestora. In primele 
două reprize meciul a fost ceva mai 
echilibrat. Apărarea formației berline- 
ze, jiieînd foarte atent și agresiv i-a 
împiedicat pe hocheiștii cehoslovaci să 
finalizeze dinamicele acțiuni ofensive. 
Și totuși, Kolbe a fost nevoit să scoa
tă de trei ori pneul din poartă, în 
urina șuturilor trase de Olsa (min. 9 
și 25) șj Dolezal (min. 30). In ultima 
repriză experiemenitata formație Slovan 
continuă să hărțuiască apărarea echi
pei berlineze care treptat-treptat, ce
dează și Val ach (min. 42. 47. 57). iar 
apoi Zabojnik (min. 59) majorează 
scorul la 7—0. Cînd nu mai rămăse
seră decât cîteva secunde pînă ta ter
minarea partidei, Grellrnann reușește 
să-l depășească pe imperturbabilul 
Jondek,

Budapesta — Janow 5—4 
(1—2, 2—0, 2—2)

Formația minerilor din Janow 
avut o comportare neașteptat de bună 
și chiar de la începutul partidei a pus 
în dificultate echipa orașu'.ui Buda
pesta, căreia nu i-a convenit de loc 
jocul avîntat și în forță al adversa
rilor săi. Echipa poloneza, foarte o- 
mogenă, a luptat mult pentru victo
rie și în această privință trebuie să 
spunem că rezultatul o nedreptățește, 
mai ales, dacă ținem seaima de sume
denia de ocazii favorabile pe care ju
cătorii săi le-au ratat.

Punctele au fost înscrise de Lorincz 
(4), și Zsitva pentru Budapesta, S. 
Gawliczek (2), A. Wrobel și E. Wro
bel pentru Janow. Partida a fost ex
celent condusă de arbitrii internațio
nali I. Iohanin 
(U.R.S.S.).

Bratislava — Berlin 7—1 
(1—0, 2—0, 4—1)
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Sportivii cinstesc prin noi competiții 
ziua de 16 Februarie

Echipa Slovan, care reprezintă 
șui Bratislava în această competiție a 
făcut din plin dovada clasei ridicate a 
hocheiului cehoslovac, practicând un

CALIN ANTONESCU
ROMEO V1LARA

(Continuare in pag. 4-a)

„Cupa Campionilor Europeni" la baschet
Sportivii patriei noastre întîmpină 

ziua de 16 Februarie prin noi suc
cese în producție. De asemenea ei jau 
parte la o serie întreagă de manifes
tații sportive închinate acestei come
morări.

IN ORAȘUL Șl IN REGIUNEA 
CRAIOVA au loc mai multe concursuri 
și competiții dotate cu „Cupa 16 Fe
bruarie". Astfel, consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Craiova organizează un im
portant turneu masculin de volei la 
care vor participa echipele Știința, 
Looomotiva, Electroputere, 7 Noiem
brie și C.S. Armata. Totodată, consi
liul -regional U.C.F.S. a inițiat între
ceri de volei, lupte libere și handbal. 
In zilele care vor urma, numărul com
petițiilor va crește. în fiecare raion 
desfășurîndu-se întreceri la sporturile 
cele mai îndrăgite de tineret.

In același timp clubul C.F.R. Ro
vine Craiova a asigurat sportivilor săi 
un bogat program competițional închi
nat zilei de 16 Februarie. Boxerii clu
bului vor da replica reprezentanților 
clubului „Drubeta" din Turnu Seve
rin, fotbaliștii se vor înttini înir-un

meci amical cu C.S. Armata Craiova, 
iar un concurs de casă va fi deschis 
tuturor șahiștilor clubului.

★

LA GALAȚI, prin grija consiliului 
orășenesc U.C.F.S., handbaliștii și 
gimnaștii din școlile medii se vor în
trece în cadrul „Cupei 16 Februarie". 
Vor mai avea loc concursuri la volei 
(8 echipe) la tir (competiție la care 
s-au înscris pînă acum 6 asociații) și 
la natație (cu probe atît pentru juni
ori cit și pentru seniori).

Clubul Gloria Galați organizează o 
întâlnire la box pe ziua de 8 februa
rie, în care scop a invitat formația 
Dinamo Craiova, De asemenea vor 
avea loc turnee de șah și tenis de 
masă.

*

LA PLOEȘTI, Biroul de turism și 
excursii din localitate a luat frumoasa 
inițiativă de a organiza" în zilele de 
14 și 15 februarie în Bucegi, un con.

curs de orientare turistică pe schiuri. 
Plecarea în această întrecere va fi 
dată de la cabana „Trei brazi" din 
apropierea Predealului, iar punctul ter
minus va fi la cabana Clăbucet-sosire. 
Numărul mare de echipe masculine și 
feminine înscrise în concurs — 401 
— asigură de pe acum „Cupei 16 Fe
bruarie" un bine meritat succes.

★

IN CAPITALĂ, asociațiile sportive 
„Pasteur" și „Bere Grivița" sprijinite 
de conpilitil raional U.C.F.S. ,,Gh. 
Gheorghiu-Dej" au organizat duminică 
1 februarie la arena clubului sportiv 
Victoria o întrecere de popice pe echi
pe de câte 7 jucători. Meciul s-a des
fășurat la proba de 50 bile izolate și 
a fast cîștigat de reprezentanții aso
ciației „Pasteur" ou scorul de 584—500 
p. d. Demonstrind o bună pregătire și 
dozîndu-șj eforturile în mod judicios 
lom llie (120 popice doborîte) de la 
„Pasteur" și Nteolae Dumitru de la 
„Bere, Grivița" s-au evidențiat.

"x. & lokaeek corespondent

C. C. A. intîlnește simbătă, la Budapesta, 
un adversar puternic: HONVED

„Ultimul meci al formației militare 
înainte de plecarea la Budapesta a 
arătat că C.C.A. se află în formă 
bună acum în preajma întîlnirii cu 
campioana R. P. Ungare, Honved" 
— ne transmitea duminică seara 
Petre Codrea, corespondentul nostru 
din Iași. Intr-adevăr, se pare că în 
ultima vreme formația militară și-a 
îmbunătățit calitatea jocului,

Pregătirile făcute de C.C.A. au avut 
însă ca obiectiv nu numai campio
natul țării, ci și „Cupa Campionilor 
Europeni", competiție în care formația 
noastră campioană a avut o compor
tare frumoasă și în ediția de anul 
trecut. Anul acesta, sorții au făcut 
ca C.C.A., după ce a întrecut cu 81— 
59 și 66—65 pe Humboldt Universitât 
Berlin, să întîlnească puternica echi
pă campioană a R. P. Ungare, Hon
ved, eliminată anul trecut în semi-.

finalele cupei de echipa Akademik 
Sofia.

De fapt, Honved se confundă cu 
naționala masculină a Ungariei, pen
tru că primii 5 jucători ai echipei 
alcătuiesc totodată formația de bază 
a reprezentativei ungare. Aceștia sînt 
Bencze, Simon, Czinkan, Banhagy ți 
cunoscutul Greminger. Adversarii echi
pei C.QA. practică un joc lent, 
cu o atentă pregătire a fazelor. 
Omul nr. 1 al echipei este internațio
nalul Greminger, care deși nu trage 
prea mult la coș, este însă caracteri
zat printr-o deosebită clarviziune a 
jocului și reușește întotdeauna să pună 
în valoare calitățile pivoților Benczu 
(1,98 m) și Simon (1,94 m).

Meciul se va disputa sîmbătă seara 
în sala „Sportcsarnok" și va fi con
dus de arbitri din U.R.S.S. și Iugo
slavia, I



O imagine care in aceste zile poate fi des întilnită în munții noștri. 
(Foto 1. Mihăică)
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din ultimele zile a 
iubitori ai furiș

Timpul frumos 
fermis multor 
mului să-și petreacă zilele de odihnă 
în mijlocul naturii, la munte.

Cercul turistic din cadrul asociației 
sportive a Uzinelor Textile Cisnădie a 
organizat de aurind o excursie la ca
bana Păltiniș. Au luat parte 30 de 
muncitori, care na fost îndrumați și 
conduși pe drumurile frumoase ale Vir- 
topului și Curmăturii, spre cabană, 
de antrenorul de alpinism Șerban Se
verin.

Cu ocazia acestei excursii, atit pen
tru cei care mai schiaseră și altădată 
cit și pentru cei care pentru prima 
oară și-au pus schi urile la picioare, au 
fost organizate concursuri, care s-au 
bucurat de un mare succes printre par
ticipant. Totodată s-au dat primele no
țiuni de orientare turistică, făctndu-se 
și citeva 'aplicări practice. In vederea 
unei cît mai bune îndrumări, excursio
niștii de la Uzinele Textile au fost 
impărțiți tn grupe, sub îndrumarea 
turiștilor mai avansați.

Dar nu numai cei de ta Uzinele 
Textile Cisnădie și-au petrecut zilele 
de odihnă la manie. Cercul turistic de 
la Întreprinderea „Mătasea Roșie", 
tot din Cisnădie, a organizat o excur
sie la cabana Prejba, ia care au luat 
parte 26 muncitori, iar 20 muncitori 
de la „11 Iunie" s-au deplasat la 
Fîntinele.

Excursiile au fost nespus de plăcute, 
s-au organizat jocuri distractive și, in 
general, oamenii muncii și-au petrecut 
ou folos timpul lor liber in mijlocul 
naturii.
CONSTANTIN CREȚU — Cisnădie

VJ

Campionate«M competiții...
Campionatul republican de handbal 

în 7 la Ploești
Etapa raională a campionatului R.P.R. 

individual de tenis de masă

3n cîteva rîndnri
Faza regională a campionatului re

publican de handbal în 7 a început 
săptămînă trecută, cu disputarea în
trecerilor eliminatorii. S-au înregistrat 
următoarele rezumate: Petrolul* raf. 1 
— Zffirft Pdcfoasa 50-41 (25-2Î) ;
Prahova „1 Akai‘4 — Poiana Cîiupina 
35-38 (16-19);' C.F.R: Buzău — Pe-' 
trolitl raf. 111 Teleajcn 0-6 (nepre- 
zcntire) ; Rapid — Petrolul Ploești 

*23-M (11-16). Rezultatele din semi
finale: Petrolul raf. 3 Teleajcn — 
Iliana’ Cîawifa -50-34 ‘(23-18); Petro
lul Ploești —’ Petrolul raf. 1 29—23 
(12-12).

Finala dintre Petrolul raf. 3 Telea- 
jeti și' Petrolul Ploești a prilejuit o..■Mmi___ __  . .. o
clispută dîrză plină de faze dinami
ce, spectaculoase. Au învins tinerii 
handbaliști de la Petrolul raf. 3 Te- 
leajen cu. 27-25 (13-10).

M. BEDROSIAN — Ploești

Sala de sport a Casei Raionale de 
Cultură din Caracal a găzduit zilele 
trecute etapa raională a campionatu
lui republican individual de tenis de 
masă. La întreceri au participat 35 
concurenți din asociațiile sportive Lo
comotiva, Progresul, Voința, Olim
pia, Tractorul, Recolta, Școala Medie 
nr. 1.

Rezultatele tehnice: Dan Vasilca- 
Tcmel Moisesou 3-0; Ion Vasile-To- 
mel Moisescu 3-0; Dan Vasilca-lon 
Vasite 1-3. La dublu masculin, victoria 
a revenit cuplului Ion lonescu-Nico- 
lae Ghiță, care a întrecut în finală 
pe sportivii Osiceanu-Pîrvuiescu cu 
2-0. In întrecerea rezervată fetelor, 
victeria a revenit jucătoarei Ludmila 
Zamfirescti (la simplu) și cuplului 
Cantemir-Bulău (la dublu).

@ Regiunea Stalin se poațe nuntiri 
în prezent cu 121-717 membri U.C.F.S.. 
dintre care 23.M2 femei. In r înduri le a- 
cestora se află 4 maeștri emeriți al 
sportului, 43 maeștri, S42 sportivi cu 
categoria I. 2649 cu categoria a Il-a 
și 12.962 cu categoria a IlI-a.

® Un număr de 48 echipe din regiune 
participă la diferite campionate repu
blicane, iar 104 secții cu un număr de 
1508 sportivi, sint 
Romînă de Volei.

afiliate la Federația

GH. DONC1U — Caracal

rin

$ In enul 1958, 
glune au otținut 
la Sparta ch ia da 
28.2113 persoane.

2569 sportivi din reȚ 
insigna G.M.A., iar 

fetelor au participat

© Comisia de fotbal din regiunea 
Stalin a inițiat de curînd un concurs 
de instructori,

Pînă în prezent s-au înscris aproape 
30 fotbaliști, printre care se află Mari
nescu, Freca, Percea, Hidișaai și I’usu- 
Ian (Steagul 
Gherman și
Conducerea 
antrenorului

Roșu), Cicerone (Tractorul), 
Mold-ovan (C.S^A. Sibiu) ș.a. 
cursului este încredințată 
Ploeșteanu

G. MAZGAREANU-Orașul Stalin

Dacă iui călător ar fi poposit zilele 
trecute la Tg. Mttreș, ar fi cunoscut 
desigur cîte ceva din intensa acti
vitate sportivă care se duce în orașul 
nostru, în ciuda iernii câre se face 
simțită aici poate mai mult ca în alte 
regiuni ale țării;

El ar fi putut să asiste, de pilda, la 
reușitul concurs individual masculin 
și feminin de tenis de masă organizat 
de comisia locală de specialitate; ar îi 
admirat frumoasa comportare a tine
rei jucătoare Jako Katalin de la Di
namo, care s-a dovedit cea mai bună 
dintre cele 32 concurente, ca și talen
tul lui Carol Valics, tot de la Dina
mo, cîștigătoru! concursului rezervat 
băieților. Dar, desigur, bucuria — sau 
mirarea — lui ar fi fost și mai mare 
cînd ar fi aflat că în cadrul concur
surilor Spartacliiadei de iarnă a tine
retului, la Tg. Mureș se întrec peste 
2500 tineri I

Contiimiînd vizita și la Consiliul 
regional U.C.F.S., călătorul nostru ar 
fi aliat că în cadrul unei ședințe fes
tive, un număr de 110 dintre cei mai 
buni activiști voluntari din cadrul

comisiilor regionale și orășenești pe 
ramuri de sport, care s-au distins în 
muncă în cursul anului trecut, au fost 
premiați cu materiale și echipament 
sportiv. Printre aceștia se numără 
Leonida Voisa (baschet), Toth Pal Io
sif (tratație), Carol Vasarhelyi (lupte), 
Ștefan Koncz (călărie) etc.

Ca mai toți cei în trecere prin ora
șul nostru, desigur că nu ar fi putut 
să ocolească fabrica de mobilă „Simo 
Gcza". Aici, pe tabloul de onoare ar ii 
văzut că cele 7 brigăzi sportive 
de producție au obținut în ultima lună 
o depășire a prevederilor planului de 
28,6%. Sportivii acestei fabrici, ca și 
cei din întreaga țară, au pășit cu în
credere în noul an, obținînd succese 
deosebite în lupta pentru construirea 
socialismului în patria noastră. Dintre 
brigăzile sportive, cele mai frumoase 
rezultate le-au obținut cele de la 
sectorul manual, în frunte aflîndu-se 
brigada I condusă de fotbalistul 
Gheorghe Guț, care șl-a depășit planul 
cu 35,6%. In cadrul acestei brigăzi, 
utemiștii Lajos Veres (popicar) și Ilie 
Ciorbă (șahist), sînt printre fruntași.

Tînărul Domokos Novak, jucător de 
tenis de masă, conducătorul brigăzii 
sportive de la secția de zețuit, a rea
lizat cel mai ridicat procentaj indivi
dual: 165%. In vederea unei cît mai 
bune desfășurări a Spartacliiadei de 
iarnă în întreprindere, el a confecționat 
în orele libere, din resurse locale, o 
masă de tenis.

Dar cîte alte lucruri frumoase nu se 
pot vedea zilele acestea în orașul de 
pe malurile Mureșului I Sportivii din 
Tg. Mureș nu stau la gura sobei...

IOAN PAUȘ — Tg. Mureș

® In regiunea Craiova a început să se 
dezvolte pe scară largă, pe lingă nit» 
sporturi, și handbalul. De multă apre
ciere se bucură în acest sezon handba
lul în 7. In fruntea celor 9 echine care 
se întrec 
Știința — 
fete.

în sezonul de iarnă se află 
Ia băieți — și Dinamo — la

R. SCHULTZ-Craiova

$ Echipa de fotbal C.F.R. Pașcr 
liderul seriei I din categoria C, 
început pregătirile încă de la jumătai-ea 
lunii trecute. In echipă au fost intro
duși 6 juniori talentați: Nedelcu,
Docuță, Zmăiu, Panait, Soiinski Și St
urion.

C. ENE-Pașcani

Explicație Sa o fotografie...

Bază sportivă părăsită

Prin auto-impunere iubitorii de 
sport din orașul Turda au construit 
*1 anul 1958 o frumoasă arenă

Aproape doi ani, a- 
sportivă a fost fo-

în anul 
de popice, 
ceasta bază 
losită zilnic de cei peste 200 jucă
tori de popice din oraș. De un timp 
însă, popicar ia a fost lăsată în pără
sire. Firesc, ea a început să se dete
rioreze. Pistele s-au distrus, geamurile

Gloria C. F. R.-Dej conduce
în campionatul de fotbal al regiuni Cluj

■Regiitnea Cluj are o 
activitate sportivă foarte 
bogată, cu deosebire la 
fotbal. In campionatul 
regional se întrec nu 
mai puțin de 15 echipe. 
■Campionatul a început cu 
■o oarecare întîrziere și 
de aceea a fost întrerupt 
după etapa a Xl-a, la 7 
decembrie 1958 și va 
continua de la 1 martie, 
cu desfășurarea ultimelor 
4 etape. Returul campi
onatului va începe la 
29 martie.

Pînă în prezent, așa 
cum se poate vedea din 
clasamentele publicate

mai jos, pe primul 
atît la seniori cît și 
juniori, se află echipele 
asociației sportive Glo
ria C.F.R. Dej. Referitor 
la actualul campionat, 
antrenorul Vasile Klein- 
mann de la Gloria C.F.R. 
Dej, ne-a declarat urmă
toarele :

„Ca și anul trecut, 
anul acesta lupta pen
tru primul loc și deci 
pentru promovarea în 
categoria C este foar
te 
tă 
nu

SENIORI

X Gloria C.F.R. Dej 
-2. Mureșul Luduș
3. Soda Ocna Mureș
4. Metalul Cluj
5. Voința Cluj
«. Someșul Gherla
7. Progresul Năsăud
8. Voința Aiud
9. Cințentul Turda
10. c.S.A. Cluj

31. Mezeșul Zalău
32. V. M. Gherlei
33. C.F.R. Turda 
114. C.V.R. n Cluj 
«5. Sddneșuj Beciean

11
10

Ioc 
la

șanse fiecare

promovarea 
C este 

dîrză. 6 echipe luip- 
pentru acest loc și 

putem spune că nu

au
Aceeași situație 
în campionatul 
de juniori, unde 
sint 
dează cu șanse aproxi
mativ
loc. La fel ca și celelalte 
formații și echipa pe care 
o antrenez și-a început 
pregătirile. Ele au ioc de 
4 ori pe săptămînă. A- 
vind în 
montele 
care le 
ne menținem 
pentru titlu".

din ele. 
este și 
regional 
3 echipe 

favorite și candi-

egale la primul

vedere antrena- 
conștiincioase pe 
facem sper să 

în lupta

R. F1SCH — Cluj

JUNIORI

0 18:10
2 24:12

5
2
2 2 21:11
1 4 27:37
3 3 19:12

17
31
14
13
13
13

6
6

10 6
11 6
11 5
10 6 3 3 24:18
10 4 3 3 17:15 11
10 3 4 3 18:15
10 3 3 4 21:16
10 4 1
10 4 1
3) 2 3
10 2 2
10 2 2 6
1£IO 3 3

5 mao
5 17:25
5
6

16:23
16:23
19:20
8:36

3)
9
9
9
1
0
6
3

1. Gloria C.F.R. Dej
2. Someșul Gherla
3. Soda Ocna Mureș
4. Metalul Cluj
5. Progresul Năsăud
6. MezeșiuL Zalău
7. Mureșul Luduș
8. Voința Aiuri
9. Voința Cluj

10. V. M. Gherlei
11. Someșul Beclem 
IB. C.S-A. CIiuJ
13. Cimentul Turda
14. C.F.R. Turda
15. C.F.R.H Cluj
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s-au spart. Repararea acestei baze 
sportive — deosebit de utilă sportivi
lor din Turda — nu ar costa mult 
Prin mijloace locale ea ar putea fi 
reatnenajată și redată activității pen
tru care a fost construită. Este ne
voie doar de puțină preocupare din 
partea consiliului orășenesc U.C.F.S.

AL. MOMETE — Cluj
Secție sportivă neglijată

In secția de atletism a clubului 
sportiv „Gloria" Bistrița sînt muiți 
atleți talentați, printre care Crista 
Maksai, Ileana Stoica, AI. Fabi și al
ții. Aceștia s-au pregătit în aer liber 
pînă tîrziu după închiderea sezonului 
competiționail. Odată cu venirea ier
nii. ei au sperat că-și vor continua 
activitatea într-una din sălile dc 
sport ale orașului. Dar, așteptările lor 
au rămas zadarnice. Conducerea clu
bului nu s-a îngrijit de închirierea 
unei săli și astfel atleții săi s-au vă
zut puși în imposibilitate dc a se an
trena.
în aer 
curînd, 
ducerii 
grabnic situația existentă.

B. OCTAVIAN — Bistrița

Cum reluarea antrenamentelor 
li-ber nu se poate face atît de 
atleții clubului Gloria cer con- 
acestuia să remedieze cît mai

0 întrecere© dintre asociațiile spor 
tive din raionul Ploești privind realiza
rea unor importante otdactive ca: ame 
n-a j area de terenuri simple, mărirea nu
mărului de secții pe ramură de sport 
și al concursurilor de casă .etc., s-a 
încheiat de curînd cu rezultate dintre 
cele mai frumoase. Locui I a fost ocu 
pat de asociația sportivă ,,Spicul’» din 
comuna Strejnic, cu 96 puncte.

GH. ALEXANDRESCU — Ploești

• Cine n-a mai fost de cîteca luni 
pe muntele Semenic, va rămîne sur* 
prins, făcînd o vizită acum în timpul 
iernii. Pe crestele albite de nea faci 
cunoștință în aceste zile cu noile cabane 
tl<ate în folosință excursioniștilor. Deo 
camdată capacitatea lor este de 175 
locurj. Vizitatorii au la dispoziție apa
rate de radio, și o bibliotecă 
înzestrată cu numeroase noutăți .literaro. 
Sportivii reșițeni au sprijinit efectjv 
lucrările de reconstrucție atei acestor 
cabane, prestînd peste 3809 ore/de^ muncă 
voluntară alături ae mitnciwhH de H 
I.G.O.R, care au efectuat 15 COD ore.

Boxul a luat o mare dezvoltare în 
anii regimului de democrație populară. 
Mii și mii de oameni ai muncii prac
tică acum acest frumos sport al bar- ■ 
băției, forței și curajului. La Arad ca 
și la Constanța, la Craiova sau Bucu- < 
rești ca și la Baia Marc sau Iași, tot t 
mai multi suit cei care după termi
narea orelor de lucru se îndreaptă 
spre sălile de antrenament la box. Iar 
atunci cină se anunță disputarea vre
unei gale, sălile de sport sint luate 
cu „asalt** de spectatori.

Paralel cu creșterea numărului de ; 
practicanți, s-a îmbunătățit baza ma
terială, a crescut numărul sălilor de 
box, s-au organizat cursuri pentru an-

trenori sau instructori. In mai toate 
orașele din țara noastră există acum 
centre de antrenament la box.

Fotografia alăturată, trimisă de 
corespondentul nostru NEGRU LAZAR, 
este luată de Iu o obișnuită ședință de 
pregătire de la centrul de antrenament 
din orașul Fălticeni, care și-a început 
activitatea în urmă cu patru luni. In 
momentul de față 30 de pugiliști iși 
desăvîrșesc pregătirea sub îndruma-, 
rea antrenorului Constantia Pe teu. O- 
bieciivul aparatului a surprins pe Na*"'-. 
le Bradu (stingă) și Cezar Dele 
lucrînd la mănuși sub supravegherea 
antrenorului lor.

<i« 
ies 

„ _ _ ____ J1OC-
_____ Conducerea asociației manifestă 
o grijă deosebită față de aceasti baza 
sportivă. Astfel, după terminare 1 cam 
plonatulul s-au luat măsuri pentru con 
servarea instalațiilor și gazonului, iar 
pe suprafața terenului de fotbal s-a 
așternut un strat corespunzător de în
grășăminte. De la conducătorii asocia
ției sportive „Minerul” ar putea să ia 
exemplu și cei de la asociația „Chimis
tul”, aie cărei bazo sportive sint ex
puse degradării,

V. SASAKANU-Beia Mare

• Cei 500 de vînători din cadrai 
Halei Bistrița și-au realizat planul 
valorificare a vinatmui în proporție 
118 la sută. In același timp, acțiunea 
combatere a răpitoarelor a cunoscut 
mare succes. Astfel, au fost împușcate 
1758 ciori, grive și coțofene. MS» citai 
vagabouzi și 35 lupi. Fruntași în această 
acțiune sînt vînătorll A. Istrate, S. Oan- 
cea, St. Ursa, Tr Costln ș.a.

O. BERBECAKU — Bistrița.

Cabanele și muntele semenic vă aș
teaptă, dragi sportivi.

GH. DOBRESCU — Reșița

© De curînd la fabrica de confecții 
„Tudor Vladimirescu” din localitate a 
fost introdusă gimnastica de producție. 
Acest lucru s-a făcut după un studiu 
amănunțit din partea unor profesori de 
educație fizică. O contribuție Impor
tantă la introducerea gimnasticii a 
dat-o și directorul f-ibricii M. Marin

GIL FOMETESCU — Tg. Jiu

® Asociația sportivă „Minerul" 
localitate are In centrul orașului 
frumos stadion prevăzut cu teren 
fotbal, pistă de atletism, tribune, 
tiare și insteilațll moderne pentru 
turnă. “

fi
de 
de 
de 
tui



1 IRIMU
s-a lăsat intimidată nici de uneltirile 
oportuniștilor care trădaseră cauza 
socialismului și nici de teroarea poli
țienească. Steagul mișcării muncitorești 
pe care „generoșii" îl trădaseră a fost 
ridicai de muncitorii revoluționari in 
frunte cu Ion C. Frimu, care au lansat 
lozinca de luptă: „Mișcarea munci to- 
rilor nu moarel"

In 1905, în semn de solidarizare ca 
ai clasei muncitoare din acea vreme. ■ Revoluția Rusă și de- protest împotriva 
In urma torturilor la care este supus, 
el moare în noaptea de 6 spre 7 fe
bruarie 1919.

Ion C. Frimu, fiu de țăran sărac, s-a 
născut în anul 1871 in cam. Birzești- 
Vaslui. Invățind tîmplăria, a cunos
cut de mic copil exploatarea singeroa
să a patronilor. La 17 ani a intrat in 
mișcarea muncitorească, iar în 1893, 
cind a luat naștere Partidul Social-De
mocrat al Muncitorilor, din Rominia, 
I. C. Frimu a fost în primele rinduri 
ale acestuia. in acea vreme mișcarea 
muncitorească din țara noastră a fost 
trădată de așa-zișii „generoși", care 
erau de fapt apărătorii intereselor bur
gheziei. Burghezia și moșierimea folo
seau toate mijloacele pentru oprimarea

Era la cîtevă săptămîni de la măce
lul din 13 Decembrie 1918, cind gu
vernul burghezo-moșieresc răspunsese 
cu gloanțe muncitorilor care manifestau 
pașnic pentru piine, libertate și o viață 
mai bună. Teroarea împotriva oameni
lor muncii se accentuase. Printre cei 
arestați și schingiuiți de călăii burghe- 
zo-moșierimii Se afla și Ion C. l'rimu, 
unul din cei mai neinfricați luptători

noastră a cunoscut un 
Organizarea de către

rească din țara 
puternic avînt. 
guvernul burghezo-moșieresc a masa
crului din fața Teatrului Național a ur
mărit tocmai înăbușirea. acest dl
nou avînt. Călăii muncitorimii din 
Piața Teatrului au 
că, ucigînd pe Frimu 
luptători de frunte ai clasei 
citoare, vor putea intimida pe munci
tori. Desfășurarea evenimentelor de. mai 
tirziu a dovedit însă cit de amarnic s-a 
înșelat burghezo-moșicrimea. Avlntul

HLUHUUVIH C U UI /U!UUll.t t,
dovedind justețea deplină a chemării la 
luptă a lui I. C. Frimu: „Mișcarea 
muncitorilor nu moare!"

Astăzi, poporul nostru muncitor, ștă- 
pîn pe destinele sale, cinstește memo
ria lui Ion C, Frimu, luptător neînfri
cat pentru cauza proletariatului, împo
triva oportunismului, și reformismului.

Pentru oamenii muncii din patria 
noastră, pentru sportivii noștri, viața și 
lupta plină de abnegație a lut Ion C. 
Frimu, erou ai clasei muncitoare, re
prezintă un luminos îndemn de lupiă 
și muncă neobosită pentru înflorirea 
scumpei noastre patrii, pentru pate și 
socialism.

crezut . atunci 
și pe alți 

mun-

măcelului ordonat de țar in „Duminica, 
sîngeroasă", muncitorimea din Capi-' _
tală a organizai o puternică manifes- clasei muncitoare a crescut nestăvilit, 
tație în sala teatrului Eforiei. Cu a- ' 
ceasta ocazie, glasul lui Frimu a ră
sunat din nou, ca un ecou al spiritului 
internaționalist de care începe să dea 
dovadă muncitorimea noastră. I. C. 
Frimu a desfășurat în acea vreme o 
vie activitate de atragere a muncitori
lor in sindicate profesionale. Organi
zarea primelor sindicate din țara noas
tră este strins legată de numele și lup
ta lui I. C. Frimu.

Cîțiva ani mai tirziu, omenirea tră
iește cel mai măreț eveniment al se
colului nostru: înfăptuirea Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Sub 

celor exploatați. Dar muncitorimea nu influența acesteia, mișcarea muncito-

Mîine, la Poiana Staiin

CONCURSUL INTERNATIONAL DE SCHI „CUPA TINERETULUI
început întrecerile de bob

u

— Au
POIANA STALIN 4 (prin telefon 

de la trimisul nostru). — N'e mai des
part două zile de desfășurarea probei 
de slalom uriaș cu care se va deschide 
concursul internațional de schi dotat 
ci Capa Tineretului", timp în care 
ti .i noștri reprezentanți își vor 
continua pregătirile. Oaspeții sosiți la 
Poiana Stalin nu-și îngăduie nici ei 
ciipe de răgaz și efectuează antrena
mente de reemnoaștere și acomodare 
cu pîrtiile Postăvarului. Primii sosiți 
au fost sportivii bulgari, care au fă
cut primele antrenamente azi pe Suli- 
nar. Ei, ca și schiorii maghiari și po
lonezi. au fost îneîntați de profilul 
pîrtiilor precum și de felul în care sînt 
amenajate și întreținute. După antre
namentul de azi s-a putut vedea că 
oaspeții, deși foarte tineri, posedă o 
tehnică modernă și sînt fo3rte cura
joși. Ultimii care vor veni sînt re
prezentanții R.D. Germane, așteptați 
pentru astă seară. Lotul roniîn de ti
neret, care și-a început pregătirile din 
luna ianuarie, a dovedit de la antre
nament la antrenament, din concurs 
tn concurs, o formă tot mai bună. 
Stînd de vorbă cu antrenorul Marin 
Nioulescu acesta ne-a declarat:,.Schi
orii care ne vor reprezenta țara in 

~a Tineretului" au dovedit multă 
p vereniă la antrenamente. Scopul 
pregătirilor din această perioadă pre- 
competițională a fost perfecționarea 
tehnicii de concurs. Lotul este alcătuit 
din schiori foarte tineri, unii dintre 
ei nedepășind virsta de 16—17 ani 
(N. Vintilă și A. Bătușaru). Cei mai 
în formă s-au arătat a fi Cornel Tă
băraș la slalom uriaș, Kwt Gohn și 
Gh. Bălan la coborire, Nicolae Ionici 
și Ion Zangor la slalom specia'".

După ultimele antrenamente au fost 
alcătuite echipele A, B și C. Iată-le:

Campionatul de handbal in 7
Azi, la Floreasca, primele jocuri
Astăzi încep în sala Floreasca. me

ciurile de handbal în 7 din cadrul 
campionatului R.P.R. masculin (etapa 
interregnuri). Iată programul: ora 
16,15 : Știința Galați—Recolta Dom
nești ; ora 17,30: Știința Craiova— 
Victoria Bacău; ora 18,45: C. S. 
Marina Constanța—Titanii București. 
Meciurile se dispută sistem elimina
toriu . și continuă vineri, sîmbătă și 
duminică.

A apărut
Nr. 1|1959

al revistei ilustrate

Pregătiri... pregătiri... pregătiri ® • o

cu un bogat și variat
— Fotoreportaje din 

tea sportivă internă și 
hotare

— Sport-magazin
— Jocuri distractive
— Umor.

conținut, 
activîta- 

de peste

Gh. Bălan, unul din reprezenta nții țării noastre Ia Cupa Tineretului. 
(Foto 1). Stănculescu)

La redacție continuă să sosească 
scrisori prin care corespondenții noș
tri ne informează asupra pregătirilor 
pe care le efectuează echipele de fot
bal participante în campionatele ca
tegoriilor B sau C.

• BUCUREȘTI. A trecut o lună 
de cînd fotbaliștii de la Confecția 
București fac parte din clubul sportiv 
Victoria. Ei vor activa mai departe 
în categoria C sub denumirea de 
„VICTORIA-CONFECȚIA". De la 26 
ianuarie și-au reluat antrenamentele 
care s-au făcut numai în aer liber, 
sub îndrumarea antrenorului' Eugen 
Mladin. Săp'tămînaJ au Ioc 5 ședințe 
de antrenament ‘șreie au constat din 
pregătire fizică generală.-și .jocuri- cu 
mingea medicală. La 8 februarie 
„Victoria-Confecțja" va întîlni pp Di
namo- București, iar ia 12 februarie 
pe Progresul. Lotul a suferit modifi
cări. Unii jucători au plecat să-și 
satisfacă stagiul militar (Dincă, Ni
colae), în schimb au venit alții care 
și -l-au terminat, cum sînt Paraschi- 
vescu, Birtașu II, Simionescu. Lotul 
actual de jucători cuprinde pe urmă
torii : Bădescu, Simionescu, Birtașu II, 
Papadopol — portari, Popa, Păscu- 
lescu, Constantinescu, I. Ivan, Oltea
na, Antohi — fundași, lonescu, Ior
dan, Șoimu, Răducanu, A. Ivan — 
mijlocași, Leucă, Dumitrescu, Paras- 
chivescu, Sandu, Mincu, Schmidingen 
— înaintași.

N. TOCACEK — coresp.
• CIMPINA. Echipele locale „Po

iana* și „Rafinăria" și-au început 
pregătirile pentru noul sezon. „POIA
NA", din categoria B, se antrenează 
sub conducerea antrenorului Ion Gă- 
lățeanu, care în momentul de față 
pune accentul pe pregătirea fizică 
generală. Lotul echipei este alcătuit 
din: Marcu, Opanski, Sălcudeanu — 
portari, Banu, Dumitrescu, Postola- 
che — fundași, lonescu III, Nițtiles- 
cu, Filip, Gogoașe — mijlocași, Di
ma, Bibere, Bontaș, Dumitru, Bălă- 
ceanu, Rusănescu — atacanți. Fotba
liștii de la „RAFINĂRIA" din categoria 
C și-au început pregătirile sub con
ducerea noului antrenor V. Pfailinger 
și dispune de următorul lot: lonescu, 
Bocănii, Burlacu, Papadopol, Zamfir, 
Mărculescu, Pietroiu, Ijagianu, Nanu, 
Minculescu, Dinu, Vasilescu, Lupii, 
Olaru. Antrenamentele se desfășoară 
în aer liber.

C. VIRJOGHIE și B. PĂLT1NEĂ-
U — coresp.
• GALAȚI. De aproape două săp- 

tămîni sportivii din echipa DINAMO 
din categoria B și-au reluat antrena-

mentele. La pregătiri âti participat : 
lordache, Blej, Petrescu — portari, 
Ștefănescu, Hulea, Lupeș, Constanti- 
aescu, Dogan, Botorogeâ — apără
tori, Dudaș, Daraban, Weber, Lander, 
Jojart — atacanți. Primul meci de 
verificare va avea foc la 20 februa
rie în compania unei echipe locale. 
In program mai figurează întîlniri cu 
Dinamo Bacău și Dinamo București.

R. BOGDAN — coresp.
• BRĂILA. „INDUSTRIA ȘIRME1" 

(categ. C) se pregătește de trei cri
.pe săptămînă încă de la 15 iiumarie. 
Deocamdată, programul prevede pregă
tire fizică generală. Dacă timpul va 
permite, în februarie sînt în pers
pectivă meciuri cu formațiile An
cora și Gloria din Galați. Lotul 
cuprinde următorii jucători: Lungu, 
Grecu — portari, Bălan, Fincu, Bros- 
cățeanu, Vasiiache, Chioreanu. — fun
dași, Bogdan, Vova, Filip — mijlo
cași, Uhlman, Leșu, Coteț, Braun, 
Comișan, Novac, Iacob, Cjotoj.u — 
înaintași.
— N. COSTIN și I. BALTAG 

coresp.
• MORENI. In vederea sezonuhii 

de primăvară, echipa FLACĂRA din 
seria a il-a a categoriei B și-a reluat 
antrenamentele. După ce întregul lot 
a fost supus mai întîi unui riguros 
examen medica), la 20 ianuarie antre
norul Ion Unguroiu a ținut cti întreg 
lotul o ședință de analiză. Primul an
trenament a avut loc o zi mai tîrziu 
și s-a bucurat de participarea tutu
ror jucătorilor : Leich, Berdeli — por
tari, Guian, Mihăescu, Nica, Bulacu, 
Băleanu — fundași, Dmnitriu, Patru, 
Fălcuțeanu — mijlocași, Ștefănescu, 
Capoianu, Badea, Unguroiu, Tocan, 
Ene, Bri.ndusescu — înaintași.

PAUL ANDREI — coresp. I

Sfaturi pentru vinătorii
și pescarii

A. : C. Tăbăraș, Gh. Bălan, K. Gohn, 
I. Zangor; B: N. lov.'ci, II. Hanich, 
M. Bucur, P. Clinei; C: A. Bătușaru, 
1. Bulgărea, R. Banii și N. Vintila. 
Amintim că programul concursului in
ternațional ,,Cupa Tineretului" este 
următorul: VINERI — slalom uriaș 
pe pîrtia Sulinamilui; SIMBATA — 
slalom special în Kantzer ; DUMINICA 
— coborîrea pe pîrtia Lupului.

In mijlocul ținui interes general, 
marți au început primele cor.cursuri 
oficiale de bob de două persoane. 
Marți s-au disputat întrecerile din ca
drul „Clipei Federației romîne de 
schi-bob". După cele două manșe
clasamentul se prezintă astfe>:
1. C.C.A. I (H. Ene, D. Suster); 2. 
Voința București (T. Radulescu, C.
Costaniagha); 3. Steagul roșu O- 
rasul Stalin (F. Beldiga, I. Olărăsctt). 
Ieri s-au disputat primele două manșe 
contînd pentru titlul de campion al 
țării. Iată clasamentul : 1. C.C.A. 
1 (II. Ene, D. Suster) ; 2. Voința
București (T. Radulescu, C. Costa- 
magna); 3. Carpați Sinaia (C. Dra- 
gomir, D. Peteu),

D. STĂNCULESCU

Mîine pe patinoarul „23 August"

Al doilea festival artistic pe gheață
— Vor evolua și patinatori din R. Cehoslovacă
Inițiatorii primului festival al pati

natorilor artistici, care s-a desfășurat 
nu de mult și s-a bucurat de un fru
mos succes, au primit numeroase ce
reri de a organiza un nou spectacol 
pe gheața patinoarului artificial. Și iată 
că nu au trecut nici două săptămîni și 
sîntem în măsură să aducem o veste 
bună amatorilor acestui sport: mîine, 
începînd de la ora 19, va avea loc 
pe frumoasa bază sportivă din parcul 
„23 August" un nou festival artistic pe 
gheață. Cu acest prilej vor evolua și 
irei reprezentanți ai renumitei școli 
de patinaj artistic din R. Cehoslovacă.

De altfel, spectatorii prezenți în tri
bunele patinoarului 23 August, în pri
ma zi a turneului internațional de 
hochei au putut admira înalta pregă
tire a patinatoarelor Itka Babițca, Eva

Iosif Sturn, campionul 
la juniori, care au pre- 

siiită

Grozaiova și 
Cehoslovaciei 
zentat în pauza dintre meciuri o 
de figuri liber alese.

Programul de miine seară va 
aproape două ore și alături de 
tivii cehoslovaci vor apare in 
publicului bucureștean și cei mai 
patinatori ai țării, care s-au clasat pe 
primele locuri în recentul campionat 
republican.

dura 
spor- 
lața 

buni

★
Biletele pentru această demonstra

ție se pun în vîrezare începînd de as
tăzi, joi 5 februarie, ora 16 la casele 
patinoarului din* Bd. Muncii, iar în 
ziua de vineri 6 februarie se vor găsi 
la chioșcul din str. I. Vidu, la agen
ția Pronosport din Cal. Victoriei 9 
și la casele patinoarului.

O In urma omologării concursului 
Pronosport nr. 5, etapa din 1 februa
rie, au fost stabilite următoarele pre
mii :

Premiul I: 3 variante cu 11 rezul
tate exacte, revenind fiecăreia cite 
28.716 lei ; Premiul 11: 48 variante 
cu 10 rezultate exacte, revenind fie
căreia cite 2.153 lei; Premiul III: 
463 variante cu 9 rezultate exacte, 
revenind fiecăreia cîte 334 lei. Fond 
de premii: 344.597 lei.

@ în urma omologării variantelor 
cu „0“ rezultate de la concursul Pro
nosport nr. 4, din 25 ianuarie, s-a 
stabilit: 1.713 variante cu „0“ rezul
tate, revenind fiecăreia cîte 23 lei.

• Motocicleta acordată prin tragere 
din urnă a variantelor cu „0“ rezul
tate la concursul Pronosport nr. 4 din 
25 ianuarie, a revenit participantei 
Calcatinge Maria din Orașul Stalin.

• în comentariile premergătoare 
concursului Pronosport nr. 5, analizări 
întîlnirile incluse în program am a- 
tras atenția participanților asupra e 
ventualelor surprize care pot avea ca 
urmare un număr redus de variante 
cîștigătoare și ca atare premii mari.

O*onosport
Prevederile noastre au fost juste, do. 

vadă fiind cei numai 3 participanți 
care au reușit să indice 11 rezultate 
exacte. Acești „performeri" sînt: me
dicul Viorica Constantmescu și Filip 
Carp din București și Tudose Gheor- 
ghe din Giurgiu. Viorica Constan-tines- 
cu a jucat un buletin colectiv de 32 
lei și a greșit pronosticul la meciul 
X, Filip Carp a greșit pronosticul la 
meciul III iar Tudose Gheorghe, care 
a jucat două variante, a greșit pro
nosticul Ia meciul IV.

Dacă și la concursul Pronosport nr. 
6 de duminică 8 februarie surprizele, 
vor abunda, atunci fără îndoială că 
vom înregistra din nou premii mari.

* N® uitați 1 Și la concursul Pro- 
nospoet nr. 6 toate variantele cu „0“ 
rezultat^' primesc premii în bani din 
fondul—suplimentar alocat în acest 
scop.. în plus, toate variantele parM

cicletei care se atribuie variantelor cu 
„0“ rezultate.

• Pentru documentare, consultați 
Programul Loto-Pronosport nr. 251 
care cuprinde tot materialul necesar 
legat de etapa de duminică.

• Facem cunoscut participanților din 
Capitală la concursurile Pronosport 
că, începînd cu data de 9 februarie. 
Programul Loto-Pronosport se va vin
de la tutungerii și agențiile proprii în 
cursul dimineții de luni, iar în țară 
marți dimineața.

• Plata premiilor la concursul Pro
nosport nr. 5 din 1 februarie se va 
face vineri 6 februarie cu începere de 
la ora 17 la agențiile proprii Loto- 
Pronosport în raza cărora participam 
ții și-au depus buletinele.

CONCURSUL PRONOEXPRES
La tragerea din urnă a concursului 

Pronoexprcs nr. 5 din 4 februarie r.u 
fost extrase .următoarele numere- .. -• 5

In această lună, așa cum am făcut 
de altfel și in decembrie și ianuarie, 
continuăm cu toate mijloacele Itrăni- 
rea vînatului nerăpitor cu pene (fazani, 
potirnichi) și păr. In acest scop, îm
prospătăm cu regularitate hrănitoarele 
și sărăciile. Paralel pom mai lua mă
suri pentru distrugerea răpitoarelor, a 
clinilor vagabonzi, a ciorilor și vom 
acorda o atenție sporită combaterii 
braconierilor, contrdlind dacă nu s-au 
pus lațuri, curse.

In ceea ce privește vinătoarea pro- 
f>riu-zisă, ea ne poate oferi încă sa
tisfacții chiar dacă vînarea iepurilor 
a fost oprită la 1 februarie. Așa, bună
oară, împușcarea răpitoarelor se poate 
face cu șanse bune, după cum este 
posibilă vinătoarea mistreților, a . vi
ciatului de apă, a porumbeilor, turtu
relelor, cocoșarilor, sitarilor, becațîne- 
lor, dublelor, rațelor mari. De aseme
nea, acum încep să se înapoieze gîș- 
tele sălbatice. In timpul nopților lumi
noase, se poate vîna la pîndă vidra, 
iar vulpile la vizuina.

In luna februarie trebuie terminale 
lucrările pentru prinderea și coloniza
rea fazanilor și potirnichilor. Tot acum, 
una din sarcinile principale ale filia- 
lelot de vînătoare în colaborare cu 
ocoalele silvice este aceea privind lu
crările pentru constatarea efectivelor 
de vînat existente pe fiecare fond de 
vînătoare. In această direcție trebuie 
făcute toate eforturile pentru că in 
funcție de modul cum se vor efectua 
aceste lucrări și de rezultatele obți
nute va depinde în mare măsură reu
șita viitoarelor acțiuni pentru buna 
gospodărire a fondurilor de vînat.

Amatorii de pescuit au mai puține 
prilejuri să-și exercite sportul Ier pre
ferat. De pildă, acum se poate pescui 
doar la știucă în apele neacaperite de 
gheață, iar la copcă se pot prinde și 
alte diferite specii de pești. In apele 
de munte pescuitul este oprit la toate 
speciile de păstrăvi și pentru lipan. 
Ținind seama că activitatea pescarilor 
este mai redusă, ar fi 'necesar ca ei 
să-și îndrepte atenția spre îngrijirea 
uneltelor de pescuit, astfel ca începe
rea sezonului de pescuit să-i găsească 
cit mai bine pregătiți.

31
38.

11 28 ' 23 40
Numere de-'rezervă : 1
Fond de premii: 877.895 lei.

Rubrică repetată de I. Ș. Loto-Pro- 
cipă Și.,la tragerea din urnă a moto- nosport. ,( , f,

Restanțe la baschet
TIMIȘOARA 4 (prin telefon). Astăzi 

s-au desfășurat în localitate două me
ciuri restante din campionatul repu
blican de baschet. In partida mascu
lină, Știința Timișoara a pierdut în 
fața Olimpiei București cu 41—61 
(21—35). In meciul feminin, echipa . a 

victorie din campio- 
pe C.C.A. cu '29—24

1y. 111 lll'CvlUl 1 wlJ 11111tj 
clubului sportiv școlar „Banatul" 
reușit a doua 
nai, întrecînd 
(10—10).
AL. GROSS, corespondent regional



După campionatul mondial de baschet din Chile

Vii proteste împotriva abuzivei botărîri
a biroului F.I.B.A.

Sportivii romîni Înfierează 
hotărîrea scandaloasă a biroului FJ.B.A.

.-viaturi de sportivii cinstiți din toată lumea, baschetbaliștii și întreaga 
opinie sportivă din țara noastră au primit cu indignare hotărîrea nedreaptă 

luată de Federația internațională împotriva echipelor U.R.S.S. și R. P. Bul
garia cu ocazia campionatului mondial de baschet. Sportivii noștri își ex
primă protestul categoric față de această samavolnicie fără precedent comisă 

' de cercurile sportive imperialiste, care privesc cu dușmănie succesele tot mai 
mari ale sportivilor sovietici și din țările de democrație populară.

Intr-o declarație făcută unui cores
pondent al Agenției Romîne de Presă, 
antrenorul federal de baschet, O. Du- 
mitriu, a spus: „Mașinațiile din cu
lise ale conducătorilor Federației 
internaționale de baschet au dus 
la o hotărîre de-a dreptul scanda
loasă. Anularea punctelor obținute de 
echipele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, 
care pe bună dreptate au refuzat să 
întâlnească echipa ciankaișistă in
trodusă ilegal în campionat — denatu
rează complet campionatul mondial de 
la Santiago. Baschetbaliștii sovietici, 
învingători ai echipelor S.U.A. și Bra
ziliei, au fost incontestabil cei —1 
buni jucători ai competiției. Am asis
tat anul trecut la meciul dintre

„BirouluiF.I.B.A. ii revine întreaga răspundere pentru această acțiune
Secția de baschet a. U.R.S.S. ă tri

mis președintelui Federației interna
ționale ae baschet amator, Willard 
Grefan, și secretarului general al 
F.I.B.A., W. Jones, o telegramă de 
protest împotriva hotărîrii biroului 
F.I.B1A. față de echipele U.R.S.S. și 
R. P. Bulgaria.

In telegramă se scrie: „Secția de 
baschet a U.R.S.S., baschetbaliștii so-

mai

echi-

pete U.R.S.S. și S.U.A. Au cîștigat 
atunci americanii, dar mi-am dat sea
ma că la următoarea întîinire ei vor 
fi învinși. Și într-adevăr, Ia Santiago, 
echipa S.U.A. a suferit o înfrîngere 
categorică. Nici o hotărîre a vreunui 
for internațional nu poate știrbi înal
ta clasă a baschetului sovietic*.

Antrenorul echipei reprezentative a 
R. P. Romîne, C. Herold, a declarat: 
„Ca specialist, în decursul anilor 
am urmărit cu admirație creșterea 
valorică vertiginoasă a baschetului 
sovietic. In urma meciurilor susținute 
de echipa noastră la Moscova, atît eu 
cît și jucătorii echipei R. P. Romîne 
am fost convinși că reprezentativa 
U.R.S.S. va repurta performanțe de

vietici și întreaga opinie sportivă au 
aflat cu indignare de hotărîrea fără 
precedent în istoria sportului interna
țional luată de biroul F.I.B.A. împo
triva echipelor U.R.S1S. și R. P. Bul
garia. Anularea rezultatelor obținute 
în campionatul de la Santiago de 
Chile de către echipa U.R.S.S., csre 
de fapt este cîștigătoarea titlului de

! in „Turul
I Veștile pe care le-au transmis agen
țiile de presă străine nu ne-au oferit amă- 
' minte asupra slabei comportări pecare 
Iau avut-o cicliștii romîni în prima etapă 

răsunet la campionatul mondial din((Luxor—Souhag) a „Turului Egiptu- 
Chile. Consider cu totul nejustă și )!«>“■ Firește, iubitorii sportului cu peda- 
contrară spiritului sportiv hotărîrea (le din țara noastră au fost surprinși și, 
Federației internaționale, care anulea- lîn același timp, nemulțumiți de rezul-Federației internaționale, care anulea- lîn același timp, nemulțumiți de rezul- 
ză rezultatele strălucite obținute de (fate (locul IV pe echipe) și mai ales 
echipele U.R.S.S. și R. P. Bulgaria*. faptul că reprezentativa noastră se

Armand Novacek, membru al echi- țaflă la 47 minute de liderul clasamen- 
pei reprezentative de baschet a ztului, echipa R.D. Germane. Relatările 
R. P. Romîne, a spus: „Cînd în luna\sosite după etapa a Il-a au mai atenuat 
decembrie echipa noastră a jucat la/această impresie nefavorabilă. Alergă- 
Moscova cu reprezentativa U.R.S.S. jtorii romîni și-au găsit — se pare — 
mi-am dat seama că baschetbaliștiixcadența și prin acțiuni combative au 
sovietici au făcut progrese uimitoare jobținut rezultate mai bune. Pe ruta 
în ce privește tehnica și că au celelSouhag — Asiut (115 km) rutierii 
mai mari șanse să devină campioni lnoștri au realizat numeroase tentati- 
ai lumii. După victoria obținută îm-Cve de evadare contribuind la declatișa- 
potriva echipei S.U.A. am avut cer-/rea celei mai importante acțiuni a eta- 
titudinea că echipa U.R.S.S. se vampei. Alături de ciclistul sovietic Amatu■ 
clasa pe primul loc.

Ciclislul sovietic Petrov 
a preluat tricoul galben

Egiptului64
40:23 ; 2. Petrov (U.R.S.S.) 9 h. 40:53;
3. Braune (R.D.G.) 9 h. 41:23; ...12. 
Ion Vasile 9 h. 53:49; 14. Aurel Șelaru 
9 h. 56 :08; 18. Gh. Șerban 9 h. 56:13; 
19. L. Zanoni 9 h. 58:03; 28 G. Moi-, 
ceanu 10 h. 28:30; echipe : 1. R. D. 
Germană 29 h. 04:09; 2. U.R.S.S. 29 
h. 20:10; 3. R. P.
4. R. P. Romină 
cia 30 h. 21:14.

Bulgaria 29 h. 33:39;
29 h. 46:40 ; 5. Gre-

■ ’ni, Ion Vasile a evadat la km 75 și a
reușit să sosească la capătul etapei în 
același timp cu învingătorul și cu a- 
proape 4 min. înaintea plutonului în 

___.......... , care se aflau toți ceilalți cicliști romîni 
ziliei, care fusese ' învinsă de două Jși c.omponenții formațiilor Uniunii So
cri de echipa U.R.S.S. îmi exprim Cvietice, R. D. Germane și R. P. Bulga- 
profunda indignare fată de această Jria. In felul acesta, reprezentativa 
hotărîre care nu poate totuși răpi \R- P. Romîne s-a clasat în etapă pe 
formației U.R.S.S. titlul de cea. mai ța egalitate de timp cu echipa
, „ IU.R.S.S, La sprintul desfășurat de plu-
buna echipa din lume . /tonul care a urmat fugarilor, Gh. Șer-

>, jban s-a clasat pe locul 5, iar L. Zanoni 
/pe locul 7.
j Rezultate tehnice — etapa a 11-a 
((individual) : I. Amatuni U.R.S.S.) 2 
Sh. 42:44; 2. ion Vasile (R.P.R.) același 
(timp; 3. Pluskat (R.D.G ) 2 h. 46:58; 
lîn același timp au sosit în ordine: 

C Petrov (U.R.S.S.), Șei ban (R.P.R.), 
/Braune (R.D.G.), L. Zanoni (R.P.R.) 
1 Clasamente generale după două etape 
^individual: 1. Pluskat (R.D.G.) 9 h.

campioană mondială, arată că Fede-( 
rația internațională de baschet pro
movează o politică în contradicție cu 
principiile sportului și spiritului de 
dreptate.

Secția de baschet a U.R.S.S. pro
testează în mod hotărît împotriva mă
surii luate și totodată atrage atenția 
că biroului F.I.B.A. îi revine întreaga 
răspundere pentru această acțiune".

★
desfășurată pe ruta 

__  _ fost dominată de a- 
lergătorii sovietici. Rutierul Alexei 
Petrov și-a înscris în palmares o 
nouă victorie de etapă cucerită în 
disputa cu sprinterii germani. In pri
mele locuri ate clasamentului indi
vidual de etapă se află doi alergători 
sovietici și doi compatrioți ai forma
ției R- D. Germane. Reprezentativa 
R. P. Romîne a ocupat locul trei în 
clasamentul pe echipe al etapei, la 
egalitate de timp cu formația R. P. 
Bulgaria.

Clasamentul etapei: 1. Petrov
(U.R.S.S.) â parcurs 135 km In 
3h 50’ 08”; 2. Muller (R.D. Germană) 
3h 50’ 13” ; 3. Etcenko (U.R.S.S.) 
31151’08”, In același timp au sosit 
Aleksandrov (R.P. Bulgaria), Leofflcr 
(R.D. Germană) și Ion Vasile (R.P. 
Romîhă). In clasamentul general Ion 
Vasile o:upă locul 7, Șelaru locul 14, 
iar Serbau locul 16. Echipe: 1. 
U.R.S.S. 11 h 43:24 ; 2. R.D.G. 11 h. 
47:36; 3. R.P.R. 11 h. 53:48; 
R.P.B. — același timp.

In fruntea clasamentului generail 
individuali se află acum ciclistul so
vietic Petrov. Pe echipe continuă să 
conducă formația R. D. Germane. 
Etapa a IV-a se desfășoară astăzi 
pe ruta Minia—Beni Suef (125 ' ).

Etapa a IH-a 
Asyut—Minia a

4.

(Adevărul! este mai puternic decît manciuna!u
MELE CINCI ECHIPE ALE LUMII. 

Sportivii sovietici înfierează cu in
dignare mașinațiile dușmanilor păcii 
și socialismului*.

W
MOSCOVA (prin telefon). — Co

mentând hotărîrea inadmisibilă a Fe
derației internaționale de baschet, cu- 

sovietică, maestra 
Alexeeva — 
de baschet 
următoarele 
nostru la

noscuta sportivă
emerită a sportului Lidia 
căpitana echipei feminine 
a U.R.S.S. — a declarat 
corespondentului ziarului 
M scova, I. Jilaev :

..Conducerea F.I.B.A.
faptă fără precedent în istoria spor- 
tu’ui. Acțiunea ei lipsită total de sens 
nu va putea convinge pe nimeni des-

a comis o

Hotărârea trebuie anulată!
Federația bulgară de baschet a 

înaintat Federației internaționale un 
protest în legătură cu hotărîrea luată 
de biroul F.I.B.A. împotriva echipelor 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, partici-

„0 lovitură serioasă dată încercărilor de a crea două Chine 
în organizațiile sportive internaționale”

pre existența a două Chine. Totdeau
na adevărul a fost, este și va fi mai 
puternic decît minciuna. Degeaba în
cearcă domnii din conducerea F.I.B.A. 
să convingă pe cineva că ziua este 
noapte și noaptea zi. Nici o hotărîre( 
din lume nu va putea infirma ade
vărul demcnsliai de fapte: CĂ ECHI
PA UNIUNII SOVIETICE ESTE DE 
IAPT CEA MAI PUTERNICĂ, CĂ 
REPREZENTATIVA BULGARIEI IȘI
ARE ORICIND LOCUL INTRE PR1- }grad se desfășoară concursul atletic 

.de iarnă la care participă sportivi 
Istudenți din întreaga țară. O perfor- 
.tnanță excelentă a obținut Oleg Fe- 

pante la campionatul mondial de bas-Zdoseev, cîștigînd proba de triplu salt 
diet de ia Santiago. leu 15,80 m — cel mai bun rezultat

Respingînd cu energie hotărîrea /mondial pe teren acoperit. Același 
luată de F.I.B.A., federația bulgară latlet a sărit la lungime 7,20 m. Proba 
cere ca această hotărîre să fie anu- /de săritură în înălțime a revenit lui 
lată. jlgor Kașkarov cu rezultatul de 2,05

m. La 100 m plat primul s-a clasat 
|Edvin Ozolin cu 10,7 sec. iar Ia 110 
m garduri decatlonictul V. Kuznețov 
la cîștigat cu 14,0 sec. Serghei Be- 
.liaev a obținut la prăjină 4,30 m.

Valoroase rezultate 
ale atleților sovietici

La Palatul Sporturilor din Lenin-

Petrosian și Spasski conduc în finala 
campionatului de

Din cele 14 partide întrerupte și 
amînate, luni au luat sfîrșit numai 

■*'^7. Fără joc arbitrii au consemnat 
egalitatea în partida Spasski—Iuht- 
man (runda a Xl-a) în care se repe
tase de trei ori aceeași poziție. Spas
ski a cîștigat întrerupta cu Gheller 
din runda a Xil-a. Partida amînată 
Bronstein—Petrosian, din aceeași 
rundă, a luat sfîrșit cu un rezultat 
de remiză. Gheller a cîștigat la Ni
kitin, Lutikov la Furman, Polugaevski 
la Corcinoi și Iuhtman la Holmov 
(runda a XlV-a). Pentru a doua oară 
s-au întrerupt partidele Averbach— 
Krogius și Vasiukov—Tal. cu avantaj 
de partea marilor maeștri. Tal de
ține avantaj și în întrerupta din run
da a XlV-a cu Gurghenidze. Nu s-au 
jucat partidele Petrosian—Lutikov,
Lutikov — Vasiukov, Nejmetdinov — 
Bronstein și Averbach—Gufeld.

Marți s-a jucat runda a XV-a.

șah al U.R.S.S.
Spasski l-a învins pe Lutikov des- 
cnizîndu-și din nou drum spre primul 
loc. Averbach a cîștigat la Brons
tein. Aceasta este a patra înfrîngere 
a lui Bronstein, suferite toate în par
tidele cu mari maeștri. Intîlnirile 
Gurghenidze — Petrosian, Furman — 
Tal, Holmov — Polugaevski și Gu
feld — Krogius au fost remize. Cele
lalte s-au întrerupt.

După 15 runde în fruntea clasa
mentului se află Petrosian (o partidă 
întreruptă) și Spasski cu 10 p. Ur
mează: 3. Taimanov (1) 9 p.; 4—6. 
Tal (2), Holmov, Polugaevski 8*/2p,; 
7. Keres (1) 8 p.; 8—10. Lutikov 
Gheller (1), Iuhtman (1) 7*/2 p.; 
13. Averbach (2), Bronstein (1), 
cinoi (1) 6*/2 P-l M—15. Gufeld 
Furman 6 p.; 16. Gurghenidzi 
5>/2 p.,’ 17—18. Vasiukov (3), Krogius 
(1) 5 p.; 19. Nikitin (1) 4 p.; 20. 
Nejmetdinov (2) 3 p.

(2), 
li
cor
ii. 
...o

Un purtător de 
țiilor de cultură
R. P. Chineză și-a exprimat mulțu
mirea și recunoștința față de echi
pele de baschet ale U.R.S.S. și R. P. 
Bulgaria pentru refuzul hotărît al a- 
cestora de a întîlni în campionatul 
mondial așa-zisa echipă de baschet a 
Taivanului. Totodată cercurile sporti
ve din R.P. Chineză protestează cu 
vehemență împotriva hotărîrii 
biroul F.I.B.A. contra 
U.R.S.S. și R. P. Bulgaria, 
atitudine fermă a sportivilor 
și bulgari a dat o lovitură 
uneltirilor imperialiste de a crea două 
Chine în organizațiile sportive inter
naționale.

In legătură cu hotărîrea fără prece
dent luată de biroul F.I.B.A., agenția 
Sinhtia transmite: „La 31 ianuarie, 
în mod arbitrar, federația internați
onală de baschet a decis să confere 

• echipei Braziliei titlul de campioană 
mondială, deși aceasta fusese învinsă 
de două ori de echipa U.R.S.S. In 
cursul turneului final baschetbaliștii 
sovietici au cîștigat toate meciurile 
susținute, învingînd echipa S.U.A., 
campioană mondială și olimpică și 
eohipa Braziliei, campioană a Ame- 
ricii de sud. Cu toate acestea biroul 
F.I.B.A. recurgînd la o conspirație de 
culise, a declarat că echipele U.R.S.S. 
și R. P. Bulgaria au pierdut meciurile 
cu eohipa ciankaișistă, pentru că au 
refuzat să joace cu această formație 
la 30 și respectiv 31 ianuarie. Mai 
muM decît atît, biroul F.I.B.A. a anu
lat toate punctele obținute de echipele 
U.R.S.S. și R. p. Bulgaria, privind

cuvînt al organiza- 
fizică și sport din

luate de 
echipelor 
Această 
sovietici 
serioasă

astfel echipa U.R.S.S. de dreptul de a 
cîștiga titlul mondial.

Aceste acțiuni arată că mașinațiu- 
tiile imperialiștilor americani au deter
minat biroiU'l F.I.B.A. să recurgă în 
mod rușinos la intrigi politice, cu 
toate că ei susțin sus și tare că spor
tul nu are nimic comun cu politica.

In ciuda acestor intrigi, victoria 
strălucită a echipei U.R.S.S. nu poate 
fi întunecată. Echipa U.R.S.S. este a- 
devărata cîștigătoarp a campionatu
lui mondial ’de baschet pe anul 1959 . lvll UHlulre£Hd a ocd.
Cercurile sportive din R. P. Chineza Jzionat o luptă sportivă de toată fru- 
smt recunoscătoare sportivilor sovietici (musețea. Spectatorii au trăit momente 
și bulgari pentru sprijinul dat în lup- de mare tensiune încuraiînd frenetic 
ta împotriva une.tinlor imperialiste și S pe tinerii noștri 'jucători care — în 
ii felicită din toată mima pentru mi- ^această întîinire — s-au întrecut ne 
minatele lor rezultate . Ai și, făcând o mare risipă de ener-

<gie, au reușit un rezultat deosebit de
Solidari cu poziția echipelor d’

UJ> 0 Q Cbi D D RllEiraria $ Du?ă «priză egală ca scor, în .n.d. u. Șl n. r. DUIgdlId /care totuși hocheiștii noștri au domi- 
anat mai mtiit (forma slabă a portaru-

Comitetul de sport din R. Ceho-/Jțd Stafie a făcut ca scorul să nu le 
*fie favorabil), în partea a doua a me

ciului, deși această dominare a fost 
jtnai evidentă, totuși budapestanii sînt 
cei care termină în avantaj: 5—4. De 

tărîrea de a anula rezultatele obținute J remarcat faptul că echipa noastră a 
de echipele U.R.S.S. și R. P. Bulga
ria la campionatul mondial de la San
tiago.

„Această hotărîre — se scrie în 
protest — nu poate în nici un caz să 
servească la întărirea prieteniei între 
popoare. Sportivii cehoslovaci aprobă \tineret a Bucureștiului reușește 
în tril tot til poziția echipelor de baschet (înscrie din nou atunci cînd mai erau 
ale U.R.S.S. și R. P. Bulgaria care au 
refuzat să întîlnească așa-zisa echipă 
din Taivan".

slovacă și federația cehoslovacă de 
baschet au trimis un protest Federa
ției internaționale în legătură cu ho-

„Cupa București66 la hochei pe gheață
(Urmare din pag. l-a)

Meciul a fost
Itnîni 1. Lupu și

București (tineret) — Budapesta 
7—4 (5—5, 1—2, 5—1)

Partida jucată ieri dimineață a oca.

condus de arbitrii 
Fl. Marinescu.

ro-

ma (2) și Kertesz pentru Budapesta. 
Partida a fost condusă de R. Hănel 
(R.D.G.) și Ai. Teodorescu.

Bratislava-Janow 7—1 (1—1, 
5—0, 5—0)

Doar o singură repriză au rezistat 
hocheiștii polonezi redutabilei forma
ții cehoslovace. A fost poate cea 
mai frumoasă parte a jocului deoare
ce, pusă la grea încercare, echipa din 
Bratislava ne-a demonstrat frumoa
sele sale calități. In continuare ru
tina hocheiștilor cehoslovaci și-a spus 
cuvîntul. Punctele au fost înscrise 
de Valach (2), Stano (2), Horsky, 
Gabris, Csapla pentru Bratislava și 
de Zurowski pentru Janow. Partida 
a fost condusă de arbitrii I. Ltipu și 
Fl. Marinescu.

București A-Berlin 4—0 (1—0,
1—0, 2—0)

ca alta — cîte nu s-au ratat piuă 
acum în tot turneu! I Desigur că aci 
a intervenit lipsa de experiență (frații 
Szabo, Andrei, Ferenczi), cj și lipsa 
de calm (Takacs I, Lorincz, Csaka 
I, Peter) a jucătorilor noștri. Nu este 
mai puțin adevărat că portarul echi
pei germane — Kolbe a arătat și cu 
această ocazie că este unu! dintre 
cei mai buni jucători ai turneului. 
Oricum însă, hocheiștii noștri au de
monstrat că merg pe drumul cel bun. 
Ne referim în special ta practicarea 
jocului în forță, bărbătesc și al con
centrării atenției în tot timpul par
tidei.

Punctele au fost marcate în ordine 
de : Biro (min. 4 la o acțiune indi
viduală pe contraatac), Szabo I (min. 
19 Ia capătul unei combinații cu 
' ‘ ' - - - - ’ ‘ 41 la

'ratat zeci de ocazii favorabile. Cea de 
|a treia repriză a fost cea mai palpi
tantă. Hocheiștii bueureșteni au forțat 
■ egalarea, pe care au realizat-o în mim. 
52. După 5 minute de luptă acerbă, ei 
ipreiau conducerea (6—5). dar se văd 
imediat egalați. Luptînd însă cu o ener
gie demnă de admirat, echipa de 

să

60 secunde de joc.
Punctele au fost marcate de : Takacs 

II (3). Caza,n I (2), Cazan II și Hollo 
I pentru București, Lorincz (3), Zsi-

Echipa selecționată a orașului Bucu
rești a făcut în acest meci dovada 
posibilităților sale, evoluînd de o ma
nieră surprinzător de bună. Jucînd 
curajos, agresiv șț, atent în apărare, 
rapid și combinativ în atac, bucu- 
reștenii au depășit aproape cu regu
laritate dirza apărare a echipei ger
mane și au destrămat cu ușurință 
rarele dar periculoasele atacuri aie 
hocheiștilor berlinezi.

Victoria echipei Bucureștiului este 
pe deplin meritată. Mai mult chiar, 
scorul avantajează destul de serios 
formația Berlinului, deoarece jucătorii 
bueureșteni au ratat in acest meci 
atîtea ocazii — una mai favorabilă

40 |
fratele său), Szabo I (min. . 
o învălmășeală) și Takacs I (min.
43 care a preluat și finalizat pucul 
deschis în adîncime de Csaka I).

Excelent arbitrajul sovieticilor 
Iahonin șj V. Sceleikov.

CLASAMENTUL :

1. Bratislava
2. București A
3. Budapesta
4. București Tin.
5. Janow
6. Berlin

PROGRAMUL

lUCtrf

2
2
2
2
2
2

2
2
1
1
0
0

0 
o 
o 
o 
o 
o

0
0
1
1
2
2

14: 2 
12: 2 
11:11
9:14
5:12
1:11

4
4
2
2
0
0

ZILEI DE ASTĂZI5

(tineret)—Ber-Ora 10: București
lin; ora 17: Bratislava—Budapesta: 
ora 19 : București A—Janow
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