
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚ1-VA!

8.

14.

tenia

■p*-
care

Mai multă modestie... teo-

9

Tova- FOILETONsă ci-

fel de

sînt...

AL. BUJOR

Crezînd că am dat peste 
un cetățean care nu știe 
să vorbească romînește, am 
renunțat Ia convorbire. Am 
revenit a doua zi. De data 
asta am avut mai mult no
roc : l-am găsit pe tova
rășul Niculescu. Am adus 
vorba și de convorbirea pe 
care o avusesem o zi înain
te cu Ion Nedelcuță sau.

tenis 
unul

statla C.F.R. din 
de Vede : 
Roșiorii ? Dațl-mi, 
pe președintele a- 
sportive.

4.
7.

de fotbal al Americll 
a învins cu 3-2 Para- 
vor avea loc pe iert»

O nouă competiția de hochef 
pe gheață „Cupa Ucecom"

Referindu-ne la desfășurarea a- 
meci, firește, nu putem ignora

La Guayaquil (Ecuador) in primul med 
al campionatului 
de Sud, Brazilia 
guayul. Meciurile 
nuri neutre.

Surpriză în campionatul de 
de masă al Japoniei

poziția în genunchi: l.V. Enea
2. I. Văcaru (Dinamo) 374 p.; 
în picioare: 1. G. Antonescu
2. V. Enea 347 p.J clasament

A început campionatul de fotbal 
al Americll de Sud

mandat, spunîndu-ml că-l 
un tînăr muncitor bun. In
tre altele ml-a mai spus 
că s-ar putea ca expresiile 
lui să fie tocmai o... „ex
primare" a bucuriei că a 
înscris duminică cele două 
goluri și că a adus victo
ria echipei sale (1?!?)

Nu-i tocmai așa, tovarășe 
Niculescu ! Sportivii noștri

Titlul de campion al Japoniei la 
de masă a revenit anul acesta 
jucător necunoscut în arena Internațio
nală : Goro Shibutanl. El a învins In 
finală cu 3-0 pe Oglmura. In finala fe
minină Matsuzakl a cîștlgat în cinci 
seturi la Murakami.

Mihail Tal din nou la „start'

bogată în emoții, a oferit acele rezultate 
fotbal în general și al „Cupei- in

de duminică, veți găsi în rlndurile

In zilele de 12 șl 13 decembrie, pe pa
tinoarul artificial se va desfășura o in
teresantă competiție, organizată de Ofi
ciul de cultură fizică al UCECOM, prinu 
clubul „Voința* București. La această- 
competiție, dotată cu „Cupa UCECOM“j 
vor participa echipele Voința M. Ciuc< 
Dinamo Tg. Mureș, Știința Cluj și C.C.A.

ner, 7. Kleavin, 8. Gin- 
10. Johanessen, 11. Wit- 
‘ ‘ ‘ ’ Tal.

Mikenas 
i șl Wlt- 
i. (cîștigă

La Riga a început un turneu interna
țional de șah al Țărilor Baltice. Participă 
(în ordinea tragerii la sorți) : 1. Toluș, 
2. Spasski, 3. Sliwa, 4. Niemela, 5. Ml- 
kenas, 6. Teschner, 7. Kleavin, 
slis, 9. Frantz, 1_. ____________„
kowski, 12. Pitsch, 13. Nei, 
După două runde conduce 
cu 2 p. (victorii la Johanessen 
kowski) urmat de Tal cu l1/» p. 
la Toluș, remiză la Gipslis).

Organ al Uniunii de Cultură Sport din R. P, Romina
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Un concurs care și-a atins scopul:
(tipa de iarnă** Ia tir

Aspect de la întrece
rile de talere din ca
drul concursului dotat 
cu „Cupa de iarnă".

După cum se vede, 
taleriștii sînt cam zgri
buliți din cauza frigu
lui și a zăpezii, oas
peți mai puțin doriți 
in zilele de concurs.

Foto: V. Godescu

O îmbrățișare sim
bolică. La cîteva clipe 
după fluierul final, 
Rotaru și Rusu din e- 
chipa de rugbi C.F.R. 
Grivița Roșie exprimau 
antrenorului Ilie Milea 
bucuria și recunoștin
ța lor.

Foto: C. Boris

Atari ana Tandre seu (stingă) și 
Eleonora Alihalca (dreapta), două 
nume de care iubitorii tenisului 
de masă vor mai auzi cu sigu
ranță. Cele două junioare s-au 
dovedit talente autentice, cu mari 
posibilități de progres. Iată-le îna
intea finalei.

Foto: Gh. Dumitru

Ftrigul și zăpada care a căzut 
duminică nu i-a împiedicat pe 
atleții crosiști de la Știința Bucu
rești să se antreneze cu sîrguință.

Foto: D. Hîtru
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cu „Cupa deConcursul de tir dotat 
iarnă" a luat sfîrșit. Vremea a ținut 
să confirme denumirea competiției, ast
fel că duminică dimineața poligonul Tu
nari îmbrăcase haină albă. Trăgătorii 
care își disputau întîietatea la standul 
de armă calibru mic, fiind la adăpost 
de vînt și ninsoare au fost mai favo
rizați, deși frigul a influențat și re
zultatele lor. Cei mai dezavantajați 
au fost însă taleriștii care timp de opt 
ore, stînjeniți de vînt și de ger, n-au 
putut obține cifre la valoarea lor reală.

Dar, în general, cu toată vremea ne
favorabilă, luate în totalitatea lor, re
zultatele acestui concurs sînt satisfăcă
toare iar unele dintre ele chiar foarte 
bune. Din acestea, scoatem în evidentă 
performanța lui N. Rotarii (C.C.A.), 
care la armă liberă calibru mare a to
talizat, la poziția culcat, 393 puncte, 
rezultat la numai un punct de actua
lul record mondial. De asemenea subli
niem performanțele realizate de Ștefan 
Petrescu la pistol viteză, Gh. Stoian la 
armă calibru redus, Ana Goreti la 3x30 
senioare și M. Antal la 3x40 seniori. 
Concursul a fost bine venit și conside
răm că și-a atins scopul.

Iată rezultatele de sîmbătă și dumi
nică : armă liberă calibru mare 3x40 
focuri poziția culcat: 1. N. Rotaru
(C.C.A.) 393 p.; 2. C. Antonescu
(Spartac) 386 p.; 3. V. Enea (C.C.A.) 
386 p.; 
375 p.; 
poziția 
353 p.;

ă“
pe trei poziții : 1. V. Enea 1.108 p. 2 
O. Antonescu 1.105 p.; 3. I. Văcaru 
1.091 p. ; armă liberă calibru redus 61* 
focuri culcat, seniori : 1. Al. Antal
(Știința) 585 p. (12 m) ; 2. E. Popovici 
(MetaIu 1) 585 p. (9 m); 3. C. Antones
cu 584 p.; senioare : 1. Sanda Caseti 
(Metalul) 587 p. (1x8) 2. Marieta Li
ber (Metalul) 587 p.; Pistol liber : 1 
Ilie Nițu (Cetatea Bucur) 535 p.; 2- 
Viorel Manciu (C.C.A.) 524 p.; Talere 
aruncate din șanț: 1. G. Enache
(C.C.A.) 180 L; 2. I. Dumitrescu (Re
colta) 177 t.

V. GORUN

S-A TRAS CORTINA • • •

Cîteva aspecte din optimile de finală ale Cupei R.P.R. la fotbal

Sezonul fotbalistic s-a încheiat. Și parcă pentru a marca acest moment -» 
.®cl. ce ,ubeJc fotbalul - iarna și-a luat toate... prerogativele in 

acoperite de orașe or’ ultime le meciuri s-au desfășurat pe terenuri
Ultima duminică de fotbal a fost 

neprevăzute care fac farmecul jocului de 
cial.

Cîteva aspecte surprinse la jocurile 
urmează.

Rezultatul de la Ploești — nu atît 
eliminarea din „Cupă" a echipei Stea
gul roșu, cît scorul cu care s-a în
cheiat partida — a stîrnit vii comen
tarii.
cestui . . . , _
faptul că în condiții, neobișnuite de 
joc — pe teren greu, alunecos sau pe

Alexaridrescu a ajuns la timp la o minge trimisă la „întilnire" de Constan
tin și a șutai la poartă. Fază din meciul C.C.A.—Metalul Titanii (8—0)

Foto: C Boris

un vînt puternic — chiar dacă 
retic dezavantajele apar egale pentru 
ambele echipe, totuși, în practică, a- 
ceste elemente neprevăzute „strică* 
uneori mai mult jocul unei echipe 
decît al celeilalte.

Aceasta este, după părerea noastră, 
una din explicațiile înfrîngerii suferite 
duminică de Steagul roșu. Cea de a 
doua ar fi, oricum, jocul avîntat și 
bine orientat al celor de la Progre
sul. Dar mai există o explicație : e 
vorba de înfumurarea fotbaliștilor de la 
Steagul roșu. In momentul cînd echi
pele și-au făcut apariția pe teren, 
iar din formația Progresuhf lip
seau Soare și Caricaș, știți, de 
pildă, ce i-a spus Davij Jui 
Nedelcu: „Sper că nu aveți nici un 
fel de pretenție cu o astfel de echipă!" 
Iată, o atitudine care dovedește, pe de 
o parte, lipsă de spirit sportiv, de 
respect față de adversar, iar ”e rie 
altă parte, o înfumurare primei iio.i.-.ă, 
care, în ultima analiză, a fost pri ici- 
pala cauză a neașteptatei înfrîngeri pe 
care a suferit-o Steagul roșu.

Cît despre jucătorii la care se re
ferea, în primul rînd, David, atunci 
cînd desconsidera formația Progreșu- 
lui, aceștia au fost cei mai buni de pe 
teren. E vorba de stoperul Ioniță și, 
mai ales, de aripa dreaptă, Baboe, un 
jucător tînăr, de real talent, care pre-

(Continuare în pag. a 5-a)

„<wionson“ de la Roșiori
Redau în cîteva cuvinte 

o convorbire telefonică a- 
vută cu 
Roșiorii
- Alo, 

vă rog, 
sociației
- O clipă.
Dar pentru că președin

tele lipsea, operatoarea 
mi-a recomandat să vor
besc cu Ion Nedelcuță, un 
talentat fotbalist din echi
pa C.F.R. Roșiori.

— Alo, Roșiorii ? 
rășul Nedelcuță ?

— Da, cu cine vrei 
ripești ?

Surprins de acest 
a vorbi, întreb î

— Alo! Cine-i la telefon?
— Hai, trombonește, 

maestre, la telefon Gion- 
son de la Rio del..

— Alo, tovarășe.
vreau...

— Hai, nu umbla cu pa
pagalul, că nu se prinde, 
ciripește.

— Alo, dați-mi, vă rog, pe 
tovarășul Niculescu, șeful 
reviziei de vagoane (îl so
licitam pentru că și tova
rășul Niculescu face parte 
din consiliul asociației 
sportive C.F.R. Roșiori).

... Și din nou o ava
lanșă de... nici nu știu cum

cum îi place lui să i se 
spună, „Gionson* de la 
Rio del...

— E un băiat bun. Du
minică în meciul cu „Ol
tul * Turnu Măgurele a 
marcat două goluri și 
chiar în producție face 
treabă bună, dar...

...Acest „dar* e foarte 
important. El ne arată că 
în ceea ce privește educa
ția, tînărul Ion Nedelcuță 
â rămas mult în urmă.

Din convorbirea cu tova
rășul Niculescu am aflat 
apoi mai multe despre 

Gionson*. Mi l-a reco-

fruntași au repurtat multe 
victorii, dar nu i-am auzit 
vorbind astfel. O asemenea 
„limbă* e specifică numai 
celor care bat străzile fără 
treabă. In calitatea dvs. de 
membru în conducerea a- 
sociației sportive C.F.R. 
Roșiorii de Vede, în cali
tate de conducător al uni
tății unde muncește Ion 
Nedelcuță, trebuie să-1 a- 
jutați. Să-l ajutați să se 
descotorosească de un ast
fel de limbaj străin unui 
tînăr muncitor.

Ion Nedelcuță trebuie e-

ducat în spiritul vremuri
lor noi, în spiritul moralei 
comuniste. îmi închipui că 
vocabularul pe care-I folo
sește chiar și la telefon, 
supără și pe ceilalți tova
răși cu care el muncește.

Asociația sportivă, an
trenorul, maistrul sau con
ducătorul unității trebuie 
să pună mult suflet In 
munca de educație a tine
rilor sportivi. O mare con
tribuție în această direcție 
o pot aduce și organiza
țiile U.T.M., care nu tre
buie să tolereze asemenea 
comportări ale unor tineri 
- puțini la număr - care 
mai trăiesc și astăzi cu ca
pul în nori, din cauza fap
tului că nu-i ajutăm la 
timp. Nu este bine 
să-1 mai lăsăm pe tînărul 
nostru Ion Nedelcuță să se 
mai considere drept... 
„Gionson de la Rio del* 
cum obișnuiește, nu știu 
de ce, să se recomande și să 
nu-și spună pe numele lui: 
Ion Nedelcuță, lăcătuș de 
revizie In stația Roșiorii de 
Vede.



Din activitatea Școlii sportive de elevi din Sinaia

In vizită la mineri
de la Podul Ursulu
Trenurile care urcă spre Stanicul

Pregătirile care s-au făcut „pe uscat" vor asigura 
schiorilor in timpul ierniisuccesul

Efortul turiștilor urcați zilele tre
cute la Piscul Cîinelui pentru a ad
mira panorama Bucegilor și pitoreas
ca așezare a orașului Sinaia « fost 
răsplătit din plin. In zare, piscurile 
munților erau înveșmîntate în mantia 
imaculată a zăpezii proaspete, iar spre 
■vale apărea o gamă întreagă de cu
lori.

Alături de splendoarea decorului, 
turiștilor le-a fost atrasă privirea de 
^.ceva" neobișnuit. Pe o pantă din 
apropierea orașului, un grup de mo- 
gîldețc, pe pieptul cărora se distingeau 
numere de concurs, forfoteau printr-o 
pădure de fanioane colorate roș-al- 
bastru, sprijinindu-se în bastoane ce 
«clipeau în razele soarelui. Ba mai 
mult, se auzeau chiar încurajările 
specifice unui concurs

— Se schiază ?... a 
nedumerit.

— Imposibili Acolo 
• Și totuși, cei care 
porțile unui slalom dădeau impresia 
«ic alunecare, executau viraje peste 
viraje, se strecurau cu îndcmînare 
printre porți exact ca înfr-un concurs 
de schi. Ceea ce, de fapt, și era, Cu 
deosebirea că disputa avea loc.... pe 
uscat

Concurenții erau elevii școlii spor
tive din Sinaia, care, sub supraveghe
rea prof. Ion Matei, efectuau o lecție 
de antrenament în condiții specifice.

Pregătirile micuților schiori au în
ceput, de fapt, din luna septembrie, 
de cînd au efectuat cîte două antre
namente pe săptămînă și au partici
pat în fiecare duminică la cîte un 
concurs pe uscat. Obiectivul

perioade a fost îmbunătățirea pregă
tirii fizice generale, folosindu-se ca 
mijloace activitatea în aer liber și 
în sală. Normele de control date în 
diferite etape au arătat asupra căror 
elemente trebuie să se insiste

de spectacole, vizite 
etc. Școala sportivă

--Prahovei opresc ■— vreme de un mi- 
"nut — într-o haltă mică așezată nti- 
i--mai la cîțiva metri de albia rîului — la 
"Vărbilău. De aici, poteci întortochiaie 
..te poartă pînă la marginea unei așezări 
"care nu numără mai mult de 50 de 
"case: Podul Ursului...

îa întreprinderi" Cu puțină vreme în urmă, locuitorii 
păstrează — în

nut — intr-o haltă mică așezată nu-

de schi, 
întrebat

e doar 
treceau

cineva

iarbă... 
printre

acestei

Vești
BABADAG î întreceri in cadrul 

chiadei pionierilor și școlarilor

Aproape 300 de elevi aparținînd șco
lilor din raionul Istria au luat parte 
recent la întrecerile din cadrul etapei 
a Il-a a Sparta chiadei pionierilor și 
școlarilor. întrecerile, desfășurate con
comitent în centrele Baia șl Cogealac 
au scos la iveală buna pregătire a ele
vilor de la școlile din Cogealac și Si
nce, care au realizat și cel mai bun 
punctaj. (C. Dolniceanu, coresp.).

aduc 
plan 
Iată-i de pildă pe minerii 
Constantin Chiciureanu. Cei d 
deși foarte tineri, lucrează d 
ani ca mineri. Numele lor a 
deseori pe lista fruntașilor în 
Aproape zilnic, ii poți întîlni 
libere jucînd fotbal (minerii : 
menajat un teren) ; tot ei fiind 
rii unei echipe de fotbal, care 
trece cînd și cînd cu fotbal 
localitate. Au loc meciuri viu d 
la care asistă mulți săteni de | 
prejurimi.

L-am cunoscut și pe artificii 
praveghetor Lucian Ranetescu. 
de curînd din concediu] de stud 
student în amil IV la 
Mine din Petroșani, 
pentru învățătură îi 
el reușește totuși să

— Parcă e puțin 
mîini ciocanul de abataj? — i 
arătîndu-ni-1. Cinfărește peste 
Ca să lucrezi cu el trebuie să 
trenament, nu glumă.

Am cunoscut și alți mineri, 
Iorga, Dumitru Temelie, Ghearp 
ba, Nicolae Danciu, Vasile P 
mulți alții. Practică cu mult d 
voleiul, fie fotbalul, fie șahul, 
trec chiar și în probe atletice. T 
muncitori de nădejde, pentru cai 
tul reprezintă un ajutor în ol 
de realizări cît mai frumoase 
cesul de producție, un bun și 
părții prieten.

aportul la depășirea sarci 
se găsesc și numeroși 

............. ' Ni

acestui sat au fost mirați văzînd cum 
același timp — o strînsă legătură cu--apar de-a dreptul peste haturi, pe 

oi unde-și puteau croi drum, tractoare
contribuind la îmbunătățirea situației--trăgind după ele remorci încărcate cu 

"mașini și utilaje. Au venit apoi oame- 
"niî — muncitori, tehnicieni, ingineri. 
"Bateau la porțile gospodarilor din Po-
- - dtil Ursului și cereau găzduire. Să-
- "tenii i-au primit cu drag.
" — Aici, în liniștea și singurătatea 
"care ne înconjoară, mai avem și noi 
■►cu cine schimba o vorbtiliță — obiș- 
--nuiau ei să spună.

In scurtă vreme, deasupra văilor au 
"prins a dudui motoarele motocompre- 
"soarelor. ■ Bravii mineri începuseră să 
■♦■scormonească pămîntul în căutarea bo- 
>gățiilor patriei. Intr-un cuvînt, satul 
Îa fost trezit la viață...

...I-am văzut de curînd pe harnicii 
mineri de la Podul Ursului Ia lucru, 

Ț în abataje. Metri după metri ei sfrede- 
fliscră galerii adinei. Dorința de a 
f da la iveală noi bogății îi însuflețește 
Inecontenit în munca lor. Mărturie — 
X depășirile lunare ale planului de pro- 
fducție: în îrl'e cu 2,6 la sută, în au- 
Țgust cu 4,8 la sută, în septembrie cu 
£6,2 la sută...
■f- Printre zecile de muncitori care-și

organizația de pionieri și cu părinții.

școlare a elevilor.

1 ■• 710
1 i

Inștit 
Deși preo 
cere mu 

facă și sp 
lucru si

n-

In fotografia noastră, elevul Ion Porojan in plină cursă de schi... pel. 
uscat. De cîteva zile însă și el ca și ceilalți micuți schiori, și-a pus schia- £ 

rz/e folosind bucuros zăpada căzută. f
Aflată la al doilea an de funcție- £ 

nare, școala însumează 80 de elevi șif 
eleve, dintre care unii an rcaiizatX 
performanțe frumoase: un titlu de £ 
campion al țării la juniori pînă laX 
17 ani, un titlu de campion repu-T 
blican școlar și numeroase locuri frun-Ț 
tașe la concursurile cu caracter republi-£ 
can organizate pentru juniori. GarnituraT 
celor mai mici schiori, dintre care" 
vom remarca pe elevii Tiberiu Po-" 
pescu, Gheorghe .............
Nicolae Bălănică, Adrian Puiu, Va 
sile Duică, Adrian C 
elevele Gabriela Botezatu, Maria Do- 
hotaru, Veronica Tănase, fruntașe la-- 
învățătură, oferă prin activitatea lor 
garanția unui progres continuu.

Intr-adevăr, elevii școlii sportive din--arbitrilor și amenințîndu-i: 
Sinaia se străduiesc necontenit să în-.Izz/z/ztz7n noz". Co/nporfarea ne spor - 
vețe cit mai mult din tainele schiului,

timpul antrenamentelor. Paralel cu 
activitatea practică s-a desfășurat și 
o activitate teoretică, asigurîndu-se e- 
leviior un bagaj de cunoștințe sufi
cient pentru ca la absolvirea celor 
patru ani de studii, elevii să devină 
buni instructori.
fost

Latura educativă a
asigurată prin excursii, vizionări

AUREL CRIȘAN — cc

I N G A D U I N T A“
din școli

Sparta-

IAȘI : „Cupa școlilor* la atletism

Din inițiativa Secțiunii de învățămînt 
și cultură a orașului și a cercului pe
dagogic al profesorilor de educație fi- 
xlcă a fost organizată o competiție atle
tică rezervată elevilor din școlile de 
toate gradele. Scopul competiției este, 
pe de o parte, acela de a răspîndi atle
tismul în rîndul elevilor, iar pe de altă 
parte de a depista elementele talentate 
și a le îndruma către școala sportivă de 
elevi. Competiția se desfășoară în 4 
etape (primele două au și avut loc, an- 
grenînd aproape 1G00 de elevi !) și este 
dotată cu „Cupa școlilor".

In întrecerile care au avut loc pînă 
acum s-au remarcat E. Baltă, C. 
geanu, C. Baiaban, I. Cujbă, O. Juga, 
Paula Dragomir, Silvia Agavriloaie, Au
rica Cernohac, Eugenia Tihovici etc.

(Gh. Vasiliu, coresp.)

BUZĂU : O școală sportivă de elevi* 
model

In orașul nostru a luat ființă, cu pu
țin timp în urmă, o școală sportivă de 
elevi, cu o singură secție (voiei) care 
— sub conducerea prof, de educație fi
zică Mircea Dumitrescu — desfășoară o 
bogată activitate. Participind cu două 
echipe în „Cupa 7 Noiembrie", școala 
a ocupat locuri fruntașe, manifestînd o 
bună pregătire tehnică cît și o frumoa
să ținută sportivă. Din rîndul celor 20 
de eleve care compun secția se eviden
țiază prin disciplină și conștiinciozitate, 
Marilena Ștefănescu, Lucia Zăboiu, Ana 
Samoilă și Adriana Filîp, (Ilie Stănescu, 
coresp.).
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CARACAL. : întreceri în cadrul con
cursului „Cel mai bun sportiv din 10“

Elevii școlii medii nr. 1 dia localitate 
acorda o grija deosebita trecerii nor
melor pentru cucerirea insignei „Cel 
mai bun sportiv din 10". Printre elevii 
care au obținut, recent, toate cele 4 
taloane ale concursului sint și Petre 
"Popa, Gabriel Varga, Al. Bonescu, N. 
Ghlță șl C. Andreopolus. (Gb. Doneiu 
«1 T. Dana, coresp.).

• Direcția Educației Tineretului Șco
lar organizează în ziua de 20 decem
brie, o consfătuire la care au fost in
vitați inspectorii metodiști regionali de 
educație fizică, precum și directorii 
școlilor sportive de elevi din întreaga 
țară. In cadrul consfătuirii vor fi dez
bătute următoarele probleme.

— Forma de organizare și conținutul 
muncii educative în cadrul S.S.E.

— Cum contribuie S.S.E. la pregăti
rea tehnică și sportivă a elevilor.

— Din munca de control și îndru
mare a unui inspector metodist regio
nal (raportor, prof. I. Smîdu — reg. 
Ploești).

• Peste 700 de elevi din Capitală, 
membri ai diferitelor secții ale S.S.E., 
își vor petrece vacanța de iarnă în pi-

Cu puțin timp in urmă s-a disputat 
. Mi*..: l.^a Constanța intilnirea de baschet din-lescu, Gheorghe Mărgărit, Mrtia! Ene,-^ ec/;^/e cafegorie B din

«î localitate și C.S.M. Galați. In ultimele 
intn Mari.-; D^."^ . jucătorul gălățean Alex.

Stoica comite un fault in urma căruia 
'/a fost eliminat pentru cinci greșeli per- 
--sonate. Alex. Stoica a părăsit terenul, 
'/protestind vehement împotriva deciziei 

„Lasă că ne

j --tivă a jucătorului Alex. Stoica a fost 
’ \ încurajată de antrenorul echipei C.SM.

la luarea unor măsuri disc 
corespunzătoare ? La toate 
întrebări consiliul clubului trei 
răspundă prin fapte. Elementele 
ciplinafe trebuie îndreptate 
unde este cazul 
Consiliul C.S.M. 
folosească toate 
aduce echipa de 
bună. După cutii 
inadmisibilă de pînă acum nu 
decit rezultate proaste. Atit

iai 
dir. 
dai

P< 
ca

îndepărtate 
Galați, are 
mijloacele 

baschet pe 
s-a văzut, îng

să dovedească șt pe zapada care acllm'/Galați, Bara Ovanesian, care a protes- 
rod:il--/fl/ și el la hotărirea arbitrilor, adu- 

'/cindu-le injurii și acuzindu-i că „le-a 
laB=-'’.mîncat meciul".

- ■ Adăugind acestor fapte „amănuntul" 
--că terenul C.S.M. Galați a fost sus- 
/pendat tot turul campionatului catego- 
Triei B, că jucătorul C. Stanciu a fost

a început : 
muncii lor

L I T A T I
toreștile cabane ale Bucegilor. Orga- suspendat de asemenea iot turul, iar

ca antrenor și suspendat ca jucător»sportiv" la care își vor aduce apoi tul
o bună parte dintre elevii participant."aoe/n în față oglinda fidelă a modului 

• In prima săptămînă a anului viitor,, cum esțe privită munca educativă de 
va avea loc pe pîrtiile din jurul Corn--- 
plexului sportiv de la Bor șa (reg. Baia'/, către conducerea secției de baschet Șt 
Mare) revanșa întîlnirii de schi din!re--^e către consiliul C.S.M. Galați. Nici 
reprezentativele școlare ale R.P. Ro-'/ nu expiraseră sancțiunile just dictate de 

--federație pentru gravele acte de indis- 
- ■ ciplină comise în primăvară si jucătorii 
' ~.au și început să comită altele. Consiliul 
'/clubului tiu simte că în secția de bas-

mine și R. P. Ungare.
• In ziua de 19 decembrie, peste"

100 de profesori de cultură generalii x 
și educație fizică, diriginți la diferite--1 
școli din întreaga țară, vor lua parte"-

0 consfătuire organizată --'chist lucrurile nu merg așa cum tre
az M.I.G. la care se vor discuta pro-", . „ 
bleme legate de rolul educativ al ca Ț ,ute ' 
drelor didactice. ■

Nu consideră că e ca
zul să treacă la o analiză temeinică și

- FRUNTAȘI IN ACTIVITATEA 
SPORTIVA PE RAION

De curînd s-a desfășurat cea de a 
V-a plenară a consiliului raional 
•U.C.F.S. Bîrlad. In cadrul ședinței 
/plenare, s-a înmînat asociației sporti
ve „Victoria" Bogdănești steagul de 
-asociație fruntașă pe raion. Această 
-distincție s-a acordat sportivilor din 
«comuna Bogdănești pentru merite deo
sebite în activitatea organizatorică și 
•competițională. Astfel, cei 321 mem- 
țbri U.C.F.S. din cadrul asociației 
.„Victoria" au cotizațiile achitate la zi. 
Jn cadrul competițiilor sportive de 
■mase, ca spartachiadele de vară și de 
tiarnă, crosurile de 1 Mai și 7 Noiem- 
ibrie. Cupa Moldovei etc., au partici- 
spat toți membrii U.C.F.S. din_asocia
ția „Victoria" Bogdănești, precum și 
alți țărani din comună. întrecerile pe 
asociație s-au bucurat, de asemenfa, 
ide multă atenție din partea sportivi- 
’lor. Aproape 30 de tineri se mîndresc 
■cu insigna de „campion al asociației 
reportive" și „cel mai bun sportiv din 
10". Pe plan raional și regional, spor- 

-tivii din comuna Bogdănești au obți
nut rezultate frumoase, care i-au si- 

. filat la focuri de frunte. Echipele de 
Ihandbal și volei (fete), echipa de 
'otiii, sînt campioane regionale, Rezul- 
•Wj; promițătoare s-au obținut, de ase-

Știri din asociațiile sportive
menea și în probele de atletism. Ast
fel, junioara .Maria Paduraru este 
campioană regională la proba de 400 
m, luptătorii Vasile Bădăran și Vasile 
Moise, șahista Cecilia Costică, schio
rul Mihai Hapur și alții au cucerit ti
tluri de campioni raionali.

Iată numai cîteva din succesele ob
ținute de sportivii din asociația „Vic
toria" Bogdănești, pentru care au pri
mit steagul de fruntași pe raion.

S. Eliade, corespondent

ENTUZIAȘTII SPORTIVI
DIN ASOCIAȚIA „PRUTUL"

co-Asociația sportivă „Prutul" din 
muna Rădăuți, raionul Darabani, des
fășoară o rodnică activitate. Cei 260 
membri U.C.F.S. și-au achitat cotiza
țiile în proporție de 80 la sulă. Din cei 
17(H) lei realizați anul acesta, tinerii 
din asociația „Prutul" și-au procurat 
echipamente și materiale sportive, cu 
care au participat la numeroase com
petiții. In vara acestui an, tinerii din 
comuna Rădăuți au fost prezenți cu 
echipele lor de volei (masculin ți fe-

minin), fotbal (3 echipe) și oină, la 
toate competițiile de mase organizate 
în raion. De asemenea, peste 500 par
ticipant s-au întrecut cu entuziasm la 
crosurile de 1 Mai și 7 Noiembrie. 
Sportivii din cadrul asociației „Pru
tul" desfășoară și o intensă activitate 
pe linia activității G.M.A. Anul aces
ta, 112 tineri din această asociație au 
devenit purtători ai -insignei G.M.A.

Succesele obținute de sportivii din 
asociația „Prutul" se dato.-esc în bună 
măsură mijloacelor de agitație vizua
lă, care contribuie la mobilizarea tine
retului în activitatea sportivă. Cele 
două vitrine în care sînt expuse foto
grafii reprezentînd aspecte din activi
tatea sportivilor patriei noaslre, con
ferințele pe teme sportive care se țin 
cu regularitate, precum și folosirea al
tor mijloace de popularizare a spor
tul-a, au făcut ca tinerii din comuna 
Rădăuți să îndrăgească activitatea 
sportivă și să participe, împreună cu 
președintele asociației, Virgil Morarii, 
la toate manifestațiile sportive din ra
ionul Darabani.

RODNICĂ ACTIVITATE LA S.M.T.
COGEALAC

prin

întîlniui noi, t<— Ne mai 
arbitru !...

Desen de D. M
Asociația sportivă „Ciocanul" de la 

Stațiunea de mașini și tractoare din 
comuna Cogealac numără 227 mem
bri. Sportivii din această asociație seL performantelor (lipsindu-i doi 
mîndresc cil faptul că toți membrii / jucătorii de bază echipa C.S.M. 
U.C.F.S. de aci sînt cu cotizațiile laya obținut rezultate slabe în tur. 
zi. Din cei 2500 lei proveniți din în-f pionatului categoriei B), cit 
casarea cotizațiilor, consiliul asocia-ț comportarea nesportivă a basche 
ției a cumpărat materiale și echipa-fior. Măsurile se impun a fi h 
ment sportiv, ca mese de tenis, gar-1 mai grabnic- 
nituri de popice, jocuri de șah, mingi * 
de fotbal, plase de volei etc. Avînd a- 
semenea condiții de practicare a spor
tului, tinerii mecanizatori din stațiune 
participă în număr tot mai mare la 
diferitele competiții sportive în cadrul 
asociației. Astfel, de curînd. ei s-au 
întrecut în cadrul „Cupei S.M.T." la 
popice, volei și tenis de masă. La clu
bul stațiunii, se poate vedei. ” 
seară o mare afluență de muncitori, 
care în timpul liber joacă șah sau te
nis de m3să. Cei mai activi sportivi 
sînt muncitorii Constantin j ‘ " 
șeful brigăzii a IlI-a, Gl’eorglie Mun- 
teanu, primul tractorist din 
stațiune, mecanicul Dumitru Brescan, 
șeful dc brigadă Gheorghe Zăgoicea 
efc.

...în împrejurimile orașului D 
află minunate locuri pitorești, 
se pot organiza concursuri de 

tenis de masă. La clu-\tare turistică, excursii și alte 
poate vedea în fiecare /recreative. Dar, pină în prez, 
................ . . x s_a inițjat mei o acțiune ti 

(I. SIMION — coresp.).
...de cîteva luni clubul spo 

Gîrjoabă,^ turaf al asociației Progresul di 
JP'dia nu mai are nici un fel 

i accastăC Evitate, deoarece i s-a dat 
întrebuințare. Iarna a sosit 
peste 300 membri U.C.F.S. din 
asociație sportivă nu au posih 
să joace șah sau tenis de mas 

M. Crucș^uu^ > CONSTANTIN — corespJ,



S-a schimbat clima munților noștri? Curățenie și ordine

viu cu tov. N. TOPOR, director adjunct științific al Institutului Meteorologic

teresantă și plină de farmec 
activitatea meteorologilor I Son- 
, analizînd și comparînd, ei 
ag“ previziuni folositoare a- 
ilturii, aeronauticii, sportului și 

domenii de activitate. Pentru a 
ie amănunte cu privire la vre- 
probabilă din actualul sezon al 

tarilor de iarnă, am făcut o 
la Institutul Meteorologic 

tală.
rectorul adjunct științific 
tuiului Meteorologic, tov. 
ir, a răspuns cu amabilitate I 
bările noastre.

— Ultimele ierni au făcut multe 
ecazurî sportivilor noștri. Credeți 
și anul acesta vor trebui să cau- 
cu luminarea... zăpada ?
Vedeți, spre deosebire de agri- 
, care se mulțumesc cu un strat 
padă de două „șchioape" pe în- 
•esul, sportivii sînt mai... preien- 
Ei doresc să aibă în munți, pe 
un strat de zăpadă de patru 

ape", astfel că... previziunile sînt 
reu de făcut. Este adevărat că 
timele ierni zăpada a pricinuit 
iri sportivilor. Au fost ierni cînd 
de zăpadă de 8-10 m au acoperit 
e Carpaților, iar altele în care 
i a lipsit aproape complet. Ne a- 
1 că din această cauză concursu- 
: schi se mutau de pe un masiv 
ml : de pe Furnica pe Cioplea, 
ilea lui Carp pe Postăvarul, din 
i Stalin pe Puzdra sau Fintîna

Nu numai Carpații au fost vi- 
, ci și Alpii. In unele cazuri a 
liar nevoie ca măiestria oameni- 

știință să intervină pentru a-i 
lin impas pe sportivi.

— Din cele pe care ni le relatați 
poate trage concluzia că s-a pro- 
î o schimbare în clima munți- 
?
slu ! Dacă în unele ierni au căzut 
Ți mai mici de zăpadă nu tre
să tragem concluzia că munții 

nu oferă condiții de intensă 
ate numeroșilor iubitori ai spor- 

de iarnă, ci, dimpotrivă, că vor 
arni bogate în ninsori care vor 
nsa pe cele calde și

mase de sportivi care 
hiul și patinajul vor 
e astfel sporturile 
za studiilor făcute rezultă că în 
l 3 la sută din ierni sînt cu ză- 
>arte mari în zona de munte, 17 
j cu zăpezi mari, 66 la sută cu 

obișnuite și numai 14 la sută 
:rni cu zăpezi mici. Nu există

• o iarnă în care să nu ningă 
<ru se acopere soiul cu zăpadă, 

și numai pentru cîteva zile.

— Astfel stînd lucrurile v-am 
a să ne vorbiți despre carac'e- 
icile munților noștri în ceea ce

Zăpuda s-a așternut din noii pe crestele munților. Stațiunile meteorologice 
(in fotografie cabana și stațiunea meteorologică Omul) transmit vești bune 

pentru sportivi: ninge I

privește periodicitatea căderii ză
pezii.

— In Carpați ninsorile încep la 24 
octombrie și se sfîrșesc la 2(1 aprilie, 

de 
alti- 
date 
Pre-

secetoase, 
au îndră- 
putea să 
preferate.

aceasta în general în zona 
munte mai înaltă de 501) m. La 
tndini diferite, ninsoarea cade la 
diferite : Sinaia — 2 noiembrie, 
deal — 16 octombrie, Vîrful Omul — 
1 septembrie etc. Mai întîi ninge 
în munții din nordul Moldovei, apoi în 
munții Apuseni și mai tîrziu în Car- 
pății sudici. Numărul ninsorilor in 
munți este pe iarnă de 36 la 1000 m 
altitudine, 46 la 1.500 m, 54 la 2.000 
m și 59 la 2.500 m altitudine. Munții 
nu stau acoperiți cu zăpadă în tot tim
pul iernii din cauza valurilor de căl
dură și a ploilor venite dinspre Marea 
Mediterană care petecesc zăpada. In 
general între 1 noiembrie și 31 martie 
munții sînt acoperiți cu zăpadă 90 zile 
din 151. Cantitatea de zăpadă care ca
de în Carpați în 5 luni de iarnă, no
iembrie—martie, este de 184 cm la 
1000 m altitudine, 254 cm la 1500 m, 
330 cm la 2000 in și 450 cm la 2500 m 
altitudine. Această zăpadă nu se men
ține în tot timpul iernii pentru că o 
bună parte se topește, iar o alta este 
viscolită și aruncată prin văi.

— V-am ruga să ne dați o indi
cație asupra celor tnai bune -perioa 
de în care se pot organiza între
ceri la sporturile de iarnă.

— Obișnuit, pătura de zăpada din 
munți este bună pentru practicarea 
sporturilor de iarnă numai după 27 de 
c'embrie. Un strat bun de zăpadă nouă 
se așterne la mijlocul lunii februarie și 
în primele 18 zile din luna martie, cînd 
în zona de munte înalt temperaturile 
sînt mai coborîte decît în luna februa
rie. Concluzia ce se desprinde este a-

Foto: V. Orza
ceea că epoca optimă pentru practica
rea sporturilor de iarnă în zona de 
munte este între 27 decembrie și 20 
martie. Aș dori să le spun numeroșilor 
tineri și vîrstnici care iubesc schiul și 
patinajul că nu trebuie să fie necăjiți 
nici în iernile sărace în zăpadă în lu
nile decembrie și ianuarie. Răbdarea le 
va fi recompensată cu... zăpadă bună 
în luna martie.

H. NAUM

'■ălătoream într-o seară, nu de mult, cu trenul accelerat 
spre Cluj. In compartiment mai era un tovarăș de 

t. în vlrstă. Să fi avut vreo 55 de ani. Stătea rezemat 
opul de speteaza canapelei, cu ochii închiși. L-am privit 
tent. Trecuse vreo oră de drum și părea că vecinul 
lontiniia să doarmă.
'ără să vreau ani început ușor, abia perceptibil, să 
'ttez un clntec popular cunoscut. Deodată, omul din 
mea a deschis ochii șl s-a uitat la mine. Mi-am dat 

ia că am greșit șl-am încercat să-mi cer scuze.
- Nu, nu-i nimic I — mi-a răspuns tovarășul de drum 
tinuă... Și mie îmi place cîntecul. Din vorbă în vorbă, 
iceput să-mi povestească simplu și fără înfloriri : 
...Am crescut de mic copil în mijlocul muncitorilor de 
Atelierele Nicolina-Iași și am cunoscut bine situația 

a muncitorilor. De aceea, din copilărie mi-am con
st toate forțele celor necăjiți. Am fost închis și bătut 
ari în beciurile siguranței. Cîntul însă mi-a fost un 
en credincios, nedespărțit. La bine și la rău cîntul, 
ă, mi-a dat puteri...
)ar, — mi se adresă în continuare — n-o să te superi 
-ți povestesc o întîmplare petrecută acum vreun an și 
bine cu niște băiețandri. Să tot fi fost aceștia între 18 și 
ni. Tineri. In floarea vîrstei. începea noul an școlar. Mer

si ei la școli, facultăți. Era prin toamna anului 
și ne găseam în gara Curtea de Argeș. Pînă la trenul 

’itești mai erau aproape șase ore. Nu aveam cum să 
aetrecem altfel timpul : le-am propus să cîntăm ceva, 
dat din colț în colț. Am fost nevoit atunci să le 
eu..."
renul alerga mereu în bezna nopții. Bandajele roților 
neau ritmic la capetele cupoanelor de șină. Dm cînd 
ind fluieratul locomotivei — poate la semnate, poate 
asajele de trecere — întrerupea discuția noastră, atnin- 
t-ne că ne aflăm în tren. La uri moment dat. încetișor.

Raid prin magaziile asociațiilor 
sportive din Craiova

Grija față de materialul și echipa
mentul sportiv trebuie să fie o preo
cupare de seamă a gestionarilor de 
materiale, a antrenorilor și instruc
torilor sportivi precum și a sportivi
lor care le folosesc. Iată un motiv 
important care ne-a determinat zilele 
trecute să efectuăm un'raid prin cîteva 
cluburi și asociații sportive din lbcali-

★
La clubul sportiv Craiova am gă

sit la magazia de materiale sportive 
pe gestionarul Mihai Miron în plină 
activitate, numărînd și luînd în pri
mire echipamentul fotbaliștilor care a- 
bia terminaseră antrenamentul. Din 
curiozitate am controlat evidența ges
tiunii materialelor și am găsit totul 
în deplină ordine. Față de anul trecut 
numărul materialelor aflate la spor
tivi a fost redus simțitor, iar simțul 
gospodăresc și de întreținere a crescut 
considerabil. Camera este mare și în
căpătoare, cu aerisire suficientă și 
este prevăzută cu rafturi și dulăpioare 
individuale. Din colectivul de muncă 
al gestionarului Mihai Miron mai 
fac parte cizmarul clubului, Ioan Du
mitrescu și spălătoreasă Vasilica Ba
dea. Acest colectiv de muncă condus 
de comunistul Mihai Miron a fost 
deseori evidențiat ca răsplată a mun
cii depuse.

★
Și la asociația sportivă Dinamo 

echipamentul sportivilor se află depus 
în rafturi mari și încăpătoare, într-o 
curățenie exemplară. Gestionarul aso-

PRIMA SCRISOARE...
Este intitulată: „Dragă redacție", și 

după scris ghicești numaidecît că au
torul este un corespondent ocazionat 
un tînăr care se adresează pentru 
prima oară unei redacții, încercînd 
emoția de a așterne întîia dată 
liîrtie fapte, cifre, relatări țâre să 
vadă lumina tiparului, 
trecuseră prin mîini 
scrisori așa că nu 
solicitat în primul 
altceva. Ca deobicei 
să văd semnătura, 
cu omul care ni s-a 
priză... Scrisoarea era astfel semnată: 
Guran Lorjnca, instructoare voluntară 
în atragerea elementului feminin pen
tru practicarea sportului.

Deci rîndurile ne erau trimise de 
o entuziastă iubitoare a sportului 
care, așa cum declară chiar de la 
început, dorește să ne comunice reali
zări sportive („...poate că nimeni nu 
a făcut-o pînă acum" spune tovarășa 
Lorinca Quran) din ' raionul Moldova 
Nouă.

Aflăm astfel că, în cadrul acestui 
raion, mișcarea sportivă se dezvoltă 
cit pași repezi. In ultimul an au fost 
organizate numeroase competiții de 
mase care au constituit un puternic 
stimulent în rîndurile tineretului din 
raion. Ni se comunică și rezultate.
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este cunoscutul arbitru da 
Vasile Țapelea din localitate.

Îmi 
astfel 

acest lucru 
rînd atenția, 
am întors pagina 
să fac cunoștință 
adresat. Aci, sur-

Astfel, la competițiile organizate în 
luna noiembrie la tenis de masă pe 
primul loc s-a clasat loan Arnăutu, 
iar la șah Gheorghe Pavel.

Un capitol special în această scri
soare de debut este rezervat sportu
lui feminin din raionul Moldova Nouă. 

.Recent s-au încheiat întrecerile din 
cadrul Spartachiadei fetelor, compe
tiție care s-a desfășurat la mai multe 
discipline sportive: tenis de masă, șah 
volei și gimnastică. Victoriile au 
revenit la volei echipei asociației „Du
nărea" din comuna Belobreșca, la te
nis de masă pe . primul loc la simplu 
s-a clasat Maria Bugariu, iar la du
blu Maria Bugariu și luliana Iancu 
din asociația sportivă „Progresul" 
Moldova Nouă, la șah Maria Subent 
de la asociația „Știința" Moldova 
Nouă, iar Ia gimnastică echipa aso
ciației „Știința" din Moldova Nouă.

In încheierea scrisorii tovarășa Lo
rinca Guran ne scrie: „Dragi tova
răși, vă rog să mă scuzați că nu pot 
să vă dau de la început o bună co
respondență, în care să fie mențio
nate cele mai importante date despre 
activitatea sportivă din raion. însă 
voi căuta să devin o corespondentă 
bună și să vă informez periodic des
pre activitatea celor 2.800 de membri 
ai U.C.F.S. din cadrul raionului Mol
dova Nouă". Ceea ce noi așteptăm...

CÎNTECUL — TOVARAȘ DE DRUM... 

vecinul meu a început să cînte. Stăteam tăcut, furat de 
pasiunea cu care cînta, de timbrul plăcut al vocii.

Am auzit în afară de unele cîntece cunoscute șl unele 
ne auzite vreodată. Cîntece populare, revoluționare și pa
triotice. Romanțe și cîntece distractive mult iubite de mase. 
De la cunoscuta melodie „Pe lingă plopii fără soț" compusă 
pe versurile lui M. Eminesou pînă la un imn sattric după 
o poezie scrisă in 1906: „Le roi s'amuse":

„Luxul unei mari coroane 
II plătim cu milioanei 
Jubileul însă-i scuză...

Regele s-amuză.
Cer țăranii mămăligă
Și spre cer durerea-și strigă | 
N-au măcar tăciune-n spuză.-

Regele s-;;nuză.

A fredonai apoi „Cîntecul Dof tartei", „Marseilleza" 
„Imnul Partizanilor".

A cîntat — ca cuvinte — „Dunărea albastră", apoi o 
serie de cîntece din folclorul nostru, inspirate din 
optimismul oamenilor muncii, din frumusețile noi ale patriei 
noastre, din viața merea plină de realizări șl bucurii ale 
poporului muncitor. Minunate cîntece despre partid.

Multe din cîntece le știam. Le auzisem deseori, dar 
na le învățasem. Am roșit. îmi amintesc precis: am roștt. 
Și, in acele momente de frămintare sufletească, de strîm- 
toare față de vecinul meu mi-am adus aminte de faptul 
că învățarea cîntecelor populare, revoluționare și patriotice 
și a altor cîntece apreciate de oamenii muncii, cîntece 
distractive sau satirice, parcă nu stau încă în atentia 
sportivilor noștri.

Sînt multe asociații sportive unde învățarea de către 
sportivi a cîntecelor ca conținut educativ lasă încă de 
dorit. Și în tren gindul mi-a zburat, în clipele acelea, la o 
întîmplare petrecută în primăvara anului acesta:

însoțeam, într-o deplasare, o echipă de fotbal din Bucu
rești la Rm. Vilcea. Drumul cu mașina este lung, plicti-

ciației 
fotbal ______
Alerită să fie subliniat aportul pe care-1 
aduce și contabilul asociației Dinamo, 
tov. Gheorghe Popescu prezent în
orice acțiune de întreținere a echipa
mentului și materialului sportiv.

★
Deși echipamentul și materialele 

sportive ale școlii sportive de elevi 
au fost folosite anul acesta din plin, 
ele par aproape noi datorită grijii cu 
care au fost întreținute de tov. Lu
cian Dinescu, gestionarul școlii spor
tive. Atît în vestiarul rezervat fetelor 
cît și în ce! al băieților se află du
lapuri metalice în care sînt adăpos
tite materialele și echipamentul. Cele 
două garnituri—ne-a spus tov. L. Di
nescu—sînt folosite cu schimbul, o săp-' 
tămînă unul, Iar în săptămîna urmă.1 
toare celălalt, astfel îneît, întotdeauna, 
el poate fi spălat și călcat la timpi. 
In general, despre gospodărirea șl 
îngrijirea materialului și echipamen
tului sportiv al asociațiilor sportive 
din orașul nostru se pot spune lucruri 
destul de frumoase, deoarece peste tot 
există multă preocupare în această 
direcție.

R. SCHULTZ — coresp. regional

Din carnetul 
corespondentului 

„CUPA DE TOAMNA* LA ATLETISM, 
O COMPETIȚIE INTERESANTA

Așa poate fi caracterizată a treia 
ediție a „Spartachiadei fetelor" din ra
ionul Corabia, care a devenit o compe
tiție tradițională și în această p'arte a 
țării noastre. Recent, aproape 190 fete 
și-au disputat întîietatea îil cadrul 
etapei raionale. Iată învingătoarele: 
handbal: echipa Flacăra Corabia, tWM 
tei: echipa Flacăra Corabia, ciclismi 
Lucia Hisif (înainte Tia Mare), tir: 
Gheorghița Stanciu (înainte Tia Mare), 
atletism: 100 m: Ioana Cincă (Oltul 
Izbiceni), greutate: Ana Fonutescu 
(Avîntul Vișina Veche), înălțime: Tina 
VIad (Recolta Cilieni).

N. Zăvăleanu și N. Coatu

CONCURS ATLETIC LA PLOEȘT1

Cu puțin timp în urmă, pe stadio
nul Petrolul din Ploești s-a desfă
șurat un reușit concurs atletic pen
tru aruncători. Cele mai bune re-' 
«uitate au fost obținute de sportivii 
Stelian Dumitrescu — ciocan. Rea 
mus Georgescu — disc, Remus Geor
gescu — greutate și Vasile Cră
ciun — suliță. La fete, toate cele trei 
aruncări (greutate, suliță, disc) aii 
fost cîștigate de Elena Silvestru. Toți 
câștigătorii fac parte din clubul spor-, 
tiv „Petrolul" Ploești. I

Florian Albu 1
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sitor în unele momente. Cineva a propus: „Să cîntăm"I 
Și sportivii au început să cînte:

Sînt student la medicină...
Iu pai dia — iu pai da (?!?)

Apoi au urmai alte cîntece. care de care mai deșuchiate. 
cu conținut străin moralei noastre. Mi-amintesc că l-am între
bat pe antrenor de ce sportivii cîntă asemenea cîntece 2 Și 
mi-a răspuns:

— Sini optimiști, veseli... știți... veseli I Cintă și ei ce 
pot (21). Am simțit un gust amărui in gură șl mi-amintesc 
că șl atunci am roșit...

...Vecinul s-a oprit din cîntat, m-a scuturat ușor din me
ditația in care căzusem, spunindu-mi:

— Iată-ne la Cluj. Am ajuns I
— Cum 2 — am sărit surprins: am ajuns ta Cluj 2
— Da, mi-a răspuns tovarășul, timpul trece repede. 

Mai ales că noi am vorbit și am cîntat, mai tot timpul.
O zguduitură bruscă pe ace. Cîteva sclncete metalice 

ale saboților frinelor șl acceleratul opri în fața peronului 
stației. Ne-am încheiat hainele șl-am coborîl din tren. Am 
dat, la ieșirea din stație, unde era mai puțină lume, să-l 
întreb. Voiam să mă dumiresc: sinteți compozitor, poate 
profesor la vreo școală de muzică 2

— Nu, mi-a răspuns surizind. Sînt activist la comitetui 
regional de partid I

☆
din acceleratul 301 m-a tăcut să 
să amintesc sportivilor cele întîrn-

,____ ,... _ __ omul căruia i-am închinat rîndurile
mele na este grea. Totul este să-i urmezi pilda. Și spor
tivii care au deseori prilejul să călătorească și să ne re
prezinte țara peste hotare trebuie să ducă cu ei și cîntul 
nostru popular și patriotic, cel îndrăgit de masele populare, 
cîntec care poartă in el tradițiile frumoase de luptă și 
muncă ale poporului nostru. Ei este un bun tovarăș de 
drum.

G. VASILE

Chipul comunistului 
scriu aceste rlnduri șl 
plate. A te purta — ca



Arbitrajele trebuie să sprijine însușirea procedeelor moderne Finala campionatului

Fază din derbiul campionatului feminin: Georgeta luanouici (Rapid) In- 
■ cearcă să o depășească prin dribling pe Irina Rizescu (Știința).

Foto: Gh. Dumitru

Fără îndoială că etapa a lX-a a 
campionatului republican masculin ți 
a VIII-a a campionatului feminin au 
adus cele mai însemnate modificări în 
clasamentele acestei competiții. La 
băieți, de pildă, Dinamo Tg. Mureș a 
cedat șefia clasamentului echipei 
Știința' București, trecînd pe locul 4, 
Voința Iași a căzut de pe locul 4 pe 6, 
Știința Cluj a săltat de pe locul 7 pe 
locul 5, iar Dinamo Oradea de pe lo
cul 5 pe locul 3. La fete, în afara fap
tului că Știința București și-a sporit 
apreciabil șansele de a termina neîn
vinsă turul campionatului, mai subli
niem trecerea echipei Voința Tg. Mureș 
de pe locul 11 pe locul 8, fiind la e- 
galitate de puncte cu I.C.F. și Bana
tul Timișoara. In general, aceste mo
dificări oglindesc echilibrul de valoare 
dintre majoritatea formațiilor, fapt con
statat încă de la primele etape, pre
cum și disputa pasionantă ce se dă în 
tiecare etapă pentru o comportare cît 
mai frumoasă, pentru un rezultat favo
rabil.

Intr-un campionat cu o desfășurare 
atât de agitată, este firesc ca fiecare 
etapă să ridice probleme de impor

Clasamentele la zi
MASCULIN FEMININ

1. Știința București 9 6 12 610-537 22 1. Rapid București 8 7 0 1 410-307 22
2. C.C.A. 7 7 0 0 527-420 21 2. Știința București 7 7 0 0 426-251 21
3. Dinamo Oradea 9 6 0 3 570-570 21 3. Constructorul Buc. 8 6 0 2 379-316 20
4. Dinamo Tg. Mureș 9 5 2 2 618-542 21 4. C. S. Tg. Mureș 7 6 0 1 360—262 19
6. Știința Cluj 9 5 0 4 600-585 19 5. Voința Or. Stalin 8 5 0 3 374-361 18
6. Voința Iași 9 5 0 4 540-561 19 6. C. S. Oradea 8 4 0 4 346-362 16
7. Știința Timișoara 8 5 0 3 468-435 18 7. Progresul Buc. 8 4 0 4 361-373 16
8. St. roșu Or. Stalin 9 4 14 463-510 18 8. Voința Tg. Mureș 8 2 0 6 314-372 12
9. Rapid București 9 2 16 519-538 14 9. I.C.F. 8 2 0 6 310-359 12

10. Progresul București 9 117 521-625 12 10. Banatul Timișoara 8 2 0 6 274-364 12
11. Dinamo București 8 2 0 6 454-490 12 11. Voința București 8 1 1 6 321-409 11
12. Metalul M.I.G. 9 10 8 477-554 11 12. Știința Cluj 8 0 1 7 278-417 9

tanță majoră, a căror rezolvare să 
contribuie la progresul neîncetat al e- 
chipelor participante. Din noianul 
problemelor ridicate de jocurile de du
minică, ne vom ocupa în rîndurile de 
mai 'jos de aceea a străduințelor ce 
trebuie depuse pentru permanenta îm
bunătățire a arbitrajelor.

CALITATEA ARBITRAJELOR
S-A ÎMBUNĂTĂȚIT SIMȚITOR...

...aceasta este prima ți cea mai Im
portantă constatare pe care o facem 
în legătură cu arbitrii jocurilor de bas
chet. Ca urmare a măsurilor luate de 
colegiul de arbitri din cadrul F. R. 
Baschet, în momentul de față există 
un corp de arbitri bine pregătiți, al 
căror aport la buna desfășurare a în
trecerilor este considerabil. In ultima 
vreme, am putut remarca numeroase 
arbitraje de foarte bună calitate, unele 
din ele prestate în meciuri de impor
tanță hotărîtoare. Un exemplu în e- 
ceastă privință îl constituie partida 
dintre formațiile feminine Știința și 
Rapid București, în cursul căreia ar
bitrii Petre Marin și loan Petruțiu 
s-au străduit să asigure buna desfășu

rare a jocului, să contribuie la calma
rea jucătoarelor, să nu întrerupă rit
mul viu în care s-a desfășurat me
ciul. Nota generală bună ce poate fi 
dată arbitrajelor, este scăzută însă 
uneori de o serie de greșeli care pro
voacă nu numai nemulțumiri în tim
pul jocului, ci și stînjenirea procesului 
de instruire și antrenament. Să expli
căm. In cursul întîlnirii dintre echipele 
G.C.A. și Rapid București am putut 
vedea deseori cum „capace" clare sau 
intercepții din dribling efectuate co
rect, fără jenarea adversarului, au fost 
sancționate cu „greșeli personale" de ar
bitrii Dan Chiriac și St. Roșu. Pe 
bună dreptate, antrenorii celor două 
echipe și jucătorii și-au manifestat ne
mulțumirea pentru sancționarea acestor 
procedee moderne și de mare eficaci
tate, pentru desăvîrșirea cărora se 
depun multe străduințe în timpul pre
gătirilor. Asemenea situații am mai 
înfîlnit și îri alte partide, ele reflec- 
tînd o oarecare rămînere în urmă a 
unor arbitri față de elementele noi ce 
se ivesc în permanență în domeniul 
tehnicii și al tacticii. De aceea, con
siderăm că este necesară intervenția 
colegiului de arbitri, care să consemne 
obligativitatea participării arbitrilor la 
antrenamentele echipelor. Acest lucru 
s-a mai făcut cu cîtva timp în urmă 
și roadele au fost dintre cele mai fru
moase. Luînd parte la pregătirile echi
pelor, luînd cunoștință de elementele 
noi ce se ivesc în tehnica și tactica 
baschetului, arbitrii se vor prezenta la 
jocuri cu o pregătire completă și își 
vor putea îndeplini mai bine importan
tul rol pe carc-1 au în activitatea ge
nerală de ridicare calitativă a basche
tului.

D. STANCULESeU
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republican - un succe
• 19 runde și totuși campionul n-a fost desemnat • Noutăți teoreti 
și partide valoroase • Tînărul maestru Botez, campionul remlzelo

Pasionantă de-a lungul întregii sale 
desfășurări, finala campionatului re
publican de șah a ținut ca și după 
încheierea celor 19 runde să păstreze 
semnul întrebării deasupra numelui în
vingătorului. După cum se știe, doi 
concurenți s-au clasat la egalitate, ast
fel că vom cunoaște campionul numai 
după consumarea meciului de baraj.

Este evident că anul acesta întrece
rea șahiștilor fruntași s-a situat la un 
nivel tehnic superior față de edițiile 
trecute. însuși faptul că 15 participant 
au titlul de maestru al sportului dove
dește forța ridicată a turneului. Ma
joritatea concurenților s-au prezentat 
bine pregătiți, înarmați cu ultimele 
noutăți ale teoriei deschiderilor, au a- 
rătat că studiază metodic partidele 
principalelor concursuri internaționale 
și, mai cu seamă, realizările marilor 
maeștri sovietici. Mititelu, Ghițescu, 
Drimer, Soos, Radovici, Szabo, au în
cercat idei noi în stadiul de început 
ai partidei, au furnizat întîlniri inte
resante și valoroase. Merită să fie ci
tată, de pildă, partida Soos—Mjt.telu, în 
care albul a adus o importantă inova
ție teoretică.

Lupta strînsă care a caracterizat fi
nala reiese și din faptul că o serie de 
jucători ca Bozdoghină, Pușcașu, Ga- 
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vrilă, Joița — aflați în a doua 
mătate a clasamentului, au luptat 
la egal la egal cu fruntașii, au anga 
partide extrem de complicate, iar i 
mărul destuj de mare de înfrîngeri 
ferite se explică doar prin lipsă de 
periență, prin graba în momentele < 
cisive, sau sub influența „crizei 
timp". Și cu aceasta atingem un ca 
toi important. Mulți dintre șahi: 
noștri fruntași nu știu să-și doz< 
timpul. „Recordul" crizelor de ti> 
l-au deținut Gavrilă, Botez, Pavt 
Joița. Un „record" nedorit și care 
costat multe puncte.

Dacă deschiderile au fost în gei 
ral bine însușite, dacă în jocul 
mijloc cei mai mulți dintre participa 
au făcut cu succes față complicațiil 
în schimb în final, acolo unde se c< 
cel mai mult o tehnică precisă de r< 
lizare a avantajului, au fost înreg 
trate multe greșeli. Majoritatea pa: 
cipanților s-au dovedit deficitari ia 
cest capitol și mai cu seamă în fir 
lurile de turnuri și pioni, cele n 

dificile, cele mai pretențioase, lată 
punct de plecare pentru jucători și a 
trenori în alcătuirea viitoarelor pi 
grame de antrenament.

Subliniind lupta interesantă care 
dat în multe partide, nu putem trece 
vederea pasivitatea care a caracte 
zat pe unii jucători. Bilanțul tină: 
lui maestru Botez (2 victorii — d 
tre care una prin neprezentare, 2 
frîngeri și 15 remize) nu ne mul 
mește, după cum credem că nu-1 m 
țumește nici pe el. O tactică pasivă 
adoptat și Reicher, iar în unele part’ 
Ghițescu, Radovici, Giinsberger, Șu 
Toți aceștia pot lua exemplu de 
maestrul Urseanu, care a luptat cu ; 
doare în fiecare întîlnire. A suferit 
e drept — șase înfrîngeri, dar a rea 
zat și cel mai mare număr de victo 
(9) față de mimai 4 remize.

Consemnînd succesul indiscutabil 
actualului campionat, trebuie să i 
demnăm pe șahiștii fruntași să-și cc 
tinue cu și mai multă seriozitate preg 
firile, pentru ridicarea nivelului tehi 
general al acestui frumos joc.

V. Gi.

CE HOTĂRĂȘTE DRUMUL UNUI SPORTIV ?
Consider că ancheta inițiată de 

ziarul „Sportul popular" cu terna : 
„Ce hotărăște drumul unui sportiv ?“ 
este deosebit de interesantă și poate 
fi analizată sub multiple și variate 
aspecte. După părerea mea, unul din 
factorii principali care îl determină 
pe un tînăr să îndrăgească la o vîrstă 
fragedă o disciplină sportivă și nu 
alta, este atracția sa pentru această 
disciplină, o chemare lăuntrică fi
rească, izvorită din necesitatea de 
a-și consuma energia tinerească în. 
tr-un joc cu caracter recreativ, u'il și 
care să-i facă plăcere. Fără îndoială că 
pasiunea inițială pentru un anumit 
sport este influențată și de „visul" 
specific vîrstei, de a ajunge cîndva 
un jucător de talia sportivului său 
pre'erat, pe care încearcă să-l copieze 
din toate punctele de vedere. Jocurile 
copiilor demonstrează cu prisosință 
acesț lucru. Dacă te vei opri cîteva 
minute în loc și îi vei urmări atent, 
vei constata lesne pasiunea și ardoa
rea nestăvilită cu care, de exemplu, 
fotbaliștii „liliputani" își dispută în- 
tîlnirile și vei auzi în fiece moment 
astfel de încurajări sau sfaturi: „Bine, 
Voinescu...", „Trage, Peci"... „Intră 
Ene“... „Las-o, Constantin.." etc. Fi
rește că adesea, din micuții „Voi- 
nescu", „Petschowski", „Constantin" 
etc. ies mai tîrziu nu ruimai fotba
liști, ci și atteți valoroși, tiandbaliști. 
baschetbalișt i sau jucători consacrați 
în cu totul alte sporturi decît cele 
practicate la început.

După acest moment aii stabilirii 
preferinței, în viața tînărului sportiv 
intervine un alt factor determinant 
care-i dă perspectiva de viitor și-i în- 

dramă în mod metodic și organizat 
activitatea ulterioară, dezvoltî.ndu-i 
aptitudinile, talentul. Este vorba — 
în cazul nostru — de influența ho
tărîtoare a condițiilor puse la dispo
ziția tineretului de regimul democrat 
popular: baze sportive moderne, echi
pament și material sportiv, instruc
tori și antrenori calificați, în stare 
să pregătească și să desăvârșească 
măiestria sportivă a tineretului nos
tru și sâ-i pună în valoare calitățile 
sale sportive, în vederea formării unui 
sportiv de tip nou, capabil nu nu
mai de performanțe, dar în primul 
rind de o muncă de înaltă productivi
tate.

Cunoaștem cu toții activitatea boga
tă și rodnică a antrenorilor noștri în 
ceea ce privește creșterea, selecțio
narea și educarea cadrelor de spor
tivi. Dacă în trecut antrenorul era 
considerat ca ,/in obiect de lux" fi
ind exploatat la maximum de pa
tronii cluburilor reacționare, puține 
fiind echipele care puteau bene
ficia de serviciile unui antrenor, 
astăzi antrenorul a devenit- o 
necesitate obiectivă pentru mișcarea 
sportivă din țara noastră, o condiție 
esențială pentru asigurarea unui pro
ces de instruire și educare continuă, 
eficace.

Mă voi opri mai mult asupra a- 
cestei laturi a problemei, avînd în 
vedere că ea are o pondere destul de 
mare în ceea ce privește creșterea 
și formarea caracterului unui sportiv, 
pe de o parte, iar pe de altă parte 
pentru că munca antrenorilor este 
încă minimalizată și superficial pri
vită de unele asociații sportive și 
— ceea ce este mai supărător — 
chiar de unji.„ antrenori. Munca an

Ne răspunde un antrenor de fotbal
trenorului poate fi asemuită pe drept 
cuvînt cu munca unui sculptor: a- 
mîndoi modelează, cu singura deose
bire că ant-enorul lucrează pe viu, 
cu material uman care, datorită va
rietății de caracter și structurii fizice 
și psihice, necesită mult tact, înțe
legere, răbdare, p.erseverență. Vof 
trece peste procesul de instruire teh- 
nico-tactică și voi insista asupra obli
gațiunilor la fel de importante pe 
care le au antrenorii în munca de 
educare, de formare a caracterului 
sportivului.

Unii antrenori consideră în mod

ANCHETA NOASTRA

greșit că munoa de educare a spor
tivilor iese, în principal, din... atri
buțiile lor, fiind tentați să creadă că 
ea se face, exclusiv, acasă și la școală. 
Ei privesc însă incomplet problema. 
Practica arată că pe arenele de sport 
se petrece o foarte importantă com
pletare a educației generale care în. 
cepe acasă, trece pe la școală și se 
oprește pentru o perioadă, o lungă 
perioadă, și pe stadioane.

Acolo, pe arenele de sport, în to
iul luptei înverșunate pentru victorie, 
tînărul își îmbunătățește nu numai 
calitățile sale tehnice și fizice. Acest 
lucru contribuie și la formarea unui 
om adevărat, a unui cetățean con
știent și valoros printr-un proces de 
instruire și educare de lungă durată, 
anevoios uneori, proces în oare antre
norul are rolul principal. Acolo, pe 

stadioane sau în săli, pe vreme fru
moasă sau pe intemperii, în toate 
anotimpurile anului, printr-o muncă 
perseverentă și asiduă, sub ochiul și 
îndrumarea grijulie și permanentă a 
antrenorului, sportivul se călește ne
încetat. Patriotismul, îndemînarea, dîr- 
zenia, voința, curajul, sînt calități Care 
i se imprimă sportivului în acest 
proces greu dar frumos. Și terenul 
de sport contribuie la dezvoltarea cin
stei, demnității, simțului estetic. Pe 
de altă parte, în aceste clipe se con
tribuie la dezrădăcinarea din concep
ția greșită, din caracterul sportivului 
— cînd este cazul — a unor defecte 
ca încăpățînarea, emotivitatea exage
rată, neîncrederea în posibilitățile 
sale sau, dimpotrivă, înfumurarea. Dar 
pentru a reuși să realizeze astfel de 
obiective, antrenorul trebuie să aibă 
pe lingă un simț pedagogic dezvoltat 
și marea calitate de a cunoaște pe 
fiecare jucător în parte, ou laturile 
sale bune și, eventual, rele. Sportul 
este în fond o adevărată școală ale 
cărei lecții sînt urmărite de tineri cu 
caractere și personalități diferite și 
dacă antrenorul nu reușește să-i cu
noască pe fiecare perfect, să li se 
adreseze fiecăruia în modul cel mai 
potrivit, nu va reuși niciodată să le 
cîștige încrederea, condiție necesară 
pentru buna reușită a muncii sale. 
Exemplul personaj în orice ocazie tre
buie să constituie, de asemenea, linia 
de oonduită a întregului colectiv cu 
care muncește.

Fără îndoială însă că cele expuse 
mai sus sînt posibile numai atunci 
cînd și sportivii cu care lucrăm se 
lasă conduși, învățați, primesc în mod 
conștient și obiectiv observațiile ce li 
se fac, ajutînd în felul acesta pe an

trenor în munca sa, căii tind în acel: 
timp prin toate metodele să-și lie 
deze -lipsurile. Din păcate însă, n 
sînt mulți sportivi tineri care, o di 
promovați ca valoare tehnică, con 
deră că... știu totul și nu mai 
nimic de învățat, iar din punct 
vedere educativ manifestă uneori 
atitudine lipsită de respect, de b 
simț, de principialitate, ceea ce adu 
după sine în med firesc plafonar 
din punct de vedere tehnic și, 
plus, ruperea de colectiv. Cons id 
că această problemă trebuie privi 
cu toată seriozitatea și simțul 
răspundere de către toți antrenai 
pentru că în ultimă analiză ace: 
elemente au trecut prin mina noast 
și implicit — în caz de nereușită 
avem o mare parte de vină că 
am insistat îndeajuns și am renun 
cu ușurință de la primele gre.iti 
întîmpinate. Am arătat că sîn'.em r< 
punzători de modelarea unui preți 
material uman.

Partidul, poporul ne învață că d 
mina noastră trebuie să iasă oame 
cu perspectivă, bine orientați, străi 
de apucături care nu au nimic corni 
cu vremurile pe care le trăim, 
viața noastră nouă.

Să încercăm deci cele mai bui 
metode, cu spirit mereu creator, ; 
cerem ajutorul prețios al organizațiile 
de partid, sindicale și U.T.M., să 
străduim cît mai mult pentru a da p 
triei sportivi adevărați, cetățeni vre 
nici. Să nu ne lăsăm pînă ce nu re 
șim, dacă vrem să fim cu eonștiin 
împăcată că ne-am făcut datoria, 
trebuie să ne-o facem.

E. MUNTEANU 
antrenor de fotbal 

asociației sportive „Unire, 
Alba Iulia
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înotătorii bucureșteni au luptat de la egal la egal 
cu valoroșii lor adversari

Al. Popescu în mare revenire de formă
Duminică seara, la sfârșitul întâl

nirii de natație Bycurești-Budapesta, 
cei care încercau să facă o compa
rație cu

Mai valoroasă...

S-A TRAS CORTINA

-J trecutele ediții nu puteau 
evita în adjectivele folosite compara
tivul de superioritate; se putea auzi șt 
în stînga și în dreapta: mai interesant, 
mai pasionant, mai valoros.mai valoros.

Mai interesantă...

cea de a IlI-a 
: natație dintre

ediție 
repre-

Fără îndoială, o serie de 
obținute în cele două zile 
curs au situat ultima ediție 
tei întîlniri la o remarcabilă valoare 
tehnică. Este cazul performanțe lotț 
reușite de Mitrofan (2:40,2 — 200 m 
bras), Al. Popescu (1:02,8 și 2:25,2 pe 
100 m și 200 m fluture), Al. 
Schmaltzer (1:13,2 — 100 m bras)

rezultate 
de con- 
a aces-

ghicit, desigur, este vorba despre 
acel 1:02,8 (100 m fluture), dar mai 
ales despre timpul de la 200 m 
(2:25,2), mulțumită căruia Al. Popes
cu a reintrat în ■ plutonul celor mai 
valoroși „delfiniști" din lume. Sîm- 
bătă, înaintea primei probe, cînd Al. 
Popescu se afla pe blocstart, avînd 
în dreapta sa pe valorosul Varszegy, 
mă gîndeam că unul din recordurile 
stabilite de Al. Popescu și cu care el

Intr-adevăr, < 
a întâlnirii de ------ , .
zentativele orașelor București și Bu
dapesta a pasionat mai mult, reușind 
să țină pe spectatori cu atenția în
cordată pînă aproape de ultima probă. 
Existând un sensibili ecihihibru da 

forțe între cele două echipe, rezulta
tul a fost multă vreme nesigur.. Pînă 
la sfîrșit au cîștigat oaspeții, dar 
mica diferență de puncte (7), care 
ne separă în momentul de față de 
înotătorii maghiari înseamnă, în ul
timă analiză, o apropiere valorică a 
natațîei noastre de cea maghiară, 
atît de apreciată pe plan internațio
nal. De altfel, trei întîlniri (două 
inter-orașe și una inter-țări) susținute 
anul acesta de oaspeți, vorbesc de la 
sine despre valoarea înotătorilor ma
ghiari. Iată rezultatele acestor întîl
niri : 5—6 sept. Budapesta: R.P. Un
gară — R.F. Germană 136—103; 12— 
13 sept. Leipzig: Leipzig—Budapesta 
88—85; 15—16 sept. 
Budapesta 61—122.

O comparație cil 
țirii recent încheiată 

licatoare. Iată de 
general ca șl rezu'tatele separate: 
rezultat general (înot, sărituri, polo): 
Budapesta — București 134—127; 
masculin: București — Budapesta 77— 
75 ; feminin : Budapesta — Bucu
rești . 56—50; înot masculin: Buda
pesta — București 56—53; înot fe
minin : Budapesta — București 56— 
42.

Berlin : Berlin—

rezultatul întîl- 
o socotim edi- 

altfel rezultatul

...

Al. Popescu, după cursa de 200 m fluture...
Bajnogel
Varszegy
Csikanyi
Kunsagy

de Ia gazde si de Csilla 
(1:05,0 — 100 m liber),
(1:03,6 — 100 
(1:06,0 — 100 
(1:13,5 - 100 
peți.

Există două
cele enumerate ___ __ , ___ ...
îndeosebi comentate, mai ales că ele a- 
parțin unui înotător (Al. Popescu) 
cu trei ani în urmă cel mai apreciat 
înotător romîn peste hotare. Ați

m fluture),
m spate),
m bras) de la oas-

performanțe, printre 
mai sus, care se cer

Juniorii se afirmă
Pasionații bucureșteni ai tenisului de 

masă, care nu au asistat la întrece
rile campionatului republican de juniori 
au motive să le pară rău. Intr-adevăr, 
această competiție a însemnat un fru
mos succes și o bună propagandă pen- 
"U sportul cu mingea de celuloid. Și 
.1 acest prilej a ieșit în evidență — de 

altfel ca și cu alte ocazii — că juniorii 
formează, de la un concurs la altul o 
pleiadă din ce în ce mai mare de e- 
lemente talentate, cu reale posibilități. 
Reprezentanții tinerei generații au o 
concepție modernă de joc. Foarte mulți 
dintre concurenți posedă un bagaj 
destul de larg de cunoștințe tehnico- 
tactice, au tendința de a practica un 
tenis de masă complet.

Să luă-m, de pildă, juniorii. Noul 
campion al țării, timișoreanul Marius 
Bodea, Adalbert Truppel (Bocșa Va- 
siovei), clujenii Francisc IIidveghi și 
Ștefan Sentivani, orădenij Szep și Sa- 
bău, bucureștenii Bărbulescu, M. An
tonescu sau Silviu Dumitriu, arădea
nul Bătrînescu sau Dan Negulescu 
(Bistrița) fratele campionului Radu 
Negulescu, au demonstrat posibilități 
și calități deosebite care ne fac să pri
vim cu încredere în viitor. Și să nu 
uităm că Adalbert Rethi este tot ju
nior (el nu a participat fiind plecat 
în Suedia)’, iar Radu Negulescu, Tibe- 
riu Covaci și Gheorghe Cobîrzan abia 
au depășit vîrsta junioratului. Și toți 
s-au și afirmat pe plan internațional.

La fete, sub aspectul numeric, si-’ 
tuația nu este prea bună, în momentul 

decît două junioare 
republicană 
și finalista

— care 
perspective. In

vîrsta lor (ambele au cite 14 ani) ele 
au acumulat pînă în prezent numeroase 
procedee tehnice care, cu timpul, cori
jate cu atenție, pot aduce pe cele două 
jucătoare la o valoare superioară. Fi
nala dintre Mariana Jandrescu și E- 
leonora Mihalca a oferit un meci foar
te interesant și spectaculos, cu o gamă 
variată de lovituri. Cele două protago
niste au depus eforturi mari pentru a 
obține victoria. Eleonora Mihalca a a- 
vut în setul decisiv 13—6, dar ea a ra
tat apoi o serie de mingi, făcînd ca 
scorul să devină egal la 13 și apoi 
15—13 pentru Mariana Jandrescu, care 
— în continuare — mai calmă și si
gură a terminat învingătoare.

Un cuvînt bun merită și cele șapte 
junioare de la Constructorul București: 
Berbecaru, Martin, Vîrlan, Veliu, Sdru- 
la, lonescu, Schonholm, pent-u disci
plina și sportivitatea arătată la masa 
de joc. Șase din ele s-au calificat în 
primele 16, iar una (Doina Berbecaru) 
in primele opt.

In concluzie, se poate spune ’ă am 
urmărit o întrecere reușită, care nc-j 
produs multă satisfacție și ne-a dat 
mari speranțe. Așteptăm confirmarea 
și cei care pot face primii acest iu 
cru sînt desigur jucătorii și antre
norii. Deci să așteptăm cuvîntul lor.

se mândrește afît de mult (acela de 
a 
vins 
desfășurat la noi în țară) va 
dea... fără drept de apel. Se gîndea 
la aceasta, după cum ne-a mărturisit 
după probă, și Al. Popescu, deoarece 
de la Melbourne încoace nu mai reu
șise să coboare niciodată sub timpul 
de 2:30,0. Important de știut, adver
sarul său Varszegy înotase anul a- 
cesta distanța de 200 m fluture în 
2:25,6. După cinci lungimi de bazin 
continuam să mă gîndesc la acel 
record. A venit, însă, ultima porțiune 
a cursei în care Al. Popescu a de
clanșat un sprint extraordinar, lăsîn- 
du-și adversarul, literalmente, pe loc. 
Imediat, cronometrele aveau să lă
murească „misterul" : pentru AI. Po
pescu ele arătau 2:25,2 (deci un ’mare 
salt 
(un 
Pe drept cuvînt,
lui nostru nu mai cunoștea margini : 
o dată în plus învinsese și de
pășise totodată recordul stabilit în 
bazin de 50 m (2:29,9), în semifina
lele probei olimpice. Intr-adevăr, 
timpul de 2:25,2 (ținînd cont de 
cele două întoarceri în plus efectuate 
într-un bazin de 33,33 m care aduc 
un avantaj apreciat la 7/10 sec. pen
tru fiecare întoarcere) valorează 
aproximativ 2:26,6 în bazin de 50 m. 
Este un timp care îi dă dreptul.

fi singurul înotător romîn neîn- 
într-un concurs internațional, 

în țară) va că-

calitativ), pentru Varszegy 2:27,9 
timp aproape de valoarea sa), 

bucuria campionu-

de față neexistînd 
— campioana 
riana Jandrescu 
leonora Mihalca 
pregătite pot avea 
nu am retinut decît pe Erna Max (C.S. c o ‘ iiritTiiaLioiidFa mutre vviiipeie rcuie-

i '“t? ^r,TSel< (Pf°fresu! tentative ale Franței si Austriei si 11 
Si CVS °,£a‘ SWfcj* *■ •'

să se califice în semifinale. in ceea ce^UalIU‘ 
privește pe Mariana Jandrescu și Eleo
nora Mihalca, se poate afirma cu toată 
convingerea că sînt două elemente 
demne de a fi componente ale lotului 2ofcră 
republican de juniori. Amîndouă au lo
vituri variate, știu și să atace și să^l°c miercuri 9 decembrie la ora 19 
apere. Mariana Jandrescu ar trebui să 
insiste mai mult în acțiunile ofensive, 
iar Eleonora Mihalca să lucreze pen-i 
Iru a-și forma și o lovitură de atac

(Urmare din pag. 1) 
gătindu-se temeinic ne poate oferi în 
viitor noi. surprize plăcute. (.Ic. B.)

Un arbitru... sentimental
Dacă Dinamo. București, (care, în 

general, a arătat un progres față de 
ultimele jocuri, mai ales în ceea ce 
privește comportarea atacului) și Pra
hova Ploești (care a jucat cu multă 
dîrzenie, arătînd că victoria sa din 
16-imi nu este întîmplătoare) au lăsat 
o foarte bună impresie la Tîrgoviște, 
arbitrul C. Nițescu n-a putut primi de- 
cît calificativul satisfăcător. Și acesta 
cit oarecare indulgență... Nu ne-a plă
cut, de .exemplu, concepția oarecum... 
sentimentală de arbitraj pe care a a- 
doptat-o la un moment dat.

Pe scurt, după ce Dinamo a luat un 
avans de două goluri în trei minute 
de joc, problema cîștigătorului era — 
practic — rezolvată. Dinamo a mai 
marcat, curînd, un al treilea gol. Ar
bitrul insă nu l-a acordat pe motiv 
de ofsaid, deși faza din care Varga 
marcase era de o claritate — dacă 
vreți — clasică... Scorul a rămas astfel 
numai 2—0. „Să fie jocul mai strîns"... 
și-o fi zis, probabil, arbitrul...

A marcat apoi Prahova, dar nu după 
mult timp Varga a marcat din nou, 
la fel de valabil ca și prima dată. Tot 
din considerente sentimentale — căci 
alte motive, serioase și mai ales... re
gulamentare, n-am văzut — arbitrul a 
anulat și acest gol, spunîndu-și pro
babil că la 3—1 jocul și-ar pierde iar 
din interes, și că e păcat de cei 3000 
de oameni care au făcut deplasarea 
la stadion pe zăpadă și pe ger...

Numai că spectatorii tîrgoviștenl 
n-au „apreciat" o astfel de „atenție" 
din partea arbitrului și — pentru aces
te greșeli, oa și pentru altele — și-au 
manifestat o justificată nemulțumire...
Cînd lipsește voința de luptS...
înainte de a începe partida, A. S. 

Pompierul — Rapid, am stat de vorbă 
cu antrenorii celor două echipe. „Nu

cred să avem o sarcină prea dificilă" 
— ne-a spus R. Ghiurițan. „Ne-am 
pregătit foarte serios pentru această 
întîlnire. Vom folosi o variantă a sis
temului 3—3—4, pentru a întări apă
rarea, fără însă a neglija atacul" — 
ne-a declarat G. Nicolae, antrenorul e- 
chipei Pompierul.

Din cele spuse de X. Ghiurițan ar 
reieși că antrenorul ceferiștilor și-ar 
fi desconsiderat adversarul. Departe de 
noi gindul să ajungem la o asemenea 
concluzie. R. Ghiurițan era optimist 
înainte de meci, pe bună dreptate, 
pentru că cine poate să cunoască mai 
bine potențialul unei echipe decît pro
priul ei antrenor ? Și era firesc ca an
trenorul Rapidului să fie convins că 
un „11“ alcătuit din elemente valo
roase ca Greavu, Ene II, Copil și cei
lalți, să treacă — mai greu sau mai 
ușor — peste un adversar de o cate
gorie inferioară. R. Ghiurițan însă a 
uitat un lucru: potențialul tehnic al 
unei echipe poate fi contracarat de 
puterea de luptă, de voința de a în
vinge a unui adversar, fie el chiar cu 
o pregătire tehnică inferioară. Și toc
mai așa s-a întîmplat pe teren. Cei de 
la Pompierul au fost de obicei primii la 
minge, nu au cunoscut situații „pier
dute", aruncînd în luptă toate resur
sele lor de energie. Dar jucătorii de la 
Rapid ? Ceferiștrl au început jocul 
ușor, dînd parcă de înțeles că vor 
cîștiga cu ușurință. Qînd au văzut 
însă că nu-i de glumit cu adversarul, 
a fost... prea tîrziu. Ei s-au enervat de 
faptul că jucătorii de la Pompierul 
le dădeau o ripostă neașteptat de dîrză. 
Ceferiștii nu au reușit să-și impună jo
cul nici chiar atunci cînd «dușul rece" 
(golul Iui Selymes) i-a trezit la reali
tate și au început și ei să lupte. Con
cluzia vine de la sine: poți să ai un 
bagaj de cunoștințe tehnice oricît de bo
gat, dar nu vei reuși să-ți impui supe
rioritatea dacă nu folosești tot timpul 
una din principalele arme ale jocul*;; de 
fotbal —• voința de luptă I (at. i.)

Răsfoind regulamentul de ioc

de 
pro

bleme legate de arbitraj. Chiar dumi
nică, în cele două jocuri din . ucu- 
rești, de pildă, cîteva decizii ale arbi
trilor de centru și semnalizări ale ce
lor de la tușă au pus în discuție multe 
aspecte importante. Ne oprim însă, a- 
suora unuia singur :

Sancționarea infracțiunilor comise — 
în mod intenționat, desigur — în su
prafața de pedeapsă.

In această privință, regulamentul 
jocului de fotbal este cit se poate de 
categoric. Articolul 12 din regulament 
— enumerând cele 9 greșeli care, ii'nd 
comise: în mod intenționat, sînt sanc
ționate cu o lovitură liberă dire tă — 
spune clar că dacă una din ele se 
produce în suprafața de pedeapsă atunci 
se acordă lovitură de la 11 m. Cu toate

după părerea noastră, lui Al. Popescu,^ 
să facă parte din lotul olimpic. Per- , 
formanța reușită 
trează că 
mul timp. A doua zi, 
în proba 
reușit o nouă performanță 

1:02,8. Posesor, deci,

Iniîlnirile de Cupă, ca 
campionat au ridicat

sîmbătă demoni- 1 
el a muncit serios în ulti- i 

luînd startul \ 
de 100 m ' fluture, el a/ 

de va-ț 
loare:. 1:02,8. Posesor, deci, al unei/ 
viteze remarcabile, Al. Popescu este \ 
în măsură să realizeze în anul vii-/ 
tor performanțe în jurul lui 2:20,0— , 
2:22,0 în proba olimpică de 200 m,C 
timp cu care ar putea ocupa un loc k 
în finală. Rămâne ea el să. se pregă- t 
tea^că pe viitor cu multă conștiincio. 
zitate. Despre celelalte probleme ridi
cate de întâlnirea București .— Buda
pesta în numerele noastră viitoare.

G. NICOLAESCU

și cele 
diferite
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cu 11 rcziiil-
10 rezultate

(la
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12 rezir.tate, 118 variante 
tate și 1488 variante cu 
exacte.

participantu- 
București
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^’n®C Concursul Pronosport nr. 50 de du- 
rest, țmjnjcg 13 decembrie cuprinde partida 

internațională dintre echipele repre-

★
Tragerea din urnă a numerelor tra

gerii speciale Pronoexpres din 9 de
cembrie precum și a premiilor care se 

j variantelor cu „0" rezultate la 
concursul Pronosport nr. 48 va avea 

în 
fisala din str. Doamnei nr. 2 și va 

urmată de film. Intrarea liberă.
★

In urma trierii variantelor depuseIn urma trierii variantelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 49 din 6 de- 

din stingă. Fără îndoială că pentru jjceuibrie au fost găsite 4 varrăiue eu

4r
Acest buletin i-a adus 

lui MICEA RODICI din 
concursul special Pronoexpres din 
noiembrie 1959):

1 automobil „Wartburg".
2 premii categoria a lV-a
3 premii categoria- a Vl-a.
Mîine are loc tragerea concursului 

special din 9 decembrie la carcase a- 
tribuie numeroase premii suplimentare, 
printre care și 3 automobile.

Depunînd buletine cu schema nr. 7 
vă măriți șansele de a fi premiat.

Rubrică redactată de I. S. Loto- 
Pxonospoj t

acestea, arbitrii noștri apreciază șl 
sancționează diferit aceeași infracțiu
ne. Duminică, arbitrul St. Tașula a 
trecut cu vederea un atac periculos 
(talpă) al lui Gross asupra lui Langa 
și un fault în careu asupra lui Ene II, 
pentru ca puțin mai tîrziu, ur. atac 
REGULAMENTAR al lui Buzeșai asu
pra aceluiași Ene II să fie pedepsit cu 
lovitură de la 11 ni.

In meciul următor șC.6 A —Metalul 
Titanii), arbitrul I. Chirițescu a apli
cat corect regulamentul, sancțiotiird 
cu o lovitură de la 11 m un atac vio
lent asupra lui CacovcanT, care a și 
fost trîntit la pămînt. Inconsecvent 
însă (poate o fi avut... reniușcări...)', 
arbitrul Chirițescu a „închis ochii" mai 
tîrziu la o piedică clasică pusă de Za- 
haria lui Tătarii în careu. La noi se 
acordă greu un 11 m, dar două...

Și hceasta exigență este foarte im
portantă. Sancționarea severă a orică
rei infracțiuni în careu (ca și în cîmp, 
de altfel, pentru iregularități comise în 
mod intenționat) are un dublu efect: 
disciplinează jucătorii (și în primul 
rînd pe apărători) și contribuie ia îm
bunătățirea calității jocului. Nu trebuie 
uitat nici un moment că una din cau
zele ineficacității înaintașilor și, în ge
neral, ale jocului fricos al acestora este 
și duritatea intervențiilor apărătorilor 
— uneori frizînd brutalitatea. Și, 
de asemenea, arbitrii nu trebuie să 
uite că an și acest import nt rol, de a 
contribui la educația, la disciplinarea 
jucătorilor prin aplicarea 
consecventă a regulilor de 
răm că de data aceasta, 
vacanța la dispoziție, 
tri vor 
supra' acestei probleme și se vor ho
tărî, în fine, să se pună de acord, să 
„vorbească aceeași limbă" toți, presfind 
un arbitraj în litera și spiritul regula-, 
mentului și aducînd astfel contribuția’, 
atît de așteptată, în acțiunea de im* 
bunătățire a calității jocului.

P. GAȚU

corectă șî 
joc. Spe- 
avînd și 

arbitrii noș- 
reflecta mai serios a-

r/th < ÎN JURUL BALONULUI 
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• Duminică, C.F.R. Timișoara a
susținut un meci amical la Arad în 
compania formației locale A.M.E.F.A. 
Fotbaliștii timișoreni au cîștigat «u 
4-1 (0-1) prin punctele marcate de
Gali, Sima, Boroș și Klein. Pentru 
echipa gazdă, u.iicul punct a fost rea
lizat de Ristin.

• In cadrul „Cupei ARL.US", dumi
nică a avut loc la Cluj- partida dintre 
C.F.R. Cluj și Rapid Cluj. Echipa ce
feristă a obținut victoria cu scorul de

0-1). Au marcat: Treabă (2), 
(2) și Dezso, respectiv Lutz și 
îanu.



Ura însemnat eveniment GIIMIURSTICH

medie o-s per ti v
Recent s-a desfășurat la Praga, sub 

auspiciile Societății Științelor Medicale 
în colaborare cu Uniunea de Cultură 
Fizică și Sport, un congres de medi
cină sportivă cu caracter internațional, 
evînd ca teme :

1. Traumatismele în sport și preve
nirea lor ;

2. Igiena sportivă a bazelor sportive 
și a alimentației.

Alături de participants locali, cifrați 
la 268 persoane, au luat parte delegați 
din R. P. Ungară, R.D.G., precum și 2 
delegați ai Secției de Medicină a Cul
turii Fizice din Societatea Științelor 
Medicale din R.P. Romînă. Lucrările 
Congresului, prezidat de prof. dr. I. 
Kral — o figură binecunoscută în lumea 
medicinii sportive — au cunoscut un 
real succes, oglindind munca depusă în 
acest domeniu pentru elucidarea unor 
probleme dificile .aie activității spor
tive.

In prima zi a Congresului, proble
mele discutate (un referat general și 
comunicări scurte pe marginea aces
tuia) s-au axat pe tema accidentelor 
sportive și mai ales a preîntâmpinării 
lor.

Din comunicările prezentate la acest 
capitol am desprins experiența 
statistică a autorilor cehoslovaci privind 
frecvența accidentelor în difer te ra
muri «portive, precum și măsurile pre
conizate de aceștia pentru prevenirea 
lor. Astfel, Dr. Z. Hornof, P. Handzo 
și E. Mathe din Praga au arătat în 
lucrarea lor frecvența accidentelor la 
fotbal mai ales în a doua jumătate a 
campionatului, legînd această frec
vență do factorul oboseală și făcînd 
propuneri pentru înlăturarea acestor 
stări (etape de 7 zile).

Lucrarea, bazată pe o cazuistică bo
gată (aproape ItMlO cazuri) a relevat 
și alte aspecte privind creșterea aces
tor accidente în finalul campionatului 
(interes crescînd al echipelor pentru o 
poziție mai bună în clasament sau e- 
vitarea retrogradării), precum și mă
suri concrete pentru micșorarea numă
rului accidentelor (educarea calităților 
m< rale și de voință ale sportivilor 
pentru ducerea unei lupte sportive co- 
rec e, arbitraj exigent etc.).

0 altă statistică, la fel de bogată
•în exemple, a relevat, de asemenea, 
frecvența accidentelor la cursurile de 
schi ale studenților, pe care autorii 
le- u înregistrat la prînz și seara, a-

Popote tte aplauze
9a Cîmpuiog

— „Ii vom vedea 11 noi, în Gîmpu- 
lung. pe cei mai buni halterofili ai 
tării I Vom fi diseară cu toții în sală 
să-i urmărim pe Baroga, pe Birău, pe 
Romul și pe ceilalți campioni și re
cordmani".

Ași vorbeau simbătă amatorii de 
sport din Cîmpulung, î.uintea con- 

*cur ului republican și a demonstrației 
de haltere.

Seara, întlfruinosul amfiteatru al 
școiti medii mixte nu găseai nici un 
Joc fiber. După o scurtă cuvîn- 
4arc introductiva, în care pre
ședintele consiliului raional U.G.F.S. 
tov. Gh. Creții a salutat pre- 
zen a halterofililor fruntași în Gîmpu- 
îung, antrenorul emerit St. Petrescu a 
'făcut o interesantă expunere în legă
tura cu importanța practicării sportului 
cu haltere. El a subliniat că sportul 
acesta contribuie, printr-un antrena
ment sistematic, la formarea unor oa- 
jnerti puternici, sănătoși, cu o mat 
mare forță și capacitate de mutică.

Ajioi, a început concursul de
monstrativ, cti ridicări cu o sin
gură mînă. Lazăr Baroga a 
entuziasmat publicul atunci cînd a 
reușit să ridice cu multă ușurință 75 
kilograme. A urmat evoluția halte
rofililor în cadrul concursului repu
blican. La „semimijlocie" N. Segal și 
"Verner Franz ap terminat la egali
tate (325 kg.) iar la „mijlocie" după 
o luptă pasionantă, T. Roman l-a în
trecut de puțin ne A. Vasarhelyi (355 
kg și respectiv 350 kg.).

Eforturile depuse de aceștia cît și de 
ceilalți concurenți care au participat la 
alte categorii (Ion Birău, L. Ionescu, I. 
Vlădâreanu și Lazăr Baroga) au fost 
răsplătite cu vii aplauze.

La Cîmpulung au fost puse bazele 
activității în sportul cu haltere. Sarcina 
popularizării acestui sport în locali
tate revine noii secții înființată cu 
acest prilej în cadrul asociației Olimpia. 
Ii dorim deplin succes 1

I. O. 

dică exact cînd organismul este mai 
obosit.

Alături de comunicările cu caracter 
medical, am reținut o serie de lucrări 
ale antrenorilor, care au abordat cau
zele care provoacă frecvența acciden
telor (teren și echipament necorespun
zătoare, tehnică insuficientă etc.), pre
cum și propunerile lor preventive.

In general, discuțiile purtate precum 
și concluziile privind această temă au 
oglindit rezultatele mai mult de ordin 
statistic ale accidentelor sportive, iar 
din punct de vedere al prevenirii lor, 
congresul a fost caracterizat de ideea 
nu atît a noului, cît a folosirii rațio
nale în teren a rezultatelor mai vechi 
dobîndite.

In privința celei de a doua teme 
a Congresului al cărei coraportor a 
fost dr. Dușan — Urbanek, lucrările 
s-au orientat în trei direcții și anume : 
igiena bazelor sportive, igiena sporti
vului și igiena alimentației.

Asupra primului aspect comunicările 
s-au referit la detalii pur tehnice, pri
vind modul de construcție a vii
toarelor baze sportive și a dotării lor 
din punct de vedere igiemeo-sanitar, 
făcînd în acest sens unele propuneri 
interesante pentru bazele de natajie.

In privința igienei sportivului, atît 
referatul general, cît și cei care au 
făcut comunicări au insistat asupra 
rolului acestui factor în dobîndirea 
performanței sportive și a longevității 
sportive. Astfel, prof. dr. Kral a insistat 
asupra e(,idermifitezelor atleților și 
înotătorilor, precum și asupra preve
nirii lor (dezinfecție, igienă personală).

Cele mai importante comunicări și 
discuții la această temă le-a prilejuit, 
indiscutabil, problema alimentației 
sportive. Din lucrările mai importante 
cităm pe cea a dr. Urbanek : un stu
diu comparativ al alimentației atleților 
din R. Cehoslovacă și U.R.S.S. Auto

C.F-R. Grivița Roșie a cîștigat pentru a treia oară consecutiv 
campionatul de rugbi. In fiecare an, campionii au susținui 

partida decisivă în ultima etapă a campionatului

Mladin și Rusu: „Ca întotdeauna, ne dai emoții și sosești in ultimul fnor- 
meni" I Desen de Petre Stoenescu

Jocuri frumoase au caracterizat 
ultima etapa a campionatului
Revenim în numărul de azi cu cî

teva amănunte suplimentare Ia meciu
rile de rtigbi care au încheiat dumi
nică ediția din acest an a campiona
tului republican.

C.F.R. GRIVIȚA ROȘIE. ECHIPA 
CU CEA MAU ’ BUNA ÎNAINTARE I

Partida dintre C.F.R. Grivița Ro
șie și Dinamo ara cu adevărsft de
cisivă pentru configurația finală a cla
samentului (sorții au tiotărît ca pri
mele două clasate — despărțite doar 
de un singur punct — să se întîl- 
nească tocmai în ultima etapă) și pro 
miitea un spectacol interesant prin 
prisma echilibrului sensibil de valoare 
dintre protagoniste. Am spus întot
deauna că ceferiștii sînt superiori di- 
namoviștilor pe înaintare și că aceștia 
din urmă dețin un oarecare avantaj 
în nrivința liniilor dinapoi. Era firesc 

I doci ca in partida de duminică cei

rul a unge la recomandarea unor doze 
precise de albumine, grăsimi, glucide, 
vitamize vegetale etc. Intr-un studiu 
făcut asupra cicliștilor participant în 
„Cursa Păcii", el a relevat faptul că 
foarte mulți cicliști preferă un consum 
sporit de lipide.

Dr. Zdanek din Praga a ajuns, în 
comunicarea sa, la concluzia schim
bării raportului 1:1:4 (proteine, li
pide, glucide) la nivelul formulei 
1,1 : 0,9 : 4, în detrimentul lipidelor. A- 
celași autor, după studii îndelungate, a 
emis părerea că un consum îndelungat 
de glucide în cantități mari ar fi gene
rat în multe cazuri declanșarea stării 
de oboseală. In orice caz, discuțiile 
purtate au confirmat teza privind indi
vidualizarea după necesitățile ramurei 
sportive respective, cît și după profi
lul anatomo-funcțional al sportivului.

Menționăm, de asemenea, comunica
rea făcută de dr. 1. Gabor (R.P.U.) 
privind proteinemia ca test al cercetă
rii gradului de oboseală la sportivi.

După terminarea lucrărilor Congre
sului, gazdele au oferit oaspeților po
sibilitatea de a vizita cîteva baze spor
tive și instituții medicale (Institutul de 
Cercetări Științifice, Policlinica Cen
trală pentru sportivi, Catedra Clinică 
de Medicină Sportivă din cadru] Uni
versității, Institutul de Cultură Fizică 
și bazele sale sportive), precum și po
sibilitatea cunoașterii funcționalității 
acestora.

Considerăm că acest eveniment a 
constituit un prețios schimb de expe
riență în acest domeniu, contribuind 
la strîngerea relațiilor reciproce în 
privința unificării părerilor privitoare 
la temele de mai sus, menite de a 
contribui în mod practic în teren la 
creșterea măiestriei sportivilor din ță
rile socialiste.

Dr. DRAGAN ION 
Prof. RADUȚ CORNEL

doi adversari să mizeze din plin pe 
„atuurile" lor. Feroviarii și-au valo
rificat într-adevăr superioritatea înain
tării, care — așa cum arătam și In 
cronica meciului — a stăpîni’t cîmpul 
de joc. Terenul greu a favorizat șt 
el, de ailtfel, acțiunile compacte ale 
grămezilor (balonul ud era deschis 
cu multă dificultate), ușucînd astfel 
misiunea echipei G.F.R., care nea de
monstrat odăiță în plus, că posedă cea 
mai puternică înaintare din țară.

Forței de joc, dîrzeniei, acțiunilor 
colective, înaintașii dinamoviști trebu
iau să le opună o „deschidere" rapi
dă a balonului către linia de treisfer- 
turi, tocmai pentru a evita „șocul" 
direct cu un adversar superior. Dac 
dinamovișt* au preferat lupta pe îna
intare (baloanele lor au fost trans
mise defectuos) și această greșeală 
capitală i-a costat, în cele din urmă, 
partida. (D. G.)

Puține echipe cu pregătire corespimzătoare 
in ultisneie întreceri

Talentatul gimnast Ion Zamfir (Dinamo) executînd o „cumpănă" la sol

După două zile de întreceri dîrze 
s-a încheiat una din cele mai impor
tante competiții cu caracter intern la 
gimnastică: finala campionatului re
publican pe echipe. Confruntarea ce
lor mai bune formații masculine și 
feminine din țară a constituit o se
rioasă verFicare a muncii depuse în 
acest an de către secțiile noastre de 
gimnastică și, totodată, un prilej de 
selecție a celor mai buni concure iți 
pentru lotul olimpic, un control al pre
gătirii fruntașilor acestui sport în ve
derea Jocurilor Olimpice de la Roma.

în rîndurile ce urmează vom ana
liza comportarea echipelor masculine 
în această competiție, rămînînd ca 
într-un material viitor să ne ocupăm 
de aspectele campionatului feminin.

Potrivit prevederilor regulamentului, 
la finala campionatului au fost invi
tate toate echipele cîștigătoare ale fa
zei pe regiuni și trei formații bucureș- 
tene. Măsura a fost binevenită, deoare
ce ea constituie un puternic stimulent 
pentru regiunile unde gimnastica este 
mai slab dezvoltată, să depună eforfuri 
mai mari pentru ridicarea nivelului 
de pregătire. Totuși, rezultatele, în ge
neral, nu au confirmat așteptările. Re
giunile Baia Mare, Suceava, Hune
doara, Craiova și Galați nu au trimis 
la finala campionatului nici o repre
zentativă. Oare cum putem califica ac
tivitatea acestor comisii regionale, a 
secțiilor de gimnastică, a antrenorilor,, 
dacă n-au fost în stare să alcătuiască 
măcar o echipă de juniori pentru a 
participa la o competiție cu caracter

C.S.M.S. ȘI ȘTIINȚA CLUJ AU 
FURNIZAT O PARTIDA EXCELENTA

Spectatorii care — cu toată vremea 
aspră — au fost prezenți duminică la 
Iași la partida de rugbi, oare marca 
sfîrșitul campionatului, au tost răs
plătiți din plin de calitatea superioară 
a întâlnirii. Intr-adevăr jocul a fost 
foarte frumos și s-a disputat într-un 
ritm viu. Succesul ieșenilor se dato- 
rește în primul rînd voinței lor de a 
termina sezonul printr-o victorie. Lu
crul acesta a caracterizat jocul lor 
de la început. Și pentru aceasta ei 
nu au precupețit nici un efort. Un 
exemplu: Coustantinescu și Rotaru, 
deși accidentați, au revenit în teren, 
atît de mare a fost dragostea lor pen
tru oulorite echipei. Subliniem de a- 
setnenea execuția ireproșabilă a pla
cajelor, care au oprit orice atac clu
jean.

Știința Cluj, handicapată de faptul 
că a sosit la Iași, cu avionul, doar cu 
o oră înainte de meci, s-a pus greu 
pe picioare, neevoluînd la adevărata 
ei valoare decît în repriza a doua. 
Dar cîteva greșeli (printre care ace
ea din minutul 73, etnd Pop a scăpat 
balonul „înainte") au privai formația 
studenților de satisfacția înscrierii 
unei încercări. Oricum, rezultatul este 
echitabil și jocul a constituit o bună 
propagandă pentru rugbi. (T. ST)

Foto : B. Ciobanu
republican ? Pe această linie trebuie 
să mai arătăm că cele mai multe e- 
chipe participante — cu toafe că unele 
au tradiții în această disciplină spor
tivă și dispun de condiții bune de pre
gătire (Constanța, Oradea, Orașul 
Stalin etc.) — s-au prezentat la fi
nală sub așteptări, cu gimnaști slab 
pregătiți, departe de cerințele unei a- 
semenea competiții.

Dintre concurenți, numai gimnaștii 
din echipele bucurCștene (cele două 
formații dinamoviste și C.C.A.) au co
respuns așteptărilor. în special Dina
mo I și II (antrenor Francisc Kocsis) 
s-au prezentat la finală cu gimnaști 
cu o pregătire omogenă, la nivel ri
dicat.

In privința nivelului tehnic am ob
servat un progres substanțial numai la 
gimnaștii noștri fruntași,, compone iți 
ai lotului republican, ca Ion Zamfir, 
Gheorghe Tohăneanu (Dinamo), Gheor- 
ghe Stanciu (C.C.A.). Progresul a 
fost evident în special în ceea ce pri
vește. compoziția ,și execuția la exer
cițiile liber atese (la bară, sol etc.). 
Prezentarea exercițiilor impuse mai 
lasă de dorit, în mod deosebit la cal 
(coborîrea), inele (sprijinul lateral) și 
la paralele (multe ezitări și repetări 
numeroase). Componenții lotului nos
tru — ca și toți ceilalți gimnaști — 
vor trebui să depună în viitor o muncă 
mult mai susținută pentru o pregătire 
mai temeinică, pentru ridicarea mult 
așteptată a nivelului gimnasticii mas
culine în țara noastră.

I. Gy.

■ Jucînd complet relaxat, C.C.A. 
și Progresul au furnizat, în ultima etapă, 
o partidă foarte frumoasă, dovada rea
lelor posibilități ale celor două gar
nituri. Victoria a fost de partea mili
tarilor : G—0, și s-a datorat înscrierii 
de către Penciti a unei lovituri de 
pedeapsă și Ciobănel (încercare). Get 
mai buni: Kramer, Penciu (C.C.A.) 
Paloșanu, Marinache (Progresul) 
(N. B.)

■ Manifestând superioritate pe trei-'
sferturi, Constructorul Buc. a întrecut 
Metalul M.I.G., cu 10—3 Ia capătul 
unei întâlniri plăcute. Au marcat pen
tru Constructorul Ghica și B alean 
(două încercări, transformate de P. 
Niculescu), și Orban pentru Metalul, 
(Nicolae Nicolae, coresp.). ,

CLASAMENTUL FINAL
1. C.F.R. Gr. Roșie 18 14 4 0 218: 54 50

2. Dinamo 18 13 3 2 202: 58 47
3. C.C.A. 18 13 3 2 200: 53 47
4. Constr. Buc. 18 10 4 4 100: 74 42
5. Progresul 18 t1 1' 8 130: 92 36
6. Știința Cluj 18 5 1 12 115:195 29
7. C.S.M.S . Iași 18 3 5 10 54:118 29
8. Știința Timișoara 18 2 G 10 59: 98 28
9. Metalul M.I.G. 18 4 1 13 81:223 27

10. Constr. Bir Iad 18 2 3 13 52:246 25

■ Meciul C.C.A.-Constructorul Bîr- 
lad a fost omologat cu soorul de 3-0 
în favoarea formației bucureștene Ul
tima clasată retrogradează în catego
ria B, z



HTLETISM

e mai bune rezultate 
din 1959 (IV)

10 KM MARȘ (PE ȘOSEA) 

(Dinamo 

(Dinamo 

(Spartac

Marin Sfănțuică (Metalul M.I.G.) 
Ion Păcuraru (Spartac)
Grigore Anghel (Spartac)
Dumitru Roateș (Spartac)
Pavel Korossy (Oradea)

DECATLON

„Jucătorul de rezervăH

45:53,0 Haralambie Răcescu
Buc.)

46:42,0 Constantin Nourescu
Buc.)

46:54,0 Dumitru Paraschivescu
Buc.)

47:56,0 Marius Neagu (Dinamo Buc.) 
48:01,0 Vasile Teodosiu (P.T.T. Buc.) 
48:41.0 Ion Barbu (Victoria Buc.) 
49:09,0 Ion Păcuraru (Spartac Buc.) 
*9:54.0 Walter Avram (Surdo mu(i Buc.) 
50:09,0 Dumitru Chiose (P.T.T. Buc.) 
50:19.0 Valeriu Mitrea (P.T.T. Buc.)

20 KM MARȘ (PE ȘOSEA)

1.34:56.0 Harâlambte Răcescu (Dinamo) 
1.36:26,0 Ion Baboie (P.T.T. Buc.) 
1.38:15.0 Marius Neagu (Dinamo)
1.33:42,0 Constantin Nourescu (Dinamo) 
1.39:47,0 _
1.40:23,0 
1.41:02,0 
1.41:41,0 
1.42:04.0
1.42:06,0

6.773

6.041

5.653

Ion Barbu (Victoria)
Vasile Teodosiu (P.T.T.)
Ion Păcuraru (Spartac)
Grigore Anghel (Spartac Buc.) 
Dumitru Paraschivescu (Spartac) 
Marin Slărțuică (Metalul M.I.GI)

50 KM MARȘ (PE ȘOSEA)

4.36:10,0 Ion Baboie (P.T.T.)
4.41:59,0 Grigore Anghel (Spartac) 
4.43:14,0 Ion Picurai u (Spartac) 
4.18:39,0 Ion Barbu (Victoria)
4.53:42,0 Dumitra Paraschivescu (Spartac) 
4.54:32,0 Valeriu Mitrea (P.T.T.)
4.56:30,0 Marin Sfăn(uică (Metalul M.I.G.) 
5.06:31,0 Vasile Teodosiu (P.T.T.) 
5.08:12,0 Nicolae Daradlci (P.T.T.) 
5.09:26,0 Nicolae Badea (P.T.T.)

10 KM MARȘ (PE PISTA)

45:55,2 Haralambie Răcescu (Dinamo) 
46:41,0 riie Popa (Dinamo Buc.)
46:45,6 Marius Neagu (Dinamo) 
47:19,2 Constantin Nourescu (Dinamo) 
43:23,6 Dumitru Paraschivescu (Spartac)

5.114
4.273
4.656
4.415
4.153
4.142
4.074

Victor Cincă (știința Buc.)
(11,2 - 6,91 - 10,91 - 1,94 - 51,3 - 
15,0 - 34,48 - 4,00 - 52,43 - 4:41,7) 
Ion Mesaroș (C.F.R. Timișoara)
(11,4 - 6,48 - 10,97 - 1,74 - 50,4 - 
15,5 - 32,76 - 3,40 - 50,99 - 4:33,8) 
Alexandru Dincâ (C.F.R. Cluj)
(11.4 - 6,77 - 11,27 - 1.75 - 52,4 - 
15,7 - 36,19 - 3,30 - 45.89 - 5:11,5) 
Vasile Pop (C.S. Oradea)
Emil Constantineacu (Știința Buc.) 
Vasile Vencu (Metalul M.I.G.)
Nicolae Macovei (C.S. Oradea)
Ion Cristea (Rapid Buc.) 
Franclsc Breczko (C.S. Oradea) 
Alexandru Mareș (Constructorul 
Buc.)

Vorbindu-ne, mai de mult, despre 
„Cupa continentelor" tov. Ilarie Să- 
ceanu, secretar general al Federației 
romîne de volei, ne spunea următoarele: 
„Victoria echipei Uniunii Sovietice la 
competiția de la Paris se datorește nu 
numai valorii ridicate a lui Cesnokov, 
Gaikovoi, Burobin, Kovalenko, Poiar- 
hov, Mondzelevski, care au alcătuit 
formația de bază, ci și rezervelor Li- 
bin, Ungues, Voskoboinikov, Astafiev, 
Agaev, Hudiakov, care s-au dovedit 
a fi de aceeași valoare cu titularii. De 
aceea, antrenorul Ahvlediani putea face 
orice schimbare fără a dăuna omoge
nității și valorii echipei, în timp ce, 
de pildă, la romîni și la bulgari, în
locuitorii nu au avut alt rol decît de a 
prilejui odihna unui trăgător ajuns în 
linia a doua, sau au fost folosiți la 
sfîrșitul meciului cînd antrenorul, epui- 
zînd timpurile de odihnă, a cerut —• 
mai mult psihologic de cit tactic — 
schimbare de jucători".

Această scurtă apreciere atinge o 
problemă foarte importantă, de strictă 
actualitate în voleiul nostru, aceea a 
jucătorului de rezervă. Ea a fost ri
dicată cu regularitate de evoluția echi
pelor masculine șl feminine de volei 
în campionatele țării. Aproape de fie
care dată vedem cum ar.trgiwrii schim
bă jucătorii numai aturci cînd un 
trăgător a ajuns pe linia a doua (el 
trece pe banca rezervelor doar pentru 
a se odihni, pînă cînd postul îi ajunge 
din nou la fileu) sau pentru a scoate

din ritm echipa adversă, atunci cînd 
nu mai are nimic de făcut.

De la bun început trebu’e să ară
tăm că antrenorul respectiv pornește 
cu gîndttl ca înlocuitorul să fie 
al șaselea om al echipei și nu ca 
tivul introdus în echipă să dea 
lași randament ca și cel înlocuit, 
îndoială, practica aceasta este 
greșită, dăunătoare. In primul rînd, ea 
se manifestă la antrenamente, unde an
trenorul își îndreaptă atenția doar spre 
„sextetul" de bază și uită 
rezervele au un rol lot atit de impoi- 
tant în echipă. De aceea el — — 
teresează atîta cit ar trebui 
tirea lor. In general, rezervele sînt 
jucători tineri, care au nevoie de încu
rajare, de încredere. Cum. pot li încu
rajați aceștia dacă joacă doar cîtcva 
minute și la prima greșeală, mai mică

care a dat dovadă Palade. La fel de 
bine s-au comportat și celelalte re
zerve ale echipei Cetatea Bucur: Ro
senberg (care l-a înlocuit cu succes 
pe Miculescu) și Pelin (intrat în locul 
ini Rusescu). Aceste exemple sînt su
ficiente pentru a dovedi rolul important 

Repetăm însă că ei vor da randamentul 
solicitat numai dacă vor fi la fel de 
bine pregătiți ca și titularii.

Cu totul alte aspecte am văzut du
minică dimineața în sala Giulești. In 
partidele Constructorul București—Ști
ința Timișoara și Victoria București— 
Utilajul Petroșani, schimbările de jiP 
cători s-au făcut doar cu scopul de a 
odihni pe unii voleibaliști care fusese
ră mai mult întrebuințați. In unele 
momente, conducătorul de joc al ecTtM 
pei Constructorul a cerut ’ ' bare

doar 
spor- 
ace-

Fără al jucătorilor de rezervă intr-un meci.
total

uneori că

nu se în
de pregă-

Voicu Toma (Rapid Euc.)
Mihai Babaraica (Recolta Buc.) 
Vasile Teodosiu (P.T.T.)
Nicolae Nicolae (Metalul M.I.G.' 
Dumitru Dragomir (Recolta Buc.) 
Cristea Dinu (Metalul M.I.G.) 
Mihai Plcșa (Progresul Buc.)
Nicolae Constaatin (Olimpia Or, 
Stalin)

Ion Baboie (P.T.T.)

torul Buc.)

COMPLETARE

Din tabelul celor mai bune perfor
mante feminine a lipsit rezultatul de 
40,75 m realizat în acest sezon la arun
carea suliței de sportiva timișoreană 
Ingrid Linc’acher.

După penuEtima etapă

complicații• • •

MARATON

2.36:48,6 Ion Pricop (Progresul Timiș.)
2.37:52,4
2.43:13,2
2.46:35,6
2.49:42,0
2.51:58,0
2.54:08,0
2.54:11,0
3.54:26,0

2.55:19,0___ ________ ______ .
3.56:50,0 Suliman Ahmed Arilf (Construe-

Clarificări, dar și

a

Penultima etapă a campionatului 
republican de lup‘e pe echipe a fost 
caracterizată de dispute dîrze în toate 
ce e patru grupe, dată fiind impor
tanta jocurilor pentru consolidarea 
pozifei în clasament ca și pentru evi
tarea retrogradării. Pentru unele 
echipe (cele din grupa în'.îi) etapa 
a fost hotărîtoare, stabilind chiar cla
samentul definitiv pînă Ia locul trei. 
In grupa a treia însă, unde trebuia 
să se decidă echipele care retrogra
dează, pronosticurile au fost răstur
nate de comportarea neașteptat de 
bună a formației gălățene, care
cîștigat două întîlniri și a făcut un 
meci egal. Cu această victorie, ea a 
predat lanterna Voinței din Tg. Mu- 
»eș. Comportarea gălățenilor, ca și 
surpriza furnizată de C.S.M. Baia 
Mare au complicat situația în partea 
inferioară a clasamentului, unde se 
găsesc înșiruite 6 echipe amenințate 
de retrogradare (Voința Tg. Mureș, 
Voința Lugoj, C.S.M. Galați, A.S.A. 
AAarina Constanța, Rapid Oradea și 
Constructorul Cluj)

Ga fapt pozitiv, am constatat cu 
prilejul acestei etape că în toate gru
pele întîlnirMe au fost de un bun 
nivel tehnic și în limitele sportivi
tății, cu excepția comportării lui Bcla 
Fazekas de la Voința Tg. Mureș, care 
l-a lovit pe arbitrul T. Blidarii! 
Spectatorii au aplaudat acțiunile fru
moase și variate, rebururi, salturi, 
dublu salt (Zentai-Tg. Mureș, Mar- 
covici-Oradea, Tampa-Orașul Stalin), 
acțiuni pe 
sit cu tot 
înfrîngerile 
tantă.

Din punct de vedere tactic, etapa

Tampa-Orașul Stalin), 
care luptătorii le-au folo- 
riscul pe care îl implicau 
în această etapă impor-

bună orien- 
care a dus 

la victorii incontestabile. In acest fel 
s-au comportat sportivii de la C.S.M. 
Galați, Rapid Oradea, C.S.M. Bi'a 
Mare și C.C.A. Ultima formație, prin- 
tr-o bună pregătire tehnică și prin 
dîrzenia cu care a evoluat, a reușit 
să cucerească un meritat loc doi în 
clasamentul definitiv 
tului.

Nu putem trece cu vederea com
portarea constantă a dinamoviștilor 
bucureștcni care au cîștigat și de 
data aceasta la scoruri concludente. 
O sumară analiză a clasamentului ne 
arată că luptătorii dinamoviști n-au 
pierdut de la începutul campionatului 
și pînă în prezent decît 2 meciuri 
individuale din cele 216 susținute. 
Este o performanță care ne scutește 
de comentarii (cele două înfrîngeri 
suferite de dinamoviști se datoresc 
lui D. Cuc, care a fost învins de V. 
Bularca). Acest rezultat bun se da- 
torește în egală măsură și antreno
rului Fr. Cocoș, caae se bucură de 
autoritate în rîndul luptătorilor săi. 
Am asistat, de pildă, la morala cam 
„tare" pe care el o făcea luptătoru
lui Gh. Szabad, descalificat (odată 
cu adversarul) pentru lipsă de corn 
bativitat? în timpul meciului cu <3. 
Ofițerescu. Și pentru că sînfem la 
capitolul luptei pasive trebuie să a- 
rătăm că și alți luptători au fost 
descalificați pentru lipsa de comba
tivitate. Totuși, față de etapele an
terioare, numărul lor a fost mai mic. 
In schimb, remarcăm încă tendința- 
greșită a unor luptători de a între
prinde toate acțiunile la marginea 
saltelei și în afara ei. Nu sîniem 
împotriva acestui sistem, care face 
parte din tactica întrecerilor, dar nici

i
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a fost caracterizată 
tare a luptătorilor,

de o 
lucru

al campiorta-

nu sîniem de acord cu abuzurile, mai 
ales atunci cînd ai și o saltea de 
8X8 metri, așa cum a fost cea din 
sala Dinamo din Capitală.

Antrenorii au fost de data aceasta 
foarte... cuminți și nu am asistat la 
vociferări și proteste la deciziile ar
bitrilor. 'Sfaturile tehnice de pe mar
gine au fost de asemenea mult mai 
puține, iar arbitrajelor le putem a- 
corda calificativul de bine.

Iată rezultatele din grupa a III-a 
Oradea : C.S.M. Galați cu A.S.A. Ma
rina Constanța 8—6, cu Rapid Ora
dea 9—7 și cu Voința Tg. Mureș 
7—7; Rapid Oradea cu A.S.A. Marina 
Constanța 8—8 și cu Voința Tg. Mu
reș 12—4 ; Voința Tg. Mureș—A.S.A. 
Marina Constanța 9—7.

V. GODESCU
OTTO BENKO

Cristian Constantinescu, cunoscutul... jucător de reterca ul echipei Omamo 
Surugiu, 

i grea: 
13—13 și el înlocuiește pe Derzei...

Foto : B. Ciobanu 
încerca scoaterea did 

adverse. De altfel, re- 
Constructorul par a fi

B-ucurești,primește ultimele îndrumări din partea antrenorului V. . 
înainte de a intra în teren. Sarcina lui Cristian este deosebit de 
este setul V, tabela de marcaj indică

sau mai mare, slut imediat scuși de 
pe teren ?

Să luăm cîtcva exemple din meciu
rile de sîmbătă și duminică. La scorul 
12—4 pentru Dinamo (în setul 11), 
Roman a fost înlocuit de antren: 1 
N. Sotir de la Cetatea Bucur, cu t:nă- 
rul Palade. Fără îndoială, a fost im 
act de curaj înlocuirea unui titular 
binecunoscut (care — fiind bolnav — 
nu dădea randamentul obișnuit) cu un 
jucător tînăr. Schimbarea nu a dat 
roade în primele momente, dar în restul 
partidei s-a dovedit că ea a fost bine 
gindită dind rezultatele așteptate (me
ciul a și fost cîștigat de altfel de Ce
tatea Bucur). Bineînțeles, că aceasta 
a fost și urmarea bunei pregătiri de

doar pentru a 
ritm a echipei 
zervele echipei 
resemnate să aibă întotdeauna același 
rol minor...

Nu socotim încheiată discuția in ju
rul „jucătorului de rezervă". O con
cluzie insă se poate trage de pe acum : 
antrenorii noștri trebuie să se ocupe 
la fel de intens și de jucătorii de bază 
și de rezerve. De fapt, ar fi mai bine 
ca noțiunea „jucător de rezervă" să 
dispară : cu toții sînt membrii aceleiași 
echipe, cu toții luptă pentru victoria 
culorilor clubului sau asociației sporti
ve respective, cu toții trebuie să fie ta 
fel de bine pregătiți.

MIRCEA TUDORAN

ACTIVITATEA LA ZI
£ Uithnek jocwri de verificare a echipelor reprezentative £ Rezultate din campionatul 

regiunii Ploești

gama posibilităților lor tehnice și tac
tice.

In ce privește lotul masculin, aces
ta a realizat un joc bun. Am remarcat 
omogenitatea formației, precum și fo
losirea cu succes a unor interesante 
procedee tehnice. De altfel, eficacitatea 
acțiunilor ofensive ale lotului mascu
lin se datorește în mare măsură între
buințării cu curaj 
poartă prin evitare (Hnat, Popescu) și

■ Sîmbătă seara, loturile noastre re
prezentative de handbal în 7 au făcut 
o ultimă verificare înaintea turneului 
pe care îl vor întreprinde în R.P.F. 
Iugoslavia. Cele două meciuri dispu
tate cu acest prilej (selecționata femi
nină a întîlnit echipa masculină a 
S.S.E. București, iar cea masculină pe 
Rapid) au pus pe selecționabilii noș
tri în fața unor adversari puternici, 
care i-au obligat să facă apel la toată

a aruncărilor la

cu paravan (Covaci, Bulgari», IvK- 
nescu).

Echipa feminină a avut un adversar 
redutabil. Tinerii handbaliști din for
mația Școlii Sportive de Elevi au ju
cat bine și în multe perioade ale me
ciului au dat o replică de la egal la 
egal. In general se poate spune că 
jocul a folosit mult, arătîrid părțile 
bune, precum și unele lipsuri în jocul 
echipei.

„Cupa
REGIUNEA CONSTANȚA-REGIUNEA

STALIN 21 — 19

30 Decembrie"

REZULTATE TEHNICE. A. Nuri 
(C-ța) b. p. A. Săraru (reg. Stalin) ; 
G. Popa (reg. Stalin) b. ab. 1 D. Ma
ntie (C-ța) ; St. Văcaru (C-ța) b. p, 
G. Balaban (reg. Stalin) ; G. Preda 
(C-ța) nul cu I. Toth (reg. Stalin) ; 
C. Lascu (C-ța) meci nul cu V. Să- 
șeanri (reg. Stalin) ; V. Neagu (C-ța) 
b. ab. 2 P. Baltă (reg. Stalin) : cea 
mai frumoasă partidă a galei. Con- 

'stănțeanul a lovit precis și clar, trimi- 
țîndu-și adversarul de două ori la po
dea, în repriza secundă. N. Stoenescu 
(reg. Stalin) ; b. ab. 3 G. Tudor 
(C-ța) ;- V. VHvari (C-ța) meci nul 
cu I. Sibișan (reg. Stalin) ; O. Peter- 
map (reg. Stalin) b. p. N. Topalâ

(C-ța) ; I. Laeăr (C-ța) b. ab. 2 N. 
Blejan (reg. Stalin).

V. SUGIU-coresp.

(C) b. prin neprezentarea adversaru
lui.

REGIUNEA CLUJ-REGIUNEA ORA
DEA 21 — 17

REZULTATE TEHNICE. A. Verdeș 
(Cluj) b. p. G. Gui (Oradea) ; L. Fe- 
reșteănu (C) meci nul cu V. Pleș 
(O) ; N. Turoș (C) b. p. I. Nuțiu 
(O) ; G. Sirmonka (C) b. p. Gh. 
Gheerghiță (O) ; A. Nagy (C) b. p. 
I, Goldenberg (O) ; R. Lavric (O) 
b. k. o. 2 Gr. Dragoș (C) ; I. Botezan 
(C) meci nul cu A. Bogoei (O) ; I. 
Istrate (O) b. k. o. 1 D. Vîlcearui 
(C); la categoria mijlocie, oaspeții 
au cîștigat prin neprezentarea boxeru
lui slujeau St Rușu. St Ctudeany

V. CACOVEANU-coresp.

La sfîrșitul săptămînii viitoare (18 
sau 19 decembrie; va avea loc în 
Capitală o întîlnire internațională de 
box între echipele Metalul M.I.G. și 
T.U.L. (Finlanda). Oaspeții între
prind în prezent un turneu în R. D. 
Germană și R.P. Ungară. Boxerii mc- 
talurgiști ss pregătesc intens în ve
derea întîlnirii de la București. Antre
norul Ion Stoianovici ne-a făcut cu
noscut că pentru meciul cu TUL Fin
landa se bazează pe următorii boxeri: 
M. Cristea, A. Oldeanu, E. Dinu, D. 
Done, Gh. Dumitru sau Șt Bogdan, 
D. Rizea, Z. Ciocîrlan, V. Ghețu ți 

fi, Zjharia»

★
Aseară, cele două reprezentative ale 

țării (masculină și feminină) au pă
răsit Capitala îndrcptîndu-se spre Lju
bljana, unde în ziua de 10 decembrie 
vor susține primele întîlniri, cu selec
ționatele R.P.F. Iugoslavia.

■ De curînd au început la Buzău 
întrecerile campionatului republican de 
handbal în 7 (faza regiunii Ploești). 
Jocurile se desfășoară în noua sală 
„Antena" din localitate: lată rezulta
tele înregistrate în primele două etape: 
Petrolul Telcajen — Șc. sp. de elevi 
Buzău 44—8 (26—4); Petrolul Plocsti 
— C.F.R. Buzău 23-19 (9—8); Vic
toria Buzău — Prahova 1 Mai Ploești 
35—20 (17—9); Rapid Plopem — 
Poiana Cîmpina 27—13 (13—7);
S.S.E. Buzău — Ranid Plopeni 25—19 
(12—10); Petrolul Ploești — Victoria 
Buzău 23—19 (11—11); Petrolul Te- 
leajen — Poiana. Cîmpina 58—10 
(30—5); C.F.R. Buzău — Prahova 1 
Mai Ploești 31 — 12 (11—5). (C. G-ăpă- 
țînă șj Amalia Kretss, coresp.).



Adalbert Rethi a
BORAS 7 (prin telefon).

obținută la

Sovietelor, 
interesante și

e asemănare cu fotba- 
acolo doar trei echipe 

anilor

Campionatele 
de tenis de masă

internaționale
ale Scandinaviei

Spectatorii ajlați în tribunele stadio
nului moscovit ,,Di na mo", în timp 
ce-și suflau în mîini și-și îndesau că- 
ciulile ca să se încălzească, regretau 
probabil zilele de vară. Dar fiecare 
medalie își are reversul său... Vara 
cine-ar fi putut vedea meciul de ho
chei Dinamo — Aripile 
una dintre cele mai 
mai disputate ■ întîlniri ale actualului 
sezon. După victoria 
Ț.S.K.M.O. (a treia în cele patru me
ciuri ale campionatului') maeștrii cro- 
sei de la „Aripi" păreau favoriți indis
cutabili. Și totuși dinamoviștii, după 
ce au fost conduși cu 2—1, au egalat, 
au trecut înainte și au învins cu 7—3.

Start în întrecerea ..fotbaliștilor 
pe gheață"

la Habarovsk și Kemerovo 
întrecerile campionatului 

hochei cu mingea. Sportul 
deosebit de popular în

Sîmbătă, 
au început 
unional de 
acesta este 
U.R.S.S. Poate că și pentru izbitoarea 
sa asemănare cu fotbalul: teren mare, 
11 jucători, o minge... Singura dife
rență e că „fotbaliștii" poartă patine, 
conduc, mingea cu crosa.

Campionatul de hechei-fotbal (sau 
fotbal-hochei, dacă vreți) se desfășoară 
din 1936 în U.R.B.8, Prima echipă în
vingătoare a fost Diaamo 
Dinamoviștii au .reeditat 
1951 și 1952. De trei ori 
aur au revenit formației 
(în 1954, 1955 și 1957).
11 ediții însă cele mai multe victorii 
au fost de partea echipei militarilor 
diu Sverdlovsk, care a triumfat de 
cinci ori — în 1950, 53, 56, 58 și 59.

Campionul olimpic recordmanul 
mondial Evghenii Gri sin se anunță 
și la actuala ediție a J-0. de iarnă 
un favorit al probelor de sprint.

deci, încă 
și aici și 

și-au adjudecat de-a lungul 
titlul de campioană.

Schiorii și patinatorii în scenă—
Lotul de schi al U.R.S.S. pentru 

locurile Olimpice de iarnă a fost alcă
tuit. Se profilează și cel de patinaj- 
viteză. lată motive în plus pentru 
specialiștii probelor să accelereze nu 
numai... pe piste ci și în privința pro
gramului de pregătire și de competi
ție. Peste cîteva zile fondiștii vor că
lători tocmai în Ural pentru a lua 
parte la un mare concurs de selecție. 
Puțin mai tîrziu cei mai buni schiori 
vor putea fi văzuți pe pîrtiile de la 
Bakuriani unde alături de așii marilor 
distanțe vor concura maeștrii coborîri- 
lor rapide, precum și cei care se stre
coară cu agilitate printre porțile în
guste ale slalomului.

Dar patinatorii? Patinatorii 
vea și ei numeroase întreceri, 
care sfirșit de săptămînă ei 
alinia la startul concursurilor 
zate la Moscova, Novosibirsk, 
grad, Arhanghelsk, Omsk etc

cîștigat
Luni au 

continuat întrecerile campionatelor in
ternaționale de tenis de masă ale 
Scandinaviei. La întîlniri participă ju
cători și jucătoare reprezentînd 14 țări: 
R.P. Chineză, Danemarca, Finlanda, 
Olanda, Japonia, Franța, Norve
gia, R. Cehoslovacă, R. P. Un
gară, R.D. Germană, Austria, S.U.A., 
Suedia și R.P. Romina.

Proba de simplu juniori a luat sfîr- 
șit cu victoria jucătorului romîn Adal
bert Rethi, care a reușit să învingă în 
finală pe suedezul Clipper cu 2—1. La

proba de simplu juniori
simplu senioare, Maria Alexandru s-a 
calificat în semifinale (unde va juca 
cu Eva Koczian) eliminînd pe Kunz 
(R.D.G.) cu 3—0. Cealaltă reprezen
tantă a noastră, Geta Pitică, a fost în-; 
trecută cu 3—0 de Simon (Olanda). 
La proba de dublu feminin, perechea 
Mana Alexandru—Geta Pitică va în- 
tilni în semifinale cuplul maghiar ’’ 
Koczian—Matlle. Jucătorii Radu Ne- 
gulescu, Gheorghe Cobîrzan ți Adalbert 
Rethi au ca adversari în primul tur 
— la seniori — pe suedezii Fliesberg, ! 
Mardberg și Ungsdorf.

Moscova, 
succesul In 
medaliile de 

Ț.S.K.M.O. 
La ultimele

A început sezonul atletic in... emisfera sudică
Ln timp ©e în emisfera noastră se

zonul atletic al competițiilor <le pistă 
poate fi socotit — practic — ca și 
încheiat, în emisfera sudică sezonul 
de „vară" se află în plină desfășurare.

Iată cîteva rezultate înregistrate de 
atleții din Noua Zeelandă, care se pre
gătesc în vederea Jocurilor Olimpice 
de la Roma : Ia Auckland: suliță:

re-

vor a-
La fie
se vor 
organi-
Lenin-

R.P. UNGARA : Ujpesti Dozsa po 
primul ioc la sfîrșitul turului

Duminică a luat sfârșii prima parte a 
campionatului de fotbal al H. P. Ungare. 
Pe primul loc s-a clasat Ujpesti Dozsa 
cu un avans de 3 puncte față de 
M.T.K. In etapa de duminică s-au Înre
gistrat ctteva surprize. Honved a fost 
Învinsă la Szeged de echipa locală, iar 
M.T.K. a dispus de Ferencvaros. Ambele 
partide au luat sfirșit cu același scor : 
1—0. Confirmindu-și valoarea, Ujpest 
Dozsa a Întrecut cu 4—1 echipa din Pecs, 
in timp ce Szombathely a trecut greu de 
Diosgyor (3—2). Csepel a Învins pe D6- 
rog cu 1—0.

Pe lista golgeterilor, pe primul loc se 
află Tichy 
de tînărul 
goluri și 
Dozsa) cu

FRANȚA: Nttnes și Reims învingă
toare la limită

au

(Honved) cu 15 goluri, urmat 
Albert (Ferencvaros) cu 13 
„b&trînul" Szusza (Ujpesti 
s goluri.

Szusza
Iată clasamentul :

1.
2.
3.
4.
5.

DozsaUjpesti 
M.T.K. 
Honved 
Ferencvaros 
Vasas

6. Tatabanya
7. Diosgyor
8. Csepel
9. Szeged

10. Dbrog
11. Vasutas
12. Szombathely
13. Fees
14. Salgotarjan

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9 
7
7
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
1

3
4
2
5
5
4
3
2
4
4
4
3
3
6

1
2
4
3
3
4
5
6
5
6
6
7
7
6

R.D. GERMANA:
R.D. Germane"

„CupeiFinala 
se rejoacă

Finala „Cupei K. D. Germane1* desfă
șurată duminică nu a desemnat ciștigă- 
toarea trofeului. Meciul dintre campioa
na R. D. Germane pe acest an Wismut 
Karl Marx Stadt și Einheit Dresden 
(care a scăpat 
du-se pe locul 
scor alb (0—0), 
joc. Meciul se

Stadt și
de retrogradare, clasîn- 

12) s-a terminat cu 
după 120 de minute 

va rejuca duminică.

un 
de

ANGLIA : Luptă strînsă pentru 
întîietate

Fruntașele clasamentului francez 
trecut cu greu etapa de duminică. Stras
bourg «s-a dovedit, în deplasare, un ad
versar neașteptat de greu pentru Nîmes, 
care a înscris o victorie Ia limită : 2-1. 
Anevoie s-a descurcat Reims, acasă la 
Rennes. Foștii campioni au înscris în 
min. 9 prin Vincent și au trebuit să 
lupte apoi tot timpul partidei pentru a 
menține scorul de 1-0. Limoges a ter
minat la scor alb (0—0) meciul disputat 
la Valenciennes, iar Racing a reușit abia 
în ultimul sfert de oră să se impună în 
fața apărării lui Lens: 3-0. Campioana 
Nice se menține pe linia ultimelor rezul
tate bune : 2—1 cu Lyon. In schimb, Le 
Havre n-a rezistat pe terenul lui St. E- 
tienne, care a cîștigat cu 3—1. O surpri
ză a fost victoria lui Bordeaux asupra 
lui Monaco cu 4—2, ceea ce face ca Tou
lon (învinsă cu 3-0 la Toulouse) să re
vină pe ultimul loc. Celelalte rezultate : 
Sedan—Angers 2—0, Sochaux—Stade Fran- 
cais 3-2.
1. Nîmes
2. Reims
3. Racing
4. Limoges
5. Nice

ITALIA: Fruntașele învinse
6 meciuri nule, primele trei clasate 

din etapa precedentă învinse în depla
sare și derbiul Fiorentina—Milan nedecis 
— iată știrile principale ale duminicii 
fotbalistice din Italia. Și, desigur, faptul 
cel mai important este că Juventus — 
deși învins cu 2-1 la Napoli - rămîne 
pe primul loc, datorită insuccesului si
milar suferit de bolognezi : Internazio- 
nale—Bologna 2—1. Echipa din Milano 
este acum la numai un punct de lider. 
Al treilea meci decis al etapei a fost a- 
cela în care Sampdoria a pierdut cu 
3-1 în fața lui Lazio, pe terenul ultimei, 
în rest, numai egalități (în frunte cu 
cea înregistrată la Florența) : Fiorenti
na—Milan 1—1, Bari—Lanerossi 0—0, ‘ ‘
ssandria—Roma 0-0,
1—1, Palermo—Udinese 
1-1.

Malcolm Hahn 69,36 m — nou 
cord ; disc : Les Mills 52,585 m 
nou record; la Christchurch: disc fe
mei : Valerie Sloper 49,66 m — nou 
record ; greutate femei: Valerie Sloper 
16,96 rn — nou record. Ultimul dintre 
aceste recorduri are o foarte bună va
loare internațională, fiind al doilea re
zultat în clasamentul mondial al pro
bei. Valeria Sloper (15,34 m în 1956; 
16,29 m în 1957; 16,47 m în 1958) a 
obținut acest rezultat într-o ,,serie" 
remarcabilă: 15,55 m — 15,57 m — 
16,41 m — 16,67 m — 16,96 m 16,94 
metri.

In cadrul unui concurs desfășurat în 
localitatea Bloemfontain din Africa de 
Sud, atletul Gerhardus Potgieter a a- 
lergat 440 yarzl garduri în 50,2 sec. 
(scăzîndu-se 0,3 sec, însemnează că 
rezultatul său este de 49,9 sec pe 400 
mg). Pe 440.yarzi Malcolm Sepnce a 
obținut cu 46,1 sec (45,8 sec pe 400 
m) un nou record. La disc Du Plessis 
a înregistrat 54,12 m.

Campionatele de gimnastică ar 
tistică ale U.R.S.S. desfășurate 
recent la Moscova au demonstrat 
din nou înalta măiestrie a spor
tivilor sovietici in această fru
moasă și dificilă disciplină.

In fotografie: un spectaculos 
xercițiu cu cercurile prezentat 
echipa asociației „Rezervele 
Muncă".

SCURTE ȘTIRI =

e- 
de 
de

Foto: D. Kozlov

N. Fraser și Maria Bueno 
învingători in turneul de tenis 

de la Melbourne
Campionatele internaționale de tenis 

ale statului Victoria (Australia) des
fășurate la Melbourne au dat cîștigă- 
tori în probele de simplu pe învingă
torii ultimului turneu de la Wimble
don. In finale, australianul N. Fraser 
a învins pe compatriotul său Emerson 
cu 6—0, 25—23(1), 5—7, 6—4; iar 
Maria Bueno (Brazilia) a dispus de 
Christine Truman (Anglia) cu 6—0, 
5—7, 6-4.

• DUBLA INTILNIRE de gimnastică 
dintre selecționatele de juniori ale R.P. 
Ungare și R. Cehoslovace, desfășurată 
la Budapesta, a revenit oaspeților : 
185,05-184,55 la băieți și 277,10-276,20 la 
fete.
• IN PRIMUL TUR al „Cupei cam

pionilor europeni1* la handbal în 7,- 
Dukla Fraga a învins pe campioana 
Iugoslaviei, R.K. Borac. cu 31-19.
• TURNEUL INTERNAȚIONAL de sabie 

de la Viena a fost cîștigat de austriacul 
Resch cu 7 victorii, urmat de Hocke 
(Aust.), Wanecek (Aust.), Mohos (Elve
ția) etc.
• PENTRU

acestui an 
box la cat. 
(R.F. Germană) și-a ____...__________
titlul, învingîndu-1 prin k.o. tehnic în 
repriza a 14-a pe francezul Andrâ Drille.

O CEA DE A DOUA PARTIDA a me
ciului pentrii titlul mondial de șah, care 
se desfășoară la Moscova între Elisabeta 
BlkoVa și Kira Zvorîkina s-a întrerupt 
într-o poziție avantajoasă pentru Cam
pioana mondială.
• TENISMANII AMERICANI au suferit 

înfrîngeri în campionatele internaționale 
ale Filipinelor. Mc Kay a fost eliminat 
de filipinezul Deyro, iar compatriotul, 
acestuia Ampon l-a învins p,e M. Franks, 
In finală : Ampon-Deyro 6-4, 7-5.

A DOUA OARA în cursul 
campionul european de 
mijlocie Gustav Scholz 

apărat cu succes

20 15 3 2 50:20 33
20 13 6 1 56:23 32
20 10 6 4 66:23 26
20 9 8 3 26:17 26
20 11 3 6 44:34 25

Apropo de obiectivitate...

Simbriașii presei capitaliste și stă- 
pînii lor fac mare caz de obiectivitate, 
nescăplrtd nici o ocazie să afirme cum 
că în presa lor s-ar scrie pasămite 
doar adevărul. Iată un fapt (din foar-

Lupta pentru întîietate în campionatul 
primei ligi engleze continuă mai intere
santă ca oricind. Liderul Preston - care se 
menține pe primul loc datorită unui di
ficil 0—0 cu Everton — este talonat ame
nințător de West Ham și Tottenham. Pri
ma s-a redresat imediat după înfrînge- 
rea cu 7—0 suferită în etapa trecută la 
Sheffield și - sîmbătă - a dispus de 
Nottingham Forrest, cîștigătoarea Cupei 
Angliei, cu un convingător 4-1. Totten
ham a cîștigat la Blackburn mai ușor 
ciecit arată scorul: 2—1. Pentru a ieși din 
impasul în care se aPă Manchester United, 
antrenorul Matt Busby a luat inițiativa 
de a înlocui nu mai puțin de 4 interna
ționali (Gregg, C bariton, McGuiness și 
Bradley). Hotărîrea s-a dovedit bună :
3— 1 cu Blackpool ! Iată celelalte rezul
tate ale etapei de sîmbătă, penultima 
din tur : Birmingham—Manchester City
4— 2, Burnley-Bolton 4-0, Chelsea—She- 
field 0-4. Leeds—Fulham 1—4, Leicester- 
Luton 3—2, Newcastle—Arsenal 4—1, West

tapa de duminică

1. Juventus 10 7 1 2 30:10 15
2. Internazionale 10 5 4 1 18:11 14
3. Bologna 10 5 3 2 16: 9 13
4. Milan 10 5 3 2 15:10 13
5. Fiorentina 10 5 2 3 20:13 Î2
6. Roma 10 4 4 2 14:10 12
7. Sampdoria 10 4 4 2 14:10 12

R.P.F. IUGOSLAVIA: Surprize în e-

Bromwich—Wolverhampton 0- 1.

1. Preston 20 12 4 4 40:29 28
2. Tottenham 20 10 7 3 43:23 27
3. West Ham 20 12 3 5 41:31 27
4. Wolverhampton 20 12 2 6 56:39 26
5. Fulham 20 12 2 6 43:41 26

Ultima clasată, Rieka, a dispus dumi
nică de liderul campionatului, Dinamo 
Zagreb, cu scorul de 3—2. Dacă Rieka nu 
a reușit prin această victorie decît să 
treacă pe locul 11 cedînd „lanterna ro- 
șie“ echipei Buducnost (învinsă la. Split 
de Haiduk cu 3-0), în schimb pentru Di
namo eșecul suferit în ultima etapă a tu
rului a avut o consecință foarte neplăcută: 
ajuns tocmai pe locul trei. Titlul - neofi
cial — de campioană de toamnă a reve
nit echipei Steaua roșie, care sîmbătă a 
întrecut Sloboda cu 5—2. Voivodina a 
reușit o victorie în deplasare, la Belgrad, 
întrecînd pe Partizan cu 1—0. Celelalte 
rezultate : Velej-Beograd 1-1, Sarajevo— 
Radnicki Zemun 2—2. — 
tuliți va începe peste
1. Steaua roșie
2. Voivodina
3. Dinamo Zagreb

, Ale-
Genoâ—Atalanta 

0—0, Spăl—Padova

spus el —• doar pentru a vă aduce la 
cunoștință că nu vreau să am nimic 
de-a face cu gazetarii. Tot ce le-am 
declarat a fost publicat cu interpretă
ri inadmisibile, a fost răstălmăcit, pre
zentat necinstit.

— Cine sînt acești nemernici ? între
bă gazetarul.

— De pildă, chiar scribii de la 
„Sports magazine" — spuse Harrij 
punînd furios receptorul în furcă.

Nu știm ce ar mai fi avut de adău
gat redactorul lui „Sports magazine"...

De data aceasta, ei au ținut să întă* 
rească vorbele cu... exemplul personaj

Rugbistul englez Arzvold este de 
profesie judecător. Recent, el conducea

Exemplul personal

Returul campiona- 
trei luni.

11 8 1 2 21:10 17
11 6 4 1 19: 6 16
11 7 1 3 27: 9 15

Și
putea cita) ilus- 
„cinstea" presei

revistei americane

te multele care s-ar 
triad „probitatea" 
burgheze :

Un redactor al
„Sports magazine" a făcut o comandă
telefonică cerînd să vorbească cu sprin
terul vestgerman Armin Harry, stu
dent la universitatea din California, 
de la care voia să afle noutăți. Armin 
Harry a venit la aparat:

— Am acceptat convorbirea a

In orașul danez Ilerning a avut loc 
o întllnire amicală de fotbal între e- 
chipele de... pastori -din Danemarca și 
Norvegia.

Disputa slujitorilor cultului a purta! 
de la început un caracter... bătăios. 
La scorul de 3—1 pentru gazde, căpi
tanul echipei oaspe, enervat, l-a lovit 
cu pumnul peste față pe căpitanul 
pastorilor danezi. Dintr-o dată meciul 
a încetat să-i mai intereseze pe jucă
tori, care au angajat o bătaie... genera
lă. încăierarea a fost „calmată" prin 
intervenția poliției. Apoi, sanitarii s-au 
ocupat de..: răniți.

Referindu-se la cele petrecute, spec
tatorii arătau că multi din acești pas
tori în predicile ținute îndeamnă pe 
oameni la bunătate, la bunăcuviință...

Circumstanțe atenuante... .

proces în care era vorba de 0tin
încăierare ce avusese loc într-un bar. 
Cu acel prilej, un cetățean bătuse pînă 
la singe 5 oameni, iar pe al ți 4 i-a 
pus pe fugă.

Contrariat, judecătorul Arwold a in- 
trebat pe inculpat cum a reușii aceas^ 
ta. La care primi răspunsul:

■— Sir, v-am urmărit cu atenție pe 
teren în timpul partidelor de rugbi...

Motiv pentru care a fost achitat. A 
avut circumstanțe atenuante...


