
^Delegația Partidului MuncitorescRomîn 
la cel de al XXI-lea Congres al 

| Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 
i s-a înapoiat în Capitală

La 8 februarie s-a înapoiat în Capitală delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care a participat la lucrările celui de al 
XXI-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Din de
legație au făcut parte tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, Nicolae Ceaușescu și Leonte Răutu. La 
sosire, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Emil Bodnă- 
raș. Petre Borilă, Alexandru Drăghici, Alexandru Moghioroș, general 
colonel Leontin Sălăjan, Ștefan Voitec, Ion Gheorghe Maurer, lanoș 
Fazekaș, Vladimir Gheorghiu, Alexandru Bîrlădeanu, Atanasie Joja, 
de membri ai C.C. al P.M.R., membri ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești, activiști de partid și de stat precum și de nu
meroși oameni ai muncii. Au fost de față V. F. Nikolaev însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la București și membrii 
Ambasadei. La coborîrea din tren, un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori membrilor delegației. Cei prezenți l-au întîmpinat 
pe conducătorii partidului nostru cu puternice ovații, manifestînd 
îndelung pentru Partidul Muncitoresc Remîn și tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim secretar al C.C. al P.M.R., pentru Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice și prietenia frățească romîno-sovietică.

(Agerpres)
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Reprezentativa R. P. Romîne
a cucerit „Cupa Tineretului" la schi

Cchipa Bratislava a cîștigat 
tacul internațional la hochei

pe gheafă dotat cu „Cupa București"
Echipa Capitalei s-a clasat pe locul doi

Turneul internațional de hochei pe gheață dotat cri „Cupa București" 
a luat sfârșit ieri seară în prezența unui număr record de spectatori: peste 
10.000. Trofeul pus în joc a revenit, după cum era de așteptat, puternicei 
echipe a Bratislavei. O frumoasă comportare au avut echipele orașului Bucu
rești care s-au clasat pe locurile 2 și 4. Iată acum o succintă relatare asupra 
meciurilor din ultimele două etape ale competiției.

BRATISLAVA-BUCUREȘTI
(TINERET) 11—0 (2—0, 5—9, 4—0)

le-a 
Buda-

După partidele bune pe care 
făcut în compania 
pestei și Berlinului, 
în jocul pe care l-a 
dimineața cu echipa 
ționata de tineret a 
compoarte la nivelul jocurilor ante
rioare. Prin aceasta nu vrem să spu
nem că speram c.a tinerii noștri ho- 
cheiști să termine învingători. Ceea 
ce doream însă, era ca ei să joace cu 
aceeași vigoare și elan, cu aceeași dîr- 
zenie ca în meciurile precedente. In
timidați probabil de faima adversarilor 
lor. tinerii noștri hocheiști au fost de 
nerecunoscut în această partidă. Așa 
se și explică de ce, fără să se fi în
trebuințat prea mult, hocbeiștii din 
Bratislava au obținut cea mai catego 
rică victorie din acest turneu

■Punctele au fost înscrise de : Stano 
(3), Vălach (2). Zabojnik (2). Dolezal 
(2), Gabris și Midii. Au arbitrat: I. 
Florescu și V. Vorniceanu (R.P.R.).

echipelor
am așteptat ca 
susținut sîmbătă 
Bratislava, selec- 
Capitalei să se

BERLIN-JANOW 5—4 
(5—0, 1—1, 1—5)

'Așa cum începuse, se părea că par
tida va fi la discreția hocheiștilor ber
line zi. Intr-adevăr, pornind chiar de la 
început intr-un adevărat iureș, jucă
torii echipei din Berlin ajunseseră să 
conducă, după 14 minute, cu 3—0 și 
se părea că scorul va lua proporții. 
Jucătorii polonezi, surprinși de rapidi
tatea acțiunilor adversarilor lor. s-au 
lăsat net depășiți în această perioadă, 
creînd impresia că vor avea rolul unor 
simpli parteneri de... antrenament... 
Insă, după primirea celor trei goluri. 

Atac la poarta echipei Budapestei. Jucătorul german Raczwick ratează q ocazie favorabilă de a marca.
£Fgto; I. Mihăică),

echipa Janomi și-â revenit, a stăvilii 
mai bine acțiunile ofensive ale jucăto
rilor germani și a început chiar să a- 
tace ceva mai hotărît. Pină la sfîr-

(Continuare în pag. 4)

Echma C.C.A. din nou învingătoare 
in R. P. Chineză

Ieri, echipa de fotbal C.C.A. a 
susținut Ia Canton al doilea meci din 
cadrul turneului pe care-1 întreprinde 
în R.P. Chineză. Fotbaliștii romîni 
au dispus de selecționata provinciei 
Habei cu sccrul de 2-0 (Agerpres).

Au sosit doi antrenori cehoslovaci 
pentru hochei și patinaj

La invitația Federației romîne 
hochei și patinaj au sosit ieri in Ca
pitală doi renumiți antrenori ce
hoslovaci : Jaromir Ksanda din Praga 
și Josef Sturm din Bratislava (tatăl 
tînărului patinator artistic care a e- 
voluat în aceste zile la București). 
Primul se va ocupa de pregătirea echi
pelor noastre de hochei pe gheață, iar 
al doilea de antrenamentele patinatori
lor artistici.

— Gh. Bălan și H. lianich
POIANA 

la trimisul 
duminică am trăit satisfacția 
categorice victorii aile tinerilor schiori 
români, realizate în cadrul concursului 
internațional „Cupa Tineretului".

Sîmbătă, în cursa de slalom spe
cial (desfășurată în Kantzer), Cih. 
Bălan a terminat din nou în fruntea 
clasamentului (vineri câștigase proba 
de slalom uriaș). Mergînd cu mult 
curaj. Bălan a trecut cu succes prin 
porțile mai dificile și deși la jumă- 
tafea traseului s-a dezechilibrat, el 
s-a redresat la timp. O cursă foarte 
bună a făcut și C. Tăbăraș în manșa 
a Il-a, dar cele 9/10 sec. cu care l-a 
întrecut pe Bălan, nu au fost sufi
ciente pentru a recupera handicapul 
din prima manșă. De altfel, toți 
componenții echipei R.P.R. s-au com
portat bine, cucerind primele 7 locuri. 
Dintre riaspeți, o bună pregătire au 
dovedit Turtarov, Kintzel, Morotz. Bu- 
jac și Hertzel

Azi, în proba de coborîre (desfă
șurată pe pîrtia Lupului), concurenții 
au avut de înfruntat un traseu de 
mare dificultate. Pîrtia înghețată a 
permis o viteză neobișnuită și a soli
citat concurenților multă atenție. Și 
în această cursă schiorii români au 
repurtat o categorică victorie. deși 
patru dintre cei mai valoroși nu au 
terminat cursa. Bălan a căzut și a 
abandonat la S-ul mare; Tăbăraș a 
fost aruncat de un hop în fața caba
nei Postăvar; Zangor a căzut înain
tea S-ului, iar lui Kurt Gohn i s-au 
desfăcut legăturile. Primul loc a fost 
cucerit de Horst Hanich (R.P.R. II), 
care S-a orientat cel mai bine în 
timpul cursei. Bine s-au comportat P. 
Clinei, M. Bucur, N. Iovici și A. Bă- 
tisșairu ; aceștia au făcut față cu suc
ces traseului neobișnuit de greu. Cît 
de pretențioasă a fost azi pîrtia Lu-

STALIN (prin telefon de 
nostru). — Sîmbătă și 

unor

Animație pe terenurile de fotbal
Orașul Stalin, Bacău și Arad

de ‘Ieri s-au disputat numeroase meciuri de verificare la București, Timișoara',

N-au mai rămas decît patru săptămîni pînă la reînceperea campionatului 
de fotbal 1 Puțin și totuși... foarte mult pentru cei care iubesc acest sport și 
pentru oare vacanța de iarnă constituie o grea... încercare.

Spectatorii se mulțumesc, deocamdată, cu meciurile de antrenament ale 
echipelor noastre fruntașe. Astfel de meciuri au fost ieri foarte multe atît 
în Capitală cît și în restul țării.

De altfel, iată cîteva scurte relatări asupra acestor meciuri de antre
nament :

pa primul loc în probele de
pulul reiese și din faptul că în unele 
porțiuni (S-ul mare, cascadă) majo
ritatea concurenților oaspeți au mers 
frînat, în derapaj, sau cu multe cris
tiane. Deosebirea dintre maniera de 
coborîre a concurenților români și 
străini apare și din diferențele de 
timup înregistrate la sosire. In urma 
desfășurării probelor de slalom uriaș, 
special și coborire; „Cupa Tineretului"

Ion Vasile se află pe locul VI

Vasile — a cărui selecționare 
.Turul Egiptului" a 

cu destulă neîncredere

ION VASILE(Continuare in pag. 2)

Ion 
în lotul pentru 
fost privită 
de unii specialiști ■— se dovedește 
cel mai bun și cel mai constant aler
gător romîn în această competiție 
ciclistă internațională de lung par
curs. După comportarea nesatisfăcă
toare din prima etapă (de altfel în 
această etapă întreaga noastră echi
pă a evoluat sub posibilitățile ei) el 
și-a revenit complet, înregistrînd o 
îmbucurătoare ascensiune în clasa
ment. Timp de cîteva etape Ion Va
sile a ocupat locul 7 în clasamentele 
generale, iar țn etapa de sîmbătă, a 
V-a, a reușit printr-un efort de 
voință să-și îmbunătățească situația, 
ajungînd pe locul 6.

Cîteva amănunte despre desfășu
rarea etapei a V-a. După o zi de o- 
dihnă, participantă la „Turul Egiptu
lui" și-au continuat întrecerea pe ru
ta Fayoum — Ghiza (100 km.).

Dinamo București-Confecția
10—0 (5—0)

Numeroși spectatori au asistat ieri 
dimineață pe stadionul Dinamo la 
jocul de antrenament pe care Dinamo 
l-a susținut în compania Confecției 
(cat. C). Față de partida de dumi
nica trecută cu Dinamo Obor, liderii 
categoriei A s-au prezentat cu o pre
gătire fizică mai bună, s-au mișcat 
cu multă ușurință pe teren și au con
struit numeroase acțiuni frumoase, ast
fel. că scopul acestui antrenament a 
fost atins. Dinamoviștii au înscris 
zece goluri prin Ene (5). Dumitrescu 
(2), Semenescu. Nunweiller III și 
Szakacs I. Confecția nu a putut da 
o replică corespunzătoare, deoarece, 
se află abia la începutul pregătirilor.

DINAMO: Cozma (Ufu) — Popa, 
Motroc (Călinoîu), Panait II — Al. 
Vasile (Dragomir). Ntmweiller III (Al. 
Vasile) — Semenescu. Nicușor, Ene 
Szakacs I (Dumitrescu). Suru.

CONFECȚIA: Simionescu (Bădescti) 
— Olteanu (Pețenchi), Păsculescu, Ivan 
Ion — lvan Anghel (Răducanu), Soi- 
mu (Iordan) — Leucă. Dumitrescu, 
Iliescu (Mincu), Sandu Ion, Cazan
giu (Sctuniedigen), (d. c.).

slalom special și coborire —i
a fost cucerită de reprezentativă R. Pțj 
Romîne, alcătuită din Gh. Bălan, Că 
Tăbăraș, K. Gohn și M. Bucur. Iată 
clasamentul probelor disputate SIM-ț 
BATĂ și DUMINICA: slalom special; 
(350 m. lungime 100 m. diferență del 
nivel, 46 porți): 1. GH. BALANț
(R.P.R. I) 88,2 ( 42,3 4- 45,9) ; 2. Of

D. STANCULESCU, ( 
(Continuare in, pagi 3)

Turul Egiptului

Bună dispoziție de joc la Rapid’

Suporterii echipei Rapid au alcă
tuit ieri un gard viu în jurul terenului 
II de la „23 August", dorind să-asiste 
ta cel de al doilea antrenament lai 
două porți efectuat de formația lor; 
favorită. Feroviarii au avut ca parte
neri pe jucătorii echipei Filaret. An
trenamentul a fost destul de util și of. 
arătat pe rapidiști în bună dispoziție 
de joc. Ei au reușit să mențină urif 
ritm susținut timp de 90 minute, ad 
declanșat numeroase atacuri termi
nate cu șuturi puternice pe poartă;
S-a observat și preferința pentru uti 
joc mai variat în atac. Mijlocașii sau 
interii au lansat la timp aripile, iar 
componenții tripletei (Raab — Ena 
II — Georgescu în prima repriză șl 
Olaru — Ene II — Georgescu în ceai 
de a doua) s-au „găsit" în perma-» 
nență folosind bine schimbul de locuri;

Avînd în față o linie ofensivă de posî^, 
bilități modeste, compartimentul defen
siv al feroviarilor n-a avut problemei 
prea grele de rezolvat. Statura lui 
Neamțu îi tentează, se pare, pe antre
nori să-l utilizeze pentru primele me
ciuri alereturului în postul de stoper, mai 
ales că Vărzan a fost de curind ope
rat. Rezultatul : 8—1 (5—0) prim
punctele înscrise de Georgescu (2)1 
Olaru (2) Copil, Ene Ii. Văcaru și 
Langa. Pentru învinși a înscris Gor
din din lovitură de la 11 m. Rapid a 
folosit următoarea formație: Dungi* 
(Todor) — Greavu, Neamțu (Dodeanu)» 
Macri — Bodo (Langa). Stancu — 
Oopil (Matei), Raab (Olaru), Ene II» 
Georgescu, Văcaru. (gh. n.).

(Continuare in pag.



Întreceri sportive in cinstea zilei de 16 Februarie
In Valea Jiului o interesantă 

I _ competiție de lupte
F Sportivii din Petroșani și Hune
doara se pregătesc să întîmpine ziua 
de 16 februarie printr-o interesantă 
competiție de lupte. Este vorba de 
întîlnirile care vor avea loc în zilele 
de 14—15 februarie, la Petrila între 
reprezentativele de juniori ale școlii 
sportive de elevi din Petroșani și clu
bului Corvinul Hunedoara și în a- 
celași timp între selecționatele de se
niori ale asociației Utilajul Petroșani 
și Clubului Corvinul Hunedoara. Fie
care echipă va avea cîte 10 sportivi 
deci în total vor lua parte la această 
dublă întâlnire un număr record 
40 luptători.
la Petrila, unde a fost amenajată 
nouă sală. In planul de muncă 
școlii sportive de elevi 
figurează deplasări și 
lități ale Văii Jiului ca 
peni, Vulcan, Urfcani. 

întîlniri demonstrative.

de
Competiția va avea loc 

o 
al 

din Petroșani 
în alte loca-. 

Aninoasa, Lu
etic., pentru

STA1CU BALOI 
j corespondent

! T La Predeal, o cupă specială 
pentru schiori

Ca în fiecare an sportivii regiunii 
Stalin întîmpină ziua de 16 februa
rie cu numeroase manifestații sporti
ve. Printre ultimele competiții un loc 
de frunte îl ocupă și „Cupa Predeal" 
organizată de Comisia regională de 
schi. întrecerea este rezervată schi- 
oarelor și schiorilor neclasificați sau 
celor care au obținut categoria IlI-a, 
și se va desfășura la probele coborî- 
re, slalom special și fond în zilele de 
14—15 februarie ac. Coborârea, are

Sporturile aviatice pe drumul afirmării

sea- 
ora-

ocu-

Fiecare tînăr care iubește sportul 
își are, desigur, preferințele sale. 
Unii se îndreaptă încă de mici spre 
terenurile de fotbal, alții vor să pă
trundă în tainele boxului, unii iubesc 
motociclismul, alții sporturile nautice. 
Ei bine, dacă s-ar face un sondaj, 
s-ar vedea că un important număr de 
tineri s-au îndreptat în cursul anului 
1958 spre porțile terenurilor sportive 
aviatice. Sporturile aviatice, care cer 
curaj și îndeminare, au reușit să a- 
tragă in cursul anului trecut — mai 
mult decît în alți ani — numeroși 
tineri. Numai în cadrul sectoarelor 
de zbor cu motor au fost formați pes
te 150 tineri dornici să se avînte spre 
înălțimi. Parașutismul — o adevărată 
școală a curajului — fost „asaltat" 
de un mare număr de tineri și tinere 
care au obținut aproape 300 brevete. 
La rindul său, aeromodelismul a cu
cerit numeroși sportivi, mai cu 
mă în regiunile Cluj, R.A.M. și 
șui București.

UN BILANȚ RODNIC
Fără îndoială că parașutismul

pă locul I în clasamentul sporturilor 
aviatice în ordinea... preferințelor. 
Spectatorii care au urmărit vara tre
cută la aeroportul sportiv de la Clin- 
ceni concursurile de parașutism nu 
Vor uita mult timp frumusețea saltu
rilor efectuate de tinerii noștri spor
tivi. In cadrul concursului internațio
nal de Ia Clinceni la care au parti
cipat parașutiști sportivi din R. P. 
Bulgaria și R.P.F. Iugoslavia, repre
zentanții noștri au ocupat locuri de 
frunte în clasamentul general indi

vidual, ca și în oel pe echipe. Dar con» 
tirmarea adevăratei valori a parașu
tismului nostru (îndeosebi a celui fe
minin) s-a făcut la campionatele 
mondiale de la Bratislava, unde două 
dintre reprezentantele noastre, Elena 
Băcăoanu și Elisabeta Popescu au o- 
cuipait locurile I și II în probe deo
sebit de grele. De altfel, în anul care 
a trecut, parașutiștii noștri au corec
tat 12 recorduri republicane, dintre 
care, ciel realizat de Ion Roșu în pro
ba de salt de la 1000 m. cu deschi
dere întîrziiată, fiind de valoare mon
dială. Succesele parașutismului spor
tiv din țara noastră se datoresc în 
cea mai mare măsură faptului că el 
a devenit un sport cu adevărat de 
mase. Numai anul trecut, mii de ti
neri și tinere au înfruntat primele 
emoții, inerente oricărui începător. 
Ei au efectuat peste 4000 salturi cu 
teme variate: căderi libere, prelun
gite pînă la 40—50 sec., aterizare la 
punct fix, menținerea poziției, stil 
etc. — salturi ale căror rezultate au 
fost foarte bune. La turnurile de pa
rașutism au căpătat primele noțiuni 
teoretice și practice aproape 1500 
tineri din rîndul cărora vor fi selec

ționate, fără îndoială, elemente de 
valoare. Dar, să ne oprim puțin asu
pra acestei probleme. Se știe că în 
anul 1960, așii parașutismului mon
dial se vor întîlni din nou, de data 
asta, probabili în R. P. Bulgaria, țară 
care și-a depus candidatura pentru 
•rganizarea celei de a V-a ediții a 

traseu pîrtia Clăbucetul Taurului, iar 
slalomul special panta de sosire a a- 
leiași pîrtii. La fond, băieții vor par
curge 5 km, iar fetele 2 km., plecă
rile dîndu-se din fața cabanei iar 
linia de sosire fiind pe pîrtia Clăbu- 
cetul Taurului. La această competi
ție populară vor participa pe bază de 
invitații numeroase loturi de asocia
ții sportive formate din cîte 11 par- 
ticipanți: 3 băieți și 2 fete la probele 
alpine și cîte 3 băieți și 3 fete la 
fond. Această întrecere vine să com
pleteze frumosul program de activi
tate al comisiei regionale de schi 
care în sezonul actual duce o muncă 
susținută pentru angrenarea maselor 
de sportivi în practicarea schiului.

C. GRUIA 
corespondent

popular de schi
Vatra Dornei

Concurs 
si la

Pe pirtiile din împrejurimile locali
tății Vatra Dornei a avut loc sâmbă
tă și duminică o competiție de schi 
la care au participat peste 70 de 
conourenți din regiunea Suceava. A- 
ceastă întrecere, închinată zilei de 16 
Februarie, a dat următorii cîștigători: 
15 km. fond seniori Traian Ciotu, 
10 km. fond juniori Șt. Pali, 10 km. 
fond senioare lulia Grigoraș, slalom 
seniori Virgil Lipețchi, slalom junio
ri Hie Viorel, coborîre seniori Virgil 
Lipețchi, coborîre juniori Ioan Ursa- 
che, toți din Vatra Dornei. Ștafeta 
4xt0 km. (seniori) a revenit schiori- 

' ' " ’ iar pea <Je
repre- 

che, toți din Vatra Dornei.

lor din Vatra Dornei, 
4x10 km. (juniori) a revenit 
zentanților Câmpulungului.

C. TOPALA 
corespondent

campionatului mondial. Sportivii ro
mîni vor fi, desigur, prezenți și la a- 
ceastă mare confruntare a parașutis
mului. Ei au o obligație morală, aceea 
de a apăra și întări prestigiul cîști- 
gat la Bratislava. De aceea se im
pune pregătirea temeinică, din vreme, 
a sportivilor noștri, sub conducerea 
unui antrenor cu înaltă calificare. 
Atenta îndrumare a acestora de că
tre instructori de parașutism încer
cați va da posibilitatea ca înaintea 
campionatului mondial să se facă o 
selecție justă a celor mai buni. In 
toate acestea, prezența unui antrenor 
bine pregătit, care să coordoneze în
treaga activitate a parașutismului, 
ar avea — după părerea noastră — o 
influență pozitivă asupra întregului 
proces de instruire și antrenament. 
Pentru că situația actuală, în care 
nu este prevăzut un antrenor al lo
tului republican, ni se pare nejustă, 
mai ales că pe plan internațional, 
parașutismul este cea mai dezvoltată 
ramură snortivă aviatică.
SATISFACȚII CARE PUTEAU FI 

ȘI MAI MARI
Cîird vorbim despre sporturile a- 

viatice, ne vom gîndi, firește, și la 
planorism, care ocupă un loc impor
tant în rindul acestora. De altfel, în 
iiecare an, planorismul — ca oricare 
alt sport — are prevăzut un campio
nat republican în cadrul căruia își 
dispută întîietatea numeroși sportivi. 
Anul trecut, de pildă, campionatul 
republican de zbor fără motor a avut 
și un caracter internaționali, la con
curs fiind invitați să participe și cî- 
țiva planoriști din R. P. Ungară. Re
zultatele se cunosc. Succesul categoric 
obținut atunci de planoriștii romîni a 
demonstrat valoarea ridicată a spor
tivilor noștri și, firește, superioritatea 
materialului nostru de zbor. De alt
fel, atît la planorism cît și în cadrul 
celorlalte sporturi aviatice (parașu
tism, zbor cu motor sau aeromodelism) 
s-au folosit cu succes multe mate
riale de construcție romînească, apre
ciate de specialiștii străini. Planoa- 
rele de construcție indigenă I.S.-3 și 
I.S.-3 d, folosite în cadrul concursu
lui (de care vorbeam mai sus) au 
dat deplină satisfacție, dovadă fiind 
cele 6 recorduri republicane (unele 
dintre ele foarte valoroase) doborîte 
cu acest prilej. Se cuvine să amintim 
că, tot anul trecut, doi dintre plano
riștii noștri de frunte — Gh. Gîlcă și 
Gh. Petrovici — au obținut rezultate 
excepționale. Primul a făcut o tenta
tivă de record 
pe distanța de 
dă dreptul să 
cu diamant a 
Internaționale, 
viteză de peste 60 km la oră în proba 
de distanță (260 km) cu țel fix dus- 
întors, a obținut cea mai bună per
formanță republicană la această pro
bă. Iată deci atribute care dovedesc 
că planorismul nostru a atins un ni
vel superior.

Cu toate aceste succese, se poate 
afirma că, în genera], planorismul nu 
a progresat în măsura așteptată, că 
acesta nu are încă un caracter de

încununată de succes, 
300 km. fel fix, care îi 
obțină insigna de aur 
Federației Aeronautice 
Celălalt realizînd o

Aeolo unde se construiesc 
ambarcațiile sportive...

O vizită la I. F. I. L. Reghin
'Dacă poposești la Reghin este grea 

să reziști tentației de a face o vizită 
la întreprinderea forestieră de prelu
crarea lemnului, a cărei nomenclatură 
prescurtată I.F.I.L. a devenit cunoscut

din ce în ce mai apreciate de muzican
ții noștri pînă la planetarele care de 
aci iau drumul nemărginit al înălți
milor. Dar. incontestabil că reputația 
produselor I.F.I.L. au făcut-o iot pro-

un colectiv harnicSuplețe schifuri sînt îmbrăcate cu grijă și pricepere de
de muncitori printre care... fotbaliștii din echipa Partizanul Reghin, Mihai 

Consiantinescu, Ellek, Maroși și Gerhard Doniak
iă 'de mulți ani nu numai sportivilor 
romîni, dar și multor specialiști de 
peste hotare. Este știut că această în
treprindere din Reghin are preocupări 
care se extind neîncetat, de la viorile 

mase. Un mănunchi de sportivi în
cercați ca Mircea Finescu, Gh. Gîlcă, 
Gh. Petrovici, Ovidiu Popa, cu vechi
me în practicarea acestui sport, con
tinuă să dețină cu autoritate multe 
recorduri ale țării. Aceasta dovedeș
te că, deocamdată, ducem lipsă de 
elemente tinere și valoroase, că în 
cadrul sectorului de zbor fără motor 
din Aeroclubul Central, problema des
coperirii și promovării acestora nu 
a stat îndeajuns în atenția forului 
respectiv.

ZBORUL CU MOTOR O... 
„NECUNOSCUTA"

Intr-adevăr, puțini sînt cei care ur
măresc activitatea acestui sport. Nu 
este mai puțin adevărat că școlile de 
zbor cu motor de pe cuprinsul țării, 
avînd unele condiții obiective, cu greu 
pot satisface numeroasele cereri aile 
tinerilor de a deveni piloți sportivi.

...DAR AEROMODELISMUL SE 
POATE PRACTICA IN MASE

Această ramură sportivă, multă 
vreme neexplorată decît într-un cerc 
restrins, își cere tot mai mult drep
tul la viață. Astăzi, încurajat, aero
modelismul are toate posibilitățile 
de a se maturiza, de a se dezvolta 
calitativ. Este timpul ca acest sport, 
care dezvoltă gîndirea și puterea de 
creație în domeniul tehnicii aerona
uticii 
mult mai mare pentru că, situația ac
tuală, în care, ia fiecare concurs in
tern sau 
să prezentăm 
aceeași echipă, aceiași aeromodeliști, 
ni se pare nefirească. Inițiativele ti
mide ale aerocluburilor regionale de 
la lași, Tg. Mureș, București sau 
Bacău merită să fie extinse în în
treaga țară, pentru ca și această ra
mură sportivă aviatică să devină un 
sport cu adevărat de mase.

R. CÂLÂRÂȘANU

să fie practicat pe o scară

internaționali sîntern nevoiți 
cu mici excepții —

Intensa activitate competitionala la tenis
Și ultimele două zile ale competiției 

de tenis „Cupa 16 Februarie" rezer
vată copiilor și juniorilor bucureșteni 
— au oferit meciuri viu disputate, în 
care micuții jucători au luptat cu 
toată ardoarea pentru a ieși victo
rioși. In general, concursul a cores
puns așteptărilor, evidențiind o serie 
de elemente cu frumoase perspec
tive. Aici aim dori să remarcăm fap
tul că pe lingă învingători și mulți 
dintre cei învinși au lăsat să se în
trevadă posibilitatea de a deveni în- 
fr-un viitor mai îndepărtat cadre de 
nădejde ale tenisului nostru.

învingătorii probelor își datorează 
succesele lor unor lovituri de serviciu 
puternice și bine executate, precum 
și faptului că au venit mai des la fi
leu unde au încheiat acțiunile prin 
voleuri.

Iaită rezultatele mai importante: 
simplu fete, cat. 11—13 ani: finala: 
Clara Karla (Dinamo) — Mihaela 
Gheorghiu (Dinamo) 6—0, 6—0; cat. 

dusele din domeniul sporturilor nau
tice, ambarcațiile cu sau fără pînze. 
Elegantele, sau suplele schifuri, fragi
lele caiace, „sensibilele" canoe, sau 
velele mai multor clase, toate poartă 
amprenta unei munci colective pri
cepute și ingenioase, plină de pasiune.

In toate secțiile ie uitimpină mirosul 
pregnant al feluritelor eserife de lemn 
care sînt modelate aiît de iscusii ,de 
miinile harnicilor meșteri. Intr-un a- 
telier îl intllnim pe tînărul inginer 
Cristian Porumboiu. preocupat de rea
lizarea primelor bărci cu pînze de cla
se superioare pe care le va produce in 
curînd întreprinderea. Scheletele viitoa
relor vehicule eoliene încep să fie 
îmbrăcate sub ochii noștri, iar calcule-, 
le și măsurătorile ce se fac intr-una vor 
asigura viitoarelor nave linia cea mai 
plăcută dar totodată și cea mai prac
tică

— S-au mai lucrat la dvs. ambar- 
cații cu pînze ?

— Desigur, foarte multe. Pe porțile

Turul F.
(Urmare din pag. 1)

scurtă, etapa a permis alergă- 
ritmul de rulaj

Fiind 
torilor să accelereze 
și să facă mai multe tentative de e- 
vadare. Cicliștii romîni — și în spe
cial Ion Vasile — au fost tot tim
pul printre animatori. Ei au partici
pat la. toate acțiunile. In ciuda aces
tor hărțuieli, la sprintul final, dispu
tat la Ghiza pe platoul din fața 
marilor piramide, s-a prezentat un lot 
numeros de rutieri. Ion Vasile l-a ur
mărit atent pe alergătorul sovietic 
Etcenko și a reușit să-și asigure o 
poziție bună pentru disputa cu aces
ta. Finalul a dat cîștig de cauză a- 
lergătorului sovietic care — mai bun 
sprinter — s-a clasat pe primul loc.

Clasamentul etapei :. g gg.gg (-jjfflp cu b0_
h 38:58); “ ’ ” ”
(timp cu bonificație 2 h 
Braune (R.D. Germană) 
4. Muller (R.D.G.) ; 5.

6. lliev (R.P. Bulgaria) ;

1. Etcenko
(U.R.S.S.) 
nificație 2 
2 h 39:58 
39:28) ; 3.
2 h 39:58;
L. Zanoni;
7. Gh. Șerban-Rădulescu — toți în 
același timp cu Braune. In clasamen
tul pe echipe al etapei, pe primul loc 
s-a clasat formația Uniunii Sovieti-

2. Ion Vasile

13—15 ani. semifinale: Mihaela Karla
— Tribafeki 6—4 6—3 ; Sanda Cio-
golea —- Irina Radulescu 6—4 6—0 ; 
finala: Sanda Ciogdiea (Olimpia) — 
Mihaela Karla (Dinamo) 6—2, 6—2; 
cat. 15—18 ani. semifinale: Manana 
Ciogotea — Ștefania Trepcea 7—5,
6—1 ; Cornelia Năstaise ■— Fischter- 
mam 6—1, 6—1 ; finala : Manana Cio- 
golea (Olimpia) — Cornelia Năstase 
(C.C.A.) 6—4, 3—6, 6—0. Simplu
băieți, cat. 11 —13 ani, finala: Ilie 
Năstase (C.C.A.) •— Florin Emanoil 
(Dinamo) 6—1, 6—2; cat. 13—15
ani, finala: Cest in lonescu (Dinamo)
— Popovici (C.C.A.) 7—5, 6—4 ; cat. 
15—18 ani, semifinale : Mărmureanu
— Gu'țu 7—5, 6—3 ; Bttrciu — Ungu-
reanu 6—1, 6—2; finala: Bure iu
(Olimpia) — Mărmureanu (Progresul) 
6—1, 6—4.

La sfârșitul întrecerilor, comisia oră
șenească de tenis București a împăr
țit dîștigătorilor premii consitînd din 
racord a je, mingi și dipilane. 

întreprinderii noastre au ieșit zeci și 
zeci de iole și snaipuri. De data aceas
ta încercăm însă să dăm sportivilor 
noștri veliere mai ample, care sînt 
familiare tuturor competițiilor interna
ționale importante. Este vorba de am
barcațiile denumite Finn și FD sau 
„Olandezul zburător" cum li se mai 
spun. Să sperăm că noile noastre nro- 
duse vor fi apreciate de specialiștii 
sporturilor nautice și că prin ajutorul 
lor vom înregistra succese tot mai mari 
și în iahting. Aceasta ar fi de altfel 
cea mai frumoasă răsplată pentru stră
daniile pe care le depunem aci.

Am mulțumit inginerului Porumboiu 
pentru noutățile furnizate si ne-am în
dreptai către un alt atelier unde am 
descoperii o veche cunoștință; maistrul 
Varga. Discuția cu el a tost foarte in
teresantă. Am aflat astfel de eforturile 
ce se fac aci pe linia obținerii unor 
produse de bună calitate' și a unor 
serioase economii. Iată de pildă un 
exemplu. Pînă nu de rriult pentru con
struirea schiturilor, caiacelor sau ca-. 
noelor se importau esențe scumpe din 
străinătate că mahnnul și cedrul. Azi. 
lemnul de molid din pădurile țării 
noastre înlocuiește cil succes esențele 
străine. Dar preocuparea pe această 
linie se constată nu numai la realiza
rea ambarcațiilor ci și la alte material» 
sportive, ca rachetele pentru tenis de 
cimp, crosele pentru hochei pe iarbă 
și gheață, care sînt confecționate din 
frasin, ulm sau arțar. Astfel, maistrul 
Petre Bunuș a adus o însemnată îmbu
nătățire privind calitatea croselor făb 
cîndu-le mai elastice șt mai rezistentă 
prin introducerea tutei lamele în. mine» 
re. Dar cea mai frumoasă realizare a 
lui Petre Bunuș, așa cum ne-a arătat 
maistrul Varga, este prototipul de ara 
romînesc. Este suficient să arătăm că 
la proba de control s-au tras zece mii 
de săgeți cu un asemenea arc. care a 
rezistaj. n,i numai acestei extreme soli
citări ci și unui unghi de îndoire foar^ 
te accentuat. De altfel, arcul a și fost 
dai să fie produs în serie

La plecare, maistrul Varga a ținui 
să me facă cunoștință și cu fiul său La- 
dislau, care a moștenit de la iată a- 
celeași pasiuni: dragostea pentru tim- 
plărie și... fotbal.

(Foto text: L Mihăică)

ce, iar pe locul II cu aceiași timp — 
reprezentativa R.P. Romîne.

In clasamentul general individual 
conduce alergătorul sovietic Alexei 
Petrov (deși în etapa a V-a a pier
dut 4 min. față de plutonul fruntaș) 
cu timpul de 20 h 04:42, urmat de: 
Loffler (R.D. Germană) la 1 min. 
09 sec, Etcenko (U.R.S.S.) la 5:47. 
Ion Vasile se află pe locul’VI la 9:43 
de. lider. In clasamentul general pe 
echipe conduce R.D. Germană urma
tă de U.R.S.S., R.P. Bulgaria, R.P. 
Romînă, Grecia, R.A.U. și Irak.

Etapa a Vl-a, desfășurată ieri pe 
ruta Ghiza—Suez (prin Cairo), a fost 
cîștigată de ciclistul Pluskat (R.D. 
Germană) cu timpul de 3 h. 12:08. In 
același timp cu el au sosit alți 25 a- 
lergtăori. In acest grup masiv se a- 
flau și toți alergătorii romîni.

Această etapă n-a influențat cla
samentele generale. Liderul clasamen
tului general individual continuă să 
fie ciclistul sovietic Alexei Petrov, 
iar rutierul romîn Ion Vasile se men
ține pe locul VI. In clasamentul gene- . 
ral pe echipe conduce R.D. Germană, 
echipa R.P. Romîne ocupînd locul IV.

Astăzi se desfășoară etapa a VH-a 
pe ruta Suez — Ismailia.

ieri a început o altă competiție de 
tenis, de data aceasta în organizarea 
clubului C.C.A., la care iau parte 
majoritatea tenismenilor fruntași din 
Capitală, precum și Juhasz de la Pe
troșani. La fete nu participă Her
mina Brenner, dar în schimb sînt 
prezente la „start", (pe lîngă Julieta 
Namian, Ecaterina și Eleonora Ro>- 
șianu, Lia Doboșiu) Eva Stăncescu 
și Rodica Andriescu.

Pînă acum s-au înregistrat urmă
toarele rezultate mai interesante: 
simplu bărbați, turul 1 : Marin Vi
zirii — Gruceanu 6—0, 6—1 ; Mărmu
reanu — Guțu 6—4, 6—2 ; Juhasz •—• 
Bulat 6—3, 6—2 ; Slapciu — Schmidt 
8—6, 6—4.

Concursul are loc în fiecare zi pînă 
la 15 februarie inclusiv. între orele 
15—20 în sala C.C.A. din calea Plev- 
nei nr. 114.



I

toc in zilele de după strălucita vio
rie de la Stalingrad a glorioasei 
'mate Sovietice, cind, in țara noas- 
ă se intensificase și mat mult teroa- 
a împotriva clasei muncitoare. Cei 
ai buni fii ai poporului nostru erau 
estați și schingiuiți de către călăii 
guranței și Gestapoului. In acele zile 
• neagră teroare, in dimineața lui 8 
bruarie 1943, a fost ucis mișelește 
rzul luptător utecist Petre Gheorghe. 
Fiul unor muncitori săraci din Do- 
ogea, Petre Gheorghe a văzui lu- 
ina zilei in insingeratul an 1907. Si- 
-ăia grea materială a părinților lui 

făcut ca 
rmina 
■u și 
uiwitor 
nstrucții. Aci a luat pentru prima 
<tă contactul cu mișcarea muncito- 
ască, cu lupta revoluționară, căreia 
se dăruiește cu toată pasiunea sufle- 
lui său tinăr și pe care n-o mai pă
șește pînă la sfirșiiul vieții sale. Pe-

acesta să nu poată 
decit patru clase de li
să se angajeze apoi ca 

intr-o întreprindere de

tre Gheorghe a desfășurat o intensă 
activitate in cadrul Organizației revo
luționare de tineret din Dobrogea, înfi
ințară și îndrumată de Partidul Comu
nist din Rominia. Pentru meritele sale, 
el a fost primit in anul 1928 in U .T.C., 
unde cîțiva ani mai tirz'u a ajuns 
membru și apoi secretar al Comitetu
lui Central. In acea perioadă, a fost 
primit membru al Partidului Comunist 
d'.n Roinmia.

Deșt a fost arestat și întemnițai de 
mai multe ori. Petre Gheorghe n-a dat 
înapoi în fața schingiuirilor la care a 
fost supus. Neînfricat luptător, el a 
continuat și mai hotărit lupta împotriva 
asupritorilor poporului.

Au urmat apoi ani grei de cruntă te
roare cind clica antone sciană — 
împotriva voinței poporului — a 
Urii țara în criminalul război aniiso- 
vietic. In acel timp, Petre Gheorghe 
lucra ca secretar al Comitetului Jude
țean tlfov al P.C.R. In această calita
te, el a desfășurat o muncă neinfrica-

tă, activă, de sabotare a mașinii de 
război fasciste, prin organizarea de ac
țiuni și prin redactarea și tipărirea de 
manifeste, care demascau mîrșavul răz
boi antisovietic. Curind agenții sigu
ranței antonesciene și-au îndreptat din 
nou ghiarele asupra lui Petre Gheor
ghe. După mai multe luni de urmărire 
el a fost arestat. Prin atitudinea sa 
curajoasă la proces, comunistul Petre 
Gheorghe a demascat sîngeroasa dic
tatură fascistă, criminalul război anti
sovietic. El a fost condamnai la moarte 
și executat. Poporul nostru muncitor 
a pierdut astfel pe imul dintre cei mai 
buni și devotați fii ai lui. Dar, pilda 
vieții comunistului Petre Gheorghe, e- 
roismul cu care el a luptat pentru li
bertatea și fericirea poporului au rămas 
vii în memoria noastră. înălțătorul lui 
exemplu de jertfă supremă pentru cau
za socialismului ne este astăzi o pildă 
vie în munca și lupta noastră de 
fiecare zi, în slujba patriei noastre 
pentru viitorul ei socialist.

in plină pregătire
De începutul campionatului cate

goriei A de rugbi ne desparte mai pu
țin de o lună și jumătate, prima etapă 
fiind programată la 15 martie. Apa
rent, timp suficient pentru ca echi
pele de rugbi din prima categorie 
să-și poată desăvîrși procesul de pre
gătire. Și totuși, grijulii, majoritatea 
formațiilor noastre de rugbi și-au în
ceput de muiltă vreme antrenamentele, 
hotărîte ca începutul campionatului 
să le găsească în plenitudinea forțe
lor. Ne-am edificat pe deplin în a- 
ceasită privință, urmărind — deunăzi 
— lia lucru, cite va dintre fruntașele 
rugbiului nostru...

PE STADIONUL DIN PARCUL CO
PILULUI, PRINTRE JUCĂTORII 

ECHIPEI CAMPIOANE...

„Grigore Preoteasa", să susțină șî 
jocuri amicale, cu parteneri din „B“.

ÎN SALA FLOREASCA II SI PE
STADIONUL DIN ȘOS. OLTENIȚEI...

Animafie pe terenurile de fotbal
(Urmare din pag. 1)

Steagul roșu Or. Stalin-Petrolul 
Ploești 1—5 (0—1)

ORAȘUL STALIN 8 (prin telefon).
Pe terenul „Metrom" (fin orașul 

«tril, 3000 de spectatori au urmărit 
cui de pregătire dintre cele două 
rmații de categoria A. întâlnirea 
a desfășurat — în genera.! — la un 
vel tehnic mulțumitor. Oaspeții, ju- 
nd mult mai legat și avînd mai 
uită precizie în acțiunile finale au 
>țipto victoria prin punctele înscrise 
: t tantinescu (min. 32), Boteseu 
nin. a?) și Voica (min. ~ 
1 echipei gazdă a fost 
asoti (min. 52).
Arbitrul Aurel Eftimie 
">;.toarele formații :
STEAGUL ROȘU : Constantinescu 
ihiță) — Zbîrcea (Bîrsan), Bîrsan 
dari nes.eu). Mo arcaș (Tirnove anu) — 
idișan (Zaharia), Szigeti (P. Po- 
•scu) — Hașoti, Fusulan (Szigeti), 
roca. Campo, David (Virgil F'lo- 
a).
PETROLUL: Roman (Sfeicu) — 
ihonțu. Marinescu. Neacșu I (Top- 
) — Neacșu ll (Tabarcea). Tabar- 
a (Neacșu I) — Zaharia. Ccnstan- 
lescu, Voica, Marin Marcel, Bo- 
scu. (Tr. Brenner și P. Dumitrescu 

corespondenți) -
egătirilc echipei Dinamo Bacău 
BACĂU 8 (prin telefon). — Di- 
:mo Bacău a susținut azi un nou 
: de antrenament, de data aceasta 
compania, formației de cat. C Tex- 

a Buhusi. In acest meci, băcăoanii 
'• rit realizarea unui joc în vi

ra - pe extreme. Dinamo a cîștigat
12—0 (7—0) prin punctele în- 

rise de: Filip (5). Asan (2). Ciri- 
i (2) Rădulescu. Drăgoi și Țîrcov- 
ii. (NăstaseBuciu, corespondent).
’îrenament în „familie" ia Arad 
ARAD 8 (prin telefon). — U.T.A., 
-e-și continuă pregătirile în vede- 
’. turneului său în Siria, a orga- 
zat un joc de trei reprize a 30 
mite între două echipe alcătuite din 
:ătorii primei formații și celei de 
i.iori. Antrenamentul a scos în evi- 
nță stadiul de pregătire avansat 

textiliștilor. Mefcas — mal ales
Țîr'ea și Capaș au dovedit o 

ire vervă de joc. (St. Weinberger, 
"espondeptl.
■2-âtra 11 m, șapte goluri și un 
antrenament util ieri în Obor 

lcesta-i pe scurt bilanțul meciu- 
de antrenament Progresul — Di

me Obor, disputat ieri dimineață 
un timp frumos, dar cu soare cu 

iți... Spectatorii, destul de numeroși, 
suportat ușor frigul de dragul de 

lua... contact puțin mai devreme cu 
lipete a căror evoluție o vor ur- 
ri mai tirziu cu pasiune în cam- 
•nat. Ei au asistat la un antrena
nt și la o verificare utilă a celor

62). PutflC- 
reailizat de

a condus

două formații, care — deși de catego
rie diferită — au totuși o situație 
identică în clasament: se află în 
imediata apropiere a zonei de retro
gradare.

Terenul, pe alocuri acoperit cu ghea
ță, a îngreunat mișcările jucătorilor 
și in primul rind nu le-a asigurat 
echilibru. Totuși, jucătorii s-aii
descurcat, arătând o bună pregătire
fizică. In schimb, au manifestat lip
suri de ordin tehnic (în pase, pre
luări și trasul la poartă) și tactic (în 
aglomerarea acțiunilor pe o parte a 
terenului). Era și de așteptat, însă. 
Progresul este la primul său joc de 
verificare, organizat tocmai pentru 
a se constata stadiul atins de jucă
tori. iar Dinamo Obor — deși a mai 
susținut asemenea meciuri — se află 
încă în perioada de selecționare a 
lotului (ieri a folosit nti mai puțin 
de 20 de jucători). Stadiul de pregă
tire al echipelor la ora' actuală esfe 
mulțumitor.

Și pentru că meciul a avut și un 
rezultat, iată-1: 5—2 (1 — 1) pentru 
Progresul, stabilit de Banciu (2). 
Smărăndescu, (din U m). Leucă și 
Caricaș (din 11 m), respectiv Stănilă 
și Coman (din 11 m). De remarcat 
că a mai test acordat un 11 m, dar 
Hai’.agian (Dinamo) l-a ratat.

PROGRESUL : Birtașu (Mîndru) — 
Searlat (Gojocaru), Cojocarii (Cari- 
caș), ~

corcspon-

Dumitrescu (Dinamo) l-a depășii pe stoperul Păsculescu (Confecția), a tras 
la poartă, dar Eădescu a blocat mingea, salvind un goi

(Foto: T. Roibu)

Enderle (2), Lengher (2), Popuț și 
Manciu. (S. Ladislau 
dent)

Știința Cluj-Petrolul 4—3 (3—1)
PREDEAL. — Joi, Știința Cluj și 

Petrolul Ploești au susținut un 
meci de antrenament. In ciuda tere
nului greu, acoperit cu zăpadă, clu
jenii s-au mișcat surprinzător de bine, 
vădind nu numai că încep să fie la 
punct cu condiția fizică, dar că po
sedă și o bună orientare în cîmp. Lor 

aparținut inițiativa în majorita- 
tinipului. dominînd mult în spe- 
în prima repriză, după care au 
introduși în formație cîțiva jucă- 
de rezervă. Petrolul a înfruntat 
greu dificultățile terenului și a 
depășit în jocul pe sus.

: 4—3 (3—1) pentru

f^onosport
te>zultatele concur .ului pronosport. 1 
>a nr. C din 8 februarie 1953.

Milan-Napcil (câmp, italian)
I. Padova-Intemazionale (camp, ita- 
n)
II. Udinese-Juventus (camp, italian) 
V. Genoa-Bologna (câmp, italian) 
r. Bari-Roma (camp, italian)
I. Torino-Sampdoria (camp, italian) 
ZII. Monaoo-Nice (camp, francez) 
rill. Reims-Angers (camp, francez) 
X.. Nancy-Lille (câmp, francez) 
t Marseilte-St. Etienne (camp, 
inoez)
CT. Lyon-Sochaux (camp, francez) 
Cil. Valenciennes-Racing paris 
mp. francez)
rariante depuse aproximativ 356.000.

E-

1

1
2
1
1
2 

X 
X 
X

1
1

1

. . Soare — Ciocea (Petrescu), 
Știrbei (Pereț) — Oaidă, Smărăn
descu, Biikossy (Banciu). Dinulescu 
Blujdea (Leucă).

DINAMO: Datcu (Ioniță, Datcu)
— Ivan (Olteanu). P. Florea (Petca), 
Buzcșan, Stoica (Stanciu), NunweiUer 
IV (Szekelyj— Selymesi (Mureșan), 
lpnescu, Comșa (Coman), Stănilă 
(Halagian), G. Marin (Moldoveanu). 
(P. £•)•

Jocuri la Timișoara

TIMIȘOARA 8 (prin telefon). — 
Studenții timișoreni au jucat azi 
irul meci din acest an în... familie. 
Știința I a întrecut Știința II (după 
trei reprize) cu 2—1 (1—1, 2—1). 
Din prima formație a Științei au lip
sit Leireter și Gîrleanu. Au înscris: 
Neașcu (min. 20) pentru Știința II și 
Zaharia (min. 29) și Constantin (min. 
45) pentru Știința I. Știința I a folosit 
următoarea formație: Muller (Fuchs)
— Petak (Filip). Codreanu Florescu
— Cojereanu, Tănase — Constantin, 
Cădariu. Ciosescu, Zaharia. Boroș. (A. 
Gr ss — coresp. regionali)

Tot azi a avut loc o partidă ami
cală între formația de categoria B 
C.F.R. Timișoara și Tehnometal. Ce
feriștii au desfășurat un joc eficace : 
8—0 (3—0). Au marcat: Fodoir (2),

le-a 
tea 
cial 
fost 
tori 
mai 
fost

Scor final: 4—3 ‘(3—1) pentru 
Știința. Au marcat : Munteanu (min. 
35), H. Moldovan (min. 36 și 44), 
Nedelcu (min. 60) pentru Știința, 
Constantinescu (min. 25), Voica (min. 
67) și Marinescu (min. 88 din 11 m) 
pentru Petrolul.

ȘTIINȚA: Szilagy (Scărlătescu) — 
Marcu, Mureșan, Cost in — Petru 
Emil (Kromely), Georgescu — Roman 
(Nedelcu), Munteanu, Suciu, Mate- 
iann. Moldovan (llea).

PETROLUL: Roman — Pahonțu, 
Marinescu, Tdpșa — Tabarcea (Neac- 
șu 11), Neacșu I — Zaharia (Con- 
stantiinescu), Constantinescu (Tabar
cea), Voica, Marin Mareei, Boteseu.

(R. Voia).
și campio- 

fotbal
Antrenorii bucureșteni 

natul mondial de
Colegiul de antrenori al orașului 

București va ține ședință marți 10 
februarie ora 19 în sala „Dinamo". 
Cu acest prilej, antrenorul 1. Luipaș 
va prezenta un referat cu privire la 
cele constatate la turneul final aii 
campionatului mondial din Suedia.

pri-

Echipa campioană, C.F.R. Grivița 
Roșie, se antrenează de zor pe stadio
nul din Parcul Copilului, ju
cătorii manifestând multă poftă 
de mișcare. Sub conducerea antreno
rului I lie Milea se fac antrenamente 
de acomodare, scurte crosuri rte. In- 
tir-una din pauze aflăm că feroviarii 
a.u început „lucrul" în aer liber încă 
de la 15 ianuarie, cu conștiinciozitate 
și seriozitate. Lotul echipei campioane 
a suferit, față de anul trecut, unele 
modificări: Pîrcălăbescu și cîțiva 
jucători din formația de tineret 
care s-au transferat la Rapid Bucu
rești, Matei Ghica la Construc
torul oa și Doni Pavel, A. Pilă și 
Vancu, încorporați. In schimb, au fost 
promovați doi tineri ai frumoase 
perspective. Este vorba de Iatan (pi
lier) și Ionică (linia a IlI-a). Aceștia 
împreună cu Stanciu, Milea și Iri- 
mescu vor fi cei mai tineri jucători ai 
echipei campioane.

In zilele care urmează, rugbiștii de 
la C.F.R. Grivița Roșie vor trece la 
un program de pregătire ceva mai 
complex, urmînd oa după 15 februarie 
paralel cu jcfcurile din cadrul Cupei

...își continuă pregătirile. în ritm 
susținut, rugbiștii de la Constructorul. 
La sala Floreasca II, jucătorii antre
nați de Cornel Munteanu efectuează 
pregătiri comune cu atleții. Sprinturi 
scurte, jocuri cu mingi medicinale, ri
dicări de hailtere. exerciții de gimnas
tică, tolate în scopul realizării unei 
bune pregătiri fizice generale. Antre
namentul de „specialitate" are loc pe 
stadionul din Șos. Olteniței și la el 
participă un lot foarte numeros. In 
componența acestuia ani remarcat 
cîteva figuri noi — Matei Ghica de la 
C.FjR. Grivița Roșie, Leați de la Ra
pid, TeofiJovici, Nisitar, Marica și 
Horșa de la C.C.A. In plus, o mînă 
de juniori de nădejde, cunoscuți de 
noi cu prilejul concursurilor școlare — 
Ion Scoda, Eltade Simion. Cornel Ne- 
dolcu, Florin Oprescu și Gli. Marin. 
Lipseau. în schimb, Const. Vasile și 
Cioară, care s-au transferat la C.S.U. 
București.

— După cum se vede, un lot va
loros cu care puteți concura ai mari 
șanse la primul loc 1 ne-am adresat 
antrenorului Munteanu.

— Dorim în primul rind să practi
căm nn joc de rugbi cit mai specta
culos, pentru a demonstra că rugbi-rl 
este una dintre cele mai frumoase di - 
cipline sportive. In ceea ce privește 
primul Ioc... firește că nu ne-ar dis
place să fim în frunte de la... start 
și pînă la sosire ! In continuare, am 
aflat că zilele acestea jucătorii de la 
Constructorul au susținut feri primul 
joc amical, avînd ca 
proaspăta promovată în 
M.I.G. Scorull — 20—3 
structorul — este însă 
urmărindii-se 'mai mult 
echipelor și mai puțin rezultatul.

TIBERIU STAMA

partener pe 
„A", Metalul 
pentru Con- 

neconclndent, 
omogenizarea

„Cupa F. R. S. B.“ la bob 
a revenit Voinței București

Azi ți mîine se dispută campionatul R.P.R. pentru echipajele
de 4 persoane

POIANA STALIN 8 (prin telefon 
de la trimisul nostru). După o zi de 
pauză și una de antrenamente, între-, 
cerile de bob au fost reluate dumi
nică prin desfășurarea celor două 
manșe pentru echipaje de 4 persoa
ne, care aveau să decidă pe cfștigă- 
torul „Cupei F.R.S.B.". Victoria a 
revenit echipajului Voința București, 
care a înregistrat în cele două man
șe 2:23,30, timp cu care s-a clasat 
pe primul loc. Datorită diferenței în
registrată la bob de 4 persoane. 
Voința București a cucerit cupa a- 
cordată echipajului care totalizează 
cel mai bun punctaj prin adiționare, 
obținut la bob de 2 și 4 persoane. 
Totodată, Voința București a reali
zat și cel mai bun timp pentru e- 
chipajele de 4: 1:11,8. lată clasa
mentul cursei de bob 4 persoane (2 
manșe) : 1. Voința București 2:22,30; 
2. Progresul 1 Sinaia 2:23,35; 3.
C.C.A. 2:25,63 ; 4. Carpați Sinaia 1 
2:28,39; 5. Carpați Sinaia II 2:29,46; 
6. Voința Sinaia 2:33,18; 7. 1 Mai 
Ploești 2:46,88. Clasamentul final al 
„Cupei F.R.S.B.": 1. Voința Bucu
rești (T. Rădulescu, M. Roșea, C. 
Costamagnia, Gh. Bonea) 4:56,28; 
2. C.C.A. (Ene, Pașovschi. Visevan. 
Brăieșteanu) 4:59,53; 3. Progresul 
Sinaia I (Hogea, Ștefănescu, Oltea- 
nu, Dumițrescu) 5:00,87 ; 4. Carpați 
Sinaia II 5:10,29; 5. Carpați Sinaia 1 
5:13,88; 6. Voința Sinaia 6:36,78; 7. 
Uzinele „1 Mai" Ploești 7:25,57.

Tot duminică au avut loc și între
cerile de sanie și scheleton din ca
drul concursului republican organizat 
de F.R.S.B. lată rezultatele: sanie

seniori (plecare din viraj: ' 4) : 1.
Gh. Belu (C.F.R. Sinaia) 1:36,42. 
Sanie juniori (plecare virajul 13) : 
1. C. Stănescu (Carpați Sinaia) 37,65.- 
Scheleton (plecare virajul 4, 2 man
șe): 1. C. Ciocoiu (Carpați Sinaia) 
2:13,90; 2. C. Purcărea (Progresul 
Sinaia) 2:15,89.

Luni și marți se vor desfășura cam
pionatele republicane pentru bob de 
4 persoane. Marți va avea loc și 
concursul republican pentru bob 2 
persoane — începători.

D. STĂNCULESCU

UCUK.JCI III U A ClNCEA 
CONSECUTIVA

VICTORIE

ieri dinii - 
a reuș.t să

„Cupa Tineretului46 la schi

Cu prilejul reuniunii de 
neață, armăsarul Licurici III . _ ,
repurteze a cinoaa victorie consecutivă. 
Patru dintre aceste biruințe au fost re
coltate în anul prezent. Licurici III și-a 
îmbunătățit din nou recordul, scfizîndu-1 
cu 2,9 secunde, deși a fost un coeficient 
al zilei <îe aproximativ 2,5 secunde.

O performanță deosebită a izbutit de a- 
semenea Hamefal, la a treia victorie 
consecutivă. Ca șl în precedentele ieșiri 
a manifestat o mare superioritate asu
pra adversarilor săi.

Surpriza zilei a furnizat-o iapa Secera 
care a reportat la cîștigător 23,50 pentru 
1. Altă cotă mare a fost a iepei Gladiola, 
20,70. Cote de peste 5 contra 1 s-au 
mai plătit pentru Pamfii șl Rovina, am
bii prezentați în bună formlă. O cotă 
record s-a înregistrat la ordinea triplă: 
1883 pentru 1 leu. Dintre Savorlți au ieșit 
învingători în afară de Hamefal — iepele 
Frontiera șl Hermina și armăsarul cas
tan. Armăsarul Castan a cîștigat după 
un duel prelungit nu Ceahlău, 
tatul dîndu-se în urma consultării 
grafiei O sosire strînsă a fost în 
garea a doua, premiul 
trei cal au terminat în 
lungime.

REZULTATELE

Cariocia în 
mai puțin

Texul- 
foto- 

i aler- 
î care 

de o

{Urmare din pag. 1)

Tăbăraș (R.P.R. 1) 88,6 (4.3,6 -j- 45,0) j 
3. K. Gohn (R.P.R. 1) 92,2 (43,7 + 
48,5); 4. H. Hanich (R.P.R. II) 92,4 
(45,2 -j- 47,2) ; 5. M. Bucur (R.P.R. I) 
94,0 6. I. Zangor (R.P.R. II) 101,0 j 
7. P. dinei (R.P.R. II) 101,8; 8. St. 
Turtarov (R.P.B.) 102,6; D. Chivil
(Sinaia) 103,8; 10—11. J. Kintzel
(R.D.G. I) 105,6; K. Morotz (R.P.U.) 
105,6; 12. J. Bujac (R.P.P.) 106.6. 
COBORI RE (3000 m. lungime. 800 
m. diferență de nivel) : 1. H.' HA
NICH (R.P.R. II) 2:42,6; 2. P. Clinei 
(R.P.R. II) 2:43,8; 3, M, Bucur

(R.P.R. I) 2:44,1 ; 4. N. lovici (R.P.R. 
II) 2:44,9 ; 5. A. Bătușaru (Or. Stalin) 
""" * 6. St. Turtarov (R.P.B.)

7. P. Jussendorf (R.D.G. 1)
8. I. Nestler (R.D.G. 1)

9. Al. Kalmanov (R.P.B.) 
10. Kintzel (R.D.G. I) 3:05,5;

11. J. Ludwig (R.D.G. II) 3:11,0; 12. 
T. Boțov (R.P.B.) 3:21,2. CLASAMEN
TUL GENERAL FINAL AL „GUPEI 
TINERETULUI": 1. R. P. Romînă I 
123,43; 2. R. D. Germană I 151,07; 
3. R. P. Bulgaria 162,14 ; 4. R. P. 
Polonă 239,21 ; 5. R. P. Ungară
269,66.

2:59,4
3:02,5
3:02.8
3:04,4
3:05,0

TEHNICE
l. Frontiera (Anghel o.), Dalnle, Răboj 

Cota: 2,40—5.10.
H. Gladioia (Ghinea), Avînt HI, Hol

tei. Cota: 20,70—54,60—96,30.
m. Rovina (Mardare), viola, Elegant. 

Cota: 6,30—15.60—104,70
IV. Licurici III (Anghel), Haga, Sula- 

mi ta. Cota: 2,90—23,40—168,50. Ordinea Tri
plă: 1833 lei.

V. Secera (Vasile Gh.), Orient H, Do
lofan. Cota: 23,50—34,20—91,70,

VI. Pamfii (Avram), Hareov, Harbuz. 
Cota: 6,30—35.90—16,20.

VH Castan (Vasile Gh.), Ceahlău, Xe- 
nofon II. Cota: 1,60—6,50—7,50. Ordinea 
triplă: 362.

Vili, Hermina (Mihăilescu), Berna, Teo- 
fan. Cota: 2,30—6,40—5,40.

IX. Hamefal (Tănase), Tic, Baltag. 
Cota: 2,30—7,50—13,70.

Pariul austriac s-a ridicat la suma de 
lei: 5.493 și s-a închis.

Reuniunea viitoare d'e trap va avea loc 
duminică 15 februarie 1959, orele 9.15.



Constructorul și Olimpia București 
învinse în campionatul feminin de baschet

REZULTATELE ETAPEI
I

MASCULIN: Rapid Buc.-Dinamo
Buc. 60—56 <24—20), Olimpia Buc.-
Cetatea Bucur 79—70 (32—32). ști
ința Cluj-Metatul M.I.G. 71-60 (36 - 23), 
Dinamo Tg. Mureș-ToTentul Galați 
77—3’ (36—21), Dinamo Oradea-Volnța 
Iași 87—55 (37—21).

FEMININ: Constructorul Buc.-
Voința Or. Stalin 57—59 (29—29),
Rapid Buc.-C. S. Oradea 62—41 
(36—18), C.C.A.-Voința Or?dea 3.-33 
(18—13), Progresul Buic.-C.S.U. 47—29 
(28—20), Voința Tg. Miureș-Clubul 
Sportiv Școlar Timișoara 52-47 (19-16), 
Alimentara-Tg. Mureș-Olimpia Buc. 
46—45 (26—11).

Meciurile etapei de ieri a campio
natului republican feminin de baschet 
au prilejuit dispute extrem de dîrze. 
In centrul atenției s-a situat întîl- 
nirea de la București dintre campi
oana țării. Constructorul și una din
tre fruntașele clasamentului, Voința 
Orașul Stalin, care s-a soldat, la ca
pătul unei lupte cu adevărat drama
tice, cu rezultatul, de 59—57 ( 29—29) 
în favoarea echipei oaspe. Pînă la 
mijlocul reprizei secunde, scorul a fost 
favorabil cînd unei echipe cînd celei
lalte. In min. 29 însă, o serie de a- 
tacuri reușite ale bucureștencelor Ie 
asigură acestora un avantaj de 5 
puncte : 46—41. In continuare avan
sul luat de campioane sporește și în 
min. 35 ajunge la 4 coșuri: 57—49. 
Cu acest scor se intră în ul

„Cupa campionilor europeni" la baschet

Honved-C. C. A. 86-52 (37-28)
Budapesta 8 (prin telefon le la co

respondentul nostru). Sîmbătă seara 
s-a desfășurat la „Sportcsarnok", în 
prezența a peste 2000 spectatori, în- 
tîlnirea de baschet dintre Honved 
Budapesta și C.C.A. București, din 
cadrul turului II al „Qipei campioni
lor europeni". Meciul a revenit echipei 
maghiare cu scorul de 86—52 (37— 
28).

După cum arată și rezultatul, doar 
prima parte a întrecerii a fost echi
librată, ea dînd loc Ia o dispută in
teresantă ca evoluție a scorului și ca 
valoare tehnică. Pînă în min. 13 al 
primei reprize jucătorii romîni au a- 
vut deseori inițiativa, au contra
atacat rapid și au reușit mai multe 
coșuri de la semidistanță, punînd in 
dificultate quintetul Honvedului. Din 
acest moment, cînd formația gazdă a 
fost condusă cu o jumătate de coș 
(22—23) se produce o schimbare în 
raportul de forțe de pe teren.

Repriza a Ii-a aparține detașat 
gazdelor, care întîmpină o rezisten
ță din ce în ce mai scăzută din partea 
baschetbaliștilor romîni. Cea mai mică 
diferență de scor este înregistrată

Campionatul de
Apropierea finișului a animat și 

mai mult partidele din cadrul fina
lei campionatului de șah al U.R.S.S. 
In runda a XVII-a toate îutîlnirilft 
s-au jucat „Ia cîștig". După cinci ore 
de joc a fost înregistrată o singură 
egalitate, cea survenită în disputa 
Spasski — Petrosian, care n-a fost 
însă deloc o „remiză de salon", ci 
rezultatul unei întreceri extrem de a- 
prige. Taimanov l-a învins pe Ghel- 
ler, Holmov pe Keres, Korcinoi pe Lu 
tikov, Vasiukov pe Gufeld și Brons
tein pe Krogius. Tal, singurul con
curent care mai are șanse să-l ajun
gă pe Petrosian, a jucat foarte e- 
nergic (cu negre'le) împotriva lui Ni- 
ftitiri și a întrerupt în avantaj. Fără

IN CAMPIONATUL FRANȚEI, NI- 
MES A TRECUT IN FRUNTEA CLA

SAMENTULUI

După etapa a 26-a a campionatului 
din Franța, Nice și Nîmes se află la 
egalitate de puncte (36) deoarece în 
etapa de duminică Nice n-a reușit să 
obțină decît un meci nul la Monaco 
(1 — 1) în timp ce Nîmes a dispus cu 
scorul de 3—0 de formația Ales. La 
egalitate de puncte, Nîmes este pe 
primul loc cu un golaveraj mai bun 
(51:25), iar Nice (cu un golaveraj de 
51:26) a trecut pe locul 2. Dintre 
meciurile de ieri, doar o singură e- 
chipă a fost învinsă pe teren propriu. 
Este vorba de Lens, care a cedat cu 
0—2 în fața formației din Sedan Ca 
o surpriză poate fi consemnată victo
ria la scor a codașei Marseille asu
pra formației St. Etienne (4—1). Ra
cing Club Paris și Reims, care luptă 
pentru locurile 3—4, nu au strălucit 
în meciurile de ieri. Pe teren propriu, 
Reims a obținut doar un meci nul 

timul minut de joc. O lovitură libe
ră este transformată de Octavia 
Cucuruz și, cu 42 de secunde înainte 
de fluierul final, tabela arată 57—50 
pentru Constructorul. In acest mo
ment, tînărul antrenor al Constructo
rului, C. Dinescu,. cere timp de odihnă 
și recomandă jucătoarelor să folo
sească din plin regula celor 30 secun
de pentru a menține diferența. Se 
parc însă că sfaturile lui n-au folo
sit la nimic. De 4 ori au fost echipie
rele Constructorului în posesia balo
nului, și tot de atîtea ori l-au pier
dut. Tot Cucuruz mai transformă o 
lovitură liberă, iar Stark, printr-un 
coș, aduce scorul Ia 57—53. Mai sînt 
13’ secunde. Constructorul pierde din 
nou mingea și Octavia Cucuruz mar
chează un coș (57—55) și două lovi
turi libere: 57—57. Maria Voicu 
(Constructorul) încearcă să marcheze 
dar ratează și, cu trei secunde înain
te de consumarea timpului de joc, 
Octavia Cucuruz înscrie coșul victo
riei: 59—57 pentru Voința Orașul 
Stalin!

Au marcat: Kraus (26), Stark (13), 
Cucuruz (12), Pop (6), Roșu (2) 
pentru Voința și Voicu (21), Nicu- 
lescu (19), Vasiliti (6), Weissenbiir- 
ger (5), Pîrvu (4) și Oatu (2) pen
tru Constructorul.

Rezultatul acestui meci devine și 
mai important pentru clasament în

doar în primul minut, cînd Nedelea 
realizează un coș : 37—30 pentru
Honved. Apoi, echipierii C.C.A. devin 
din ce în ce mai nesiguri în acțiuni, 
par obosiți de eforturile depuse în 
prima parte a meciului și scorul la 
proporții: 45—32, 52—36 (în min. 8 
cînd Folbert iese pentru 5 greșeli 
personale), 60—39 (în min. II cînd 
Nicuiescit este și el eliminat pentru 
5 greșeli) 70—42 (min 15 — al trei
lea jucător de bază romîn Fodor 
ieșind de pe teren pentru 5 greșeli) 
etc.

Punctele învingătorilor ati fost rea 
lizate de: Czinkan (8), Banhegy (16), 
Simon (20), Greminger (4), Temesvary 
(15),Bencze (14), Iudik (5), Balogh 
(2),Koczka (2). I lonvedul a mai folosit 
în plus și pe Somogy, Vamoș, Ko 
zocsa. Punctele C.C.A. au fost în
scrise de Nedef (8), Folberf (7), Fo
dor (12), Nidulescti (11), Nedelea (6), 
Dinescu (5), Testiban (2) și Cimpoiaș 
(1). Partida a fost condusă cu com
petență de arbitrii Roman (U.R.S.S.) 
și Petrovici (R.P.F. Iugoslavă).

SUBERT ZOLTAN

șah al U.R.S.S.
joc, Tal și Spasski au consemnat re
miză întrerupta lor din runda a 
XVl-a.

Aseară s-au desfășurat partidele 
rundei a XVlII-a. Iată rezultatele:

Ne jmetdinov—Spasski 0—1, Keres- 
Taimanov %—’/2, Averbach—Furman 
‘/2—‘/2, Bronstein—Vasiukov ‘/2—■/,, 
Krogius—Polugaevski */2—‘/2. Celelalte 
partide s-au întrerupt.

înaintea ultimei runde (și a par
tidelor neterminate) Petrosian conti
nuă să conducă în clasament cu 
12% p. și 1 partidă întreruptă. Ur
mează: 2. Spasski 12 p. 3. Taimanov 
11% p. 4. Holmov (1) 10«/2 p. 5—7. 
Tal (3) Poltsgaevski (1) Keres 10 p. 
8. Lutikov (1) 9 p. etc.

FOTBAL PESTE HOTARE
(1 — 1) cu Angers în timp ce Racing 
a fost învinsă la limită (1—0) în de
plasare, de Valenciennes. Astfel, pe 
locul 3 a trecut Reims cu 32 p., iar 
pe locul 4 R.C. Paris cu 31 p. lată 
celelalte rezultate: Nancy — Lille 
1—1, Rennes — Strasbourg 2—2, 
Lyon — Sochaux 2—0 și Limoges — 
Toulouse 0—0

„DUELUL" FIORENTINA — MI
LAN... CONTINUA

Etapa a XIX-a a campionatului ita
lian a înregistrat în general scoruri 
mari. Performerele etapei de ieri au 
fost fruntașele clasamentului Fioren
tina și Milan. Prima a dispus cu
7—1 de Alessandria, în timp ce mi
lanezii au cîștigat cu 6—1 în fața 
formației din Napoli. O victorie con
cludentă a obținut și Juventus, care

urma surprizei înregistrate la Tg. Mu
reș, unde’ Alimentara a cîștigat la li
mită în fața liderului, Olimpia Bucu
rești, cu 46—45 ( 26—14). Mureșen- 
cele au făcut o partidă foarte bună, 
angrenînd adversarele într-un joc ra
pid și avînd în Gabriela Antal o exce
lentă realizatoare (22 puncte). Ele 
au condus în permanență, uneori la 
diferență de 5—6 coșuri. Spre sfîrșit. 
Olimpia reface din handicap astfel 
că în min. 34 scorul devine egal: 
44—44. Au marcat: Antal (2â), Go- 
rog (9), Fogarassi (5), Toth (4), Sze- 
kely (2), Rogobete (2), Katona (2) 
pentru Alimentara și Florescu (20), 
Harailambie (7). Pop (5), Danciu 
(5), Dinescu (4), Todirașcu (2) și 
Rizescu (2) pentru Olimpia.

Dintre meciurile campionatului mas
culin, cel mai spectaculos l-au oferit 
echipele bucureștene Dinamo și Ra
pid. Desfășurat într-un ritm viu, cu o 
evoluție pasionantă a scorului, meciul 
găzduit de sala Giulești a satisfăcut 
exigențele unui numeros public sol- 
dîndu-se cu victoria Rapidului: 60-56. 
Momentul hotărîtor al partidei a fost 
min. 34 cînd o serie de combinații, la 
reușita cărora și-au adus aportul ru- 
tinații Costescu și Ganea, au făcut ca 
echipa gazdă să ia un avantaj de 5 
puncte: 45—40. Pînă la sfîrșit, fero
viarii n-au mai putut fi ajunși. Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de 
Costescu (20), Ganea (23), Mihăiles- 
cu (5), Ianculescu (2), Popescu (8), 
Răduț (2), iar ale învinșilor de Po- 
povlci (13), Kiss (11), Caragheor- 
ghe (9). Stroe (12), Coman (2), Pa- 
raschivescu (8), Negoiță (1).

MOSCOVA (Agcrpres). —
La 6 februarie s-a reîntors la Mos

cova echipa selecționată de baschet 
a U.R.S.S. care a participat la cam
pionatele mondiale de la Santiago de 
Chile. La sosire, pe aeroportul Vnu
kovo, baschetbaliștii sovietici au fost 
întîmpinați cu multă căldură de re
prezentanți ai cercurilor sportive din 
capitala sovietică. Cu acest prilej 
căpitanul echipei Maigonis Valdmanis 
a făcut următoarea declarație cores
pondentului agenției „TASS“ : „lnvin- 
gînd echipa S.U.A., în repetate rîn- 
duri campioană mondială și olimpică 
și întrecînct de două ori echipa Bra
ziliei, echipa noastră a demonstrat cu 
prisosință că a fost cea mai puter
nică din cadrul campionatului mon
dial din Chile. Noi ne-am făcut da
toria. Am luptat cu dîrzenie și am 
cîștigat toate meciurile. Acest lucru 
nu poate fi șters de hotărîrea con
ducerii federației internaționale care 
ne-a lipsit în mod arbitrar de meda
liile de aur de campioni ai lumii. Am 
refuzat să jucăm cu echipa Taiivanu- 
lui deoarece această formație nu re
prezintă pe nimeni. Refuzul nostru 
era cunoscut încă de acum o jumătate 
de an. Țin să precizez că F.I.B.A. nu 
a sancționat, ca acum la Santiago, 
echipa Egiptului care în 1953 în cam
pionatul european nu a vrut să în- 
tilnească echipa Israelului. Hotărîrea

Echipa Bratislavei a cîștigat turneul international la hochei pe rS
(Urmare din pag. 1)

șitul primei reprize jocul s-a echilibrat 
dar scorul nu a mai puiuț fi modificat.

Imediat după reluare, polonezii reduc 
din handicap și ratează In continuare o 
serie de ocazii favorabile. Partida se 
joacă acum de la egal la egal și pînă 
la sjirșitul ei asistăm la a aprigă 
dispută.

Ultima parte a meciului a aparținut 
echipei din lanow care, a redus din 
handicap și a fost la un pas de ega- 
lare.

Cele nouă goluri au fost înscrise de : 
Braun (2), Grimm, Steingriiber si 
Schenk pentru Berlin. A. Wrobel. E. 
Wrobel, Gawliczek și Gucky pentru 
lanow. Arbitri: Al. Peodorescu și FI. 
Marinescu (R.P.RA.

BUCUREȘTI A-BUDAPESTA 9—2 
(5—0, 4—1, 0—1)

Așteptată cu viu interes. întîlnirea 
dintre selecționatele celor două capita
le, București și Budapesta, ne-a oferit 
prilejul de a aplauda o frumoasă si 
concludentă victorie a echipei noastre.

Incepînd jocul îiitr.-un ritm de-a drep 
tul sufocant, pasînd mai mult și mai 
precis ca în jocurile anterioare, acțio- 
nînd ferm atît în apărare cît și în 
atac. Iiocheiștii din echipa Bucureștiu
lui au obținut o victorie mai clară de
cît arată scorul.

Nici nu sc scurseseră bine primele 
60 de secunde ale jocului și o acțiune 
colectivă îi aduce pe Szabo I și pe Fe- 
renc.zi singuri în fața porții maghiare. 
Un dribling scurt și o pasă precisă a 
Iui Szabo îl pune pe Ferenczi în situa
ția doar de a împinge pucul în poarta 
goală. Jocul se reia de Ia centru și 
imediat echipa noastră intră în pose
sia pucului. Osaka îi pasează lui Fe ■ 
renezi, acesta pătrunde în treimea e- 
chipei budapestane și, cînd nimeni nu 

a dispus, în deplasare, cu 4—0 de U- 
dinese. Cu un scor identic a luat 
sfîrșit și partida dintre Spăl și Tries- 
tina. Continuîndu-și seria... înfrîn- 
gerilor, Torino a pierdut pe teren 
propriu în fața echipei Sampdoria 
(1—2). Surprinzătoare este și înfrânge
rea echipei Lazio la Roma în fața 
formației Lannerossi (0—1). Iată cele
lalte rezultate: Genova — Bologna 
1—0, Padova — Internazionale 2—0, 
Bari — Roma 2—1. In clasament 
Fiorentina și Milan se află pe prime
le locuri, la egalitate de puncte: cîte 
30. Pe locurile 3—4 sînt tot la egali
tate de puncte echipele Internazionale 
și Juventus (cîte 26 p.).

★
• Pînă în prezent și-au confirmat 

oficial participarea la turneul de fot
bal din cadrul Jocurilor Olimpice de 
la Roma echipele Norvegiei, Italiei, 
Danemarcei, Austriei, Indiei, Finlan
dei și S.U.A. Comitetul olimpic bel
gian a anunțat că Belgia nu-și va 
înscrie echipa la acest turneu.

Ecouri după Campionatul mondi 
de baschet

^Declarația căpitanului echipei U. R. S. S., M. Valdma 
• Și a senatorului american Capehart

se aștepta, șutează plasat. Pucul se o- 
dihnește din nou în plasa porții apărată 
de Pozsony: 2—0 în favoarea echipei 
noastre, după numai 80 de secunde 
de joc 1

Publicul încurajază frenetic echipa 
noastră, care pur și simplu zburdă pe 
gheață. Apărarea maghiară este dez
orientată de acest asalt. In min. 11, 
linia Lorincz-Măzgăreanu-Peter orga
nizează o acțiune frumoasă la capătul 
căreia Peter tentează doi apărători, 
driblează pe portar și înscrie sec: 
3—0. Dominarea echipei noastre se 
accentuează și în min. '17 scorul se 
inodiiică de două ori: 4—0 (Szabo 11 
la capătul unei acțiuni individuale) si 
5—0 (Ionescu, • printr-un șut de la dis
tanță).

In repriza a doua echipa noastră 
joacă în același ritm îndrăcit și golurile 
continuă să cadă : 6—0 (Szabo II reia 
un pas de la Ferenczi), 7—0 (Takacs 
I la capătul unei acțiuni personale).
8—0 (Măzgăreanu, la o'pasă a lui 
Ionescu) și 9—0 (Takacs I Ia o nouă 
acțiune personală). Ceasul electric a- 
rată că s-au scurs 33 de minute din 
această partidă. In echipa Budapestei 
intervine o schimbare: Pozsony ce
dează locul în poartă lui Kneussel. O 
dată cu această schimbare (care a con
stituit un bine venit taim-aut pentru 
echipa maghiară), hocheiștii budapes- 
tani și-au modificat fundamental felul 
de a juca. Ei adoptă tactica întîrzierii 
prin orice mijloace a jocului, încer- 
cînd — în același timp —"să păstreze 
pucul cît mai mult. Surprinsă de a- 
ceasta tactică și de un gol înscris în 
min. 34 de Zsima, echipa Bucureștiului 
își pierde ritmul de joc. Coeziunea jo 
cuini ei scade simțitor. Meciul devine 
lent și conlnz și hocheiștii noștri, chiar 
dacă au în continuare mult stai mul’e 
ocazii de a înscrie decît jucătorii ma
ghiari, nu reușesc să mai concretizeze 
din cauza unei surprinzătoare nervozi
tăți. Pînă la sfîrșitul partidei echipa 
Bucureștiului trage dc cinci ori dar 
în bară (I), iar cea a Budapestei o 
dată, însă în poartă (Zsima min. 54).

BUCUREȘTI (TINERET)-JANOW 5—2 
(2—1, 1—1, 2—0)

Hocheiștii din echipa Bucureștiului, 
jucînd cu mai multă vigoare, au reu
șit să termine învingători. Au mar
cat : Cazam I, Cazan II, Iszlai. Mol
dovan, Ciubotarii pentru București, 
H. Siedlaczek, Smigielski, pentru 
Janow. Arbitri: Al. Teodorescu și I. 
Petrovici (R.P.R.)

BERLIN-BUDAPEST A 7—1 
(0-1, 5-0, 2—0)

Partida a început într-un ritm lent 
arabele formații părînd obosite. După 
IO minute de joc confuz, echipa ma
ghiară deschide scorul prin Lorincz, 

federației internaționale constitu 
dovadă că conducerea ei acțior 
în’ mod arbitrar".

•h

NEW YORK (Agerpres). — 1 
transmite :

Senatorul republican Capehairt 
tul Indiana), luînd cuvîntuil la c 
dința a Senatului a declarat că 
frîngerea echipei de baschet a S. 
de către echipa U.R.S.S. în c< 
campionatului mondial de la 
tiago (Chile) a zdruncinat put 
prestigiul Statelor Unite.

„Numeroși americani, printre 
sînt și eu, a declarat Capehar 
as fost profund dezamăgiți cînd 
pa de baschet a Statelor Unite a 
infrîntă categoric de către echipa 
sească în campionatul mondial c 
Santiago. Am încercat un sentii 
penibil, cînd, după obținerea vict 
cu nimic impresionantă asupra 
pei chiliene, echipa americană a 
huiduită de spectatori. Acest 
este extrem de regretabil.

îmi dau seama că senatorii 
încerca același sentiment de um 
pe care l-am trăit și eu, aîlîni 
un ziar din Santiago a scris u 
toarele după înfrîngerea echipei 
ricane de către baschetbaliștii i 
„Cînd este vorba de lansare spre 
sau aruncarea mingii Ia coș, St 
Unite nu se pot compara cu Ru

Hocheiștii berlinezi reușesc să eg. 
abia în repriza secundă și, apoi, c 
cep să joace din ce în ce mai 
Acțiunile echipei din Berlin ca 
viteză și forță, apărarea magi 
fiind depășită clar. Pînă Ia sfîr 
meciului, formația berlineză are 
timpul inițiativa, obținînd o mer 
victorie. Cele 7 goluri ale ec 
Berlin au fost realizate de: Steir 
ber (4), Schenk, Kosack și Diet 
Au arbitrat I. Lupu și Fi. Marir 
(R.P.R.).

BRATISLAVA-BUCUREȘTI 8—1 
(1—1, 2—1, 5—0)

Cel mai important meci al tur 
lui a oferit miilor de spectato 
partidă dinamică, frumoasă în 
mult timp echipa noastră a jucal 
la egal, cu redutabila torinație c 
slovacă.

La înceiput, jucătorii cehosic 
și-au impus superioritatea ' at< 
faptului că echipa noastră a 1 
cadența mai greu ca deobicei. Pe 
Zabojnik și apoi Mikl au ratat o 
favorabile. Se remarcă portarul > 
pei noastre Pușcaș, care salveaz; 
tuații critice. Către sfîrșituil rep 
hocheiștii noștri își intră și e 
ritm și Ionescu și Csaka îl pui 
grea încercare pe rutinatul po 
Jendek. In min. 18 apărarea ec’ 
din Bratislava are o scurtă ezitar 
care profită Nagy. Acesta în 
plasat. După cîteva secunde Lbi 
ratează o mare ocazie, pentru c. 
ultimele 5 sec .ale reprizei Skoda 
paseze în adîncime lui Zabojnil 
acesta să egaleze.

La reluare jucătorii noștri au 
minat mai mult, însă cei care att.i 
cat au fost oaspeții. Tn rain. 25 
bris îl dansează pe Valach care ri 
scorul la 2—1. După gol cehoslo 
preiau inițiativa și în min. 34 p 
tînd de o bîlbîială a apărării no; 
Zabojnik marchează din nou : I 
Echipa Bucureștiului își revine, a 
dezlănțuit și ratează cîteva o 
clare. In min. 37 Szabo II însc 
3—2.

In ultima parte a jocului eci 
noastră are o surprinzătoare căc 
timp de cîteva minute, de care 
fită rutinații jucători cehoslovaci, 
marchează pe rînd: Zabojnic ( 
42), Dolezal (min. 44), Valach ( 
44) Skoda (min, 45). Gabris ( 
47) ridicînd scorul la 8—2.

Au arbitrat L. Iahonîn și V. Sc< 
kov (U.R.S.S.)

CALIN ANTONESC 
ROMEO VILAR

CLASAMENTUL GENERAL

1. Bratislava
2. București a
3. Berlin
4. București tineret
5. Budapesta
6. jamow

5 5 0 0 47:
5 4 0 1 31:1
5 2 12 15:1
5 2 12 16S’
5 16 4 16:1
5 0 0 5 12:1


