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Ziua Ceferiștilor
Miine sînt sărbă- 

oriți oamenii muncii 
la căile noastre 

ferate. Este Ziua 
Ceferiștilor. Această 
sărbătoare oglin
dește înalta prețu
ire pe care parti
dul și guvernul, 
muncitor, o acordă 
se de luptă ale ceferiștilor, 
pline de hărnicie a lucrătorilor din 
transportul feroviar și contribuției lor 
importante la măreața operă de con
struire a socialismului în patria noa
stră.

Ziua Ceferiștilor este strins legată 
le amintirea eroicelor lupte ale cefe
riștilor și petroliștilor din februarie 
1933, care au înscris o pagină glo
rioasă in istoria mișcării muncito
rești și a poporului nostru. Cu 26 de 
mi în urmă, la chemarea Partidului 
Comunist Romîn, lucrătorii de la 
drumul de fier și tovarășii lor petro
liștii, cărora li s-au alăturat mase 
largi muncitoare din întreaga țară, 
s-au ridicat la, luptă pentru pline, pen
tru o viață mai bună, împotriva în
cercărilor. burgheziei de a aservi țara 
monopolurilor imperialiste > și de a 
pregăti venirea fascismului la putere. 
Amploarea luptelor muncitorești din 
Februarie 1933, vigoarea lor, sint un 
rezultat direct al conducerii acestor 
lupte de către Partidul Comunist 
Romîn. care s-a dovedit și în acele 
grele împrejurări adevăratul expo
nent al intereselor poporului nostru, 
singura forță capabilă să organizeze 
masele și să le conducă la victorie.

Luptele muncitorilor ceferiști și pe
troliști din februarie 1933 au culmi
nat cu puternica grevă de la Grivița 
din 15—16 februarie. Muncitorii au 
ocupat atelierele. La semnalul sire
ne' ii de oameni din Capitală au 
ven.. în ajutorul greviștilor, fnspăi- 
tnintat de avîntul revoluționar al ma
selor, de lozincile înaintate care le 
însuflețeau la luptă, guvernul bur- 
ghezo-moșieresc a recurs la teroare 
și asasinat. Ca și în 1907, ca la 13 
decembrie 1918 și ca în 1929 la Ltt- 
peni, răspunsul dat de clasa stăpîni-

Ing DUMITRU MOCANU

secretar general al Ministeru
lui Transporturilor ți Teleco
municațiilor — președintele 

clubului sportiv Rapid

întregul popor 
tradițiilor glorioa- 

muncii

toare celor ce în
drăzniseră să se ri
dice la luptă pen
tru o viață ome
nească, pentru li
bertate și democra
ție, au fost gloan
țele și baionetele, 
au fost secerați în 

utecistul Vasile
Zeci de muncitori 
curtea atelierelor, 
Roaită a căzut străpuns de baionete, 
cu mina încleștată p.e maneta sire
nei.

S-au împlinit 26 de ani de 
rioasele lupte ale ceferiștilor 
troliștilor din februarie 1933. 
cest timp, istoricește scurt, 
nostru muncitor, călăuzit de 
a cucerit victorii de însemnătate is
torică, victorii care au dat un nou 
făgaș vieții oamenilor muncii. Po
porul nostru muncitor pășește astăzi 
cu hotărîre pe drumul luminos al so
cialismului, pe drumul făuririi unei 
vieți noi.

Transportul feroviar, ca și întreaga 
economie națională oglindesc acest 
avînt economic și social nemaicunos
cut pînă acum în țara noastră. In 
anii puterii populare țara noastră a 
devenit un stat cu o puternică in
dustrie socialistă, in continuă dezvol
tare și cu o agricultură în plină 
transformare socialistă. La rîndul său, 
volumul de transport efectuat de căile 
ferate s-a dublat aproape în ultimii 
nouă ani. Partidul și guvernul acor
dă o deosebită atenție modernizării 
transportului feroviar, înzestrării lui 
cu tehnica cea mai înaintată. Cu o 
deosebită bucurie au luat cunoștință 
ceferiștii de Expunerea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara 
din noiembrie 1958, in care se arată 
că în țara noastră va începe con
strucția locomotivelor Diesel-electrice.

O dată cu dezvoltarea întregii eco
nomii naționale, s-a schimbat și via
ța oamenilor muncii din țara noastră. 
Un aspect deosebit de ilustrativ al 
creșterii nivelului de trai al celor ce 
muncesc îl constituie și dezvoltarea 
puternică a mișcării de cultură fizică

la glo- 
și pe- 
ln a- 

popornl 
partid,

(Continuare in pag. VI-a)

SPORTUL LA CANTON
De la fereastra apartamentului situat la etajul 10 al hotelului „Aichun", 

fluviul Perlelor se vede ca o panglică galbenă, șerpuitoare, care se 
pierde departe spre Pacific... Acest fluviu, lat pe alocuri de peste 

un kilometru, este o adevărată „coloană vertebrală" a orașului Canton.
Pe malurile sale numeroase clădiri 

se ridică semeț' spre cer și se alini
ază zeci și zeci de străzi cu trotuarele 
acoperite de un porticat — ca la Bo- 
log* 1- de exemplu
— :-l feresc pe 
pieluu, pe sute de 
metri fie de ploaie, 
fie — mai adesea
— de arșița soarelui 
tropic.. I.

Aici, în orașul în care amintirea 
marelui revoluționar chinez Sun Yat 
Sen este cinstită printr-o sală me
moriale de peste G000 de locuri (sală 
în care acum cîtva timp un ansamblu 
romiiiesc de muzică populară a re
purtat un succes ale cărui ecouri nu 
s-au stins încă...), am poposit de cî- 
iteva zile, cu echipa de fotbal C.C.A.

De fapt, primul nostru popas în 
China a fost la Pekin. N-am rămas 
însă în Capitală decît două zile, a- 
irași de dorința de a ajunge cit mai

Scrisoare 
din R. 1*.  Chineză

repede în Canton, locul de unde a- 
veam să ne începem turneul.

După cîteva ore de mers, iată-ne 
ajunși la Uhan, unde am făcut escala. 

Localitatea este si
tuată aproximativ 
la jumătatea dis
tanței de 8.000 
km. dintre Pekin și 
Canton. La Uhan 

am avut ocazia să vedem o măreață 
construcție a regimului popular : po
dul peste Fluviul Albastru, lung de 
1500 metri și înalt de 80 m., con
struit într-un timp record : numai un 
an și jumătate. Bineînțeles că ne-au 
preocupat îndeosebi bazele sportive, 
dintre care ne-au plăcut mai ales sala 
(4000 locuri) și un complex pe care, 
în goana mașinii, am numărat 17 te-

RADU URZICEANU

(Continuare în pag. Vil-a)

0 demonstrație sportivă de mase, la Canton (stadionul central) cu ocazia
_  serbărjl^L î& (fă. 1 Qctoțnbrie (Ziua Eliberării Chinei)
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ooija conferința pe jaga a unidnii Asociațiilor
STUDENȚILOR DIN R. P. R0M1NA

Joi dimineața Ia Palatul Marii Adunării Naționale 
s-au deschis lucrările celei de-a li-a Conferințe pe 
țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din Republica 
Populară Romînă.

Deschizînd lucrările conferinței, tovarășul Ion Iliescu 
— președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Stu
denților din R. P. Romînă a salutat în numele Uniunii, 
pe membrii C.C. al P.M.R., ai Biroului Politic, în frunte 
cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, membrii gu
vernului prezenți la Conferință, precum și delegații, 
invitații și reprezentanții organizațiilor studențești și 
de tineret de peste hotare.

S a trecut apoî la alegerea organelor conferinței: 
Prezidiul, Comisia de validare. Comisia de rezoluții 
și Secretariatul.

Raportul de activitate al Consiliului Uniunii Asocia
țiilor Studenților din R. P. Romînă a fost prezentat 
de tov. Ion Iliescu — președintele U.A.S.R

Raportul Comisiei de cenzori a fost prezentat de 
tov. Claudiu lonescu Bujor, președintele comisiei.

Intîmpinat cu ovații prelungite a luat apoi cuvîntul

tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, care a treinsmi» 
delegărilor la conferință și. tuturor studenților din 
țara noastră un călduros saiut din partea Comitetu
lui Central al P M.il. și Guvernului R. P. Române

Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri de 
aplauzele participanților la conferință, care au ova
ționat îndelung pentru Partidul Muncitoresc Romîn șl 
Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej, pentru înflorirea patriei noastre — 
Republica Populară Romînă, pentru socialism și pace.

In continuarea lucrărilor au avut loc discuții asupra 
Raportului de activitate at Consiliului U.A.S.R. și a 
Raportului Comisiei de cenzori.

★
In cursul zilei de ieri, lucrările celei de a II a Con

ferințe pe țară a Uniunii Asociațiilor Studenților din 
R. P Romînă au continuat cu discuțiile asupra rapor
tului de activitate al Consiliului U.A.S R. și a rapor
tului Comisiei de cenzori.

Lucrările conferinței continuă.

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Comitetul Central 

al Partidului Mun
citoresc Romîn și 
Guvernul Republicii 
Populare Romîne, 
transmit delegări

lor la Conferința 
Națională a Aso
ciațiilor Studențești 
și tuturor studenți
lor din Republica 
Populară Romînă, 
un salut călduros. 
(Aplauze prelungite, 
urale).

In țara noastră, 
tineretul reprezintă 
o însemnată forță 
socială și politică. 
El și-a dovedit de
votamentul său de 
neclintit față de 
partidul nostru și 
politica sa, în toa
te marile bătălii 
pentru cucerirea pu
terii politice de că
tre clasa muncitoa
re, pentru făurirea 
și consolidarea sta
tului democrat- 
popular.

Punind în slujba 
poporului capacita
tea sa creatoare, 
energia nesecată și 
entuziasmul ce-i 
sînt caracteristice, 
tineretul, condus de 
partid, aduce un 
aport deosebit de 
prețios în opera de 
făurire a vieții noi 
socialiste. Partidul
și guvernul, întregul popor, ma- de viitoarele cadre de intelectuali, 
nifestă o deosebită grijă șk dra- Studenții constituie unul din de- 
goste față de tînăra generație, față” tașamentele importante ale tineretului,

Agricultura se

(Continuare

de a cărui creșterii 
și pregătire temei
nică pentru muncă 
și viață este pro
fund interesat între*  
gul popor.

Conferința Națio
nală a Asociațiilor 
Studențești se des
fășoară în condițiile 
unui puternic avînt 
în muncă al da*  
sei muncitoare, ță
rănimii muncitoare^, 
intelectualității pen
tru construirea e- 
conomiei și culturii 
socialiste.

Mergînd ferm pe 
drumul arătat de 
partid, poporul nos
tru a obținut în
tr-un timp scurt 
realizări de însem
nătate istorică ce 
care pe drept cts- 
vînt se poate mîn- 
dri.

Industria noastră 
socialistă s-a dez
voltat într-un rittd 
susținut. La sfîr-i 
șitul acestui an vo
lumul producției in
dustriale va depăși 
de 4 ori și jumă
tate nivelul anului 
1938 din care cei 
al mijloacelor de 
producție de 5 ori 
și jumătate.

dezvoltă continuu pe

In pag. III-a)

Echipa C.C.A. campioană de hochei pe gheață a R.P. Romîne
Legia Varșovia dispută azi primul meci în Capitală întîlnind Voința M. Ciuc

Ediția pe anul 1959 a campionatu
lui republican de hochei pe gheață a 
luat sfîrșit cu victoria echipei Casei 
Centrale a Armatei, care a reușit fru
moasa performanță de a cuceri acest 
titlu de cinci ori în ultimii opt ani.

Ultimele jocuri ale competiției des
fășurate joi s-au încheiat, în general, 
cu victorii scontate, însă cu scoruri 
surprinzătoare prin proporțiile lor: 
7—0, 8—0 și.’.. 10—9 !

Iată cîteva amănunte asupra meciu
rilor din cadrul ultimei etape:
Dinamo Tg. Mureș-Progresul Gheor- 

ghieni 7—0 (0—0, 5—0, 2—0)
Meciul era hotărîtor în lupta pen

tru evitarea ultimului loc în clasament 
și, implicit, pentru păstrarea locului 
în prima categorie. Așa cum a în
ceput partida confirma caracterul ei 
decisiv și nimic nu lăsa să se între

vadă scorul astronomic cu care avea 
să ia sfîrșit. După o repriză egală, 
în partea a doua a îratîlnirii, două 
goluri înscrise în 2 minute de dina- 
moviști au, schimbat total aspectul 
jocului. De aci înainte Dinamo a do
minat categoric și a reușit să mar
cheze gol după gol. Surprinși, jucă
torii din Gheorghieni nu au mai în
treprins acțiunile ofensive de la în
ceput și au fost depășiți categoric.

Vcinja M. Ciuc-Știința Cluj 
10—9 (4—2, 0—5, 6—4)

A fost cel mai spectaculos meci al 
returului. Știința nu părea de Ioc ca
pabilă să opună o rezistență- serioasă 
echipei din M. Ciuc. Ea a început jo
cul cu înaintașul Covaci improvizat 
ca... portar și cu un efectiv de numai 
opt jucători. După ce Voința a înscris 
prinsele trei goluri (pînă în minutul

11), se părea că scorul va lua pro
porții.

Jucînd însă cu mult elan, stude nțfi 
clujeni au reușit sa reducă din han
dicap. Replica hotărîtă a acestora l-a 
surprins pe tinerii jucători de la Vo
ința și în repriza secundă ei s-au 
lăsat ușor dominați. In această parte 
a meciului Știința a prestat un job 
frumos și oonibtnatfv, reușind să în
treacă aproape regulat apărarea ad-' 
versă și să preia conducerea. Ultima 
repriză a fost și cea mai frumoasă. 
Scorul a alternat în favoarea uneia 
sau a celeilalte echipe și cu numai trei 
secunde înainte de sfîrșit tabela de 
marcaj arăta egalitate: 9—9. Se pă*

GALIN ANTONESCU \
ROMEO VILARA *

(Continuare in pag. IV-a)



La clubul sportiv Rapid București tineretul 
se bucură de multa prețuire

Corespondenții
Sparfachiada de

ne scriu despre
iarnă a fineretulu

Intr-o ședință de analiză se discută numeroase probleme ale vieții inter
ne, pentru ca prin rezolvarea lor de către colectiv să se ajungă la o îmbu
nătățire a activității. In rindurile de mai jos ne vom ocupa doar de două 
din numeroasele puncte discutate cu multă aprindere în plenara clubului 
sportiv Rapid București Prima problema pe care o vom aborda este 
aceea a...

...elementelor tinere

creșterea 
juniorilor

Baza

valorii sportive a copiilor 
pe care-i antrenează.

materială a clubului...

doua problemă de care

Ș‘ La Piatra Neamț sportul „nr. 1"

este schiul

Spartachiadei, comisia orășenea. 
de schi din Piatra Neamț a orț 
nizat săptămînal reușite concurși 
pentru copii, tineret și seniori.

Dintr-un început trebuie să preci
zăm că acțiunea de creștere a tine
relor cadre a constituit o bună bu
cată de vreme un punct negativ în 
munca de instruire a clubului Rapid. 
Unele echipe (de pildă cea de bas
chet masculin) băteau pasul pe Ioc 
și obțineau rezultate nesatisfăcătoare 
din cauză că în formații predominau 
elemente plafonate, al căror bagaj de 
cunoștințe nu mai făcea față cerințe
lor tehnicii moderne. S-a p’us atunci 
accentul pe munca de selecție și in
struire a tinerilor și juniorilor. Și roa
dele au fost dintre cele mai frumoa
se.

Așa s-a. petrecut de pildă cu echipa 
feminină de baschet, unde junioarele 
Cornelia Gheorghe, Anca și Sanda 
Dumitrescu au înviorat jocul întregii 
formații, transformîud-o într-o echipă

cu mari perspective. Tot astfel Ră- 
duț, Predulea (baschet băieți). Cor
nelia Morarii II, Constanța Berezea- 
njit, Petruța Constantinescu (volei 
fete), V. Pavel, Gh. Mimteanu (volei 
băieți), introduși în primele garnituri 
au făcut ca formațiile respective să 
joace cu un plus de elan, de voiciune.

In general, la clubul sportiv Rapid 
activitatea de atragere, de selecție, 
instruire și promovare a tinerelor e- 
lemente se bucură astăzi de mare pre
țuire. Copiii și juniorii sînt recrutați 
din școlile profesionale C.F.R., din 
școala de exploatare C.F.R., școala 
Aurel Vlaicu (patronată de club) și 
din rîndurile fiilor salariat ilar în in
stituțiile C.F.R. Antrenori ca P. Bra- 
șoveanu (volei), FI. Balaeș (hand
bal), Gr. Costescu, Antoaneta Sidea 
(baschet), D. Osiac (atletism), I. 
Spiță (sporturi nautice), C. Vasiliu 
(natație), I. Costea, I. Urecheata, C. 
Socec (fotbal), s-au preocupat de

ne
că

Ș>
Și

Pepiniera viitorilor campioni

Autograful ondulat pe pirti-a de nea 
*— imensă coală de hîrtie — a des
cris parcă un pitoresc portativ pen
tru simfonia nescrisă a zăpezii... Ne 
aflăm la un veritabil concurs 
schi. Numai că „eroii" 
ide o „șchioapă" și albia se văd de sub 
căciulile pudrate cu fulgi de nea. Ca 
niște ciupercuțe dintr-un film de de
sen animat, cu schiuri pe picioare 
(poate o idee pentru Gopol) se avîntă 
!n vîrtejul alb cu o cutezanță nebă
nuită.

— I lai Nelule, — se aude o voce 
încurajatoare. Și mămica îl urmărește 
cu privirea. Dar la u i viraj, Nelu (are 6 
ani)... a dispărut în troian. Unde-o 
fi? Ghici, ghicitoare! Mămica are la
crimi în ochi... Degeaba însă. Deo
dată, zăpada se despică asemenea unei 
portocale și apare un căpșor bucălat 
-pictat tot cu zăpadă, cu fața numai 
zinibet.

— Ehei, dar am trecut. Prima căză
tură c... grea, exclamă piciul

— ...Și apoi urmează altele, com
pletează cineva în. grabă. Da’ ce să-i 
faci! Așa ajungi campion.

Campionul nu este însă deloc dezo
lat. își ia schiurile la spinare și urcă 
iar pîrtîa. Mama îi ajută. A venit și ea 
aici la centrul de schi din Predeal să 
urmărească primii pași pe pîrtie ai lui 
țielu.

— De data asta trec 
mamă! Dar dacă îl trec ce 
toi dai?

— Ce-ai vrea ?
— Bomboane 1 
Teribil trofeu pentru un

de 
sînt

„virajul' 
„premiu'

Teribil trofeu pentru un veritabil 
țEampion I Soarele zîmbește matern.

★
Grașii] Victoria a apărut pe harta 

țării cu puțini ani în urmă. Intr-o zi 
au poposit aici cîțiva topografi și au 
început să-i calculeze dimensiunile. 
Iar dimensiunile1 istoriei noi a 
patriei noastre l-au primit înre- 
gistrmdu-1 în scriptele vremii, eu 
un nume de biruință: Orașul Vic
toria!... Ii privim cu emoție pe primii 
inăscuți ai celui mai tînăr oraș. Au 

■crescut și ei odată cu el. Gîndiți-vă că 
pe certificatul lor de naștere, în drep
tul localității scrie : Orașul Victoria. Și 
asta e mare lucru. Iată-i, acum au ve
nit ia centrul de schi să învețe acest 
sport atît de iubit Ii întîlnim aici pe 
copiii Doina Bot, Viorica Boțea, Du-
“—

Initiative demne de urmat
Coi.aUiui • raional 'U.G.E.S. Bujoru 

(regiunea Galați), în colaborare cu 
.(asociațiile sportive din cuprinsul raio
nului, a luat frumoasa inițiativă de a 
organiza serbări sportive în comu
nele raionului, cu scopul de a 

. populariza unele discipline sportive 
mai puțin cunoscute în mediul sătesc. 
lAstfel, de curînd, halterofilii, jucăto- ’

mitru Gincă, Teodor Vincelovici. Silit 
veritabile talente. Doru Urzică are 7 
ani... De la vîrsta asta se anunță sur
prinzător de înzestrat.

Fiii muncitorilor de la Combinatul Chi
mic deprind aici sub atenta suprave
ghere a antrenorilor, tainele schiului 
•Să zburăm cu gîndul peste ani... Sîn- 
tem la un concurs. Crainicul anunță: 
„Campionul Urzică din Orașul Victo
ria a repurtat încă o... victoriei".

Ei ce spuneți ? Nu-i așa că sună 
frumos ?

★
Am avut prilejul să vizităm cîteva 

centre pentru copii și tineret din regi
unea Stalin, veritabilă pepinieră a schiu
lui nostru. Ca un uriaș plămîn dătător 
de viață, această pepinieră, sperăm, 
va impulsiona puternic dezvoltarea 
schiului în țara noastră. Cele 7 centre1 
care au iuat ființă în această regiune 
61a Predeal, Orașul Stalin, orașul Vic
toria, Rîșnov, Bran, Fundata, Rășinari), 
cuprind peste 1000 de tineri elevi care 
își dezvoltă aptitudinile căpătînd o pre
gătire multilaterală. Căci trebuie spus, 
în actualul său stadiu de dezvoltare, 
schiul nostru n-a obținut încă succese
le firești, .corespunzătoare condițiilor 
existente, puse la dispoziție de statul 
nostru. El va trebui să devină un sport 
de largă dezvoltare care să înscrie în 
rîndurile lui tot mai multe elemente 
talentate. Și una din măsurile luate 
în acest scop este tocmai înființarea 
acestor centre de pregătire, care au 
menirea să scoată Ia suprafață •—• nu 
cîteva vîrfuri izolate — ci cît mai mulți 
sportivi care să ne reprezinte cu cin
ste în concursurile interne și interna
ționale. După un program de trei ani 
de zile, elevii acestor centre vor fi 
selecționați urmînd ca, cei mai înzes
trați să înceapă un program superior 
de pregătire. Este deci un vast pro
gram de viitor a cărei eficiență se1 va 
simți în curfnd.

Dar despre celelalte probleme pe 
care le implică aceste centre de pregă
tire, vom reveni într-un reportaj vi
itor.

T. DUMITRAN

...este a 
vom ocupa. Din discuție a reieșit 
la clubul sportiv Rapid terenurile 
sălile de sport sînt bine îngrijite 
folosite judicios. Chibul are la dispo
ziție numeroase terenuri și amenajări 
sportive. Stadionul Giulești (cu două 
terenuri pentru fotbal, handbal, rugbi 
și cu pistă pentru atletism), sala de 
volei și baschet, o altă sală pentru 
lupte și antrenamente la volei și 
baschet, popicărie, trei terenuri de 
volei și baschet în aer liber (dintre 
care unul cu instalație pentru noctur
nă), o bază pentru sporturi nautice 
pe Iacul Băneasa, toate acestea stau 
la dis|)oziția sportivilor clubului Ra
pid București. Bine utilate, întreți
nute cu multă grijă, bazele sportive 
ale clubului contribuie în mare mă
sură la desăvîrșirea procesului de in
struire și antrenament. Adăugind 
faptul că toți componenții secțiilor au 
la îndemînă echipamentul și materia
lele necesare pentru antrenamente și 
concursuri, precum și faptul că mun
ca de instruire este dusă de 30 de an
trenori și tehnicieni cd înaltă califi- 
oare, ne dăm mai bine seama că 
sportivii clubului Rapid București au 
Ia îndemînă toate cele necesare pen
tru practicarea în condiții optime a 
sporturilor respective, pentru desăvîr
șirea măiestriei sportive, pentru con
tinua ridicare a valorii lor tehnice. 
Și acesta trebuie să fie angajamen
tul fiecăruia dintre eil

întrecerile etapei orășenești și raio
nale a Spartachiadei de iarnă a ti
neretului s-au bucurat de un mare 
succes la Piatra Neamț. Datorită 
excelentei organizări asigurată de 
comisia orășenească de schi, tinerii 
participanți la concursuri și-au pu
tut disputa întrecerile în condiții op
time. Concursurile s-au desfășurat în 
masivul Cernegura, pe o zăpadă 
bună și un timp foarte frumos. Cei 
121 concurenți (69 din oraș și 52 
din raion) au dovedit o bună 
pregătire tehnică. Cîștigătorii probe
lor au fost: ETAPA PE ORAȘ: 
St. Constantin de la Școala Petru 
Rareș (fond juniori). Sofia Neagu 
de la Școala industrială de lemn 
(fond junioare), Alex. Sava-Fabrica 
de, Celuloză (fond seniori), loan 
Nacu-Voința Piatra Neamț (slalom 
seniori), Iola Lăzărescu-Voința P. 
Neamț (slalom senioare), Viorica 
Bordea-Școala sportivă de elevi (sla
lom junioare), 
sportivă de 
ETAPA PE 
Bicaz Chei 
Dohan-Bqrca
Avădanei-Gîrcina 
Silvia 
oare), 
niori), 
mori).

In afara

loan Nicol au-Școala 
elevi (slalom juniori); 
RAION: C. Săpunaru- 
(fond juniori), Maria 
(fond junioare), Gh. 

(fond seniori), 
seni-

(slalom se- 
(slalom ju-

Mărcuț-Roznov (fond 
D.
P.

Pricop-Borca 
Ciunti-Borca

concursurilor din cadrul

Invitație la drumeție
D. STANCULESCU

* .

C. SAViNESCU

In orașul Victoria

Pîrtia din fața Casei Păduraru 
din , orașul Victoria a găzduit inii 
cerile de schi din cadrul etapei i 
ionale a Spartachiadei de iarnă a 
neretului. La concurs au particip 
aproape 100 de copii și tineri de 
centrul de schi din localitate și 
la Sinteza Victoria. Rezultate te 
nice : FOND BĂIEȚI : 8—10 ar 
Gh. Rădoi (Centrul de schi), 11 — 
ani : A. Toth (C.S.), 14—16 ani: 
Manciulea (C. S.), 17—30 ani : 
Papp (Sinteza); FETE: 11—13 ai 
Maria Bot (Centrul de schi) ; COB 
RÎRE, BĂIEȚI: 8—10 ani :
Urzică (C.S.), 11—13 ani*:  D. Ci 
că (G.S.), 14—16 ani: 
(C.S.) 
teza) •
Metea (C.S.), 
Bot (C.S.).

17 - 30 r-ii : I.
FETE : 8—10

11—13

C. Plcsca 
Banea (Si 
ani:
ani:

Mar 
Doi

M. TIBERIU

Botoșani: reușite întreceri

la gimnastică, șah și tenis de ma

organizată 
de u.n icuni 
de gi sti 
8 echipe, p 

ehî;

concursul
loat parte 
fost cucerit de schi] 
nr. 2 (la băieți) și 
școlii tehnic:: medica

Faza orășenească a Spartachiat 
de iarnă a tineretului 
Botoșani s-a bucurat 
succes. In 
la care au 
mul loc a 
școlii medii 
selecționata
(la fete). Dintre șahiști, cei mai v 
loroși s-au dorvedit Ion Sadovei 
băieți și Sanda Stămăteanu, la fe 
Ambii au reprezentat Uzinele teztl 
Moldova. întrecerile de tenis i 
masă s-au încheiat cu victoria I 
Zigu Moscovici (Progresul) 
coletei Amortoaie (Școala 
nr. 1).

întrecerile de tenis 
încheiat cu victoria 

și a N 
med

V. HAIU

cJOTf CRITICE
Pînă cînd 

atîta comoditate)

“' Cît de frumos e pe munte tn 
• - aceste zile de iarnă1 Soarele căl- 
' ~ duț, zăpada imaculată, verdele veș- 
-- nic proaspăt al brazilor, măreția 
",", culmilor, toate acestea te îmbie să 
-- colinzi cu plăcere munții patriei.

' Numărul celor care merg la
■ - munte, este din ce în ce mai mare. 
j j Asociațiile sportive se îngrijesc ca
■ • salariata fabricilor și instituțiilor, 
", ~ devii și studenții, să aibă la tnde- 
. - nună toate cele necesare pentru o

excursie. In zilele care irmeuză, 
alte și alte grupuri vor pleca in 
excursii pentru a se desfăta cu 
minunatele priveliști pe care le 
oferă munții noștri, pentru a se 
recrea, pentru a-și întări sănăta
tea.

N.u e așa că peisajele din valea 
Simbeiii pe care le înfățișează... 
oarecum fotografia noastră repre
zintă o adevărată invitație la dru
meție ?

4.

La întreprinderea „Marmora"
întrecerile SpartacIiiaJei Je iarnă sînt în (axaw organizării

Asociațiile noastre sportive — de la orașe si .sate — au desfășu
rat în ultima perioadă o activitate deosebit de bogată'. La mesele de 
șah șl tenis, pe pistele de gheață sau pe pîrtiile de schi, mii de ti
neri au participat cu entuziasm la întrecerile primei etape a Sparta
chiadei de iarnă a tineretului. întrecerile sportive prilejuite de des
fășurarea acestei competiții au fost urmărite ctt tot mai mult interes 
de toți cei care itibesc sportul.

A devenit un fapt 
___ , , obișnuit să aflăm că 

Jii de tenis de masă și șahiștii s-au ’ in cele mai îndepăr- 
deplasat. în comunele Băleni, Vîrlezi, ' taie cătune, în orașe- 
Foltești și Oancea, urmînd ca peste le de pe întreg cu-

'. ' ținerii
patinează, joacă șah 
sau tenis de masă, 
jac gimnastică sau 
participă la întreceri 
de triată. De aceea, 
este cu^atit mai cu
rios cu. cît în mijlo
cul unui 
entuziasm 
mai șlnt tineri pare

...
a • I♦

Foltești și Oancea, urmînd ca peste le de pe întreg . i 
puțin timp să se deplaseze și în alte prinsul țării, i:::: 
comune din raion. După demonstrația 
halterofilului lancu Cioarec, tinerii 
din Vîrlezi și-au încercat și ei. pute
rile. La întreceri s-a ,.prins" și moș 
Costin Lăpușncanii în yîrstă- de peste 
60 ani, care a ridicat haltera într-o, 
mînă, primind pentru aceasta o fru
moasă insignă sportivă. Au urmat apoi 
Hwnonstrițil de tenis de masă și șah. 
U £1. VIRGOL1CI — corespondent

asemenea 
general.

(nu din vina lor) 
stau departe de între
cerile Spartachiadei 
de iarnă. Și aceasta, 
chiar în Capitală. 
Despre unii dintre ei 
vom vorbi în ringu
rile de față...
Vrem să alegem un 

alt președinte

Acestea au fost pri
mele cuvinte cu care 
ne-a înfimpiuai zilele 
trecute tovarășul ț,

Alexandrescu din con
siliul .asociației sporti
ve .Marmora" de la 
întreprinderea cu ace
lași nume. Văzînd ne
dumerirea noastră, 
provocată, firește, de 
hotărirea cu care ne 
vorbea, secretarul aso
ciației sportive de la 
intreprbidereța „Mar
mora" ne-a relatat că 
din vina președintelui 
asociației (tov. Ilie 
M. Ilia) tinerii munci
tori de aci nu au in-

ceput nici pînă acum 
întrecerile Spartachi
adei de iarnă — deși 
se știe că in alte aso
ciații, ei participă tn 
aceste zile la întrece
rile etapei raionale. 
Gum este posibilă o 
intirziere atît de ma
re? Opre tinerii de la 
întreprinderea „Mar
mora". nu iubesc spor
tul la fel ca și cei
lalți tineri din patria 
noastră? Firește că o 
asemenea ipoteză este 
exclusă. In această 
mică fabrică de prelu
crare a marmorei 
muncesc aproape 70 
de tineri, iar din
ceștia 60 ș-au șt in-

asociației
„Marmora"

a-

scris ca să participe 
la Spartachiada de 
iarnă. Dar, pînă acum, 
după cum se vede, au 
rămas doar... înscriși. 
Puțin i-a păsat pre
ședintelui 
sportive
dacă tinerii participă 
La Spartachiadă sau 
nu. Criticai de nenu
mărate ori de membrii 
asociației, ajutat de con
siliul raional U.G.F.S. 
Grivița Roșie, preșe
dintele continuă să 
subaprecieze întrece
rile Spartachiadei de 
iarnă.

Rina ci.rtd,Z

membri, ceea ce nu r*'ipr  
10 la sută din totalul s 
Acesta a fost primul li 

cru pe care l-am aflat despre a soci 
ția sportivă organizată pe lingă i 
brica ~ 
rășul 
irului 
spună 
vinfe, 
zsJ^.irea activității asociației.

''.1 mai aflat astfel despre o ech 
pă de fotbal (la o întreprindere m« 
lucrează peste 1.000 de femei !! !• 
despre un concurs de șah organic 
în cadrul Spartachiadei (întreceri 
s-au desfășurat prin birouri și au mi 
bilizat mai mult personalul admini: 
trativ) și cam... atît.

Principala cauză a slabei activită 
a asoaiației sportive „Tricoul roșu" 
Consiliul asociației (președinte in; 
Nicolae Gomșa) nu își duce mutic 
așa cum trebuie.. Ședințele de cor 
siliu se țin rar și atunci caracteri 
lor este mai mult informativ. Munc 
de propagandă sportivă în rinduril 
tineretului este inexistentă și mărit 
rie în această privință e chiar un f< 
de gazetă sportțvă așezată la poart 
întreprinderii și care prin felul î 
care se prezintă constituie o thir 
trare a dezinteresului și lipsei d 
activitate a consiliului asociației.

Dacă acest consiliu ar munci m; 
mult s-ar putea realiza lucruri Ini 
moașe. Nu este bază sportivă ? Da 
în fața întreprinderii nn se poat 
amenaja un teren de volei, handbs 
redus sau baschet? Sigur că se poa 
te. Pentru aceasta însă trebuie s 
existe preocupare. Nu sînt fonduri 
Firește că nu sînt dacă problema co 
tizațiilor nu constituie o permanent, 
preocupare a acestor activiști spor
tivi. Cînd se va hotărî consiliu! aso 
citației sportive „Tricoul roșu" să unui 
ceașcă ? Tineretul din fabrică asteap 
tă cam de multă vreme...

180 de 
zintă nici 
lariați'lor.

„Tricoul roșu" din Arad. Tov. 
Anton Lelic, secretarul cens 
asoaiației a mai încercat să r 
cite ceva. Dar, în puține ci 

a epuizat destul de repede pri



Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
(urmare din pag. 1)

calea socialismului. Sectorul socialist 
în agricultură cuprinde de pe acum 
aproape 60 la sută din suprafața a- 
gricolă a țării.

Venitul național al țării noastre a 
crescut în ultimii 10 ani de peste 3 
ori. Ca rezultat al dezvoltării eco
nomiei naționale crește necontenit ni
velul de trai al poporului muncitor.

In anii democrației populare au fost 
obținute importante rezultate în înfăp
tuirea revoluției culturale. Știința și 
cultura au devenit un bun al mase
lor de oameni ai muncii.

A fost creată o largă bază mate
rială necesară dezvoltării învățămîn- 
tului, activității științifice, artistice, 
muncii culturale de masă. Numai pen
tru nevoile învățămîntului s-au alocat 
între 1951 —1958 din bugetul statului 
peste 20 miliarde Iei, din care aproa
pe 3 miliarde și jumătate numai pen
tru învățămintul superior.

Au fost reamenajate și construite 
zeci de localuri pentru învățămintul 
superior și numeroase laboratoare. 
Aproape 60 la sută din numărul to
tal al studenților primesc astăzi burse 
de stat. Peste 55 la sută din studenți 
locuiesc în căminele ce le-au fost 
puse ta dispoziție în acest scop. In 
toate centrele universitare funcționează 
cantine studențești la care iau masa 
mai mult de 65 Ia sută dintre stu
dent*.

Construcția economiei și culturii 
se 'iste a cerut schimbări funda- 
m. ife în organizarea și conținutul 
învăfămîntului superior. în munca de 
pregătire a cadrelor de intelectuali 
necesari patriei noastre.

Procesul de învățămînf a fost orien
tat pe o bază nouă, științifică-mate- 
rialistă și îndreptat spre o strînsă 
legătură cu practica construcției so
cialiste.

Învățămintul superior a fost lărgit 
și reprofilat în vederea satisiacerii 
cerințelor crescînde ale dezvoltării eco
nomiei naționale și a vieții social- 
culturale. Ău fost create noi institute 
și facultăți, corespunzătoare acelor ra
muri ale economiei care au luat o 
puternică dezvoltare în anii regimu
lui democrat-popular.

Porțile institutelor și facultăților 
noastre s-au deschis larg pentru fiii 
oamenilor muncii. Dacă in timpul re
gimului burghezo-moșieresc marea 
ma^ritate a studenților erau proveniți 
d. ndurile păturilor avute, în anul 
Universitar 1958/1959, studenții prove
niți din rindurile clasei muncitoare, 
țărănimii muncitoare, intelectualității, 
reprezintă peste 90 la sută din tota
lul studenților.

Marea majoritate a studenților do
vedesc devotamentul lor față de cauza 
construcției socialiste, muncind cu 
Simț de răspundere și seriozitate și 
obținind succese însemnate la învăță
tură și în activitatea obștească.

Un rol de mare răspundere în creș
terea și educarea noii generații de 
intelectuali îl au cadrele didactice 
universitare, care, în imensa lor ma
joritate, se străduiesc cu dragoste și 
perseverență să predea studenților cii- 
Ooștințele necesare, pentru a-i forma 
ca specialiști de o înaltă calificare, 
feetățeni conștienți și constructori ac- 
fivi ai socialismului.

Școala noastră superioară aduce o 
idontribuție de preț la formarea inte
lectualității noi, cuprinzînd mii și mii 
'de ingineri, medioi, profesori, artiști, 
proveniți din rindurile celor ce mun
cesc. Poporul nostru se nundrește cu 
acest detașament puternic de intelec
tuali noi care — alături de imensa 

’ majoritate a vechii intelectualități — 
contribuie cu talentul, entuziasmul și 
întreaga lor capacitate la rezolvarea 
problemelor complexe ale producției 
industriale și agricole, la înfăptuirea 
revoluției culturale, la ridicarea pe o 
treaptă din ce în ce mai înaltă a 
prestigiului internațional al științei și 
culturii noastre. (Aplauze).

’■ Tovarăși.
Pe linia indicată de Congresul al 

Tl-fea al partidului și de plenarele 
C.C. al P.M.R.. partidul mobilizează 
și concentrează eforturile întregului 
popor pentru sporirea continuă a for

țelor de producție, dezvoltarea indus
triei și transformarea socialistă a a- 
griculturii, ridicarea necontenită a 
productivității muncii în toate dome
niile, pentru scoaterea la iveală și 
punerea în valoare a uriașelor bogății 
naturale ale țării și a marilor rezerve 
de care dispune economia, pentru creș
terea continuă a producției de bunuri 
materiale și culturale.

îndeplinirea acestor obiective cere 
un număr din ce în ce mai mare de 
cadre cu calificare superioară, spe
cialiști în domeniul tehnic, științific, 
didactic. Aceasta constituie o impor
tantă problemă de partid și de stat.

Sarcina principală ce stă în pre
zent în fața învățămîntului superior 
este ca, o dată cu pregătirea teore
tică a studenților, să asigure o legă
tură strînsă a procesului de învăță- 
mînt cu cerințele industriei, agricul
turii și culturii noastre socialiste în 
plină dezvoltare.

Trebuie cu grijă elaborate și expe
rimentate căile și metodele legării 
învățămîntului superior de practică, 
a îmbinării cunoștințelor teoretice te
meinice cu o bună calificare tehnică, 
generalizîndu-se experiența pozitivă 
acumulată în această direcție. De a- 
semenea, trebuie luate măsuri în ve
derea îmbunătățirii învățămîntului se
ral și fără frecvență pentru ca acesta 
să formeze un număr din ce în ce 
mai mare de cadre cu pregătire supe
rioară din rindurile tinerilor care lu
crează nemijlocit în producție. Să for
măm în rindurile tineretului o opinie 
de masă pentru a se pregăti în ve
derea intrării în școli superioare 
muncind în producție, deoarece dru
mul cel mai sigur spre învățămintul 
superior, spre o calificare profesio
nală înaltă, duce prin școala muncii 
în fabrică. în uzină. în mină, în gos
podăria agricolă de stat, în gospodă
ria agricolă colectivă I (Aplauze fur
tunoase).

Cadrele didactice au datoria de a 
asigura cunoașterea și însușirea de 
către studenți a celor mai noi des
coperiri ale științei și a realizărilor teh
nicii mondiale și, în primul rînd, ale 
științei și tehnicii sovietice, care și-au 
dovedit superioritatea în cele mai 
importante domenii.

Corpul didactic și asociațiile studen
țești trebuie să atragă în activitatea 
științifică un număr cît mai mare de 
studenți și — ceea ce este deosebit 
de important — să îndrepte cercetă
rile științifice spre rezolvarea proble
melor concrete ale producției din în
treprinderi, unități agricole — prin
cipalul criteriu de apreciere a efica
cității muncii științifice a studenților.

Tovarăși, ,

Cunoașterea temeinică a științei 
marxist-leniniste, a adevărului științi
fic despre natură, viață, societate, a- 
jută pe studenți la înțelegerea justă 
și aprofundarea oricărei ramuri a știin
ței, la interpretarea justă a eveni
mentelor istoriei mondiale contempo
rane, la cunoașterea și înțelegerea 
profundă a politicii partidului și sta
tului nostru, a perspectivelor dezvol
tării țării noastre. îi ajută să devină 
buni specialiști, cetățeni conștienți, 
luptători activi pentru progresul pa
triei socialiste, pentru progresul ome
nirii.

In munca de educare a tineretului 
studios trebuie acordată o mare aten
ție însușirii filozofiei și economiei po
litice marxist-leniniste, istoriei mișcă
rii muncitorești din țara noastră și 
mișcării muncitorești • internaționale. 
Trebuie dusă o luptă hotărîtă împo
triva rămășițelor mentalității și mo
ravurilor burgheze, pentru combaterea 
influenței concepțiilor burgheze în 
știință și a prejudecăților mistice, 
care împiedică pe cel ce este încă 
stăpînit de ele, să se formeze ca un 
adevărat intelectual de valoare. Aces
te rămășițe ale trecutului nu dispar 
de la sine, lichidarea lor. eliberarea 
oamenilor muncii — și, în primul rînd, 
a tinerelului — de astfel de rămășițe în 
gîndire, necesită o muncă ideologică 
perseverentă. Lupta oe se desfășoară 
între filozofia materialist-dsalectică șt 
filozofia idealistă este însăși lupta 

pentru progresul științei. Numai gîn- 
direa eliberată de prejudecăți, gîndi- 
rea bazată pe concepția materialist- 
dialectică. deschide drum larg către 
un nestăvilit progres al științei și 
culturii.

★
Politica marxist-leninistă a partidu

lui nostru în problema națională a 
asigurat egalitatea deplină în drep
turi a naționalităților conlocuitoare cu 
poporul romîn, consfințită în Consti
tuția Republicii Populare Romine. În
făptuirea în practică a acestei poli
tici, devenită politică de stat, este 
cunoscută și prețuită de întregul nos
tru popor muncitor.

Asigurarea consecventă a deplinei 
egalități în drepturi a minorităților 
naționale cu poporul romîn a întărit 
continuu unitatea și frăția tuturor ce
lor ce muncesc în lupta pentru con
struirea socialismului, pentru înflori
rea patriei noastre — Republica 
Populară Romînă. Această frăție se 
reflectă și în relațiile dintre studenți, 
fii ai oamenilor muncii romîni și ai 
naționalităților conlocuitoare.

In condițiile orîndulrii democrat- 
populare, școala reprezintă un mij
loc puternic de apropiere între tinerii 
de toate naționalitățile, de înlăturare 
a tendințelor de izolare națională și 
a rămășițelor învrăjbirii naționale pe 
care au cultivat-o clasele exploatatoa
re, de educare a tineretului în spiritul 
patriotismului și internaționalismului 
socialist, în spiritul luptei unite, 
umăr la umăr, pentru scopul comun
— construirea socialismului. (Apla
uze puternice, prelungite).

Dați-mi voie în legătură cu aceasta 
să citez cîteva din ideile marelui 
Lenin despre școală.

,,Atîta timp cît diferite națiuni trăiesc 
în cadrul aceluiași stat — scrie 
Lenin —, aceste națiuni sînt legate 
între ele prin milioane și miliarde de 
fire cu caracțer economic, juridic și 
social. Cum ar putea fi smuls învă- 
țămîntul din rețeaua acestor legături?.-. 
Din faptul că economicul unește strîns 
între ele națiunile care locuiesc în 
cadrul aceluiași stat rezultă că în
cercarea de a le separa odată pentru 
totdeauna în domeniul problemelor 
„culturale", și mai ales ale învăță
mîntului, este absurdă și reacționară. 
Dimpotrivă, trebuie să urmărim uni
rea națiunilor în domeniul învățămîn
tului, pentru a pregăti în școală ceea 
ce se înfăptuiește în viață". (V. 1. 
Lenin — Opere, voi. 19, pag. 498—499
— E.S.P.L.P. 1957).

Jar în altă parte, combătînd con
cepțiile naționaliștilor în materie de 
învățămînt, Lenin spunea :

„Interesele democrației în general 
și interesele clasei muncitoare în spe
cial, cer exact contrariul : trebuie să 
luptăm pentru unirea copiilor de toate 
naționalitățile în școlile unice ale lo
calității respective ; trebuie ca în pro
blema școlii, muncitorii de toate na
ționalitățile să ducă laolaltă politica 
proletară...

Preocuparea noastră trebuie să fie 
nu crearea într-un fel sau altul a unor 
bariere între națiuni în problema 
școlii, ci dimpotrivă, crearea unor 
condiții democratice elementare pentru 
conviețuirea pașnică a națiunilor pe 
baza egalității în drepturi". (V. I. 
Lenin — Opere, voi. 19, pag. 528—529
— E.S.P.L.P. 1957).

Consider că mai avem de muncit 
ca școala noastră să contribuie în tot 
mai mare măsură la întărirea frăției 
între tinerii de toate naționalitățile, 
pentru ca tineretul nostru studios, 
fără deosebire de naționalitate, să în
vețe și să trăiască împreună, să des
fășoare laolaltă activitatea obștească 
și culturală. Asociațiilor studențești le 
revine un rol de mare însemnătate în 
această privință. (Aplauze puternice).

In trecut burghezia și moșierlmea. 
ducîndu-și politica de asuprire națio
nală, au răspîndit otrava șovinismu
lui și naționalismului, pentru a învrăjbi 
pe oamenii muncii de diferite naționa
lități și a-i abate de la lupta comună 
pentru interesele lor vitale. Sînt bine

cunoscute urmările nefaste ale activită
ții diversioniste naționalist-șovine, des
fășurate în rindurile tineretului stu
dios de către clasele exploatatoare 
și uneltele lor — organizațiile fasciste, 
care au căutat să profite de lipsa de 
experiență și insuficienta călire poli
tică a tineretului studios, cit și de 
faptul că o parte însemnată a aces
tuia provenea din rindurile păturilor 
avute și era mai receptivă la educa
ția șovină.

Rămășițele claselor exploatatoare, 
elementele reacționare, agenții impe
rialiștilor străini, încearcă și astăzi 
să strecoare în rindurile tineretului și 
studenților idei retrograde naționa
list-șovine, antipopulare, să propage 
învrăjbirea și izolarea națională. Dar, 
ca și întregul tineret, studenții 
noștri, în marea lor majoritate fii ai 
oamenilor muncii, ai căror părinți au 
cunoscut și simțit din plin crunta ex
ploatare burghezo-moșierească, asu
prirea socială și națională, știu să 
prețuiască cuceririle revoluționare ale 
poporului, să urască pe dușmanii săi 
și dau o ripostă hotărîtă oricăror ma
nifestări ale dușmanului de clasă. 
(Aplauze furtunoase, prelungite).

Activitatea educativă din institu
țiile de învățămînt superior trebuie 
să dezvolte și mai mult la studenți 
dragostea și devotamentul nemărginit 
pentru patrie, pentru poporul munci
tor și cuceririle sale revoluționare, 
pentru Partidul Muncitoresc Romîn — 
continuatorul celor mai glorioase tra
diții de luptă ale poporului romîn 
pentru eliberarea sa națională și so
cială, conducătorul său încercat în 
lupta pentru construirea vieții noi 
socialiste. (Aplauze prelungite, ova
ții).

Studenții trebuie ajutați să cunoască 
și să prețuiască tot ceea ce este mai 
valoros și mai înaintat din trecutul 
științei și culturii romînești șl să-și 
lărgească necontenit orizontul prin 
cunoașterea operelor de valoare ale 
culturii poporului nostru și a celor
lalte popoare.

Studenții trebuie educați în spiri
tul sentimentelor nobile ale prieteniei 
frățești față de popoarele Uniunii So
vietice, față de popoarele celorlalte 
țări sociafiste, în spiritul solidarității 
cu oamenii muncii din întreaga lume.

In îndeplinirea sarcinilor de mare 
răspundere ce stau în fața învățămîn
tului superior, un rol însemnat revine 
organizațiilor de partid din univer
sități și institute, care trebuie să-și 
îndrepte întreaga lor atenție spre con
tinua îmbunătățire a muncii didactice, 
științifice și politico-educative în rin
gurile studenților.

Tovarăși,

In lume au toc astăzi uriașe trans
formări care duc omenirea cu pași 
mari înainte spre progres. Este o 
deosebită fericire pentru tînăra gene
rație care s-a născut și trăiește intr-o 
astfel de epocă plină de evenimente 
istorice și fapte eroice.

Pe mai mult de o pătrime din su
prafața globului pămîntesc cuprinzînd 
peste o treime din populația lumii, 
popoarele Uniunii Sovietice și ale ce
lorlalte țări ale lagărului socialist, 
însuflețite de ideile atotbiruitoare ale 
marxism-leninismului, muncind cu 
abnegație și entuziasm și într-ajuto- 
rîndu-se frățește, cîștigă mereu noi 
victorii în întrecerea pașnică cu ca
pitalismul, întărind prin exemplul lor 
încrederea oamenilor muncii de pre
tutindeni în victoria marii cauze a 
socialismului și păcii * în întreaga 
lume. (Aplauze prelungite).

întreaga omenire a recunoscut stră
lucitele succese obținute de cultura, 
știința și tehnica sovietică a căror 
încununare o constituie primii sate
liți artificiali ai Pămîntului și cea de-a 
10-a planetă, prima planetă a Soare
lui creată de om. Această minunată 
victorie care a deschis era pătrunde
rii omului in spațiul interplanetar 
este incă o dovadă zdrobitoare a imen
sei superiorități a sistemului socia
list asupra sistemului capitalist.

Grandiosul program de construire 
desfășurată a comunismului, elaborat 
de Congresul al XXI-lea al P.C.U.S., 
oglindește posibilitățile inepuizabile, 
fără precedent în istorie, pe care 
le capătă omul in condițiile orîndui- 
rii soei-fbte, pentru construirea unei 
vieți din ce în ce mai bune. Rea
lizarea acestui măreț program de con
strucție pașnică va exercita o profun

dă înrîurire nu numai în viața po- 
porului sovietic ci și în viața popoare
lor din celelalte țări socialiste și din 
întreaga lume.

Congresul al XXI-lea al P.C.U.S. 
a demonstrat din nou că socialismul și 
pacea sînt de nedespărțit. Omenirea 
progresistă este profund recunoscă
toare Uniunii Sovietice pentru efortu
rile ei neobosite în vederea apărării 
păcii, micșorării încordării internațio
nale și înlăturării pericolului de 
război la care uneltesc dușmanii 
păcii și socialismului.

Republica Populară Romînă, împre- 
ună cu celelalte țări ale lagărului so
cialist și cu toate forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume, luptă pentru 
rezolvarea pașnică a problemelor in
ternaționale litigioase, pentru înce
tarea „războiului rece", pentru ca u- 
riașele mijloace materiale folosite 
astăzi pentru înarmare să fie puse în 
slujba îmbunătățirii traiului oameni
lor, în slujba progresului și a păcii.

împreună cu întregul popor, cu ti
neretul muncitor, studenții din țara 
noastră sprijină cu căldură politica de 
pace a statului nostru. Asociațiile 
studențești închegînd și dezvoltînd re
lații de prietenie și colaborare cu stu- 
dențimea din țările socialiste și cu 
studenții progresiști din toată lumea, 
aduc o contribuție însemnată la uoU 
rea tineretului și studenților și a tt*-  
turor forțelor care luptă pentru vio? 
toria cauzei păcii, în care este pro? 
fund interesată în primul rînd tînăra' 
generație. (Aplauze).

Dragi tovarăși studenți șf studente,

In fața tineretului din țara noastră' 
este larg deschis drumul spre viitor, 
spre țelul luminos și cel mai nobil 
— construirea socialismului și conn*-  
nismului în scumpa noastră patrie. 
(Aplauze).

Avem o țară frumoasă șl un popor 
harnic. Socialismul a descătușat forțe 
uriașe, capabile să pună în valoare 
imensele bogății materiale și spiritu
ale ale poporului nostru în interesid 
întăririi puterii economice a patriei 
și al creșterii bunăstării oamenilor 
muncii.

Luminoasele perspective de dezvol
tare ale economiei și culturii noastre 
socialiste, deschid un cîmp larg de 
activitate tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, tineretului, speci
aliștilor din diferite domenii, inteleo*  
tualității noastre.

Trebuie să vă pregătiți temeînld 
pentru profesiunea aleasă, pentru mi
nunata activitate constructivă ce vă 
așteaptă în fiecare colț al țării, unde' 
veți avea pe deplin posibilitatea să 
vă afirmați talentul, energia, entu
ziasmul și întreaga capacitate, în' 
munca și lupta pentru victoria socia
lismului, pentru binele și fericirea po
porului, pentru înflorirea patriei noa
stre dragi — pentru pace în lurnel, 
(Aplauze furtunoase).

Asociațiile studențești în cei doi 
ani de activitate a lor au desfășurat 
o activitate rodnică pe linia indicată 
de partid.

Comitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Român șl guvernul Re
publicii Populare Romîne își exprimă 
convingerea că asociațiile studențești, 
sub conducerea organizațiilor de partid 
și cu ajutorul organizațiilor de U.T.M., 
își vor spori contribuția la îmbunătă
țirea întregii activități din universi
tăți și institute de învățămînt supe
rior pentru ca acestea să se dezvolte 
și mai mult ca cetăți ale științei șl 
culturii înaintate, ate luptei împo
triva a tot ce este vechi și perimat^ 
pentru promovarea și victoria noului,- 
pentru formarea cadrelor de intelec
tuali capabili și devotați trup și suflet 
cauzei construcției socialiste. (Aplal' 
uze prelungii te).

Comitetul Central al Partidului șl 
guvernul urează succes deplin lucră
rilor celei de a doua Conferințe Na
ționale a Asociațiilor Studențești țl 
spor la învățătură tuturor studenților, 
din Republica _ Populară Romînă. 
(Ovații și turale. Participanții, în p* J 
cioare, adamă pentru Partiduil Matrix 
citoresc- Romîn șl Comitetul! saiî 
Centrai în frunte ou tovarășul Gfi? 
Gbfșjirghiu-Dr-j).



Mîine începe competiția de rugbi 
„CUPA GRIGORE PREOTEASA”

In program un meci de atracție : C.F.R. — Progresul

' Msine se dă startul echipelor de 
rugai în prima întrecere oficială a 
noului an. Este vorba de competiția 
dotată cu „Cupa Grigore Preoteasa", 
la care vor lua parte cele mai bune 
formații de rugbi din Capitală. Astfel, 
iui vor lipsi de la apel nici echipele 
C.F.R. Grivița Roșie — campioana 
■țării pe amil trecut — și Dinamo, 
clasată pe locul secund (la egalitate 
de puncte cu campionii). De altfel, 
țin! -d seama de antecedente, cele 
două formații sînt favorite în „Cupa 
Grigore Preoteasa". Cu deosebit in
teres va fi urmărită și evoluția pu
ternicelor echipe Progresul, Constrac- 
Itoriii și C.C.A. Alături de ele. Me
talul M.I.G. — nou promovată în 
prima categorie — și formațiile din 
„B“ Ra.pid și Sirena, vor căuta să

fie la înălțimea valoroșilor lor parte
neri.

Din programul primei etape se de
tașează de la prima vedere partida 
C.F.R- Grivița Roșie—Progresul (sta
dion „Parcul Copilului", ora 15,30). 
In rest, programul este următorul: 
Rapid—Dinamo (stadion Constructo
rul, ora 10), Constructorul—Sirena 
(același stadion, ora 11,30) și Me
talul M.I.G.—C.C.A. (teren Republica 
ora 10).

Jocurile se vor disputa în două 
reprize a cite 30 minute. In caz de 
egalitate, partidele vor fi prelungite 
cu încă două reprize a 15 minute. 
In etapa următoare învingătorii pe 
de o parte, și învinșii pe de alta 
(din fiecare serie) vor juca între ei.

Competiția de tenis de masă 
din Capitală continuă azi

Prima zi a competipei de te.-is de 
masă dotată cu „Cupa Constructorul" 
a prilejuit meciuri de un nivel tehnic 
modest. Aproape toți participant 
(băieți și fete) au acționat sau cu 
prea multă reținere sau, dimpotrivă, 
s-ati grăbit să încheie mingile fără o 
prealabilă pregătire. Totuși, au arătat 
unele lucruri frumoase, Mircea Po
pescu (cu excepția ultimului joc de 
ieri, cu Bodea), Otto Bottner, Radu 
Negulescu, Zaharia Bujor și Marius 
Bodea. Tînărul Bodea a acționat cu 
multă dezinvoltură și a atacat cu 
brio în partida cu Popescu pe care 
l-a învins. Clujeanul Gheorghe Cobîr- 
zan a fost inegal și a avut o com
portare încă needificatoare. Așteptăm 
ți evoluția lui de astăzi. Aceleași a- 
precieri și pentru Rethi și Covaci.

In ceea ce privește concurentele se 
cin ine să menționăm dîrzenia și va
rietatea loviturilor Getei Pitică, re
zultatele bune de pînă acum ale Mă
riei Alexandrii (care a dovedit și o 
putere mai mare de concentrare), 
precum și stilul și jocul spectaculos 
al Marianei Barasch. Nesatisfăcătoare 
a fost comportarea Măriei Bîro, care 
practică un joc uniform.

întregistra- 
CobJrzan cu

0-2, Rethi 
2-0, Nazarbeghian 2-1, Zaharia 
Bujor 2-1; Negulescu cu Rethi 2-1, 
Nazarbeghian 2-0, Zaharia Bujor 2-0, 
Bodea 2-0; Popescu cu Rethi 2-1, Na- 
zarbeghian 2-0, Hosu 2f-0, Zaharia 
Bujor 2-0, Bodea 1-2; Rethi cu Covaci 
0-2, Ionescu Soare 2-0, Bottner 0-2; 
Covaci cu Ionescu Soare 2-0, Bottner 
0-2, Zaharia Bujor 0-2; Ionescu Soare 
cu Bottner 1-2, Hosu 1-2, Zaharia 
Bujor 1-2; Bottner — Nazarbeghian 
2-1, Zaharia Bujor 2-1, Nazarbeghian 
— Hosu 2-0. SIMPLU FEMEI: 
Maria Alexandru cu Mariana Barasch 
2-1, Ella Constantineseu 0-2, Geta 
Pitică 2-1, Luci Slăvescu 2-1; Ma
riana Barasch cu Ella Constantines- 
eu 1-2, Catrineî Folea 2-0, Luci Slă
vescu 2-0- Maria Biro cu Gatrinel Fo
lea 2-0, Geta Pitică 0-2, Luci Slăves- 
cu 2-0, Marta Tompa 0-2; Ella Con- 
stantinescu cu Luci Slăvescu 2-0, 
Marta Tompa 2-l;Catrinel Folea cu 
Geta Pitică 0-2, Marta Tompa 0-2, 
Geta Pitică—Marta Tompa 2-0.

întâlnirile continuă astăzi, în sala 
Floreasca de la ora 8,30.

Iată rezultatele tehnice 
te: SIMPLU BARBAȚI1: 
Negulescu 2-1, Popescu 

Nazarbeghian
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DINAMO BUCUREȘTI — RAPID
in finala primului campionat republican

• Ultimele jocuri din serii • Clasamente • Programul de azi

Cîteva cuvinte despre ultimele jo
curi din serii,

RAPID BUCUREȘTI — RECOLTA 
DOMNEȘTI. Spre surprinderea ge
nerală, Recolta Domnești a început 
„tare" jocul, realizînid un avantaj de 
cîteva puncte. La repriză însă scorul 
a devenit egal: 7—7. După pauză, 
Rapid își revine, domină insistent 
și termină învingătoare: 22—15. Au 
marcat: Pană 7. Costache Mircea II 
4, Bairbu 4, Dănescu 3, Rușcă 3, Go- 
man (Rapid) și Negrău 6, Niouleseu 
4, Pripa 3, Cămărașu 2 (Recolta).

DINAMO TO. MURES — TEH NO
METAL TIMIȘOARA. Dinamaviștii au 
condus tot timpul (.la pauză : 14-— 
11), dar către siîrșitul jocului au slă
bit alura ,și Tehnometail a redus trep
tat scorul. Cu 5 minute înainte de 
termimairea partidei Tehnometal ega-

poș 7, Ghimpe] 3, Michel, Walzer 
i Tehn'rimetal) și Berekmery 5, Ptreda 
5, Nagy 4 și Mailat 4 pentru Dinamo 
Tg. Mureș.

ȘTIINȚĂ TIMIȘOARA— DINAMO 
ORAȘUL STALIN. După . o evoluție 
destul de slabă în partidele ainteri-

CLASAM1

SERIA
1. Din. Buc
2. Tehnometal Timiș
3. Bin. Tg. Mureș
4. Chimia Făgătiaș

SERIA A
1. Rapid Buc.
8. Știința Timișoara
3. Dinamo Or. Stalin
4. Recolta Domnești

N/TE :

3 3 0 0 84:44 6
3 111 S6:!& 3
3 1 0 3 56:55f2
3 0 1 2 54:63 1

Il-a
3 3 1 0 60:51 5
3 1 1 1 57:56 3
3'1'0 2 65:62 2
3 1 0 2 53:66 2

lează (18—18) și apoi 
de la 7 metri pe 
transformă impecabil: 19—18 pentru
Tehnometal. Au înscris: Jacob 7, Si-

obține o lovitură 
care Sipoș o

Un bilanț pozitiv
La 15 februarie s-au împlinit opt anii 

de la înființarea secției de box a aso
ciației sportive de pe iîngâ Uzina Me
canică din Cîmpina, secție a cărei echipă 
de box este, în prezent, una dintre cele 
miai puternice din regiunea Ploești. După 
cucerirea mai multor titluri de campioni 
raionali, regionali șl Interregionali, a- 
ceastă echipă a adus asociației sportlvr 
a uzinei încă cinci titluri de campioni 
ei R.P.R. la juniori. Aceste frumoase 
succese se datoresc în mare măsură 
muncii neobosite și priceperii antreno
rului Traian Marinescu, care pregătește 
pe pugiliștil cîmpineni încă de la înfiin
țarea secției de box.

B. FAI.1TCINEANU - corespondent

Echipa C.C.A. campioană Je hochei pe gheață a R.F. Romîne
(urmare dun pag. 1)

rea că acesta va fi rezultatul cu 
•e va încheia partida (și ar fi 
cel mai just I). Iată însă că un 
traatac inițiat de frații Szabo s-a 
terminat cu... golul victoriei I

C.C.A.-Recolta M. Ciue
8—0 (5—0, 1—0, 4—0)

Ultimul meci al campionatului s-ă 
•oldat cu o netă victorie a echipei 
C.C.A., care a jucat Ia nivelul posi
bilităților sale. Partida a fost mat di
namică, mai disputată numai în re
priza a II-a, cîiid Recolta s-a stră
duit și a reușit să practice tin joc în 
viteză cu pase precise și numeroase 
puțuri la poartă. In rest, bucureștenif 
au manifestat o clară superioritate. 
Cele opt goluri au fost înscrise de: 
Flarnaropol (4), LSrincz (2), Gsaka 
si Lenard. Arbitrii : M. Hușan și V. 
Vorniceanu.

Intîlnirea de închidere a campiona
tului a prilejuit și o frumoasă sărbăto
rire. După fluierul final, Urcătorii de 
la C.C.A. j-an oferit flori antrenorului 
ți colegului lor Mihai Flarnaropol 
care a disputat cu acest prilej ultimul 
Bău joc oficial. Profitând de aceasta 
ocazie, ținem să aducem felicitări a- 
«estui vechi și valoros sportiv, care 
își va continua activitatea ca antre
nor.

Clasamentul final al campionatului 
pe 1959 are următoarea înfățișare:
1. C.C.A.
2. Voința M. Cine
3. Știința Cluj 

■4. Recolta M. Ciuc 
E. Dinamo Tg. Mureș 
(6. Progr. Gheorgh.

10
10
10
10
10
10

8
7
4
4
3
2

1
1
1
1
0
0

I Legia Varșovia 
ț pe Voința și m

60:25
48:39
57:50
39:42
28:46
34:64

17
15
9
9
6
4

I Legia Varșovia întâlnește azi 
ț pe Voința și mîine pe C.C.A.

Amatorii de hochei din Capitală vor 
(putea să urmărească o nouă și in
teresantă competiție internațională. 
Este vorba despre turneul pe care 
(campioana R.P. Polone pe anul 1959, 
echipa Legia Varșovia, îl întreprinde 
în țara noastră. Cu acest prilej ho-

Echipa Casei Centrale a Armatei, campioană a țării pe amil 1959 (de 
la stingă la dreapta, sus). Flarnaropol (antrenorul echipei), Tulbure, Raduc, 
Măzgăreanu, Zografi, Dimitriu, Tomor, Ganga (jos) Lenard, Peter, Pușcaș, 
fcorinez și Csaka (căpitanul echipei). (Foto: Gh. Dumitru) ’

oheiștii polonezi vor întâlni cele mai 
bune formații de la noi.

Oaspeții au cucerit recent pentru a 
Vl-a oară titlul de campioni, reușind 
să întreacă în jocul decisiv pe Gornik 
Katowice cu 5—0. In afară de aceasta, 
hocheiștiî de la Legia Varșovia au 
întreprins, nu de mult, un turneu în 
R.F. Germană, cîștigînd două din cele 
patru partide disputate. In partidele 
pe. care le Va susține la București, Le
gia va folosi următorul lot de jucă
tori: Koozab (11), SliveovDski (6) — 
portari; Bronowicz (4), Czasak (15), 
Malch (1), Chudoba (2) — fundași; 
lezak (5), Skotnicki (9), Mazgay 
(8), Rozen (12), Tyliszczak (16), 
Manowski (14) — atacanți! Hynek 
(13), Malinski (10) — rezerve. Echipa 
este antrenată de Mieczystaw Palus.

Primul joc va avea loo astăzi, 
cepînd de la ora 19 cînd Eegia va 
tîlni Voința M. Cine. Jocul va fi 
bitrat de Fi. Marinescu (R.P.R.) 
Edmund Wujek (R.P.P.). Mîine,
aceeași oră, oaspeții vor juca în com
pania echipei noastre campioane, 
C.G.A. Ambele partide an loc pe pa
tinoarul „23 August",

în- 
în- 
ar- 

iȘi
la

Au marcat: Moser 9, Vlad 3, Jude 3, 
Laohe 3, Ohița, Oprea, Ispan, Mărgii- 
neainu, Mieithert (Știința) și Weber 6, 
Rr. Breihofer 4, Donc.a 3, Munteanu 
2, Pali 2, Fr. Martini și Brendorier. 
Trebuie subliniat că nervozitatea ju
cătorilor de la Știința — manifestată 

în tot acest cam
pionat i-a împiedi
cat să practice un 
joc mai eficace (și 
nu a lipsit mult ca 
Dinamo Or. Stalin 
să .preia conduce-: 
rea).

DINAMO BUCU
REȘTI — CHIMIA 
FAGARAȘ. Cu 
toată dîrzenia fă- 
gărășeniîor, Dina

mo a obținut vio: 
toria cu 25—19 
(10—9) după un 
meci spectaculos.

★
Finala primului 

campionat republi
can masculin de 
handbal în 7 va o- 
pune, deci, dinamo 
viștilor bucureșteni 
pe Rapid, care în 
turneul final a a- 
rătat o formă bună

Simion Pompiliu (Dinamo București) a surprins 
apărarea echipei Chimia Făgăraș și aruncă, 

''vi plonjon, la poartă
'Foto: 1. Mihăică)

oare. Știința Timișoara a obținut o 
fruimoasă victorie cm 23—19 (15—10).

PROGRAMUL DE AZI
16.00 Chimia Făgăraș — Recolta 

Domnești ; 17.15 Dinamo Tg. Mureș 
— Dinamo Orașul Stalin ; 18.30 Teh- 
nometal Timișoara — Știința Timi
șoara; 19.45 Dinamo București — Ra
pid București.

Carnet

și un progres e- 
vident față de jo
curile din etapa o- 
rășenească. Dina

moviștii păstrează prima șansă, dar
Rapid nu este un adversar ușor de 
depășit.

Pentru locurile 3—4 se vor înt'. 
Tehnometal Timișoara și Știința Ti
mișoara, pentru locuirile 5—6 două 
echipe dinamoviste: Tg. Mureș și 
Orașul Stalin, iar pentru 7—8, Chi
mia Făgăraș și Recolta Domnești.

DAN GIRLEȘTEANU

internațional
de 
de 
de

Federația belgiană de tenis 
masă a invitat forul nostru 
specialitate să trimită un lot 
sportivi la campionatele interna
ționale ale Belgiei, care vor avea 
loc la 21 și 22 martie la Bruxel
les. La aceste campionate, în afară 
de cele cinci probe clasice indivi
duale, se vor desfășura și probe de 
simplu juniori și simplu junioare. 
Invitația a fost acceptată. Delega
ția de sportivi romîni care va par
ticipa la campionatele mondiale de 
la Dortmund se va opri îniii la 
Bruxelles. Campionatele internațio
nale ale Belgiei vor constitui pen
tru reprezentanții noștri un idtim 
prilej de verificare înaintea ..mon
dialelor".

masculine vor participa reprezentati
vele orașelor București, Varșovia, Fra
ga și Bratislava, iar la cea feminină 
selecționatele orașelor Sofia. Varșo
via, Praga și Bratislava.

★
Federația franceză de rugbi a 

acceptat propunerea forului nostru 
ca întâlnirea Romînia—Franța sji 
aibă loc în 1960 la București. In 
același timp, forul francez a pro
pus ca 
1961 în

revanșa 
FranTa.

★
RETUR

să se dispute

★
REVANȘA MECIULUIPENTRU

FRANTA—ROMIN1A DISPUTAT LA 
MULHOUSE, FEDERAȚIA FRANCE
ZA DE BASCHET A PROPUS DATA 
DE 27 MARTIE 1960. PROPUNEREA 
FRANCEZILOR ESTE IN STUDIUL 
FEDERAȚIEI NOASTRE.

★
Intre 2 și 5 aprilie se va desfășura 

la Bratislava al treilea turneu inter
național de volei masculin și feminin, 
denumit „Cupa 
Bratislava". La acest turneu, federația 
cehoslovacă de volei a invitat și e- 
chipa masculină a orașului București. 
La competiția rezervată echipelor

eliberării orașului

Partide interesante in campionatul
feminin de baschet

In lipsa meciurilor din campionatul 
masculin — antânat cu o etapă — pro
gramul săpfămînal de baschet este 
asigurat, în afara întâlnirilor interna
ționale, de meciurile diin cadrul 
pionafului feminin.

Cele mai interesante partide 
anunță cele din București:

Progresul—Voința Orașul Stalin și 
Constructorul — Rapid București, me
ciuri care interesează partea superioară 
a clasamentului.

căni

se

Iatfi cum arată clasamentele 
două campionate:

1. Olimpia București
2. Voința Or. Stalin
3. Constructorul Buc.
4. Progresul Buo.

celor

FEMININ

16 14 0 2 916:644 44
16 13 0 3 816:623 42
15 12 0 3 846:569 39
WH 1 4 742:665 39

MASCULIN

5. Rapid București 16 10 0 6 825:66© 36
6. C.S. Oradea 15 9 0 6 784:701 3B
7. Aii men. Tg. M ureș 16 7 1 8 690:632 31
3. c.s.u. București 15 4 1 10 531:700 24
9. C.C.A. 15 4 0 11 518:704 23

10. voința Oradea 16 3 1 12 634:865 23
11 Voința Tg. Mureș 16 3 0 13 666:865 22
12. c.s.ș. Banatul Tim. 16 2 0 14 540:842 2o

14 13 0
București 14 lil o 
Tg. Mhireș 14 10 0 
Cluj 14 10 0
Oradea 14 6 3 

București 14 6 2

MECIUL
NIA DIN CADRUL
PEI“ LA FOTBAL VĂ FI CONDUS, 
CONFORM HOTARIRII U.E.F.A. — 
COMISIA DE ARBITRI, DE TREI 
ARBITRI IUGOSLAVI. FEDERAȚIA 
IUGOSLAVA, DUPĂ CUM ANUNȚA 
ZIARELE DIN BELGRAD, A DELE
GAT PE ACEȘTI ARBITRI. El SINT 
B. NEDELKOVSKI —LA CENTRU — 
T. IVANOVSKI SI M. MIHAILOV — 
LA TUSA —. TOȚI 
ȘUL SKOPLJE.

★
La concursul 

pentatlon modern 
între 13 și 17 iulie la București, 
vor participa și sportivi din R.D.G. 
Forul de specialitate din această 
țară a confirmat participarea.

★
F.I.F.A. (FEDERAȚIA INTERNA

ȚIONALA DE FOTBAL) A CONFIR
MAT ÎNSCRIEREA REPREZENTATI
VEI TARII NOASTRE LA TURNEUL 
OLIMPIC DIN 1960.

★
Criteriul Mondial 

va participa 
federația fran
că competiția 
program : sîm-

TURCIA—ROMI*  
„CUPEI EURO-

TREI DIN ORA4

internațional de 
care va avea loc

1. C.C.A.
2. Olimpia
3. Dinamo
4. Știința
5. D’imamo
6. Dinamo
7. Met. M.I.G. Bme.
3. Rapid București
9. Torentul Galați

10. Voința Iași
ia. Știința Timișoara 
1{2. Cetatea Bucur

5 2 7
5 0 9
4 0 10
2 0 12

871:870 26 
776:956 24
807:983 02
643:862 18

In legătură cu 
• scrimă, la

țara
a

avea
28

la care 
noastră, 
anunțat 
următorul 

martie — floretă electrică 
floretă

la
?i
ceză
va
bată
băieți ; duminică 29 martie 
electrică fete ; luni 30 martie — spa
dă electrică; marți 31 martie — sabie

★
In semi’inalele „CUPEI CAM

PIONILOR EUROPENI" 1a handbal 
în 7 Dinamo București va întilnl 
la Goppingen, echipa campioană a 
R.F. Germane, T.F. Goppingen A- 
ceasta a propus data de 21 martie. 
Dinamo a făcut o contrapropunere: 
15 martie. Tratativele sînt in 
curs. In cealaltă semifinală se 
vor întîlni echipele învingătoare 
din partidele: RIK Giitteborp (Sue
dia)—Aspom Bordeaux (Franța) 
și BM Granollers (Spania)—Iletsin- 
gor Idrotsforening (Danemarca).



Repetiții generale, azi și mîine, la fotbal
• Dinamo-Petrolul azi și Rapid-Polonia Bydgoszcz mîine pe stadionul 
Staiin, Jiul la Timișoara • Vești în legătură cu turneul echipei Polonia

Începînd de astăzi, activitatea fotbalistică intră îintr-un ritm apropiat 
celui din perioada competition ală. Pînă la deschiderea sezonului 
oficial de fotbal au mai rămas doar două săptămâni (la 8 martie se 

dispută 16-imite Cupei) și echipele își intensifică pregătirile, recurgînd 
tot mai des la jeturi de verificare în. compania unor adversari puternici. 

Asemenea jocuri au loc astăzi și mîine, atit în București cît și în 
țară.

In două zile pe stadionul Dinamo
In București, programul cuprinde 

tntîlniri atractive, în care evoluează 
trei din fruntașele fotbalului nostru: 
campionul Petrolul, actualul lider Di
namo București și a treia clasată Ra
pid. Lor li se adaugă și echipa polo
neză Polonia Bydgoszcz, a cărei evo
luție la București prilejuiește prima 
întâlnire internațională a anului.

Programul este cunoscut. Astăzi, 
pe stadionul Dinamo (de la ora 15.45) 
se întâlnesc Dinamo și Petrolul. Am
bele echipe vor folosi formațiile com
pute :

DINAMO : Cozma — Popa, Mo- 
troc, Szoko — Al. VasiJ’e, NwiweiHer 
— V. Angliei, Nicușor, Ene I, Sza- 
kacs I, Surii. Rezerve: Uțu, Călinoiu, 
Dragomir, Koszegy, Biikdssy. Dumi
trescu și Semenescu.

PETROLUL: Sfetcu — Pahonțu, 
M arinescu, Neacșu I — Neacșu II, 
Taba>rcea —- Zaharia, Marin Marcel, 
Diri'dea, Baibone, Botesou. Rezerve : 
Roman, Topșa, Fronea, Constantines- 
cu și Voica (Bădulescu este bolnav).

In cursul meciului echipele vor uti
liza și unii dintre jucătorii de re
ne rvă.

Mîine, duminică, pe același stadion 
și la aceeași oră, se vor înfrunta 
Rapid și Polonia Bydgoszcz. O par
tidă la fel de interesantă ca și aceea 
de azi. Ceferiștii își vor măsura for
jele în compania unui adversar va- 

Norkotaiski. 11, (in mijloc) — valorosul centru înaintaș al echipei Polonia 
p--lgoszcz, intr-o acțiune caracteristică de străpungere a apărării adverse, 

această acțiune el a marcat ieri golul doi in meciul de antrenament 
cu Dinamo 9 Miliție

(Foto V. Bageac)

loros, care le va solicita mult efort 
bi joc.

RAPID : Dungu — Greavu, Dodea- 
nu. Maori — Bodo, Stancu — Copil, 
Raab, Ene II, Georgescu, Văcaru. 
Rezerve: Todor, Langa, Olaru,
Neamțu.

POLONIA: Burchard — Dziadek, 
Boniek, Murzyn — Jedrzejczok, Golz 
— Stachowicz, Armknecht, Norkowski 
LI, Kalesza, Komasa. Rezerve: Po- 
trykus, Malinowski, Cirkowski, Ro- 

zewski, Norkowski I, Piekut, Kowal- 
skii.

Jocuri în țară

Alte patru echipe de categorie A 
se vor întî’lni mîine cu același, scop : 
verificarea pregătirii și a formațiilor. 
Este vorba de partida Steagul roșu — 
Progresul București care se va dis
puta la Orașul Stalin și Știința Ti
mișoara — Jiul Petroșani, la Timi
șoara.

Turneul echipei Polonia

In legătură cu meciurile viitoare ale 
echipei Polonia din Bydgoszcz sîntem 
în măsură să dăm noi amănunte.

In ce privește partida cu Petrolul 
Ploești, aceasta este foarte probabil 
să aibă loc la Ploești (cum se știe, 
la 26 februarie). Terenul de joc a! 
stadionului din Ploești a fost com
plet curățat de zăpadă și gheață și 
cu ajutorul... timpului bun se speră 
să fie perfect practicabil în ziua me
ciului.

Cît despre ultimele două partide 
ale polonezilor, acestea vor avea loc 
în mod cert la Constanța cu Farul, 
ia 1 martie, și la Tg. Mureș '■ 
C.S.M. Tg. Mureș, la 4 martie.

Progresul la egalitate cu Jiul

Amînat cu o zi, meciul Progresul — 
Jiul s-a disputat joi la Ihunedoara și 

a luat sfîrșit cu un rezultat de ega 
Htate : 2—2 (1—1), prin punctele 
marcate de Ciurdărescu (min. 5 ' și 
59) pentru Jiul, Dinulescu (min. 20) 
și Oaiidă (min. 61) pentru Progresul. 
Jocul a plăcut celor 3000 de specta
tori, mai ales în repriza doua oînd s-a 
jucat cu multă .însuflețire. Bucu- 
reștenii s-au dovedit mai clari 
în acțiuni și mai periculoși la poartă 
decît petroșănenii. JIUL: Grîsnic 
(Gram) — Romoșan, Vasiu (Panait), 

O^onosport
soldeze cu premii mari. Tot la acest 
concurs participanții pot. juca în con
tinuare la variante cu „0“ rezultate 
care primesc premii în bani. In plus, 
variantele cu ,,0“ rezultate participă 
și la tragerea din urnă a motocicle
tei.

Nu uitați! Astăzi este ultima zi cînd 
mai puteți depune buletinele la con
cursul Pronosport nr. 8. Toate agen
țiile din Capitală se închid la ora 24 
cu excepția agenției Centrale din Ca
lea Victoriei nr. 9, care va fi deschisă 
toată noaptea pînă duminică la or’a 
8 dimineața.

Jucați buletine colective care vă 
măresc considerabil șansele de câștig,

® Tn Capitală Programul Loto- 
Pronosport se difuzează în cursul di
mineții de luni, iar în restul tării 
marți.

PREMIILE PRONOEXPRES
Dacă concursul Pronoexpres nr. 6 a 

avut „cap de afiș" două premii de 
cîte 100.000 lei care au revenit unor 
participanți din mediul rural, la ul

Dinamo • Progresul joacă la Orașul 
• Progresul și Jiul la egalitate

Ciolan — Cosmoc, Delean — Toth, 
Ghibea, Ciurdărescu, Gabor. Crăciun. 
PROGRESUL : Birtașu — Cojocaru, 
Caricaș, Soare — Ciocea, Știrbei — 
Oaidă, Neagu, Banciu (Dinulescu), 
Dinulescu (Petrescu), Leucă. (V. MO
CANII, corespondent).

Alte rezultate

• BAIA MARE. — Joi, Minerul 
s-a antrenat în compania formației 
regionale Chimistul din B. Mare. Bine 
pusă la punct cu pregătirea fizică și 
tehnic și mai ales în trasul la poar
tă, echipa Minerul a făcut un joc 
bun. Ea a cîștigat cu 7—1 (3—0, 4—1) 
prin punctele marcate de Vlad I (3), 
Sulyok, Horzsa, V. Moldovan și io- 
nescu, respectiv Dorzsanski. S-au re
marcat Vlad I, Vlad II. Isac și Io- 
neiscu. Duminică Minerul joacă la 
Cărei■' cu Recolta, iar Chimistul cu 
Dinamo B. Mare. (V. SASĂRANU, 
corespondent regional).

• GALAȚI : Dinamo Galați — Pro
gresul Brăila 6—1 (1—0).
• BUCUREȘTI. — Fotbaliștii echi

pei Polonia Bydgoszcz își continuă 
cu regularitate programul de pregă
tire propus. Ieri după amiază au efec
tuat un nou antrenament, de data a- 
ceasta la două porți, în compania for
mației de categorie C Dinamo 9 Mi
liție. Și în acest joc au fost folosiți 
pe rînd toți jucătorii din lot, antre
norul piinînd accent pe jocul de an 
samhlu în diferite formule de echipă. 
Jucătorii nu au forțat antrenamentul, 
dar s-au străduit să realizeze diferite 
idei tactice. Norkowski II și Armkne
cht în atac, Boniek și Golz. și Jed
rzejczok în apărare au lăsat impresia 
cea mai bună. Dar, să așteptăm me
ciurile cu adversari mai puternici.

Ieri s-au marcat puține goluri: po
lonezi au înscris două prin lofciu 
(autogol) și Norkowski II. Dinamo 9 
unul prin Pîntea.

• BUCUREȘTI. — Lotul reprezen
tativ de juniori se pregătește intens 
în vederea Turneului Internațional 
U.E.F.A., care se va desfășura în R. 
P. Bulgaria (28 martie—10 aprilie). 
Mîine, el va susține un nou joc de 
antrenament, pe terenul II „23 Au
gust" (ora 10,30), în compania unei 
formații orășenești. In momentul de 
față antrenorii Tr. Ionescu, N. Roș- 
culeț și N. Gorgorin definitivează lo
tul de jucători, printre care figurează 
portarii Cihiță și Florea, fundașul 
Nedelcu, stoperul Boroș, mijlocașii 
Ștefan Chețan și Surdan, înaintașii 
Varga, Matei; Harșoni, Niculescu și 
Crăiniceanu. In lot figurează și Igna, 
care în momentul de față este plecat 
în turneu cu U.T.A. De la 1 martie, 
lotul va urma un program special de 
pregătire, cu meciuri din două în 
două zile, cum se va juca la Turneul 
U.E.F.A.

„Cupa Recolta” la ciclocros
D'iminică dimineață se va . desiașura 

o nouă competiție de ciclocros, dotată' 
cu „Clipa Recolta'*  *. Întrecerile vor în
cepe la ora 10.30. Plecările și sosirile 
se vor face din fața sălii de sport Re
colta (șoseaua Iancului).

• Iată-ne așa dar în pragul con
cursului Pronosport nr. 8, care se 
închide astă seară. După cum se știe 
acest concurs cuprinde întâlniri din 
campionatul italian și Cupa Franței. Cre
dem că participant» la concursurile Pro
nosport s-au familiarizat destul de iTme 
cu echipele incluse în program, astfel 
că pot să analizeze cît mai judicios 
șansele fiecăreia din ele. In rubrica 
noastră apărută în „Sportul- popular1 II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI.* 
de marți 17 februarie am făcut o a- 
naliză scurtă a șanselor echipelor in
cluse în Programul Pronosport nr. 8 
Aceeași analiză, însă mai detailată stă 
la dispoziția participanților în Bule 
ținui Săptămânii din Programul I.oto 
Pronosport nr. 253.

După cum am mai scris, ultimul 
concurs Pronosport s-a soldat cu re 
ziiltatefe scontate de marea majori
tate a participanților, astfel că și nu
mărul premialilor a fost foarte mare. 
De altfel, credem că ați observat și 
dumneavoastră alternanța acestor eoni 
cursuri. După o etapă calmă urmează 
de regulă una sau două etape cu sur
prize, astfel că valoarea premiilor 
mulțumește din plin pe cîștigători- 
D.-vă avem în vedere acest amănunt, 
după „calculul probabilităților", ar 
urma ca la concursul de mîine să în
registrăm cîteva surprize care să se

Sal<a Flo.reasca II din Capitală găzduiește 
astăzi și mîine o importantă întrecere 
a atlețilior fruntași: concursul republi
can individual pe teren acoperit pe anul 
1959. La startul celor 12 probe ale 
concursului vor fi preaenți o serie din- 
trei cei mai buni atleți din București 
și din țară.

Concursul începe astăzi la ora 16 (50 
m bărbați și femei-serii, semifinale 
finale; greutate femei, prăjină și lun
gime Turbați) și continuă mîine de la 
ora 9,30 (40 m garduri femei-serii și
finală: 55 m garduri bărbați-serii și fi
nală; lungime și înălțime femei; triplu 
salt, înălțime și greutate bărbați).

CROSUL CONSTRUCTORUL

Atleții și atletele din Capitală, spe 
cialiști în alergările de fond, vor par 
ticina mîine dimineață la cel de al 
doilea cros din acest sezon. Crosul 
organizat de clubul Constructorul se 
va desfășura, începînd de ia ora 10,. 
în împrejurimile sălii Floreasca și va

e Biletele pentru jocul de mîine 
R.P. Roinînă—R. Cehoslovacă se vînd 
in continuare și azi la casele sălii 
Floreasca; Biletele pentru întâlnirile de 
marți 24 februarie, Constructorul— 
Slavia Sofia (Cupa campionilor euro
peni la baschet feminin) și București— 
Praga se pun în vînzare de azi ora 
10, la casele aceleiași săli.
• începînd cu meciul R.P.R.—R. 

Cehoslovacă, la sala Floreasca se ib- 
troduce sistemul locurilor numerota
te. Un număr suficient de plasatori 
vor îndruma spectatorii la locurile 
respective. Se face apel pe această 
cale la spectatori să sprijine această 
acțiune menită să ducă la îmbunătă

Categoria V: 251 variante a 541 lei 
fiecare.

Categoria VI: 1350 variante a 100 lei 
fiecare.

250.000 lei report la categoria I 
152.105 lei report la categoria II-a

Fond de premii: 854.9.38 lei.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 9 DIN

1 MARTIE 1959
I. Rapid—Dinamo Buc. (pron. la 

pauză)
II. Rapid—Dinamo Buc (pron. final)

III. Progresul—Petrolul (pron. pauză)
IV. Progresul—Petrolul (pron. final)
V. Franța—Belgia (nron. la pauză)

VI. Franța—Belgia (pron. final)
VII. Tatabanya—M.T.K. Budapesta

(camp. R.P.U.) — pron. la pauză
VIII. Tatabanya—M.T.K. Budapesta 

(câmp. R.P.U.) — pron. final
IX. Salgotarjan—Ujpest Dozsa 

(camp. R.P.U.)
X. Ferencvaros—Szombathely

(camp. R.P.U.).
XI. Diosgyor—Dorog (camp. R.P.U.)

XII.Gyor—Csepel (camp. (R..PU.)
Rubrică redactată de I. S. Loto- 

Pronosport

timul concurs Pronoexpres nr. 7 din 
18 februarie nu" s-a înregistrat nici 
un premiu la categoriile 1 sau a 11-a.

Totuși merită ca să vă relatăm 
„performanța" obținută de participan
ta Maria Rozenzweig din Constanța. 
La ultimul concurs Pronoexpres ea a 
jucat 5 buletine colective de cîte 7 
numere fiecare. In toate cele 5 bule
tine pe lângă alte numere au apărut 
si cîteva din cele 6 numere de bază ■ 
30, 34, 44, 4G, 3 și 5.

Urmare: a obținut două premii de 
categoria IlI-a de cîte 15.094 lei fie
care și 17 premii de categoria V-a de 
cîte 541 lei fiecare, totalizând aproa
pe 40.000 fel.

Credem că acest exemplu este edi
ficator și arată foarte bine avantajul 
buletinelor colective.

• In urma lucrărilor de omologare 
a concursului Pronoexpres nr. 7 din 
18 februarie s-a stabilit:
Categoria Ill : 6 variante a 15.094 lei 
fiecare.
Categoria IV: 72 variante a 1.257 lei 

fiecare.

Miine dimineață,- C. Gheorghiu (Dinamo) — în stingă — și V. Șchiopii 
(CC. A.) — in dreapta — vor apare din nou in fața amatorilor de box 

din C.apita'ă. De data aceasta însă, in partide diferite

Miine dimineață

Din nou in jurul ringului de la Floreasca
Miine dimineață amatorii de box din Capitală vor lua din nou drumul 

sălii Floreasca. Aci și-au dat intilnire, începînd de la ora 10, o serie din
tre cei mai cunoscuți boxeri din Capitală care se antrenează intens in 
vederea meciurilor cu scoțienii.

Programul reuniunii cuprinde întreceri deosebit de atractive: revanșa 
,.cocoșilor" N. Mîndreanu — C. Gheorghiu, precum și partidele V. Schio- 
pu — Șt. Dumitrache, C. Gherasim — Fr. Pazmani, Șerbii Neacșu — M. 
Balaș, T. Lucian — D. Fieraru. De asemenea, reuniunea de miine dimi
neață ne va da posibilitatea să revedem pe boxerii Petre Zăinescu și Mi
hai Nicolau (ambii din Cimpina) — tineri care au lăsat o excelentă im
presie ori de cite ori au evoluat in fața publicului buaureștean.

CARNET ATLETIC

âmănunte de organizare in legătură 
cu meciurile internaționale de baschet

avea patru categorii: sen’-' — •.090 
m, senioare — 1.400 m, jur*.  .. — 2.000 
m și junioare — 600 m. Vor fi întoc
mite clasamente generale și pe echipe.

CONCURS IN AER LIBER LA 
OR. ST ALIN

Deși timpul este încă destul de rece 
totuși comisia regională' de atletism a 
organizat primele întreceri atletice în 
aer liber ia baza sțportivă a Școlii me
dii nr. 7. La întreceri au luat parte 
numeroși atlieți juniori, ueprtfezentînd 
cluburile și asociațiile sportive din 
Orașul Stalin. Cîteva rezultate: JUNI
ORI CAT. i: ’80 m: M. Cibu (Luceafă
rul) 9,9; 50 m: M. Cibu 6,5; .JUNIORI 
CAT. a II-a: 50 m: M. Luca (Luceafă
rul) 6,7: 80 m: Al. Paraschivescu
(Luceafărul) 10,2; JUNIOARE CAT. 1: 
50 m: Rosvitha Budacek (Luceafărul) 
7.3; JUNIOARE CAT. a II-a: 50 m: 
Elena Chicomban (Șc. sp. el U.C.F.S.) 
7,5,

(C. GRUIA-corespondcctl

țirea condițiilor de vizionare a întâl
nirilor sportive și să-și ocupe locurile 
după sectorul și numărul indicate pe 
bilete.
• La aceste jocuri sînt valabile ur

mătoarele carnete: roșii și albastre 
în piele, albastre în denmatin (mem
brii biroului F. R. Baschet), gri — 
maeștri sportului, gri — membrii co
misiilor și colegiilor centrale ale F. R. 
Baschet, și verzi — ziariști (cele ne
nominale însoțite de delegații).

Reîncepe voleiul

„Cupa O-Hiamo”,
o competiție utilă înaintea 

reluării campionatelor
Apropiata reluare a campionatelor 

de volei — atit cel masculin, cît „i 
cel feminin vor începe Ia 1 martie — 
a intensificat pregătirile echipelor 
noastre. O parte din formațiile bttcu- 
reștene s-au întrecut în cadrul com
petiției „Cupa 16 Februarie", dove
dind o formă destul de bună, și vor 
avea ocazia să-și verifice încă o date 
stadiul pregătirilor în meciurile din 
„Cupa Dinamo", care începe azi. De 
remarcat este faptul că alături de 
formații de frunte din Capitală, în 
„Cupa Dinamo" ia startul și echipa 
masculină clujeană Știința. Studenții 
vor intîlni astăzi într-im meci de 
tradiție pe Rapid, meci care se va 
„repeta" duminica viitoare, la Cluj, 
in cadrul campionatului.



Ziua Ceferiștilor
(Urmare din pag. 1)

și sport. Sub conducerea partidului, 
sportul în țara noastră a devenit un 
bun al maselor largi muncitoare.

Mișcarea sportivă de la calea fe
rată cunoaște o puternică ascensiu
ne. Echipele sportive ale ceferiștilor 
au cucerit un mare prestigiu nu nu
mai în țară, dar și peste hotare. Pu
tem să arătăm, cu acest 
sportivii clubului „Rapid" 
rit în anul trecut două 
campioni internaționali feroviari pe e- 
chipe, la box și la natație. In urma 
rezultatelor obținute la toate cam
pionatele internaționale feroviare, clu
bul „Rapid" a ocupat locul III, după 
clasamentul întocmit de Uniunea 
Sportivă Internațională a Feroviari
lor. Clubul nostru întreține legături 
cu 66 organizații sportive din diferite 
țări.

Reorganizarea mișcării de cultură 
fizică și sport din țara noastră a a- 
sigurat o simțitoare întărire și acti
vității sportive de la calea ferată. 
Clubul sportiv Rapid, de pildă, are 
în prezent peste 1500 membri activi, 
care activează în cele 11 secții pe ra
mură de sport. Echipele clubului nos
tru dețin numeroase titluri de cam
pioni republicam. De asemenea, în 
țară multe echipe sportive ale cefe
riștilor sînt pe primele locuri ale cla
samentelor.

Sărbătorirea Zilei Ceferiștilor con-

prilej, că 
au cuce- 

titluri de

stituie și pentru activiștii sportivi deS 
la calea ferată un puternic imbold înf La 1 martie se va deschide sezonul 
dezvoltarea sportului de masă, în) competițional la ciclism pe șosea. Ru- 
antrenarea unui număr cit mai măreț tierii vor participa la prima întrecere 
de oameni ai muncii în mișcarea de? de fond care se va desfășura în in
cultură fizică și sport. Munca la ca-5 gan-izarea clubului sportiv Victoria și 
tea ferată, muncă de mare răs- z care va cuprinde, următoarele probe: 
pundere, cere destoinicie, vigilen
ță, putere ; la dezvoltarea acestor 
calități contribuie din plin practica-. T. , .
rea exercitiilor fizice si a sportului.' lorilor (posesori de biciclete de oraș).

Faptul că ei reprezintă pe fere) La concurs vor participa cei mai buni 
nurile de sport culorile harnicilor! alergători din Capitală, corrrponenți 
muncitori ceferiști, înseamnă pentru/ ai reprezentativelor cluburilor Dinamo, 
sportivii de la calea ferată datoria de^i C.C.A., Victoria, Voința, Progresul, 
a fi pildă de sportivitate, de disci-/ Constructorul ș. a.
plină. In același timp, pe locurile del Se va deschide, deci, peste oîteva
muncă ei trebuie să fie exemplu de/ zj.|e ^rja pasionantelor întreceri ci- 
conștiinciozitate, să fie printre pri-*  
mii în lupta pentru creșterea produc-j 
ției și productivității muncii. Sporti-i 
vii ceferiști trebuie să fie la inălți-j 
mea tradițiilor glorioase de luptă re-' 
voluționară a muncitorimii ceferiste.!

Ziua Ceferiștilor prilejuiește lucră-' 
torilor din transportul feroviar noi 
angajamente în munca pentru conti
nua dezvoltare a transporturilor la 
nivelul cerut de creșterea întregii e- 
conomii naționale, întărirea hotărîrii 
lor de a lupta neobosit, sub steagul 
de luptă al partidului, pentru victo
ria socialismului în patria noastră. 
La aceste înalte angajamente sub
scriu, din toată inima, și sportivii fe
roviari, participant activi la opera 
de făurire a unei vieți noi.

5

La 1 martie se deschide sezonul 
competițional pentru rutieri

.? gan-izarea clubului sportiv Victoria și 

. / care va cuprinde următoarele probe: 
X avansați, cat. a HI-a și necalificați, -ju- 
/ niori cat. I, juniori cat. a Il-a, fete 
J și o probă specială rezervată începă-

Miine, la clubul „Grivita Roșie”

0 interesanta gală

Anul competițional

de box

Probleme ridicate de finalele

Consiliul asociației sportive Grivița 
Roșie organizează miine dimineață, în- 
cepînd de la ora 10, o interesantă
reuniune de box ta sala clubului
C.F.R. Grivița Roșie. Amatorii acestui 
sport vor urmări la lucru pe repre
zentanții asociației organizatoare și o 
combinată a asociațiilor Laminorul, 
Metaloș_port, C.F.R.—I.C'.I. șii Vulcan. 
Iată programul: seniori: A. Petrache 
(Gr.R.)—N. Sotir (Lamin.) ; D.
Tudor (Gr.R.)—C. Stan (M.S.) ; Z. 
Slujitorii (Gr.R.)—A. Ionescu (I.C.I.) ; 
R. Serban 
(I.C.I.); Gh.

campionatelor republicane de patinaj viteză
Pînă la ediția 1959 a campionatu

lui republican de patinaj viteză, sta
rea nesati-sfăcătoare a pistei a influ
ențat în bună măsură calitatea rezul
tatelor.

La ultimele întreceri însă, situația s-a 
prezentat mult îmbunătățită. Avanta
jați de ger, organizatorii campiona
tului din Miercurea Ciuc au realizat 
o pistă perfect netedă, pe care pati
natorii și-au putut desfășura între
cerile în cele mai bune condițiuni. In
tro singură direcție s-a mai putut o- 
biecta: compoziția apei care formează 
gheața pistei. Deoarece gheața a conținut 
un procentaj prea mare de săruri, pa
tinele nu au putut avea o alunecare 
perfectă, întîmpinînd în special rezis
tența oxizilor de fier care frînează 
înaintarea. Așa se explică de ce par
te dintre sportivi, deși bine pregătiți, 
nu au putut, nici în condițiunile unei 
piste de gheață reușit amenajată, să 
se apropie de rezultatele pe care le 
pot realiza. Ar fi de dorit ca Federa
ția de hochei și patinaj să caute po
sibilitatea de a organiza edițiile vi
itoare ale campionatelor de patinaj 
viteză într-un alt centru, unde să nu 
se mai pună în discuție problema ca
lității gbeții.

★
Dintre concurenții înscriși în cam

pionat, cea mai frumoasă impresie 
au produs sportivii de la Dinamo 
București, Progresul Cluj și Știința 
Cluj. Dinamo București a fost repre
zentat în campionat ': 10 sportivi, 
dintre care Sînziana Florescu, Vlad 
Olteanu, Macrin Mugur, P. Tivăda- 
ru și E. Sima au reușit să cucereas
că primele locuri într-o serie de pro
be. De asemenea, Pop Emil și Rodica 
Zoicaș (Progresul Cluj), Carol Kom- 
jatszegi și Gh. Katona (Știința Cluj) 
au meritul de a fi obținut titlurile 
de cîștigători ai concursurilor de ju
niori, iar ultimul — titlul de cam-

pion republican la seniori. Rezulta
tele bune ale acestor sportivi își au 
explicația în 
dat dovadă 
ment ca și 
bunătățit în 
pe turnantă 
rală. Aci este cazul să arătăm că un 
aport important la îmbunătățirea pre
gătirii fizice generale a patinatorilor 
l-au adus concursurile atletice de va
ră, Ia care toți acești sportivi au 
participat.

Continuitatea în activitatea spor
tivă a avut de altfel un rol impor
tant și în comportarea patinatoarei 
Magdalena Udrea (Recolta București), 
noua campioană la patinaj viteză se
nioare. Magdalena Udrea a practicat 
în cursul anului trecut atletismul (este 
componentă a echipei de atletism a 
clubului sportiv Dinamo, campioană 
republicană pe anul 1958) și voleiul 
(componentă a primei echipe a ace
luiași club), sporturi care i-au aju
tat să se prezinte la actuala ediție a 
campionatului de patinaj într-o for
mă remarcabilă.

★
In ciuda calității necorespunzătoare 

a gheții, patinatorii au obținut anul 
acesta la Miercurea Ciuc rezultate 
superioare celor din anii trecuți, ex- 
ceptînd probele pe distanțe lungi. La 
5000 și 10.000 m. nu au fost acor
date învingătorului (Zoltan Szekely — 
Alimentara Tg. Mureș) titlurile de cam
pion al țării, pentru motivul că 
nu a reușit să realizeze timpuri la 
nivelul celor prevăzute de forul de 
specialitate pentru sportivii de cate
goria I Patinatorii vor trebui să-și 
intensifice antrenamentele pentru pro
bele pe distanțe lungi, 
biectiv realizarea unor 
sub 19 minute, pentru 
zultatele lor să poată 
plan internațional.

G. ȘTEFĂNESCU

seriozitatea de care au 
la ședințele de antrena- 
în faptul că și-att îm
buna măsură patinajul 

și pregătirea fizică gene-

avînd ca o-' 
performanțe 

ca astfel re- 
conta și pe

AZI
Atletism: sala Floreasca II, de ia ora 

.1i6: Concursul republican individual de 
Bală.

Hochei pe gheață: patinoarul 23 Au
gust, de la Ora 19: meciul internațional 
Vcința M Ciuc—Legia Varșovia.

volei: gala Dinamo, de la ora 15,3&: 
meciuri în cadrul „Cupei Dinamo“: Di- 
lamo-Metalul M.I.G (f), Rapid-CJP.B. (f), 
Jin.mo-C.C.A. (m), Rapid-Știința ckij 
(m\

aplec, arena Recolta (șos. lame ului 
130), de la ora 16.30: întîlnirea interna
țională Recolta București—Ferencvaros 
budapesta.

Handbal: sala Floreasca, de la ora 15: 
meciuri în cadrul campionatului repu
blican m?sculki de handbal în ^a.pte.

UJtSi MWMÎ
Fotbal: stadionul Dinamo, ora 15,45»: 

Dimanio București—Petrolul Ploești

MâINE

(Gr.R.)—Gh. Gliilă
Petre (Gr.R.)—Gh.

Ceaușu (M.S.) : C. Stoiciu (Gr.R.)— 
M. Ailenei (I.G.I.) : A. Cozma (Gr.R.) 
—N. Bădescu (I.G.I.) ; Gh. Tăria se 
(Gr.R.)—Gh. Gavrileșciuc (Vulcan) ; 
M. Goanță (Gr.R.)—Gh. Anghețl 
(I.C.I.) ; juniori: S. Bălan (Gr.R.)— 
I Davidescu (I.G.I.) ; M. Dumitru 
(Gr.R.)—N. Hîrstt (S.S.T.).

clis-te de fond.
1959 a început de fapt o dată cu par 
tkiparea reprezentativei noastre la 
„Turul Egiptului" și va continua pînă 
la 29 noiembrie. Federația romînă de 
ciclism a alcătuit un bogat și intere
sant program competițional, care să 
angreneze mase cît mai largi de aler
gători și care să contribuie la ridica
rea calitativă a pregătirii rutierilor 
noștri. In primul rînd se pune accen
tul pe crearea unei baze de mase în 
ciclism, pentru a se asigura elemen
tele tinere, talentate, necesare reîm 
prospăturii continue_ a loturilor repre
zentative. Anul 1959, an p-reolimpic, 
trebuie să însemne un nou pas pe 
drumul dezvoltării sportului cu pedale 
din țara noastră. In acest sens, mă
surile luate de F.R.C. (înființarea ca
tegoriei de juniori între 15 și 17 ani, 
reluarea curselor rezervate posesorilor 
de biciclete de oraș etc.) pot și tre
buie să asigure ciclismului romînesc 
progresul așteptat.

Un factor important în creșterea ni
velului calitativ îl constituie progra
mul competițional. Cel elaborat pentru 
anul 1959 de către F.R.C. corespunde 
— după părerea noastră — necesită
ților. Pentru a da cititorilor noștri o 
imagine asupra amploarei activității 
rutierilor, vom reda pe scurt progra
mul competițional în ordinea lui crono
logică : 1 martie — „Oupa 8 Martie" 
(concurs pe șosea); 2—5 aprilie — 
„Clupa F.R.G." (concurs îond); 19 a- 
pritie — „Cupa Primăverii"; 25—26 
aprilie — „Cupa Constructorul" (con
curs fond); 2—5 mai — „Circuitul re
giunii Ploești"; 8 mai — campionatul 
R.P.R. contra-timp pe echipe (faza re
gională); 10 mai — campionatul 
R.P.R. semifond (faza regională); 
17—24 mai — „Circuitul regiunii 
Stalin"; 17—24 mai — „Circuitul re
giunii București"; 17 mai — concurs 
pistă ; 24 mai — „Cupa regiunii Bucu
rești" (concurs pistă); 
finala campionatului 
contra-t-imp echipe;

finala campionatului republican 
semifond ; 6—7
clubului sportiv 
curs pe circuit și 
drom); 11—14 iunie — „Cursa Mun
ților"; 14 iunie — „Cupa 
(velodrom); 14—21 iunie - 
școlilor de elevi
— campionatul 
(faza regională);
— campionatul
2—5 iulie — 
5—12 iulie 
republican de pistă; 19 iulie 
pionatul regional! antrenament meca
nic; 26 iulie — 2 august — „Cursa 
Scânteii"; 9 august — finala campio
natului republican de fond; 13—16 au
gust — „Gupa UCECOM"; 16 august
— „Cupa UCECOM" (pistă); 11—16 
august’ — „Criteriul juniorilor” 27 au
gust — „Criteriul de noapte" (con
curs de fond pe circuit în nocturnă 
organizat la Ploești); 30 august — 13 
septembrie— „Turul ciclist al R.P.R."; 
20 septembrie — „Cupa generațiilor"; 
27 septembrie — 4 octombrie 
Victoriei"; 4 octombrie — 
C.C.A." (velodrom); 20—27 
brie —■ „Săptămâna ciclismului șco
lar"; 27—29 septembrie — „Cupa re-- 
giunii Stalin" (concurs de fond rezer
vat alergătoarelor) ; 27—30 septembrie
— „Cupa Carpaților" (concurs de 
fond pentru juniori); 11 octombrie — 
finala campionatului republican pentru 
curse cu antrenament mecanic; 15— 
18 octombrie — „Clipa de toamnă" ; 
29 noiembrie — finala campionatului 
republican de ciclocros.

Toate acestea, la care se vor adă
uga alte întreceri cu caracter local, 
sînt menite să dea un nou impuls ac
tivității cicliste.

de
iunie — „Cupa 

Victoria" (con- 
concurs pe veto:

Dinamo" 
concursul.

ale U.C.F.S.; 28 iunie 
republican de fond 
28 iunie — 3 iulie 
regional de pistă) 

.Circuitul regiunii Cluj") 
- finala campionatului 

cam-.

-„Cursa 
„Cupa 

sepiei ri-

29 mai — 
republican —

31 mai —

BUCU-Handbal in 7

„Cupa Sportul popular” la juniori
In numeroase centre din țară se 

desfășoară „CUPA SPORTUL POPLI- 
LAR“ la handbal în 7, rezervată echi
pelor de juniori și junioare. Pretu- 
.................. ” -'• ->» un V1-u 

se pre- 
a 

o parte 
echipe-

tindeni, întrecerile au stîrnit 
interes. In prezent, echipele 
gătesc intens pentru etapa 
(intercentre) care va desemna 
din echipele finaliste. Jocurile 
lor cîștigătoare ale etapei pe oraș sînt 
programate la 1 
Mureș — Făgăraș, 
Buzău — Ploești,

Il-a

niartie. BA/EȚI: Tg.
Oradea — Bistrița 

Constanța — Galați;

EETli: Bistrița—Sibiu, Timișoara—
Oradea, Constanța—Galați (primele 
echipe sînt gazde). In ziua de 8 mar- 

cîștigătoarele jbcurilor feminine 
șii Timișoara—O-

tie, . ~
Constanța-—Galați 
radea vor întîlni respectiv, echipele 
cîștigătoare din Ploești și Lugoj pen
tru calificarea în turneul final.

La finalele pe țară ale competiției 
stat calificate direct echipele cîștigă
toare din următoarele centre; Bucu
rești, Timișoara, Orașul Stalin, Sibiu 
(la băieți) și Tg. Mureș, Orașul Sta
lin, București (la fete).

ani, 
nici

Activitatea la hochei pe gheață
Mediaș. De mai bine de cinci 

în locailitate nu s-a mai desfășurat
o întîlin»re de hochei, deoarece condi
țiile cllimatentce nu au permis acest 
lucru. In acest an, profilând de tim
pul rece, sportivii au amenajat un pa
tinoar pe terenul de fotbal al asoci
ației Textila, frecventat zilnic de sute 
și sute de tineri. Recent a avut loc și 
un meci de hochei între echipele se
lecționate ale Orașelor Mediaș și Tîr- 
năveni. IntîLni'rea s-a încheiat cu re- 
zultatiuil de 14—11 (5—4, 6—3, 3—4) 
în favoarea gazdelor.

Zilele acestea va fi arganiziat în lo
calitate un turneu cu participarea 
echipelor orașelor Mediaș, Sighișoara, 
Sibiu și Tîrnăveni.

DAN VINTILĂ, corespondent
Tîrnăveni. Zilele trecute s-a desfă

șurat meciul dintre echipele Chimica 
Tîirnăveni și Voința Sighișoara. Par
tida a luat sfîrș'it ou scorul de 10—3 
(4—0, 1—1, 5—2) în favoarea sighi- 
șo ren iilor.

IOAN HASAȘ1U. corespondent

Sibiu. Pe patinoarul din localitate 
au avut loc două meciuri amicale. Vo
ința Sighișoara a întrecut Luceafărul 
Sibiu cu 12—2 (3—0, 5—1. 4—1) și 
selecționata orașului cu 10—4 (2—2, 
3—0, 5—2).

CORNEL PITARU, corespondent
Odorhei. La sfîrșitull săptămânii tre

cute a avut loc dubla întâlnire între 
echipele Tîrnava Odorhei și Dinamo 
II Tg. Mureș. Ambele meciuri s-au în
cheiat cu victoria echipei gazdă. In 
primul meci Tîrnava a învins cu 11—1 
(3—0. I—1, 7—0) iarr în ai doilea 
cu 16—6 (8—2, 3—2, 5—2).
IANOȘ și BALASZ BARTHA, coresp.

ÎNTRECEREA JUNIORILOR 
REȘTENI LA BOX

Joi seara s-a desfășurat în 
festivități a uzinelor , Mao _______
din Capitală prima etapă a fazei orășe
nești a campionatului republican d® 
box la juniori. lata cîștigătorii în ordi
nea categoriilor: C. Văduva (Din.), V. 
Zuvelcă (T.R.E.B.), S. Bogdan (Olimpia), 
I. Fioescu (Șc sp. U.C.F.S.), D. Tarude» 
(Semănătoarea), , N. Constantinescu (Vul*  
can), C. Coman (I.R.E.B.), M. Belu (Șc 
sp. U.C.F S.), C. Mitraa (Șc. spl 
U.C.F.S.), N. Moțoc (C.F R.-I.C.I,)

N. TO KACEK- coresp.

„CINE ȘTIE SPORT COLUMBOFIL1 
RĂSPUNDE44

Secția columbofilă a asociației sporti
ve Confecția organizează, mîine de la 
ora 10, un concurs gen -----
șeii” cu tema: T
COLUMBOFIL RĂSPUNDE, 
membri ai secțiilor columbofile 
eisociațiile Grivița roșie, ICAB, 
și Confecția, Concursul are loc 
de cultură' Th. Neculuță din 
Dinicu Golescu (lîngă Gara de 
Intrarea liberă.

INTENSĂ ACTIVITATE CICLISTA 
LA CLUJ

Cicliștii clujeni au luat startul în pri
mele competiții oficiale ale anului. In 
cadrul unui concurs de ciclocros au 
participat aproape 40 alergători, prim
ire care numeroși tineri Iată rezultatei® 
tehnice înregistrate; Avansați: 1. d Bă
lan (C F.R. Cluj); 2. Al. Matei (Voința);
3. I. David (C.F.R); 4. A. Tulogdi (Di
namo); 5. O. Juncan (C.F.R.); juniori 
cat. I: 1 Gh. Poenaru (C.F.R.); 2. Gh. 
Șerban (C.F.'R.); 3. Al. Nevelici (C.F.R.);
4. Eugen Gal 'Dinamo); 5. V Popa (Di
namo); juniori cat. a Il-’a: 1. Ion Ga-' 
Lor (Voința); 2. Ion Szekeli (Voința); 
3. Al. Poruțiu (C.F.R.); 4 T Ambruș! 
(Voința); 5. Ion Atrurian (C.F.R.); catj> 
semicurse-: 1. A. Kadar (Voința); 2. K.J 
Nagy (Dinamo); 3. P. <; —• 
cat. oraș: 1. V. Sîrbu 
Vasilloni (C F.R.); 3.
(C.F.R); 4. E. Buzduc 
Pop {C F.R.); clasament 
chipc: i. C.F.R. 43 p; 3. 
Dintamo 9 p.

sala de 
Tze-dun’*

„Drumeții ve-
CINE ȘTIE SPORIT 
. ............... Participă

de la 
Adesr" 
la or 
stra 
Nord).

Șertfan (CF.R.);’ 
(C.F.R.); 2. Vy| 
M. Ctururnela 

(C.F.R.); 5. 
general pe e- 

Voinfca 20 p; 8-

MII» I S M
MIINE

se situ-

Atletism: sala Floreasca II. de la ora 
9,30: Concf'trs'il republican individual de 
sală; de ia o na io: crosul organizat die 
clubul Constructorul.

Hochei pe gheața: patinoarul 23 Au
gust. de la ora 19: meciul • • *’
C.C.A.—Legi a Varșovia.

Ru;bi: meciuri în cadrul 
gore Preoteasa" stadionul 
rul. cri 10: Rapid-DInamo; 
Cons.tr. .eterul—?Sirena; ptadionji rzikz 
lor Republica ora 10: Metalul M.I.G.- goszcz.

C C A.; stadionul Parcul Copilului ora 
15,30: C.F.'R. Grivița Roșie-Progresul.

Volei: sala Diuamo, de la ora 9,30, 
meeiiuri în ,.Cupa Dinamo" (învinșii in
tre ei) și die la ora l«,30 (învingătorii 
între ei).

Baschet: sala Floreasca, de la ora 15.30: 
meciuri în cadrul campionatului repu
blican feminin (C.C.A.-CS. Oradea, 
Progresul—Voința Or. Stalin, Construc
torii^—Rapid) și la ora 20: meciul inter
național RP. Romînă—R. Cehoslovacă.

Popice: arena Recolta. <ie ha ora 9: 
întâlnirea internațională Recolta Bucu
rești—Ferencvaros Budapesta.

Ciclocros: . Cupa Recolta" de la ora 
10.30. Plecarea și sosirea în fața sălii 
Reoolta (șos. Ta<ncului 130)

Box: sala Floreasca, de ia ora 10: gală 
organizată de C.C.A.; ora 10: gală or
ganizată de asociația sportivă C.F.R. 
Grivița Roșie în sala clubului Gri vi ța 
Roșie (calea Griviței)

potoli- stadionul Dinamo, ora 15.45: 
uzine- meci internațional Rapid-Potohia Byd-

internațional

„Cupei Grl- 
Construicto- 
ora 11.38

ALERGARILE DE TRAP DE

Reuniunea de trap de inline 
ează pe linia reuniunilor anterioare: 
abundență die cal partlcipanți. In cele 
9 alergări vor concura 80 de dai. Fi
gurează două alergări cu cîte 10 partanți, 
patru ou cîte 9 și trei ou cîte 9.

Noutatea reuniunii 2..
trarea a șase trăpași, majoritatea, răcind 
parte din fruntașii "------
live.

In premiul Doina 
rul Omar de cinci 
în premiul Dorinda __ _________ __
Straja (1’33.8) și Neva (1’34,5). Afară cte 
aceștia vor mai alerga pentru prima 
oară în aniui prezent: Breton și Fla
vius.

Programul cuprinde patru handica
puri, patru alergări după record șl o 
•alergare de condiție. In toate aceste a- 
lcrgări șansele comcurenților Sînt echi
librate, îndeosebi în cele două alergări 
care figurează la pariul ordinea triplă, 
iată concurenții din aceste alergări:

Premiul Delta: Gresia 17S0 (Ghinea
Gh), Ancorat 1790 (Teofil), Flavius 1720 
(Tigăem) Foldichin 1720 (Brailovschi), 
Lotca 1720 (Bonțoi Ghl), Sulamita 1749

consta tn rein-

generațiilor respec-

va alerga armăsa- 
anl (record 1’25,6); 
iepele de trei ani

vor m>ai alerga pentru prima

(Szabo A.). Narcis
Blasim II 1740 (Savu . .. ______
pesou Gh.), Dolofan 178(1 (Szabo I).

Preenim Domnița: Sînziana 170) (Ni
ci Hac Gh ), Harcov 1700 (Ciobanu Gh), 
Ceahlău 1700 (Ghinea Gh.) Hoțu 1720 
(Marcu Tr.) Jovin 1720 (Oană I) Min-. 
ciuma III 1730 (Tlgăeru), Moral3 1740 
(Brailovschi), Castan 1740 (Vasile Gh.), 
Sita 1740 (Ștefănescu), Hermes 1790 
(Mihăilescu).

Reuniunea va începe la ora 10.

EȘALONAREA CAILOR DIN 10
IN <11 METRI ,

1740 (Ntoulae Gh), 
N), ZeWra 1740 (Po-

Pînă în prezent, așezarea cailor în 
alergările de trap se tocea din 20 in 
20 de metri, penalizarea cu 20 de metri 
fiind în funcție 
gările cîștigate.

Eșalonînd caii 
se reușește însă

de record

din 20 în 
totdeauna

și de aier-

metri nu 
echiUbra-

20
O

re riguroasă a șansei ooncurențitor. Oe 
aceia s-a hotărît ca în viitor penali» 
zările aa' se facă din 10 în W metri.

Incepînct de la 1 martie în alergările 
de trap se va aplica penalizarea de U 
metri.

Cons.tr


Pentru un baschet viguros, în forță?

Dîrzenia și combativitatea Sportul la Canton
trebuie să caracterizeze baschetul nostru

îi sînt necesare 
și combativitate, 
tehnică cit maî 
un nivel ridicat, 
unui astfel de

Discuție pe teme actuale

(urinare din pag. 1) 

renuri de baschet, fără a termina nu
mărătoarea...

lut necesar ca fiecare echipă să aibă (T Aterizarea la Canton ne-a pus, de 
toți jucătorii (12) la fel de bine pre-ț la început, „în temă" în ceea ce pre
gătiți. pentru ca atunci cînd unul sau r vește... geografia locului. La coborî- 
altui iese din joc pentru cinci greșeli Vea din avion ne-a izbit un val dc 
personale, calitatea jocului și randa- (căldură (25°) care ne-a făcut să în- 
mental echipei să nu sufere. Neavînd Jjelegem că, cel puțin pentru o săpță- 
acest efectiv de 12 oameni, jucătorii jmîna, paltoanele noastre vor rămîne 
intră timorați pe teren, nu joacă cu 5'n cuier. Cît despre vegetație, ea este
dîrzenie pentru că s-ar putea să fie \forrnata din palmieri, bananieri, nu-
sanctionati și echipa, fără oameni de Jmeroase specii de pomi în floare

schimb, suferă. In Va la noi *n aPr,1'e ~ și, mai ales,
’ . /bambuși, ale căror trunchiuri drepte

primele 10 minute > jj subțiri — dar rezistente — au tre- 
dintr-unul din tne-Z"
ciurile j

lecției. Sportivii an m- 
a face pe teren aceeași

— desigur — o gă-

tat sfîrșitul 
ceput atunci 
ordine pe care 
siseră ei Ia începerea antrenamentu
lui: au nivelat nisipul gropilor, au 
aranjat gardurile, au iacoperit gropile

Versări'i a 10 ani de la Eliberare — 
competiție care se va desfășura la 40 
de ramuri sportive, a luat ființă și la 
Canton un comitet de organizare. In 
acest oraș, în 1958 au devenit po
sesori ai insignei G.M.A. 289.100 deBaschetului nostru 

o deosebită dîrzenie 
care — axate pe o 
bună — să-i imprime

Pentru practicarea
joc, doi factori importanți trebuie să-și 
dea concursul : arbitrii și antrenorii.

ARBITRII ar trebui să favorizeze, 
socotesc eu, introducerea unor ele
mente tehnice noi 
care cer mai multă 
forță, promptitudine 
și hotărîre pen
tru a fi folosite. Exigența arbitrilor 
trebuie să apară numai după un anu
mit timp, când aceste procedee teh
nice noi au fost însușite de cit mai 
mulți jucători. Avem arbitri foarte 
buni, excelent cotați peste hotare. Am 
impresia însă că uneori... prea 
despică firul în patru! Aceasta în spe
cial la lupta sub panou, care eu cred 
că ar trebui lăsată ceva mai liberă.

ANTRENORII. De ei depinde în 
primul rind introducerea unei note 
de dîrzenie în baschetul nostru, prin 
pregătirile ce le fac cu echipele lor, 
prin îndrumările ce le dau în timpul 
jocului. In al doilea rind, este abso-

zit interesul deosebit al lui Apolzan 
jucate de^Ș*  Torna, care vedeau în fiecare băț 

noi la Moscova, Kruminș a făcut 4 € de bambus... o undiță!
greșeli personale. Bineînțeles că ay ^a 111 toate orașele Climei Noi, 
fost schimbat, dar randamentul echipei țin Canton pulsează- o exti aordinara 
a rămas același pentru că înlocuita- J activitate sportiva. Aceasta este, de 
nil său era de aceeași valoare. Lipsa i‘’-tlel,^ tema despre care aș vrea sa 
efectivelor complete, de 12 jucători, JscrA,u 1[.' prmcipal in aceasta scrisoare, 
este încă o cauză a baschetului lipsit j Am intrat in contact cu realitățile 
de vigoare pe care-1 mai practică e- Importului chinez chiar In diipă-amiaza 
chipele noastre si pe care trebuie să-1 V1’6' Cî"d 3m f°Slt' Dorll‘ci -Să facem 
aducem la nivelul cerințelor actuale. /lln antrenament, am cerut sa mergem 
Acestea impun pe lingă o tehnică Ye stadionul unde vom juca. Acest 
deosebit de bună, dîrzenie combativi-/dicru n-a fost posibil (pe stadion 
tate, hotărîre, promptitudine. lȘe desfășurau mari competiții m ca-

Jdrul campionatului regiunii Canton), 
așa că două bărci cu motor, strecu- 
rîndu-se cu abilitate printre mulțimea 
de bărci care mișună pe Fluviul Per
lelor transportând lemn de bambus,

GRIGORE COSTESCU 
maestru a! sportului

PENTRU UNIFICAREA PROCESULUI DE INSTRUIRE
AL BOXERILORȘI ANTRENAMENT

aruncăm o privire asupra 
mondial, ne putem da seama

ISha Tou) unde se află complexul 
^sportiv al Institutului de Cultură Fi- 
Jzică. E un complex sportiv de ctirînd 
iclădit, modern, cu 3—4 terenuri de 
jfotbal, bazin de' înot, nenumărate te
renuri de baschet, volei, tenis și o 
'.sală de gimnastică pe care sala Flo- 
ireasca o depășește — ca dimensiuni 
’— numai cu puțin. Dar dacă ne-a- 

speculind (impresionat complexul ca atare, nu 
avînd o Cnia‘ Pulin am fost impresionați, de fe- 

Boxerii po-)'u’ ctlnl se lucra pe el. Cu excepția 
în linie cu Z terenului rezervat nouă, nici un alt

’ • iteren, nici un amen.ijament, nici un
! uu* aPar*t  nu era nefolosit. Aveam im- 
aibă 3Presia că am intrat într-o mare lizi

bilă sportivă, într-un adevărat șantier 
de cultură fizică și sport. Firește, 
.lucrau nu numai studenții Institutului, 

’ ț............ i oraș.
Totul decurgea însă după o planifi-

Dacă 
boxului 
că în fiecare țară se merge consec
vent pe linia unui stil precis de box. 
Boxerii sovietici, de pildă, atacă în 
forță și merg tot timpul peste ad-' 
versar, boxează în linie,
greșelile adversarului, toți 
excelentă condiție fizică. I 
lonezi, care acționează în linie, cu 
lovituri directe, pe retrageri înapoi 
și înainte, au, după părerea mea, un 
stil avantajos, care-i ajută să ___
o înaltă tehnicitate. Francezii și ita
lienii boxează de la semidistanță și 
lucrează cu laterale cu ambele mîini, j . . .. .. . .... -
folosesc numeroase eschive înainte, lasportivii asociațnlof din 
dreapta sau la stingă, care dau un 
aspect frumos boxului lor, în ansam
blu.

Dacă urmărim boxul care se prac-
nu pu-

Cu cîțiva ani in urmă, in lumea 
boxului nostru s-a pus cu multă a- 
cuitate problema uniformizării pro
cesului de instruire și antrenament al 
boxerilor. Opiniile erau însă împăr
țite. Unii antrenori susțineau că este 
absolut necesar ca antrenamentele 
boxerilor noștri să se desfășoare după 
aceleași principii, să existe o linie — 
directivă din partea federației în ceea 
ce privește programul pregătirii spor
tivilor. Âiți antrenori susțineau că nu 
toți boxerii se pot adapta ia aceleași 
condiții de antrenament, că într-un 
fel se antrenează, de pildă, un boxer 
scund și intr-altfel unul înalt. Desi
gur, în antrenament trebuie ținut sea
ma de particularitățile boxerilor dar 
m»-i mai puțin adevărat că atit bo
xerul scund cit și cel înalt trebuie să 
aibă aceeași gardă, bine închisă, să 
lovească la fel de bine cu ambele 
brațe, să execute la fel de corect lo
viturile fundamentale. Că un boxer 
6cund față de unul mai înalt trebuie 
să adopte o altă tactică, în funcție 
<te adversar, aceasta este însă alt
ceva.

Toți cei care cunosc boxul își dau 
seama cît este de necesară uniformi
zarea predării lecțiilor. Pentru ridica
rea nivelului sportului nostru cu mă
nuși trebuie ca antrenorii să învețe 
să vorbească elevilor lor în aceeași 
limbă și să-și îndrume elevii la fel, 
începind cu poziția de „gardă" și 
executarea loviturilor fundamentale și 
terminînd cu tot complexul tehnicii 
boxului. In felul acesta vom ajunge 

• și la un nivel înalt de pregătire și Ia 
un stil de box unitar, care va face 
ca sportul cu mănuși din țara noa
stră să-și ocupe locul pe care-f me
rită în ierarhia boxului european și 
mondial.

Felul în care se predau astăzi lec
țiile teoretice și practice tinerelor 
noastre elemente s-a dovedit neco
respunzător dezvoltării pugilismului. 
Fiecare antrenor are o părere bună 
despre... el, socotindu-se cel mai 
bun, crede că boxul pe care l-a prac
ticat el odată este cel mai indicat 
pentru a fi predat, mai departe, ele- ; v.
vilor săi. Astfel au luat naștere di- ceea ce corespunde temperamentului /lor și sportivilor noștri : 
ferite stiluri de box, care mai de care boxerilor romîni. J G
mai dezordonat, ca urmare a unui 
antrenament după bunul plac al an
trenorului.

Pe Străduța Ta-'[an din (.'.anton, copiii joacă in cadrul mmpiorMului de car
tier Cînd iubești jocul, nici nu te mai uiți că masa e improviaală din scin
dări și că „fileul" e compus dintr-o șipcă subțire sprijinită pe două cărămizi... 
In fond, ciți din marii jucători de jotbal n-au început cu mingi de cirpăl...

de start. într-un cuvînt au lăsat baza 
într-o ordine desăvîrșită. Apoi, s-au 
aliniat și, în pas voios, au plecat 
cîntînd marșul pe care-1 
întreaga Chină, care răsună pe toate 
străzile, în toate fabricile, în toate 
școlile : „Socialismul e biruitor".

Pe. una din alei se apropiau, în 
ordine, în acest timp, sportivii care 
aveau să înceapă lucrul la ora 5...

Și dacă am vorbit despre disciplină, 
trebuie să amintim și perseverența, 
tenacitatea cu care se pregătesc spor
tivii chinezi : „Trebuie să ajungem și 
în sport la locul care se cuvine po- 
pcrului nostru"... îmi spunea Tsao-Li, 
unul din elevii școlii de antrenori de 
fotbal din Canton, cu ocazia lecției

cîntă azi

tică astăzi în țara 
tem spune că acesta 
priu. Boxerii noștri 
mult curaj, dar- la 
noțiunile de tehnică 
mentare. Să ne gîndim Ia unii boxeri 
care în decurs de 2—3 ani trec prin 
mîinile mai multor antrenori, fiecare 
antrenor avînd sistemul „propriu" de 
pregătire. Nu e greu să ne imaginăm 
că boxerul respectiv va fi pus în fața 
unei probleme greu de rezolvat: pe 
care dintre antrenori să-i creadă, a 
cărui metodă este cea mai bună ? B 
firesc că boxerul va sta in cumpănă, 
el nu va ști -ce e bun și ce e rău și 
va boxa la voia întâmplării, așa 
cum se, întâmplă de altfel cu mulți 
dintre pugiliștii noștri.

Acestea sînt cauzele care ne-au în
tărit convingerea că uniformizarea1 
procesului de instruire-antrenament al 
boxerilor noștri este un lucru abso
lut necesar. ~ 
luat măsuri, 
cial pentru 
a metodelor 
boxul să se 
este necesar 
să-i îndrume 
stil de box, bazat pe acțiuni în linie.

noastră, 
are un stil pro- 

acționează cu 
mulți dintre ei 
sînt încă rudi-

persoane, cifră de 40 de ori mai mare 
ca cea din 1957. Tot în anul trecut, 
numărul asociațiilor sportive din Can
ton. s-a dublat, ajungînd la aproape 
3.000! Cît de temeinic se pregătesc 
sportivii chinezi, ne-o spune numărul - 
celor 2000 de școli serale de sport 
(pe discipline sportive) care funcțio
nează în acest oraș, ca și numărul de 
135.469 sportivi clasificați numai in 
Canton. In 1958 au fost organizate 
— pe plan central sau local — 16.000 
de competiții sportive, în care sînt 
incluse și campionatele interne ale în
treprinderilor. Una din cele mai popu
lare întreceri sportive la Canton este 
„Traversarea fluviului Perlelor" la 
care în anul trecut au luat parte peste 
10.000 de participant, și care a fost 
un mare succes al sportului dc mase. 
Acestei competiții i s-a dat numele 
dc,. „Traversarea celor 7 generații", 
deoarece la ea au luat parte concu
rent de la 
de înotător 
bătrini de 
au parcurs 
proape 800 
lălăit al fluviului. Au 
întregi, de cîte 5—6 
au luat parte la această mare 
petiție sportivă.

In asemenea condiții, nu-i greu de 
ghicit că disciplina sportivă cea mai 
dezvoltată la Canton este natația. Și 
cum _  —..—„
cînd în școlile primare TOȚI 
știu să 
țăranii

4 ani (un copil cu calități
extraordinare) și pină la...

70 de ani 
cu succes 

metri de la

care, cu toții, 
traseul de a- 
un chei la ce- 
fost și familii 
persoane, care 

com-

să nu se. ridice .aici performeri, 
“ȚI. elevii 

înoate, cînd 60 la sută din 
,____ din comunele învecinate cu
nosc tainele înotului 1 Nu e, deci, de 
mirare că orașul Canton deține cam
pionatul R. P. Chineze la natație, 
polo și sărituri. Echipa de polo, de 
exemplu, este de trei ani neîntrerupt 
campioană a țării, iar dintre cei 75 
de maeștri ai sportului cu care se 
mîndrește orașul cei mai multi sînt 
în ramurile natației.

Printre sporturile cele mai popu
lare aici se mai numără tenisul de 
masă (20.000 de jucători legitimați ia 
Canton!), baschetul și — nici nu se 
putea altfel — ...fotbalul 1 Tenisul de 
masă e așa de popular îneît, la ulti
mul campionat al orașului, s-au ins
talat mese și în casele particulare, 
pentru că sălile oficiale nu mai pri
dideau cu programările. Iar în ghioz
danele lor, alături de cărți, caiete si 
gustarea de ora 11. știți ce poartă 
copiii de școală ? Paleta de ping'- 
pong! De “o dezvoltare deosebită se 
bucură și sportul „hsranefrie". un feti 
de șah chinezesc.

Trebuie să' mai arăt, pentru a ilus
tra dezvoltarea sportului în Canton, 
că sportivii acestui oraș dețin și re
corduri mondiale, la planorism și ci
clism, iar unul .din cei mai buni ju
cători de Jcnis de masă ai R. P. 
Chineze, Jung-Kuo-Tuan. care va par
ticipa la camprbnateîe- rriohdte'e de la 
Dortihund este fiul Cantonului. ■

...Va trebui să-mi închei aici -repor
tajul . despre șpoțtal la Canton.*  Mă 
obligă un spectacol neîntîlnrt pînă 
acum, dar destul de des îri orașele 
chineze și pe care nu vreau să-l pierd: 
radioul a început , să transmită cele 
.10 minute de gimnastică zilnică. Tre
cătorii s-au oprit și execută... Chiar 
și gospodinele, și-au lăsat treburile și 
an ieșit în curte. Dar nu ca să asiste... 
Execută și ele, cu toată convingerea.

Canton, februarie tâ)59.

De altfel, federația a și 
organizind un curs spe- 
antrenori, de unificare/ EZ/z instantaneu pe strada Lu-jung din Canton. Gospodinele și-au lăsat pentru 

ieșit să execute programul 
după radio
pe care antrenorul Qică Popescu a 
ținut-o, într-una din zilele dintre cele 
două meciuri de aici, la cererea con
ducerii tehnice a școlii.

Știam că sportivii Chinei noi fac. 
pași mari înainte. Ii văzusem la unele, 
competiții 
în ziare 
nu-ți dai 
lizări ale regimului 
în domeniul culturii 
tului decît vizitând 
teva zile; pe aceste

Totul pleacă dc la ideea sportului 
de masă.

Tovarășul Cheng Yuen-Kao, .preșe
dintele Comitetului de Cultură Fizică 
și Sport din Canton, — cu care am 
stat dp vorbă în fala nelipsitei cești 
de ceai amar și a. farfuriei cu banane, 
cu care te întâmpină pretutindeni prie
tenii chinezi — spunea că anul 1958 
a fost pentru sportul din R.P. Chi
neză „anul marelui pas înainte". In 
acest an s-au obținut succese covîr- 
șitoare în lupta contra conservatoris
mului, începîndu-se o acțiune dusă cu 
toate forțele pentru sportul de masă, 
peptru cultura fizică în slujba pro
ductivității muncii și apărării patriei, 

„Recolte sportive pe o suprafață cit 
mai mare" — iată lozinca sub sem
nul căreia se duce munca sportivă în 
Canton, iată chemarea la care răs
pund în China populară milioane și 
milioane de tineri.

In vederea organizării primei Spar- 
'tachiade naționale — cu ocazia ani-

de pregătire. Pentru caX citeoa mintde treburile și au
. de gimnasticăredreseze pe plan tchțuc \

ca toti antrenorii noștri ) care judicioasă și — mai ales — în- 
pe sportivi spre același Yf0 disciplină-demnă de toata lauda, 

r Am asistat la o scena pe care aș vrea 
Is-o împărtășesc ci(.ițorilor, antrenori-

1 O grupă de vreo 40—45 de atleți 
/ și atlete lucrau pe un teren: pe ga- 

LUCIAN POPESCU Jjzon, pe pistă, la gropile, de sărituri 
antrenor de box ora 5 fără cîteva minute s-a anun-

internaționale, urmărisem 
succesele lor. Nicicum însă! 
seama de

AZI Șl Mi INE, PE ARENA RECOLTA

FERENCVAROS BUDAPESTA RECOLTA BUCUREȘTI LA POPICE

grandioasele rea- 
popiilar în China 
fizice și al spor- 
China, trăind cî- 
meleagiiri.

— Oaspeții
Sezonul inter.naționail de 

acest an se inaugurează astăzi, după- 
anu'ază, la ora 16,30 cînd va începe 
meciul dintre echipele Recolta Bucu
rești și Farene. varOs Budapesta.

întâlnirea dintre aceste două echipe 
se anunță deosebit de atractivă. Re
colta București se numără printre 
formațiile fruntașe ale țării noastre, 
iair oaspeții se prezintă cu o intere
santă carte de vizită. Deținătoare a 
titlului de campioană a R. P. Un
gare pe anul 1958, echipa Ferencva.- 
rvs are în componența ei 4 maeștri 
aâ sportidui: Jozsef Antal, Istvan 
Csetenyi, Jozsef Szalay și Gyula Var
falvi, care au făcut parte de nenu-

vor susține înt îlniri și la Cîmpina și Orașul Stalin
popice din niăirate ori din reprezentativa țării. 

Jozsef Antal este recordmanul R.P.U. 
la proba'de 100 bile mțxte, eu o per
formanță. de 512 p. d., iar Gyula Var
falvi (în vjrstă de 22 ani) este pose
sorul recordului la juniori cu tui pro
centaj de . 467 p. d. la aceeași probă. 
Jozsef SzaJay a ocupat locul 2 în 
campionatul individual de anul tre
cut, la proba clasică de 200 bile mix
te ou un rezultat de 914 p. d. De 
asemenea, FenencVaros deține recor
dul țării pe echipe la proba de 100 
bile mixte, ou scorul de 2707 p. d. 
Formația sa de bază (Antal, Csetenyi, 
Hack, Reibi, Varfalvi și Szalay) are 
o medie de peste 420 p. d. din 30 
meciuri.

Jucătorii .noștri s-au pregătit in
tens în vederea confruntării cu po
picarii maghiari. Recolta București va 
alinia echipa : Scurtu, Mihăilesou, 
Moisescu, Saertco, Atejt. Andrei, Po
pescu. Rezerve: Bora. Schuler, Șer- 
bănescu. Oaspeții Vor începe jocul cil 
următoarea formație : Hack, Reibi, 
Antal, Csetenyi, Varfalvi, Szalay. Re
zerve : Szabo, Biro, Toth.

întâlnirea începe astăzi la ora 16,30 
pe arena Recoltă din șoș. Iâncntai 130 
și va contiftna mîine de la ora' 9.

După partida de la București, Fe- 
rencvaros va evolua la Cîmpina și 
Orașul Stalin.



Departamentul de Stat al S.U.A. aplică politica 
„războiului rece“ și in domeniul sportului

Mîine, în sala Floreasea

Vii proteste împotriva refuzului guvernului S. U. A. 
de a acorda viză de intrare schiorilor din R.D. Germană

BERLIN 20 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite:

Ca răspuns la intrigile Departa
mentului de Stat al S.U.A. împotriva 
sportivilor din R.D. Germană, Fede
rația de schi din R.D. Germană a in
vitat mai mulți schiori americani să 
participe la competițiile de sărituri de 
Ia trambulină care vor avea loc Ia 
Klingenthal și Oberwiesenthal, deoa
rece guvernul american a împiedicat 
întîlnirea dintre sportivii celor două 
țări pe pămîntul S.U.A.

Federația de schi a R.D. Germane

Programul 
„Criteriului european**  
de hochei pe gheață

Federația austriacă de hochei pe 
gheață, care cu cîteva zile în urmă 
anunțase că nu va trimite echipa la 
„Criteriul european" de la Plsen, a 
făcut cunoscut organizatorilor că to
tuși va deplasa selecționata repre
zentativă la această competiție.

Programul de desfășurare al jocurilor 
este următorul: 5 martie: Austria — 
R.P. Ungară; 6 martie: R.P.R. — R. 
Cehoslovacă (juniori); 7 martie: Aus
tria — R.P.R.; 8 martie: Austria — 
R. Cehoslovacă (juniori); 9 martie: 
R.P. Ungară — R. Cehoslovacă (ju
niori); 10 martie: R.P.R. — R.P. Un
gară.

( Agerpres)

este gata, dacă va fi necesar, să vină 
în întîmpinarea Federației americane 
pentru a suporta jumătate din chel
tuielile de călătorie și găzduire. A- 
cest lucru a fost declarat de Ludwig 
Schroeder, secretarul general al Fe
derației de schi din R.D. Germană, în 
cadrul ttnei conferințe de presă care 
a avut loc la Berlin în legătură cu 
refuzul de a acorda vizele de intrare 
sportivilor din R.D. Germană în 
S.U.A.

★
Tovarășii de club ai maestrului e- 

merit al sportului Helmuth Recknagel 
au protestat vehement împotriva re
fuzului guvernului S.U.A. de a acorda 
viză de intrare schiorilor R.D. Ger
mane pentru a participa Ia concursul 
preolimpic de la Squaw Valley. Pur
tătorii de cuvînt a 5.000 de sportivi 
din districtul Sonneberg au declarat: 
„Este semnificativ că tocmai apără
torii așa-numitului „sport apolitic" 
recurg la asemenea șicane, demas- 
cindu-se astfel in fața întregii Uimi 
că un eventual succes sportiv al R.D. 
Germane nu le-ar conveni in actuala 
situație politică".

Ziarul „NEUES DEUTSCHLAND" 
scrie că această măsură sfidează toate 
principiile sportive și olimpice și nu 
poate fi considerată decît ca „o tran
sferare a războiului rece in domeniul 
sporturilor. Este îndoielnic dacă o 
țară, al cărei guvern pornește pe ase
menea cale, mai poate constitui un 
loc potrivit pentru desfășurarea locu
rilor Olimpice".

•>
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U.T.A. in R.A.U.—Provincia Siria:

I

Un meci de baschet deosebit de interesant:
R. P. Romînă — R. Cehoslovacă

Mîine și marți amatorii de basch et din Capitală au un program bogat: 
mîine vor vedea evoluînd reprezentati va masculină a Cehoslovaciei, una din
tre cele mai puternice formații din Europa, iar marți vor admira, pe 
lingă selecționata masculină a orașu lui Praga și echipa feminină Slavia 
Sofia, campioana Bulgariei, care va intilni Constructorul București în ca
drul Cupei Campionilor Europeni.

Echipa Cehoslovaciei a fost mult soana lui Lukacik Dușan. In atac, cehii 
întinerită folosesc foarte mult plimbatul mingii

și „opiul în patru", fără pivot, acesta

mai jucat din 1953. Consider echipa 
Rominiei ca fiind foarte puternică. 
Meciul va fi greu pentru noi, mai ales 
că din echipă ne lipsesc Konecni, 
Konvicka, Pokorny și Baumruch. Ia 
schimb, îl avem — de data asta — 
pe Skerjik".

Iată și părerea lui C. Herold, umil 
dintre antrenorii echipei noastre: 
,,Sper că jucătorii noștri vor face tot

O victorie la Alep 
și ton meci nul 

Ia Damasc
zilei de ieri am primit 
în legătură cu turneul 

echipei arădene U.T.A. în R.A.U. — 
Provincia Siria. în primul său meci, 
disputat duminică la Alep în compa
nia selecționatei orașului, U.T.A’. a 
repurtat o victorie concludentă cu 
scorul de 5—1. Miercuri 18 februarie, 
fotbaliștii arădeni au evoluat la Da
masc, unde au primit replica selecțio
natei Armatei Siriene. Jocul a con
tat ca revanșă la partida susținută 
acum doi ani Ia Arad de echipa militară 
siriană; textiliștii au cîștigat atunci 
cu 3—1. De data aceasta, întîlnirea 
s-a terminat Ia egalitate; 0—0.

Astăzi, sportivii arădeni pleacă în 
Liban, la Beyrut, unde vor susține 
trei meciuri cu echipele: Racing 
22 februarie, Homenetmen Ia 26 
bruarie și Salam la 1 martie.

In cursul 
primele vești

la 
fe-

Azi are loc la Budapesta în.ii.,.rea 
triunghiulară feminină de scrimă 
R.P:U,—R.P.R.—Italia. In vederea a- 
cesței importante confruntări, joi a 
părăsit Capitala echipa feminină de 
floretă a țării noastre alcătuită din : 
Olga Orban, Maria Vicol, Eugenia 
Țărăngoiu, Lidia Gribb și Ecaterina 
Orb-Lazăr.

De mîine, Poiana Stalin și pîrtiile 
Postăvarului vor cunoaște din nou ani
mația marilor întreceri de schi. Timp 
de patru zile, cei mai valoroși schiori 

........................ : de 
Zăpada 

excelentă, starea excepțională a pîr- 
tiilor și valoarea sensibil apropiată a 
celor mai mulți concurenți vor face, 
fără îndoială, ca actuala ediție a cam
pionatelor republicane să se bucure de 
un bine meritat succes.

de patru zile, cei mal valoroși s< 
ai țării își vor disputa titlurile 
campioni la probele alpine.

Un

In legătură ou meciurile ce vor avea 
loc între baschetbaliștii romîni și ce
hoslovaci, am discutat zilele trecute 
cu arbitrul international de baschet și 
volei CONSTANTIN ARMAȘESCU, 
care a condus cu puțină vreme în 
urmă meciurile masculine și feminine 
dintre echipele Cehoslovaciei și Bel
giei :

„Mai întîi, iată rezultatele: la 31 
ianuarie, la Praga, reprezentativele 
cehoslovace au întrecut pe cele bel
giene : 97—45 la fete și 74—63 la 
băieți. A Houa zi, la Liberec, echipa 
feminină a învins din nou Belgia cu 
74—?5, in timp ce reprezentativa se
cundă a Cehoslovaciei a terminat la 
egalitate: 71—71. Bineînțeles că i-am 
urmărit mai mult pe cehoslovaci cu 
care vom juca duminică și marți. Bă
ieții, aa și fetele de altfel, s-au dovedit 
bine pregătiți. Echipa masculină a fost 
mult întinerită, dintre vechii jucători 
fiind folosiți doar Baumruch și Sip. 
Skerjik, Merkl și Rilich I, n-au jucat. 
Primul era bolnav, iar ceilalți acci
dentați. Dintre cei noi trebuie să re
marc în special pivoții Tetiva II (1,98 
m) și Konvicka (2 m). In plus au un
foarte bun organizator de joc în per-

n

Probele se vor desfășura pe pîrtiile 
care au devenit de mult cunoscute a- 
matorilor de schi: slalomul special în 
Kantzer, slalomul uriaș pe Sulinar, 
iar coborîrea pe pîrtia Lupului. Tre
buie1 să specificăm că în afara acestor 
probe, va fi decernat titlul de cam
pion al R.P.R. și schiorului care va 
acumula cel mai bun punctaj la com
binata pe trei probe. La ultima ediție 
a campionatului R.P.R., desfășurată în 
Bucegi, titlurile au fost cucerite de 
Cornel Tăbăraș (slalom special și com
binată Ia două probe) și Ion Bîrsan 
(slalom uriaș). Proba de coborîre nu 
a fost organizată.

GALYATETTO 20 (Prin telefon).— 
Astăzi a început un concurs de schi, 
la care participa concurenți din R.P. 
Ungairă și R.P. Romînă. Jn prima zi 
s-a disțputat proba de 15 km. fond, în 
care concurență romîni au cucerit pri
mele două locuri. Iată rezultatele: 1. 
Stelian Drăguș 
Aldescu 53’50“; 
54’09”; 4. Saigo Pali 54’35’ 
Frățilă 57’46“.

53’31”; 2. Manole
3. Betak Imre

"... 6. Gh.

stind in fund, in colțul panoului, gata posibilul pentru a obține un rezultat

Imediat după sosirea echipei oaspe. De la stînga la dreapta: K. Danda, 
conducătorul delegației, Tomasek, G. Herman, antrenorul echipei, dr. li 
Horniak, Ordnung, Kasper, Krivy, Sip, K. Horniak, Z. Rilich, Tetiva I, B. 
Rilich, B. Lukacik, Rosival, Skerjik, D. Lukacik.

să intervină. In atac au folosit foarte 
mult aruncările de la sefnidistanță, iar 
în apărare au întrebuințat o zonă com
binată de 2—3 cu 1—3—1, pentru ca 
spre sfîrșitul primului joc să folosească 
apărarea pressing. In meciul cu Bel
gia, formația Cehoslovaciei a folosit 
9 jucători, toți de peste 1,90 m. Antre
norii echipei sînt Gustav Herman, o 
veche cunoștință a noastră și fostul 
jucător Mrazek".

★
Ieri după amiază, un avion special 

a adus de la Praga echipa de baschet 
a Cehoslovaciei. Figurile cele mai 
cunoscute au fost, bineînțeles, antre
norul Gustav Herman, care cu ani ît< 
urmă a fost antrenor al echipelor 
noastre, și Skerjik, pivotul echipei. Nu 
am pierdut prilejul să stăm de vorbă 
cu antrenorul cehoslovac, care ne-a 
declarat:

„îmi pare bine că revăd Bucureș- 
tiid, unde echipa Cehoslovaciei n-a

rit mai onorabil. Cred că ei vor găsi 
resursele necesare. După cum văd, e- 
chipa Cehoslovaciei este foarte put1

Această probă, la care au partici
pat 30 de concurenți, a contat și pen
tru combinata nordică, clasamentul 
fiind următorul: 1. Gh. Frațilă 57’46"; 
2. Csavas Laszlo 62’ 27";

Sîmbătă au loc: sărituri pentru 
combinata nordică și sărituri specia
le; duminică dimineață : ștafeta 3X10 
km. După masă, schiorii noștri vor 
participa la o demonstrație de sări
turi la Budapesta.

CEHOSLOVACIA: Skerjik, căpitanul 
echipei, 35 ani, 1.96 m. numărul de 
pe tricou 5; Tetiva I 27 ani 1.96 tn. 
nr. 3; Tomasek 23 ani 1.98 m. nr. 16; 
Siip 28 ani 1.80 m. nr. 15; Rosival 
21 ani 1.92 m. nr. 9; Kasper 25 ani
l. 84 in. nr. 8; D. Lukacik 26 ani 1,91
m. nr. 7; B. Lukacik 24 ani 1.87 tn. 
nr. 6; Ordnung 26 ani 1.85 ni. nr. II; 
Krivy 22 ani 1.90 m. nr. 14; K. Hor
niak 25 ani 1.87 m. nr. 4; Z. Rilich 
28 ani 1.87 m, nr. 10; B. Rilich 24 
ani 1.80 m. nr. 12.

ROMÎNIA: Nedef, căpitanul echi
pei, 27 ani 1.87 ni, nr. 7; Fodor 27 
ani 1.84 tn, nr. 10; Emil Nioulescu 26 
ani 1,78 m. nr. 9; Costescu 26 ani
l. 75 tti. nr. 5; Liviu Nagy 30 ani 1.96
m. nr. 13; Novacek 23 ani 1.99 m. nr. 
12; Nedelea 23 ani 1.92 m. nr. 3; No- 
sievici 21 ani 1.86 m. nr. 6; Ganea 
27 ani 1.82 m. nr. 4; Radulescu 24 
ani 1.94 m. nr. 11; Miittelman 21 a-*’ 
1.96 tn. nr. 14; Borbely 25 ani 1. 
ni. nr. 8.

ARBITRI : DUbrucki (Polonia) și 
Khaitov (Bulgaria).

ANTRENORI: G. Herman (Ceh», 
slovacia), C. Herold și G. DinescB 
(Romînia).

nică și a venit in frunte cu Skerjik, 
cel mai bun pivot al „europenelor" de 
la Sofia".

Tur de orizont în sportul european
• Cei mai 

„Cupa 

clasament

buni boxeri 
Campionilor 

al boxerilor europeni

!n

Recent am publicat tin clasament 
de box, reprodus din ziarul „I.S.E.“ din 
R.D.G., alcătuit în baza rezultatelor 
întîlnirilor internaționale disputate 
în 19518. In acest clasament — vă 
reamintim — în prima grupă sînt 
incluse U.R.S.S. și Polonia, în timp 
ce Romînia a fost clasificată în gru
pa a 11-a, cu R.D.G., Franța și Ita
lia, Ziarul elvețian „Sport" din Zu
rich a publicat acum un clasament 
individual pe categorii. Cinci bo
xeri romîni figurează în primele cinci 
locuri: Dobrescu pe locul 4 la cat. 
muscă (primul loc : Hombert-R.F.G.). 
Dumitrescu pe locul 4 la cat. ușoa
ră (locul întîi : Enghibarian-U.R.S.S.), 
Gheorghiu pe locul 4 la cat. mijlo
cie (primul loc: Satkov-U.R.S.S.), 
Negrea pe locul 1 la cat. semigrea 
și Mariuțan pe locul 2 la cat. grea 
(primul loc: Abramov-U.R.S.S.)!, 

Sportivii sovietici mai ocupă un loc 
întîi prin Safronov la cat. pană. Ce
lelalte locuri prime revin lui: Beh- 
rend (R.D.G.) cat. cocoș, Pazdior 
(Polonia) cat. semiușoară, Kraus

europeni în 1958 • Record înregistrat în „Cupa Galea” la tenis • Situația 
Europeni" la baschet feminin • Noutăți din campionatul de fotbal al Turciei

Sofia în cadrul sferturilor de finală 
aile „Gu-pei Campionilor Europeni" la 
baschet feminin. Pînă acum, în a- 
ceastă competiție s-au desfășurat 
două întîlniri. Una, de calificare, în
tre AS Monteferrand (Franța) șt 
Heidelberg Turnverein (R.F.G:), ter
minată cu dubla victorie a 
franceze. Aceasta a cîștigat 
lea joc cu 55—32 și s-a 
pentru sferturi de finală, în 
întîlni formația cehoslovacă 
Sokolovo Praga. In cealaltă întîl- 
nire, campioana U.R.S.S., Dinamo 
Moscova, a întrecut în primul meci 
pe AZS Varșovia, după cum se știe, 
cu 73—65. Returul va avea loc la 
Varșovia, unde se va 
din echipe va 
cadrul sferturilor de finală mai este 
de disputat meciul Wiessenschaft 
(R.D.G.) — Steaua roșie Belgrad.

(R.D.G.) 
venutti

cat. semi-mijlocie și Ben-
— l —mică.(Italia) cat. mijlocie

Record de înscrieri 
în „Cupa Galea”

1959 a „Cupei Galea“ aEdiția
înregistrat un record de participare. 
Și-au anunțat prezența cu tinerii lor 
jucători de tenis nu mai puțin de 
16 țări și anume: U.R.S.S., Austria. 
Belgia, Cehoslovacia, Franța, Italia, 
R.F.G., Iugoslavia, Luxemburg, Mo
naco, Olanda, Polonia, Romînia, 
Spania, Elveția și Ungaria.

Dintre acestea, Ungaria, Italia, 
Monaco, Olanda, R.F.G. și Iugosla
via și-au exprimat dorința de a or
ganiza una din zone.

Atît participarea numeroasă, cît 
și candidaturile puse la organizarea 
zonelor subliniază interesul stîrnit 
de această importantă competiție de 
tenis de cîmp.

Situația în „Cupa Campionilor 
Europeni" la baschet feminin

Marți se dispută la București pri
mul meci Gonstructorul r- Slavia

echipei 
al doi- 
calificat 
oare va 
Spartak

decide care
fi semifinalistă. In

Fenerbahce și Galatasaray s au 
distanțat

Campionatul de fotbal 
își continuă desfășurarea 
rile din retur. Etapele se

al Turciei 
prin jocu- 
desfășoară

cu regularitate și scot în evidență 
forma excelentă a două echipe, care 
— după toate probabilitățile — voii 
asigura cei mai mulți jucători re
prezentativei naționale pentru meciul 
eu Romînia de la 26 aprilie. Est» 
vorba de Fenerbahce și Galatasaray 
care s-au detașat net în clasament, 
de restul plutonului. Prima are 28 de 
puncte, a doua 26 față de 19 puncte 
cîte totalizează a treia clasată, Ka-! 
ragflmruk.

Alte știri

• IN MECIUL retur pentru 
sferturile de finală ale „Cupei cam
pionilor europeni" la fotbal, echipa 
Reims (Paris) a învins cu scorul d» 
3—0 (0—0) formația belgiană Stan- 
dart-Liege. In urma acestei victorii, 
echipa Reims s-a calificat pentru tu
rul următor al competiției. După cum 
se știe în primul joc echipa din Liețf» 
obținuse victoria cu scorul de 2—0.
• Palatul sporturilor din Budapesta a 

găzduit joi seara o nouă întîlnire în-> 
tre echipele selecționate ale R.P. Chi
neze și R.P. Ungare. Jucătorii chinezi 
au obținut victoria cu scorul de 7—3. 
Foarte bine a jucat Ciu Ciun-hui car» 
a învins cu 2—4 pe campioana euro
peană Eva Koczian. Su iun-cen l-a 
întrecut cu 2—1 pe campionul euro
pean Berczik.


