
Lucrările celei de a 8-a sesiuni 
a Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romine

rgan al Uniunii de Cultura Fizică și Sport din R. P. Romînâ

Luni dimineața au continuat lucrările celei de a 
Adunări Naționale a R. P. Romîne.

In lojile oficiale au luat loc conducătorii partidului
In ședința de dimineață, prezidată de tov. Petre Drăgoescu, vicepreșe

dinte al Marii Adunări Naționale, deputatul Constantin Scarlat a prezentat 
i de Stat

8-a sesiuni a Marîf

și ștaifului.
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DE ZIUA REPUBLICII
L 39 DECEMBRIE, Republica 
noastră împlinește 12 ani — 
aniversare scumpă întregului po- 
De -ziua Rejpublieii sărbătorim 

e victorii dobîndite, sub stema 
iticii, de către poporul nostru 
ilar condus de partidul iubit, 
«clamarea Republicii Populare 
ne constituie un act de impor- 

istorică în viața patriei noa- 
Cucerirea întregii puteri de că- 
ilasa muncitoare în alianță cu 
imea muncitoare — sub condu- 

partidului — a creat condiții 
a lichidarea puterii economice a 
leziei, pentru trecerea la cons- 
a bazei economice a unei orîn- 
de tip nou — orânduirea socia- 
Au fost descătușate forțele crea- 
ale poporului nostru, harnic și 

tat și, sub “ “!'!! "
it industria 
it uzine și , .
au apărut orașe noi.

iă diferență între ce a fost ieri 
a ce este astăzi. Despre a- 

fuiidamentală deosebire, tova- 
Gh, Gheorghiu-Dej spunea : 

riteașcă-și muncitorimea de anii 
eagră robie și silnicie, de ex- 
irea capitalistă; țăranii — de 

moșierilor și chiaburilor; inte- 
ilii — de starea de incultură și 
irantism; tineretul — de lipsa 
repturi, de destnățul propagandei 
e, huliganice, menită să îndo
iască pe cei tineri; femeile — 
ifosirea și umilința la care erau 
se la fiecare pas pe vremea cînd 
ira noastră au dominat burghe- 
ji moșierimea. Privească astăzi 
irul lor și voc vedea ridieîndu-se 

șantiere de construcție ale so- 
mului, cîmpurille rodind pentru 
e ■ le muncesc, căi 
■ luminos deschis

muncii".
r-adevăr, minunată 
noastră în anii de după Elite-

soarele Republicii, a 
și agricultura, s-au 

fabrici, pe harta pa- 
Este o

largi spre un 
tuturor oame-

a devenit pa-

rare. Privim orașele înflorite, pădu
rile de sonde, magistralele, belșugul 
recoltelor de pe ogoarele înfrățite... 
Și, de fiecare dată, încercăm un pu
ternic s'unțămi nt de mândrie patrio
tică. Da, aceasta este patria noastră. 
Bogată și nespus de frumoasă. Iar 
poporul îi este singurul stăpîn.

Țara noastră liberă și înfloritoare, 
mereu mai puternică, este mîndră că 
face parte din marea familie a lagă
rului socialismului și al păcii în frun
tea căruia se află marea Uniune So
vietică. Republica Populară Română 
a devenit în acești ani un factor ac
tiv al luptei pentru coexistență paș
nică. Țara noastră este reprezentată 
tot mai mult în marile foruri inter
naționale. Nenumăratele prezențe ro
mânești peste hotare în artă, cultură, 
sport etc., sînt, de asemenea, dovezi 
grăitoare ale prestigiului mereu cres- 
cînd de care țara noastră se bucură 
în lumea întreagă.

In acești 12 ani, o considerabilă 
dezvoltare a cunoscut și mișcarea de 
cultură fizică și sport din țara noa
stră. Șiragul succeselor este lung. Mai 
bine de 2.200.000 de oameni ai mun
cii au devenit membri ai Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport; 
ția acestora se află 
baze sportive dintre 
construcții moderne, 
sportive; se dezvoltă
tul de mase. Sînt numai câteva măr
turii ale acestei uriașe dezvoltări eu 
care faci cunoștință nu numai din 
cifre și statistici, ci și poposind în 
oricare colț de țară, în marile centre 
industriale, în satul cel mai 
tat, pretutindeni.

Răspunzând minunatelor 
create de partid și guvern,

fruntași, maeștrii și maeștrii emeriți
ai sportului au cucerit în acești ani 

de campioni olim- 
europeni, au obținut 

făcut să 
al patriei

la dîspozi- 
astăzi mii de 

care multe sînt 
mari complexe 
necontenit spor-

numeroase titluri 
pici, mondiali ș( 
victorii care au 
prestigiul sportiv 
Cu același patriotism, cu 
și abnegație față de partid, 
în producție sutele de mii de sportivi 
ai țării, participînd alături de ceilalți 
oameni ai muncii, ou tot elanul și cu 
toate forțele lor tinerești, ia marea 
construcție a socialismului.

De ziua Republicii, sportivii patriei 
noastre își manifestă cu toată căl
dura dragostea față de partidul nostru 
drag și se angajează ca în anul ce 
vine să muncească cu și mai multă 
hotărîre, să răspundă așa cum se cu
vine sarcinilor cuprinse în expunerea 
tovarășului I 
plenara C.C. 
cembrie a. c. 
reprezintă un 
muncă pentru 
importante victorii pe 
truirii socialismului.

Sirius uniți în jurul 
guvernului, oamenii muncii din țara 
noastră privesc cu încredere viitorul 
luminos și sărbătoresc cu bucurie și 
justificată mtndrie patriotică cea de a 
XI l-a aniversare a proclamării Re
publicii Populare Române.

crească
noastre, 

dragoste 
muncesc

Gh. Gheorghiu-Dej la 
al P.M.R. din 3—5 de- 

. Documentele plenarei 
însuMețitor program de 

i obținerea tutor noi și 
drumul cons

partidului și

indepăr-

condiții 
sportivii

Succeiul teniamanllor 
sovietici tn India

Un nou stadion la Hunedoara
artivii hunedoreni au primit de 
d un frumos dar. Zilele trecute s-a 
nat construcția unui mare și mo- 
stadion, ale cărui tribune au o 
itate de circa 15.000 locuri și o 

iii acoperită, cu 2000 locuri. Te- 
este prevăzut cu pistă de atle- 
vestiare moderne, cabine și du- 
iar în curînd vor fi montate și 

lății pentru nocturnă. Pe aleile 
ipale ale noului complex s-au 
at zeci de mii de trandafiri și 
7000 de plopi și arbuști ornamen-

Construcția stadionului a fost făcută 
după cele mai noi procedee tehnice. Te
renul de fotbal este gazonat și așezat 
pe canalele de scurgere ale orașului, 
astfel că apa de ploaie este absorbită 
imediat. Noua bază sportivă va fi dată 
în folosință în primăvara anului 1960 
odată cu deschiderea sezonului în aer 
liber.

După cum am anunțat, la Calcuta 
se desfășoară campionatele internațio
nale de tenis ate Asiei la care parti
cipă și sportivi sovietici. In continua
rea întrecerilor, la simplu bărbați 
cătorul sovietic Mozer a dispus de 
diurnii Duion eu 6—4, 8—6, 6—3, 
lifidndu-se în sferturile de finală,
succes remarcabil l-au obținut și jucă
toarele sovietice Riazanova și Dimi-

ju- 
in- 
ca- 
Urt

Sportivi

Candidata de partid Dorina Stroescu este una din- 
! cele mai vrednice muncitoare ale secției urzitorie 
•i cadrul întreprinderii „Industria Bumbacului B". 

orele liberie, ea practică cu pasiune voleiul

raportul Comisiei economice financiare asupra proiectului Bugetului' 
at R.P. Române pe anul 1960.

La dezbaterea proiectului de buget au luat cuvîntul deputății 
Dănălache, circumscripția electorală Rahova, orașul București, Maria 
circumscripția electorală Hailmeu, regiunea Baia Mare, Silviu Opriș, 
scripția electorală Bicaz, regiunea Bacău, Gheorghe Stoian, circumscripția 
electorală Orașul Vechi, regiunea Stalin, Vasite Vilcu, circumscripția electo
rală Constanța-Vest, regiunea Constanța, Larisa Maieu, circumscripția electo
rală Mărășești, orașul București, Petru Carcea, circumscripția electorală 
Mălini, regiunea Suceava, Troliu Bumbaș, circumscripția electorală Tirnăveni, 
regiunea Stalin, Isăc Martin, circumscripția electorală Timișoara-Sud, regiu
nea Timișoara, Ioan Moza, circumscripția electorală Hațeg, regiunea Hune
doara și Gheorghe Stan, circumscripția electorală Pătîrlagele, regiunea 
Ploești.

In ședința de după-amiază, prezidată de tov. Tiță Florea, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, în continuarea dezbaterilor la proiectul de 
buget, au luat cuvîntul deputății Constantin Adochiței, circumscripția elec
torală Coțușca, regiunea Suceava, Ludovic Csupor, circumscripția electorală 
Gheorghieiii, Regiunea Autonomă Maghiară, Niculae Catană, circumscripția 
electorală Calan, regiunea Hunedoara, Vasile Avram, circumscripția electo
rală Rodna, regiunea Gluj. Ion Predescu, circumscripția electorală Peșteana- 
Jiu, regiunea Craiova, Alexandru Boabă, circumscripția electorală Mizil, 
regiunea Ploești, Ludovic Fazekaș, circumscripția electorală Oradea-Vest, 
regiunea Oradea, fon Iliescu, circumscripția electorală llie Pintilie, ocașu.l 
București, Gheorghe Necula, circumscripția electorală Alexandria, regiunea 
București, Mihai Florescu, ministrul Industriei Petrolului și Chimiei, Dumitru 
Gheorghiu, circumscripția electorală Codăești, regiunea lași și Mihai Suder, 
ministrul Economiei Forest iere.

Lucrările sesiunii continuă. (Agerpres).

ulor ian 
Zidaru, 
circum-

La munte, în ajun de an nou...
Bucegii sînt înveșmîntați în mantia 

albă a zăpezii. Pe drumurile ce șerpu
iesc pînă în vîrful masivului vezi în 
tot momentul grupuri îndreptîndu-se 
către l-otelul „Alpin" de la cota 1.400, 
spre cabanele „Valea cu brazi", „Vîrful 
cu Dor", „Peștera", „Padina", „Piatra 
Arsă", „Babele". E ajun de an nou și 
iubitorii muntelui se grăbesc să ajungă 
la cabane unde vor petrece o noapte 
frumoasă, veselă prin care vor întîm
pina anul 1960. E greu drumul dar ți 
se pare ușor cînd te gîndești că peste 
puțin te va întîmpina căldura din caba
nă și odihna binemeritată. Iar cînd ai 
ajuns, ești fericit si îți dispare toată 
oboseală. Pomul de iarnă străju
iește iluminat de zeci de luminări sau 
becuri multicolore care ard vesele, iar

ghirlandele de brazi se încrucișează ca 
într-un labirint.

La hotelul „Alpin" nu șe mai pridi
dește cu treaba. Aci, alături de cei 
peste 200 de excursioniști ce vor veni 
prin O.N.T., vor petrece revelionul 
componenții lotului republican de schi, 
studenți de la I.C.F., reprezentanți ai 
U.A.S.R. „Tonomatul-, Ingeniosul apa
rat electronic care-ți transmite la co
mandă melodia aleasă, este gata de

trieva, care în proba de simplu femei 
s-au calificat în semifinale. Riazanova 
va juca cu Șantuk (India) iar Dimi- 
trieva cu Arnold (S.U.A.).

Bîkova-Zvorîkina 4—4

In partida a X-a din cadrul campio
natului mondial feminin de șah dintre 
Bîkova și Zvorîkina, prima a obținut 
victoria. Astfel, după zece partide 
scorul este de 6—4 în favoarea (ură
toarei Bîkova.

fruntași în producție

Hotelul „Alpin" de la Cota 1.400. 
Foto: D. Stăncutescu

„start". în Imensul hol al elegantului 
hotel un decor minunat: macheta pa
noramei Bucegilor, alături de care se 
află tradiționalul Pom de iarnă. Peste 
tot curățenie, ordine și... liniște. Liniș
tea dinaintea veseliei care va întîmpina 
anul 1960. Este sărbătoarea în care oa
menii muncii se bucură de succesele 
obținute în anul ce a trecut și țintesc 

} totodată spre noi mărețe realizări.
f

Sudorul Misac Derasaturian, un talentat popicar, este prețuit de tova
rășii de muncă din Secția Turnătorie a Uzinelor „Timpuri Noi" pentru 
succesele șale în producție. Comunistul Misac Derasaturian a realizat 12 
inovații precum și însemnate econ'trnii.

Alexandru Stanciu, cunoscutul rugbist al formației 
noastre campioane, este unul dintre cei mai pricepuți 
strungari de precizie ai secției vitezometre de la Ate
lierele C.F.R. „Grivița Roșie".



Zilnic sosesc la redacție nenumărate scrisori ale corespondenților noștri 
în care ne vorbesc despre realizările maselor,de sportivi în cinstea zilei de 
130 Decembrie. In întreaga țară, sportivii asociațiilor și cluburilor se 

jpregătesc să pășească în noul an cu noi succese dobîndite pe terenurile de 
sport și în producție. Iată în rîndurile ce urmează doar cîteva din numeroa
sele scrisori sosite în aceste zile.
SUCCESE IN PRODUCȚIE Șl IN 

SPORT LA RULMENTUL B1RLAD

In primele zile ale lunii decembrie cu 
ocazia unei ședințe, consiliul asociației 
sportive Rulmentul Birlad raporta reali
zarea următoarelor angajamente : 2.343 
membri înscriși în U.C.F.S... 4.686 lei 
proveniți din taxe de înscriere... 28.029 
lei încasări din cotizații sportive. Dacă 
ne gîndim că în luna mai asociația 
Rulmentul Bîrlad număra numai 292 de 
membri U.C.F.S. înseamnă că în 8 luni 
numărul membrilor U.C.F.S. ai asocia
ției a crescut cu 2.051 MEMBRI. Toți 
aceștia activează în 11 secții pe ra
muri de sport.

Mulți dintre sportivii fabricii sînt 
fruntași în producție. Printre ei, fotba
liștii Petre Motoc (controlor), Con
stantin Radu (lăcătuș), rugbiștii Gheor- 
ghe Calalb (lăcătuș), Ion Alexandru 
(termist), boxerul Carol Rusu (for
jor) și atletul Teodor Fluieraș (for
jor).

S. Eliade

„CUPA ANILOR V"
Inițiată, Încă de anul trecut, de către 

consiliul asociației studenților din Insti
tutul Politehnic' Iași, „Cupa anilor V* 
la fotbal a devenit o competiție îndră
gită de viitorii ingineri. Trofeul pus in 
joc a revenit în acest an fotbaliștilor 
de la Facultatea de Mecanică. Urmînd 
exemplul fotbaliștilor. studenții „mai 
mici” al institutului au inițiat și el 
competiții la volei, baschet, șah ețc.

St Tabușcă

753 STUDENȚI LA UN CONCURS 
DE TIR

563 de studenți și 190 de studente 
au participat la o competiție de tir 
organizată (în trei etape) la centrul 
universitar București, în cinstea zilei 
de 30 Decembrie. Concursul a fost des
chis atît maselor de studenți cît și 
trăgătorilor avansați, componenți ai 
echipelor reprezentative. In urma re
zultatelor obținute, pe primul loc 
s-au clasat studenții de la I.C.F., 
după etapa a !I-a cei de la
I.M.F.,  iar după etapa a lll-a studen
ții Universității „C. I. Parhon". In 
clasamentul general locul 1 a fost «- 

Comunistul Pruncise Săsăran, mortezor la Atelierele Centrale „Deztderiu 
Huliră" din Baia Mare, este și un bun jucător în echipa de fotbal a uzinei, 
lată-l în fotografie împreună cu Barth Elerner (dreapta), care controlează 

piesele lucrate de el
cupat de Universitatea „0. I. Parhon", 
cu 3352 puncte, urmată de I.C.F. cu 
3349 puncte și de Institutul Politehnic 
cu 3250 puncte. „Cupa 30 Decembrie" 
a revenit, astfel, Universității „C. I. 
Parhon".

S. Papură

PESTE 9.000 DE MEMBRI U.C.F.S. 
IM RAIONUL CISLĂU

Un număr de peste 9.000 membri 
U.C.F.S. activează in 33 de asociații 
sportive organizate în întreprinderile 
și instituțiile din satele și orășelele ra
ionului Cislău. Recent, la biroul con
siliului raional U.C.F.S. a avut loc a 

importantă ședință în care s-a anali
zat activitatea desfășurată în ultima 
perioadă. A reieșit că majoritatea aso
ciațiilor sportive din raion și-au rea
lizat angajamentele luate. De aseme
nea, frumoase succese s-au obținut șt 
pe linia înființării de noi asociații 
sportive, cum sînt: Recolta Odăile, 
Recolta Brăești, Doi Brazi Brătilești. 
Victoria Cislău, Avîntul Păltineni 
etc. Prin achitarea regulată a cotiza
țiilor sportive de către membru 
U.C.F.S. s-a adus o contribuție însem
nată la creșterea bazei materiale din 
raion. Un aport deosebit la dezvolta
rea sportului în raion l-au adus o se 
rie de activiști voluntari, printre care 
profesorii de educație fizică Virgil Pa- 
naitescu, de la Știința Pătîrlagele, Con
stantin Lupe și lori Ghinescu de la 
Țapina Nehoiu, Virginia Ganescu de 
la Recolta Rin. etc.

Alex. loan

CENTRU DE AMTRENAMENT LA 
LUPTE Șl TRINTA IN MEDIUL SĂTESC

Prin grija consiliului raional U.C.F.S. 
Galați, ca și a asociațiilor sportive 
„Pescărușul" și „Recolta" S.M.T. Tul- 
cești, în comuna Tulcești a hiat ființă 
un centru de antrenament la lupte și 
trîntă. Centrul își desfășoară activita
tea, pentru început, cu aproape 40 de 
tineri colectiviști, membri ai gospodă
riei agricole colective „Drumul socia
lismului" din comuna Tulcești, raionul 
Galați. Au fost aduse saltele, echipa
ment, materiale, iar sala de antrena
ment a fost amenajată cu sprijinul tov.
R. Ltirigeanu, directorul școlii de 7 
ani din comună șt președintele asocia
ției sportive „Pescărușul". La antrena
mente participă tineri colectiviști din 
brigăzile de cîmp, piscicole și din sec
torul zootehnic, ca și tractoriștii de la
S. M.T. Tulcești. în viitorul apropiat, 
la acest cenfrtt de antrenament vor 
participa și tineri din comunele înve
cinate : Vînători, Satul Costii, Tătarca 
și Livișa. în cadrul centrului dc antre
nament va lua ființă și o grupă alcă
tuită din copii, care se vor pregăti 
pentru a deveni luptători.

G. Ștefănescu

O ASOCIAȚIE SPORTIVA 
FRUNTAȘA

Numărînd în prezent peste 200 mem
bri ai U.C.F.S. și desfășurî-nd o bogată 
activitate competiționalâ, asociația spor
tivă Recolta Măldăeni a fost declarată 
asociație fruntașă pe raionul Roșiorii 
de Vede. Sportivii din acest sat au fost 
premiați de către consiliul regional 
U.C.F.S. București cu materiale și e- 
chipament sportiv. Astfel, magazia a- 
sociației sportive s-a îmbogățit cu mingi 
de fotbal, handbal, volei, aparate de 
gimnastică, bocanci de fotbal etc. De 
asemenea, ju fost distinși eu diplome 
o serie de sportivi ca • VasVe Ciucă 
(oinist), Irina Leoveanu (atletă), Teo
dor Burcea (fotbalist) ș. a. pentru fru
moasele rezultate obținute în compe
tiții.

Consiliul asocj'c ției și sportivii satului 
s-au angajat ca în nou? an să depună 
eforturi sporite pentru a mări preiei’ 
giul asociației lor.

AL Pppescu

O NOUA BAZA SPORTIVA 
LA TG. OCNA

In orașul nostru problema conti
nuării activității sportive în timpul ier
nii a constituit o serioasă preocupare. 
De curînd, prin grija consiliului raio-

O fază din îritîlnirea de baschet 
„Avîntul" Tg. Ocna — „Petru Rareș" 

Piatra Neamț

nai U.C.F.S. Tg. Ocna și datorită a- 
jutorului dat de organele locale, spor
tivii din oraș au primit în dar o sală 
de sport. Sala, destul de spațioasă, va 
putea găzdui întreceri de baschet, vo
lei, lupte, box etc. Inaugurarea sălii a 
fost făcută zilele trecute cînd sportivi 
din raioanele Bacău, Moinești, Tg. 
Ocna și orașul Onești au participat la 
competiții dotate cu .Cupa 30 De
cembrie".

I. Butucaru

...Șl LA OCNA MUREȘULUI

Consiliul asociației .Soda" a ame
najat prin muncă voluntară un pati
noar pe frumosul stadion din localitate. 
La lucrările pentru terminarea acestei 
noi baze sportive în cinstea zilei de 
30 Decembrie au participat în orele 
lor libere numeroși tineri și vîrstnici. 
în mod deosebit s-au evidențiat elevii 
școlii profesionale și cei ai școlii teh- 

de chimie din cadrul cursului de 
maiștri. De asemenea, e însemnată 
contribuție Ia construirea patinoarului 
și-a adus brigada de producție de la 
atelierul mecanic „Soda", condusă de 
comunistul Ilie Suciu.

Asociațiile sportive din orașul Ocna 
Mureșului pot să înființeze acum sec
ții de hochei și patinaj formate din 
numeroșii artiatori ai acestor două fru
moase sporturi.

I. Ilea și 0. Popa

SPORTIVI DE LA ORAȘ IN MIJLOCUL 
SĂTENILOR

Pentru atragerea unui număr cît mai 
mare de oameni ai muncii de la sate 
pe terenurile de sport, consiliul regio
nal U.C.F.S. Constanța a luat lăudabila 
inițiativă de a organiza cu concursul 
unor sportivi fruntași o serie de de
monstrații în satele și comunele din 
regiune. Asemenea întîlniri au avut loc 
pînă în prezent în gatele Hîrșova, Bă- 
neasa, Negru Vodă, Ostrov și Casim- 
cea, unde căminele culturale șl terenu
rile de sport au fost populate pînă la 
refuz. La organizarea acestor demon
strații s-au evidențiat Hie Nicol au, Cris
tei Ghiță, Irina Schaiber, Viorica Dăi- 
neanu (tenis de masă) și asociațiile 
sportive Ancora, S.N.M.C. șl clubul 
Farul din Constanța.

E. Petre

Din sportul școlar
• Consiliul raional U.C.F.S. Lunca 

Vașcăului în colaborare cu secția de 
învățămînt a Sfatului popular raional 
a organizat o competiție sportivă pen
tru elevii din școlile de 7 ani la gim
nastică, șah și volei. Cele mai bune 
rezultate le-au obținut pînă în prezent 
elevii școlilor din Nucet, comunele 
Pietroasa și Ctmpani și din orașul Dr. 
Petru Groza. (M. Domițian — cores
pondent).

• La școala medie nr. 1 „N. Gri
gor eseu" din Cîmpina se desfășoară 
o bogată activitate sportivă. Elevii a- 
cestei școli iau parte la competiții și 
concursuri organizate cu diferite pri
lejuri. Dintre acestea amintim pe cele 
care au avut loc în cinstea alegerilor 
organelor conducătoare U.T.M. din 
școală, în cinstea zilei de 7 Noiembrie 
și 30 Decembrie. (Bebu Teodor — co- 
respondent).

• 230 pionieri și școlari au parti
cipat ia etapa raională a Spartachiadei 
pionierilor și școlarilor în raionul Istria. 
Concurenții s-au întrecut la fotbal, 
volei, atletism, handbal și oină. S-au 
remarcat școlarii din comuna Sinoe, 
cîștigători ai tuturor probelor de atle
tism, elevii din Babadag învingători la 
fotbal, pionierii din comuna Beidaud 
cei dinții clasați la vo'ei. €. Dolnicea- 
nu — corespondent).

• întrecerile de tenis de masă din 
etapa orășenească a Spartachiadei pio 
merilor ce s-au desfășurat recent la 
Casa Pionierilor din orașul Ploești 
s-au încheiat cu următoarele rezultate 
băieți individual: Constantin Pietrarii 
(Șc. m. mintă nr. 6); echipe: Șc. m 
mixtă nr. 6; fete individual: Elena An- 
toșelu (Șc. de 7 ani nr. 4); echipe. 
Șc. de 7 ani nr. 4. (M. Bedrosian, co
respondent).

ÂsoMn-^^n 
\P£NTRU ANUL 

LAZ/ARUL

COSTUL UNUI ABONAMENT EST! 
1LEI 12 PE 3 LUNI 

L El 24 PE 6 LUNI 
EEJ 48 PE UN AN

a ABONAMENTELE SEPOT FACE /■B 0F/RULE PEER, LA FACTOR//Pa. 
TAL/ S/ LA RESPONSABILII CU Di 
/UZAREA PRESE/ D/N 
\iN7RFPR/NDERl.

Tinerețe fericită
Revăd carnetul. Un simplu cornel 

de reporter sportiv. Multe cifre. No
tații fugare. Pop... Savu... Bauer... Ce 
o mai fi tnseninînd și numele astea ? 
Pop... Savu... O clipă. Reușesc să 
prind firul. Da. Sînt copii de mineri 
din Valea Jiului care jucau tenis. Pop 
era parcă cel cu „backhandul" curat...

Alte cifre. Centimetri, zecimi de se
cundă. Transcrise din caietele antreno
rilor. Grafice împlinite. Recorduri per
sonale corectate.

Simt că mă pierd în amănunte. 
Mi-ar fi fost de ajuns fișele contro
lul ui medical. Perimetru toracic, capa
citate vitală, dinamometru. Adevăratul 
record al sportului în Valea Jiului.

Mai răsfoiesc cîteva pagini. Intîl- 
nesc semne bizare. Triunghiuri deve
nite romburi, .optiiri" adincite pînă la 
ruperea hîrtiei.

Acum îmi amintesc. Ș' îmi explic 
triunghiurile. Așteptarea era de vină. 
De unde să fi știut că minerul Con
stantin Taraleșcă va întîrzia la antre
namentul de lupte pentru că lecția de 
istorie de la liceul seral se va pre
lungi la cererea generală 7

Intre foi — o fotografie. O privesc. 
Nu mai e nevoie să-mi forțez memo
ria.

...Pînă- la plecarea tre
nului spre Petroșani mai 
era o oră. încercam să-mi 
organizez impresiile. Car
netul de însemnări mat 
avea doar cîteva foi albe. 
Reportajul „Sport la Lu- 
peni" începea să se con
tureze. îmi dădeam seama 
că nu mi-am irosit timpul. 
Și totuși, aveam senzația 
că-mi lipsește ceva. Ia 
sportul școlar. îmi părea 
rău că nu-i întîlnisem pe 
tinerii baschetbaliști șco
lari, fruntași în Sparla- 
chiadă.

...Se întunecase de-a 
binelea. Marea vatră a 
preparației Lupenilor ha
șura cerul de plumb cu 
fîșii de fum.

motul ușii nu le distrage atenț 
absorbiți. Nu îndrăznesc să în 
Simion.

A treia ușă. Sala de lectură, 
ml unei mese-stit — cîțiva co 
tesc, cufundați în uriașe fotoh 
rate. Mă aplec la urechea ce 
apropiat. îmi șoptește: „Simic 
lături, la tovarășul Tcllmann".

Jnsfirșit, a patra ușă. Tiner 
nere desenînd. Pe un piedestal 
fragment din celebra statuie a 
chel Angelo. O lampă cu bra\ 
subliniază jocul de umbre și 
Marele artist al Renașterii e d. 
zent printre copiii minerilor, 
care i-a înfruntat pe papi și 
săpat munții de marmură ai C 
pentru proiectele sale grandii 
simte bine în valea eroilor car.

Pe un alt piedestal: fragm< 
grupul Lacoon. Tatăl. Iar pe 
tecă — Venus din Millo. Etap, 
site în cercul plastic al Lupen 

în sfîrșit, îl găsesc pe basci 
tul meu. în fața unui șevalet, 
vorbă dti tov. Tellmann. condi 
cercului.

Cosfea Simion e un băiat sf

„Să mai încerc o dată 
la sala de sport a clubului 
„Minerul". Nu era de
parte.

In fața clubului—mulțt 
tineri. Elevi și eleve. Mă 
adresez unui grup:

— E cineva de la bas

ȘEDINȚA ILEGALĂ COSTEA SIMM.
IN MINĂ elev, fiu de miner,

Linogravură

o fată. Și totuși, cu o mare vi 
in priviri. E în anul III la cei 
artă plastică. Tatăl său, maistru 
la Uricani, ar vrea să-l vadă 
mai mult în ulei, dar tinărul.p 
vrea să prindă cît mai mult a 
nele desenului.

Feciorul de miner nu mai p 
mid. îmi vorbește cu însuflețire 
secția de sculptură de la Bai 
despre încercările lui în apuai 
tempera, emite păreri precise 
rolul talentului în creația artist 
întrerup. Mi-ar trebui și unele 
nunte despre baschetul școlar, 
păt. Costea Simion joacă în 
școlii și e un veritabil enciclope 
baschetului.

Ne despărțim. Baschetbatistu. 
cian reintră grăbit în camera pl< 
nilor.

...Am pierdut trenul de 7. 
pare rău. Plecăm cu cel de 10. 
obișnuit cu această linie.

La Paroșeni, termocentrala 
spre cer fuioare albe de vată.

IOAN CHIL

chet ?
Mi se răspunde în cor:

„Au plecat chiar acum.
Au fost pe la sală".

Așa o fi să fie. N-am ce face. Dau 
să plec. Afă reține o tată cu codițe.

— Ba eu parcă l-am văzut pe Si
mion ureînd. O fi la cercul plastic.

Urc la etaj. Un culoar lung cu ne
numărate tablou, i. Predomină linogra- 
vurile. Crîmpeie din viața de ieri și de 
azi a Văii Jiului. Semnează tineri mi
neri sau fii de mineri. Chiar la intra
re — un mare tablou. Mineri la un 
curs seral. Ceva mai departe, o linogra
vură : „ȘEDINȚĂ ILEGALĂ ÎN 
MINĂ". Jos în dreapta: „COSTEA 
SIMION, K ANI, FIU DE MINER". 
O fi omul meu, baschetbalistul!

Deschid cu prudență prima ușă. 20 
de căpșoare ca funde mă privesc mi
rate. Cercul de balet lucrează din 
plin. Rămîn doar o clipă aooi mă re
trag stingherii.

Deschid a doua ușă. Cîteva zeci de 
șahiști' — elevi — urmăresc o tablă de 
demonstrații. Pentru astăzi — primele 
mutări ale .deschiderii italiene". Zgo



Și-au îndeplinit angajamentele
tn dezvoltarea sa impetuoasă, mișcarea de cultură fizică și sport din 

t noastră obține pe zi ce trece noi și noi succese. Tot mai numeroase sini 
siliile regionale, raionale și orășene ști U.C.F.S., cluburile și asociațiile 
dive care raportează îndeplinirea angajamentelor anuale ou privire la 
șterea numărului de membri și la încasarea cotizațiilor.

și încasarea la timp a cotizațiilor. 
Astfel, în orașul Sibiu numărul mem
brilor U.C.F.S a ajuns la 21.132. 
(Mircea Vlădoianu — corespondent).

GIURGIU
ele trecute, consiliul orășenesc 
'.S. Giurgiu și-a îndeplinit 
nentele pe anul 1959 privind 

de membri în U.C.F.S. și 
la timp a cotizațiilor 
al U. C. F. S. Astfel,
in orașul Giurgiu își des- 
activitatea în 
sportive 7646 membri ai 

Angajamentul
U.G.F.S. în ceea ce privește 
la timp a cotizațiilor a fost 
și depășit. Pînă în prezent.

an- 
în- 
în- 
de
în

TG. OCNA

cadrul aso-

consiliului

rile
ea 
bru 
nt, 
ră 
lor 
?.S.
iiesc 
area 
finit
încasat 58.182 lei.

imoasele succese obținute de con- 
orășenesc U.G.F.S. Giurgiu se 

esc activității deosebite desfășu- 
de către asociațiile sportive „Ce- 
“ (președinte Mihai Ciocan), „D«- 
i" (Marin Florea), „Olimpia" 
atac Duma), „Petrolul1* (Dorin 
au), Școala profesională de me- 
(Olunpia Nichita), precum și a 

iștHor voluntari Traian Ruse, 
itru Vîrsau, Petre Tănase, Stan 
șu, ș.a. (Traian Barbălată, coresp.)

Consiliul raional U.C.F.S. Tg. Ocna 
a raportat îndeplinirea angajamente
lor anuale în ceea ce privește în
scrierea de noi membri în U.C.F.S. și 
încasarea cotizațiilor. Pînă la această 
dată numărul total al membrilor 
U.G.F.S. din raionul Tg. Ocna este 
9.143 și a fost încasată suma de 
88.039. O contribuție importantă 
realizarea acestor obiective au adus 
sociațiile sportive Minerul Salina, Oi- 
tuz Tg. Ocna, Bradul I.F.E.T., Avîn- 
tuî Rîpile ș.a. (Alexandru Andrici — 
instructor al consiliului regional 
U.C.F.S. Bacău).

BAIA MARE

SF. GHEORGHE
aproape două luni înainte de slîrși- 
udui consiliul raional U.G.F.S. Sf. 
rghe și-a îndeplinit angajamentul 

în ceea ce privește înscrierea de 
nembri în U.C.F.S. și a încasării 
ițiilor. La începutul anului, spor- 
și activiștii din raion s-au an
să sporească numărul membrilor 

?.S. în așa fel îneît la sfîrșitul 
ii cifra lor 
de zile ale 
ită această 
n prezent
;.S. în raionul Sf. Gheorghe a 
it la 13.625. De asemenea, au 
încasate cotizații în valoare de 
11 lei, depășindu-se astfel anga- 
iful inițial care era de 149.000 
î anul în curs. (Sima 
:îan, consiliul raional 
iheorghe).

să fie de 13.500. In 
lunii noiembrie a fost
cifră cu 85 membri, 
numărul membrilor

Eugen —
U.G.F.S.

SIBIU
în salacurînd a avut loc

'■ii Voința din Sibiu plenara con- 
< orășenesc U.C.F.S. Prezentarea 
ului de activitate pe anul 1959 
t făcută de tovarășul I. Palade, 
iinfele consiliului orășenesc 
.S. Cu acest prilej, activiștii vo- 
i care muncesc pe linia culturii 
și a sportului, antrenorii, spor- 

fruntași precum și toți cei pre- 
în sală, au aflat cu satisfacție 

msiliul orășenesc U.G.F.S. Sibiu 
ndeplinit cu o lună de zile îna- 
le termen angajamentele privind 
irea de noi membri în U.G.F.S.

Sticcese deosebite au obținut și sporti
vii și activiștii regiunii Baia Mare. Ast
fel, consiliul orășenesc al U.G.F.S. din 
Baia Mare ne comunică că angajamen
tul anual a fost depășit Ia numărul de 
membri U.C.F.S. cu 5 la sută, iar Ia 
încasarea cotizațiilor cu 80 la sută. 
Rezultate frumoase a obținut și con
siliul raional Vișeu. încasarea cotiza
țiilor s-a făcut în proporție de 103 la 
sută, iar înscrierea de noi membri 
U.G.F.S. în proporție de 120 la sută, 
înainte de termen și-a îndeplinit și de
pășit angajamentele anuale și consiliul 
raional Cărei.

Reportaj la asociația sportivă sătească „Steagul roșu''
membrii consiliului aa continuat 
activeze cu sîrguință, să caute noi 
noi căi de dezvoltare a bazei de masdș 
a sportului, să inițieze competiții inie* 
resante, atractive. Așa se face că Icț 
.concursul bilanț" din acest an asocia* 
ția sportivă .Steagul roșu" a ocupa# 
primul loc pe raion și a primit cit 
răsplată a activității sale echipament} 
și material sportiv în valoare de pestdț 
1.000 lei (6 mingi volei și handbal, 241 
tricouri, o plasă volei etc.). Sportului! 
i s-a purtai o grijă deosebită fi rtgj,* 
dele sînt bogate...

Munca In colectiv, chezășie 
succesului... J|

Consiliul asociației sportivă (Dorii® 
Teodorescu — președinte, Victoria Tee> 
dorcscit — secretar, Cristița I strafe^. 
Ioana Constantin și Tudose Apesfbț 
— membri) și-a împărțit judicios sar* 
ciniie, contribuind în mod egal la rea/* 
Uzarea lor.

In caietul de performanțe al asocia* 
(iei sportive .Steagul roșu", ținut în* 
totdeauna la zi, se găsesc competițiile 
organizate și rezultatele obținute.' La 
„Cupa Eliberării", „Cupa Festivalului"* 
campionatul raional de fotbal, „Cupa 
Mării Negre", „Cupa Moldovei" și laț 
alte întreceri la care au participat re* 
prezentative ale asociației sportiv^ 
„Steagul roșu", sportivii 'de la G.A.C* 
„Gh. Doja" au obținut rezultate bune* 
uneori chiar foarte bane. Aceste per* 
formanțe se datoresc, în primul rind„ 
faptului că s-a asigurat în cadrai a* 
sociației o vie activitate competiția* 
nală care a constituit și an ban pri* 
lej de selecționare a celor mai bund: 
elemente. La campionatele pe asocia* 
ție organizate la atletism, șah, ciclism* 
etc au participat o mare parte dintre: 
cei peste 150 membri U.C.F.S. din a* 
sociațla sportivă „Steagul roșa". Și 
să nu vă închipuiți că asocia* 
ția sportivă posedă o bază corn* 
plexă cu multe terenuri și piste dă 
atletism, cu aparate și nu mai știm ca 
utilaje moderne. Terenul de fotbal este 
obișnuit, fără nici un fel de amena
jări speciale, culoarele pentru atletism 
sînt trasate pe iarbă, iar alergările da 
cros se desfășoară pe potecile din im* 
prejurimile comunei. Oamenii doresă 
însă să facă sport și se mulțumcso 
—■ deocamdată — cu posibilitățile exis
tente. Este adevărat că asociația spor
tivă „Sieagul roșu" intenționează sd 
amenajeze cu sprijinul sportivilor baza 
sportivă, să o utileze, dar pînă atunci 
activitatea nu stagnează...

HRISTAG1IE NAUM

In anul 1959, activitatea sportivă la sate a luat un avînt considerabil. 
Din ce in ce mai mulți tineri țărani muncitori au îndrăgit sportul, participînd 
cu entuziasm la numeroasele competiții de mase organizate in acest an în 
diferite regiuni ale țării. In special în lunile de iarnă, activitatea asociațiilor 
sportive sătești este mai bogată, schiul fiind unul din sporturile care are o 
popularitate crescîndă.

Cu aproape un an în urmă ani fă
cut o vizită la asociația sportivă .Stea
gul roșu", organizată în cadrul GA.C. 
„Gh. Doia“ din comuna Traian, raio
nul Brăila. Am găsit multe lucruri in
teresante, inițiative prețioase care con
tribuiau la dezvoltarea activității spor
tive din asociație, la obținerea unor 
succese de prestigiu. Ne întrebam însă 
dacă entuziaștii activiști sportivi din a- 
ceastă asociație au continuat să mun
cească tot atit de bine sau, culcîndu- 
se pe laurii primelor rezultate, se min- 
dresc și astăzi cu succesele de... ieri 7

Și pentru a da răspuns acestei în-

trebări am făcut o nouă vizită la aso
ciația sportivă „Steagul roșu"...

Au început întrecerile primei Spartachiade 
de iarnă a orașului București

Sportivii din cluburile și asociațiile 
bucureștene au primit cu viu interes 
știrea organizării primei Spartachiade 
de iarnă a orașului București. Nume
roși tineri s-au și aliniat la startul 
întrecerilor din cadrul primei etape.

In raioanele Grivița Roșie, V. I. Le
nin, I. V. Stalin, Nicolae Băfcescu, Tu
dor Vtadimirescu, în sălile de șah ale __ __ __ __ _______ ______
cluburilor și asociațiilor sportive se mat pe ‘cei' 30 de șahiști "clasificați ai 

marilor competiții de asociației să participe Ia desfășurarea 
întrecerilor în calitate de... arbitri și 
organizatori. Printre aceștia se află 
Grigore Enciu, șahist de categoria L 
Silviu Rapaport categoria a Il-a ș.a.

Infr-o convorbire cu tovarășul Horia 
Vasculescu, președintele consiliului aso
ciației sportive „Centrocoop", am aflat 
că în ceea ce privește celelalte probe 
ale Spartachiadei de iarnă s-au creat 
pînă acum toate condițiile materiale 
necesare bunei desfășurări a întreceri
lor (s-au procurat schiuri, patine, să
niuțe) în afară de... gheață și zăpadă, 
care sînt așteptate cu nerăbdare de că
tre toți cei care 
acestor probe.

pînă Tn prezent la a șasea victorie, 
la U.R.G.O., Aurel Gonstantinescu, 
cînd cu multă ambiție se anunță ca 
nul dintre pretendenții la titlul de cam
pion al grupei, cucerind pînă acum 
trei victorii clare.

Pentru a asigura competiției o des
fășurare cît mai bună, consiliul aso
ciației sportive „Centrocoop" a îndoi

iar 
ju- 
u-

simte atmosfera 
mase.

Recent am vizitat asociația sportivă 
Centrocoop. Aci participanții la prima 
Spartachiadă de iarnă și-au și disputat 
o serie de partide. Ei au fost împârțiți 
în 12 grupe repartizate pe unitățile de 
producție corespunzătoare. In 8 grupe 
s-au desfășurat majoritatea partidelor. 
Grupele sînt formate din cîte 11 ju
cători care își vor disputa titlul de 
campion al grupei. Acesta va participa 
la o finală la care vor lua parte toți 
campionii grupelor, iar primul clasat 
în această finală se va califica în 
etapa a doua a Spartachiadei de 
iarnă.

In grupa de fa Gostranscoop, Vasi- 
le Bodrug a cîștigat toate partidele de
venind campion al grupei. In grupa de 
la Centrocoop, Petre Guțu se află

înainte de a ajunge tn comuna 
Traian...

...am făcut o primă constatare chiar 
ta sediul consiliului raional U.C.F.S. 
Brăila. In clasamentul campionatului 
raional de fotbal, alcătuit la încheierea 
turului, pe primai loc se află echipa: 

Steagul roșu 7 5 2 0 20:3 12
Cu prilejul vizitei făcute anterior cu

noscusem activitatea acestei echipe de 
fotbal. Știam că obținuse cîteoa suc
cese, dar poziția sa în clasament nu 
lăsa să se întrevadă o asemenea as
censiune. Iată însă că în actualul 
campionat...

Noi succese I

L-am auzit pe unul dintre săteni 
spunind că .ogorul bine îngrijit dă 
roade bogate". După ce luasem cunoș
tință despre activitatea asociației spor
tive .Steagul roșu", merglnd spre ga
ră, am făcut o legătură între aceste 
cuvinte și munca sportivilor din G.A.C. 
„Gh. Doja". Departe de a considera că 
după rezultatele obținute la începutul 
activității treaba va merge de la sine,

Adunarea generală a asociației sportive

vor concura în cadritl

activist al
U. G.

N. CRUȚESCU
Consiliului Orășenesc 
F. S. București

De curînd a avut loc adunarea gene
rală a asociației sportive Metalul Oțe
lul Roșu. Din darea de seamă prezen
tată cît și din discuțiile purtate pe mar
ginea ei au reieșit o serie de frumoase 
realizări obținute în acest an. Consi
liul asociației a acordat atenția cuve
nită încasării cotizațiilor, iar drept 
rezultat, asociația sportivă Metalul O-

țelul Roșu este fruntașă pe raion M 
această privință. Activitatea secțiilor pe 
ramură de sport a fost bogată. Dintre 
secțiile care au obținut cele mai fru
moase succese amintim pe cele da 
box, popice, șah. Tot în cursul acestui 
an a fost reînființată și secția de hand* 
bal.

Romulus și Zeno Radu—coresp.

'u mai mulți ani în urmă...
‘opilul mărunțel din Schei, cartierul care, în vremea noas- 
a dat atiția sportivi orașului de la poalele Tîmpei, sini- 
o puternică chemare către sport. Munții dimprejur l-au 

ițat încă din anii de școală să urce și să coboare, să 
rigă oboseala drumurilor lungi și neajunsurile intemperii- 

Cu greu se puteau ține ceilalți copii de prichindelul 
Baboe din Schei...

.Viața l-a pus la o crudă încercare: rămăsese orfan de 
ndoi părinți. La o vlrstă fragedă a început să muncească, 
î muncă pentru o amărită bucată de plinei Pasiunea 
tru sport nu-l părăsea însă nici o clipă. Stadionul îl vră- 
. Singur atletismul îi era mai la îndemînă, celelalte spor- 

fiind prea costisitoare pentru el, băiat sărac, căruia 
ii ce-i cîștiga de-abia îi alungeau să trăiască de pe o zi 
alta. A îmbrățișat, deci, atletismul sau „sportul săracilor", 
i îi spunea el. Prima oară a alergat in toamna anului 
2. Desculț și flămind, n-a putut să se măsoare așa cum 
i el cu cei mai buni atleți din oraș: Fischer, Lany, frații 
k. Dar dirzenia tinărului muncitor era mare. In aceeași 
nnă i-a învins pe mulți dintre „așii" Brașovului, cla- 
iu-se pe locul trei la o probă de cros. Cînd a ajuns la 
ătul cursei, papucii de cirpă erau ferfeniță... De atunci. 
Ion Baboe îl puteai întilni in fiecare după-amiază fie la 
'îna Popii, fie la Valea Răcădăului. Munții îi țineau loc 
stadion, iar el se antrena acum pentru maraton. 1935... 
na cursă (campionatele naționale) îl situează pe Ion
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Baboe din nou pe locul 3, după Gali și Covaci și îi înscrie 
numele printre sportivii de performanță din acel timp.. 
A participat la Balcaniada din 1937 de ia București. A sosit 
pe locul opt. Pentru atletismul nostru de atunci era o vic
torie. Din nou antrenamente epuizante, alte sute de kilo
metri străbătute pe pajiștile din munții Brașovului... 1941... 
Primul loc la maratonul din București și titlul de campion. 
Ii lăsase în urmă pe Teodosiu, Tărtăreanu, Dinu Cristea... 
Anii grei de război care întunecaseră și mai mult viața mun
citorilor, n-au reușit să-l alunge de pe stadion... 1944, 45, 
46, 47, i-au adus titlul de campion al țării la una dintre cele 
mai grele probe, maratonul. Dar acești ani fac parte dinir-o 
altă viață a sportivului cetățean, Ion Baboe. Este viața 
luminosă a zilelor de după Eliberare...

★
...Recunoscător din adîncul inimii partidului nostru, care 

a condus la victorie clasa muncitoare din riadul căreia făcea 
și el parte, Ion Baboe a intrat în 1946 în marea familie a 
comuniștilor. Viața a căpătat pentru el, ca și pentru întregul 
popor, un nou sens. Cu mai mult elan s-a avintat în muncă 
și în sport. Ion Baboe a luat parte la toate concursurile și 
competițiile cu caracter de mase, militlnd cu însuflețire pentru 
crearea sportului de tip nou, pentru tînăra noastră mișcare 
sportivă pe care a reprezentat-o totdeauna cu cinste. Con
dițiile create de regimul democrat-popular sportivilor din 
(ara noastră i-au dat aripi lui Baboe. Ne-a trebuit o după- 
amiază întreagă ca să trecem în revistă rezultatele obținute 
în cea de-a doua parte a vieții lui. Și aceasta pentru că, 
între timp, pasionatul maratonist îndrăgise și marșul, probă 
la care s-a dovedit la fel de perseverent. In țară ca și peste 
hotare, copilul urgisit de ieri din oartierul Schei cucerea vic
torii după victorii, urca glorios pe podiumul învingătorilor
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și făcea să se ridice falnic pe cel mai înalt catarg drapelul 
scumpei noastre Republici. Ion Baboe a cutreierat in ultimii 
ani Europa in lung și în lai și de multe ori s-a întors vic
torios. De fiecare dată însă, comunistul Ion Baboe se gîndea 
la patria lui dragă, patria care l-a făcut om, patria în care 
munca și talentul ii sint atit de prețuite. Dorul fierbinte de 
patrie li dădea puteri noi in grelele momente prin care trece 
de obicei un maratonist sau tui mărșăluitor. Și na exista 
bucurie mai mare pentru el ca atunci cînd rupea firul alb 
cu tricoul împodobit cu stema Republicii...

...Exemplu de modestie și de cinste. Ion Baboe și-a orga
nizat în anii Republicii o viață model. In primul rînd, a în
vățat o meserie (instalator de posturi telefonice) căreia i s-a 
dedicat cu toată energia și entuziasmul. Munca și sportul 
s-au stimulat reciproc în viața lui lori Baboe...

Cei trei copii ai lui Baboe trăiesc astăzi vremuri după care 
tatăl lor tlnjise in anii copilăriei. Nelu a terminat liceul din 
localitate, Angela este în clasa a VIII-a, iar mezinul Gheor
ghe a pășit și el în acest an pe poarta școlii elementare. 
Și cînd te gindești, cu cită trudă a reușit să termine Ion 
Baboe patru clase primare...

...In faptul dimineții, cînd soarele îți dă surîzător binețe, 
sau in amurgul rubiniu care dă atlta farmec munților, un 
om pășește ritmic pe un drum bătătorit de pașii lui. Baboe 
se antrenează cu sîrguință omului care a parcurs în 
lunga-i activitate sportivă 123.450 kilometri... Și cîți o mai 
fi făcut de atunci și pină apar aceste rînduri... Ii vom nu- 
măra din nou împreună peste patru ani. atunci cînd va îm
plini 50 ani de viață, vîrstă la care, mi-a mărturisit că are 
de gînd să treacă în rîndut... antrenorilor.

OCTAVIAN GINGU



(

O călătorie de basmi
Eleva Dana Iliescu din clasa a X-a este o 

talentată canotoare a Clubului Sportiv Școlar. 
Nu de mult a făcut o călătorie de cinci săptă- 
mini în China Populară, împreună cu alte cinci 
eleve din cadrul aceluiași club sportiv. Și pen
tru că Dana are 10 la limba romînă, să citim 

această ultimă compoziție de vacanță...
zi am primit vestea 
în China, cu canoto- 
venit să cred. Abia în 
am avut certitudinea

Intr-o bună 
că voi pleca 
rii... Nu mi-a 
fața avionului 
că Dana Iliescu dintr-a zecea plea
că în marea Chină populară. Pe 
scara avionului am îmbrățișat cu 
privirea capitala noastră dragă și 
luminița din vîrful Casei Scînteii.

... Așa a început prima mea călă
torie peste hotare, o călătorie 
basm, care avea să dureze mai bine 
de o lună.

Nici nu mai știu cînd am ajuns 
pe aeroportul Vnukovo.

Dar, iată-ne plecați spre ținta fi
nală a călătoriei noastre. Ne aflăm 
în „hotelul" aerian TU 104, Ia 9000 
de metri înălțime. îmi pare rău că 
nu trecem pe deasupra Everestului. 
Am fi fost Ia doi pași. Cu atlasul 
în mînă, „bifăm" meridianele. Cît « 
de necuprinsă tundra siberiană. Pe 
la 10 seara ne gîndim să ne culcăm, 
în zadar însă. Peste un sfert de 
oră, surpriză (!) aterizăm pe lumină, 
la Irkutsk. Ceasul aeroportului in
dica 7,30. Călătorisem în 
rea răsăritului.

... Din nou în avion... 
de metri privim imensa ____
defie a Baikalului și apoi poteca 
întortocheată a marelui zid chine
zesc... Spătarului Milescu i-au tre
buit luni de zile ca să ajungă aici...

... Scurt popas la Pekin... Milioa
ne de oameni în haine albastre, 
sute de mii de biciclete, mii de 
șantiere și... terenuri de baschet.

Ajungem la Uhan... Sînt copleșită 
de măreția podului... 1670 metri lun
gime... Patru ascensoare în pilonii 
fundației... Păstrez cu dragoste in
signa podului...

Revăd în minte pagoda veche de 
peste un mileniu... Budha și cei 18 
discipoli, reprezentind tot 
sufletești... 
dreptul lui 
nil care 
Seara am 
balerină i 
skaia.

Ne continuăm călătoria.
Canton. 2-3 grade sub linia tropicu
lui. (Tot atlasul !). De pe terasa ho
telului o panoramă grandioasă : 
Si-țian, fluviul perlelor. A doua zis 
insula sportivilor, o splendidă bază 
sportivă complexă. între concursuri 
și antrenamente comune, vizite, 
numărate vizite...

de

întîmpina-

De la 9000 
scoică si

M-am oprit 
i Budha vesel, 

părea să ne 
admirat-o pe 

sovietică Olga

atitea stări 
doar In 

Era singu- 
ințeleagă. 
minunata 
Lepcșin-

Sîntem la

Orașul cel mai pito-... Hanceul.
resc. Seara ne plimbăm cu barca pe 
lac, la lumina lampioanelor. Local
nicii au dreptate. Hanceul este „pa
radisul terestru".

Vizităm o fabrică de țesături de 
mătase. Gobelinul în 32 de culori 
înfățișîndu-1 pe președintele Mao se 
întinde pe un perete întreg. Cît 
este de superbă milenara artă chi
neză !

A doua zi... și cu asta se încheie 
o etapă... a doua zi tălmaciul îmi 
arată un dicționar englez-romîn. I 
l-a dăruit lolanda Balaș. Gîndurile 
mele zboară spre patrie. Șanhaiul e 
frumos, dar pentru mine nu 
are aceeași strălucire. Mi-e dor de 
cei de-acasă, de țară...

La universitatea din Șanhai 
mirăm printre altele macheta 
dionului de 300.000 locuri.

Revedem Pekinul. Palatul 
iarnă, Monumentul eroilor, Palatul 
Congreselor. Apoi, grandiosul palat 
de vară, o adevărată operă de artă. 
Dar cu ce preț ! Cele trei sute de 
milioane de kilograme de argint 
destinate flotei au fost transferate 
de o regină a dinastiei Min palatu
lui de vară. A doua zi vizităm In
stitutul de cultură fizică din Pekin. 
Mă impresionează alinierea celor 
douăzeci de terenuri de baschet.

... Plecăm spre patrie. Din nou 
TU—104. Sosim în zori la Moscova. 
Cît n-aș da să revăd panorama lu
minată a marelui oraș. Rămînem 
trei zile în capitala Uniunii Sovie
tice. Galeriile Tretiakov, Soborul 
Uspenski, în care se află mormîn- 
tul mitropolitului Macarie, cel care 
ne-a dăruit prima tiparniță, un ba
let, după Lope de Vega, la Teatrul 
Mare, metroul în lung și în lat și, 
peste toate, căldura oamenilor sovie
tici.

... în sfîrșit, ultima cursă. Mos
cova—București. Am impresia că 
nerăbdarea noastră e cea care a- 
runcă avionul în goluri... După cinci 
săptămîni de călătorie, iată-ne a- 
casă... Plîng de bucurie in brațele 
mamei.

... Voi izbuti oare să dovedesc pe 
viitor că am meritat această călă
torie de basm, la care 
fi încumetat să viseze 
înainte vreme ?

DANA
Școala medie-mixtă
„I. L. Caragiale

Ca în fiecare an, concursul cu care 
se încheie activitatea competițională 
în sportul natației este rezervat celor 
mai tineri dintre înotători : copiilor ți 
juniorilor de categoria a II-a ; ca în 
fiecare an, evoluția lor este urmărită 
cu viu interes, îndeosebi de specialiștii 
natației noastre, deoarece ea înseamnă 

un... răspuns la întrebarea:

enumerate mai sus (valoare, constanță) 
nu se poate ajunge decîtiprin formarea 
unei puternice baze de mase, din care, 
apoi, selecția să se facă mai lesne.

Privind lucrurile din acest unghi, 
putem aprecia că „răspunsul" dat Ia 
începutul săptămâni trecute de evoluția 
celor mai tineri înotători bucureșteni 
este încurajator perspectivele do nro-

mai

Adrian Nicolau (Rapid. București) este unul dintre tinerii înotători cu 
de progres

greș ale natației noastre sînt 
cele mai frumoase.

Intr-adevăr, cei peste 300 de 
renți — selecționați dintr-un 
mult mai mare (7—800) — i 

I strează că natația

perspective 

sînt perspectivele dc progres ale nata- 
‘ "* Ne referim la Valoare,ției noastre? Ne referim Ia 

constanță și bază de mase.
De altfel, la primele două atribute

ULTIMA ETAPĂ IN COMPETIȚIA 
DE POLO REZERVATĂ

JUNIORILOR
Mîine scara, de la ora 20, la bazinul 

Floreasca sînt programate jocurile ul
timei etape din cadrul competiției do 
tată cu „Cupa de iarnă". Se vor dos

nici nu s-ar J fășura, în ordine, următoarele meciuri : 
părinții mei C Cetatea Bucur — Constructorul și Di- 

j nanio — Rapid. Partida Școala spor
tivă de elevi — Clubul sportiv școlar 
s a disputat sîmbătă și a dat cîștig de 
cauză primei echipe cu scorul de 2—I 
(2-0).

ILIESCU
clasa

In >tCupa Campionilor Europeni**

mari

(ii litre

concu- 
nuin'ăr 

demon- 
noastră a pășit. în 

! ultimii ani, pe drumul cel bun, fiind 
pe cale să-și creeze acea puternică 
bază de mase, fără de care un progres 
substanțial nu poate fi conceput. Se 
poate spune acum că acțiunea fede-

Dinamo București Dukla Praga in sferturile de finală

rației noastre de specialitate, la 
s-au adăugat eforturile depuse de 
'ia sport de Pe lingă Ministerul 
țămîntului și Culturii, prin înfiin 
centrelor de învățare a înotului în 
dul școlarilor a dat rezultatele i 
țațe. De altfel, listele celor mai 
înotători (copii) sînt și ele o dc 
a progresului înregistrat de cei 
mici dintre înotători Ia sfîrșitul a 
1959.

★
Au fost mulți concurenți prezen 

startul probelor în cele două zii 
concurs ; puteau fi și mai mulți ( 
cum au cerut unii antrenori), di 
acest caz competiția ar fi necesita 
program eșalonat pe trei zile. In 
ce privește restricțiile de pârtie 
impuse de regulament, prin fi? 
unor timpuri-norme, organizatorii 
vrut să asigure calitatea competiții 
deci, criticile aduse lor le socotim 
fondate.

Au existat, ce-i drept, în regula 
tul acestei ediții și unele inadveri 
de pildă în întocmirea progran 
care nu trebuiau însă să dea na 
la unele discuții între antrenori. I 
părerea noastră, o analiză a corn 
ției în cadrul comisiei orășeneșt 
care să fie prezenți și delegați ai 
rației de specialitate, s-ar dovedi f< 
utilă, deoarece s-ar putea lămur 
folosul viitoarelor competiții, multi 
divergențele de păreri actuale.

★
Nu putem încheia adeste rîi 

înainte de a felicita colectivul <le 
trenori ai Clubului sportiv școlar 
Mitrofan, V. Agaricil Gh. Din 
pentru frumosul succes repurtat < 
ievii lor, cîștigători — pentru p 
dată — ai unei competiții atit de 
portante cum este „Cupa 30 D""

GH. NICOLAESJ

Reprezentativa regiunii Ploești a ciștiga 
Cupa 30 Decembrie” interechipe

• După cum se știe, în urma victo
riei recent obținute în fața echipei 
campioane a R.P. Polone — Sparta 
Kattowicc, Dinamo București s-a cali
ficat pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Campionilor Europeni". Viitorul 
adversar care va fi opus echipei noa
stre. în cadrul acestei competiții este 
puternica formație cehoslovacă Dukla 
Praga, una din cele mai valoroase e- 
chipe de handbal în 7 din Europa. Cu 
acest prilej reamintim că cele două 
echipe s-au mai întilnit (tot în sferturi 
de finală) în ediția trecută a acestei 
competiții. Atunci, victoria a revenjt, 
la mare luptă, dinamoviștifor buciirc'ș-

teni (14—13). Sorții au decis ca acest 
meci să aibă loc la București.

Cele două cluburi duc în prezent 
tratative pentru fixarea datei partidei. 
Ziua de 10 ianuarie propusă de Dinamo 
și care se integrează în termenul fixat 
de comisia de organizare a competiției, 
nu convine clubului cehoslovac, ai 
cărui jucători sînt angrenați, în pri
mele zile ale anului vi for, într-o scrie 
de întîlniri internaționale. Se așteaptă 
rezolvarea cererii de amînare â par
tidei înaintată de conducerea clubului 
Dukla Praga.

• Partida Dmaino București—Dukla

• In etapa a lV-a a campionatu
lui republican de handbal în 7 — faza 
regiunii Timișoara —' s-ati înregis
trat următoarele. rezultate : FEMININ: 
Constructorul Timișoara—C.S.S. Bana
tul Timișoara 3—3 .(1 — 17; A.S.M. 
Lugoj—C.S.M. Reșița 4—11 (2-7) ;
MASCULIN : „Timpuri Noi" 
nîata-I. C. Arad 26—21 
Știință Timișoara—Victoria
6—0 : C.S M. Reșița—Dacia 
23 — 14 (10—5); Tehnometal 
ra—C-F.R. Timișoara 23—11 
In urma acestor jocuri, pe
locuri, în cele două clasamente, 
află Știința Timișoara și Tehnometal 
Timișoara (la băieți) și Știința Timi
șoara (la fete).

Giar- 
(10-5) ; 
Jimbolia 
Gărpiniș 
Tiinișoa- 
(9-7). 
primele 

se

clasamente se află Dinamo Bucu
rești . și. Cetatea Bucur. In urma vic
toriei obținute în fața principalului ei 
adversar, C.C.A., Dinamo a 
singura echipă neînvinsă in
campionat și în momentul de față 
are un avans de trei puncte față 
următoarea clasată, Rapid (care 
însă un joc mai mult jucat fața 
C.G.A.). In clasamentul turneului
minin Cetatea Bucur a trecut, deo
camdată, pe primul loc datorită fap
tului că Știința și Rapid au cite 
joc mai puțin disputat. Iată cum 
rată cele două clasamente:

Praga va fi condusă de un arbitru 
din R.D. Germană.

• Iată și celelalte trei partide care 
vor avea Ioc în cadrul sferturilor de 
finală a ..Cupei Campionilor Europeni":

GOTEBORG : R. I. K. Goteborg— 
Aarhus GAF 1880

PARIS : Paris L’n versite Club— 
F.C. Porto

AMSTERDAM: T.U.R. Aalsiner— 
F. A. Gopingen

• Intre 1 și 5 ianuarie 196(1 va avea 
loc la Copenhaga un turneu interna
țional jubiliar de handbal in 7. orga
nizat cu ocazia aniversării a 25 de ani 
de activitate a Federației daneze. Ța 
această competiție vor participa, 'in 
afara reprezentativei masculine a țării 
gazdă, echipele Suediei — campioană 
mondială —, R. Cehoslovace și R.D. 
Germane.

»
Acum cîteva zile s-a desfășurat la 

Sinaia o interesantă competiție dc șah 
dotată cu „Cupa 30 Decembrie". La 
întrecere au fost prezente reprezenta
tivele regiunilor Ploești, Cluj, Con
stanța și Timișoara.

După consumarea întîlniritpr, pe pri
mul loc în clasamentul general s-a 
situat echipa regiunii Ploești, caro a 
acumulat 17‘/2 puncte din 24 posibile, 
în clasament urmează: Cluj II1'. p„ 
Timișoara 12'/,, Constanța 3'/2. In în- 
tîlnirea decisivă pentru primit! loc 
ploeștenii au întrecut selecționata Clu
jului cu 5—3.

IN

• 7/1 două săli bucureștene au în
ceput întrecerile sferturilor de finală 
ale campionatului masculin individual 
de șah al Capitalei, ediția 1969. Se 
întrec 28 de șahiști, împărțițt în două 
grupe. Partidele din cadrul primei gru
pe se desfășoară în sala Progresul 
din str. Doamnei 4, în zilele de marți, 
foi și sîmbătă (ora 17,30). .4 doua 
grupă este găzduită în sala Statistica, 
str. Smirdan 16 — luni, miercuri și vi
neri.

• Desfășurată la Oradea, cea de. a 
V-a ediție a „Cupei Ștefan Szabo", 
la care’au luat parte reprezentativele a 
patru regiuni, a revenit în acest an

rămas 
acest 

ea 
de 

are 
de 
fe-

Echipa 
maiorul lot de jucători : 
C. Partos, “ 
berger,
Rodica Reicher și Margareta Pen 
nic.

Cel mai bun rezultat individu; 
parține maestrului Caro! Partos 
Ploești), care a cîștigat toate part

Organizat în condiții foarte bun 
comisia regională de șah Ploești, 
cursul s-a bucurat de un frumos si 
fiind urmărit cu deosebit interes 
public numeros.

CÎTEVA ringuri

selecționatei Cluj cu 25 p. (dh 
posibile), înaintea reprezentativei 
dene, care are același număr de j 
te, dar a fost învinsă însă în întîl 
directă cu 8—7. A urmat în clasa 
R.A.M. 20*/2 p. și Baia .Mare I91 
(R. Fisch — corespondent regio 

• Actualmente are loc un mec, 
unghiular de șah prin cores pom 
între echipele Petrolul Ploești, Lok 
tiu Pardubice (R. Cehoslovacă] 
Fortschritt T halbei m (R. D. Germ* 
Din echipa șahiștilor ploeșieni lac 
maeștrii sportului Gh. Mititelu, P. 
meanu, P. Diaconescu și jucător, 
cat. I Fl. Gheorghiu, V. Sălcear 
I. O preset!. (I. Radulescu — c 
pondent regional).

învingătoare a prezentai
Gh. Mit

P. Seimeanu, A. C 
FT. Gheorghiu, I. Sluji

Jn jurul ringului
pentru amatorii de

• • •

nii

a-

Al. Gross-coresp. regional

• După jocurile desfășurate sim
ți tă seară în campionatul republican 
de handbal în 7 — faza orașului 
bucurești —, în fruntea celor două

MASCULIN

1. Dinamo 7 6 10 177:112 13
2. Rapid 7 4 2 1 149:132 10
3. C.C.A. 6 4 11 147:111 9
4. Politehnica 8 2 2 4 160:178 6
5. C.S.S. 8 2 2 4 138:159 6
6. Știința 8 C 0 8 132:211 0

FEMININ

1. Cetatea Bucur 6 5 0 1 68-: 28 10
2. Rapid 5 4 0 1 66: 20 8
3. Știința 5 4 0 1 78: 27 8
4. Constructorul 6 0 15 28: $0 1
5. Confecția H 15 32:107 1

• O veste
box. După o 
în primăvara 
reintrarea 
„mijlociu" 
movistul 
prezent și este decis 
mai să-și r ' 1 "
(poate) să concureze la 
lotul olimpic de box.

• Zilele trecute s-au înapoiat în Ca
pitală boxerii, din lotul olimpic care 
și-au petrecut concediul de odihnă în 
stațiunea climaterică Vatra Dornei. 
„Olimpicii" au profitat de zilele de 
odihnă făcind excursii recreative in îm
prejurimile localității, si participată la 
cîteva concursuri de schi.

• Nu de mult a fost înființat în 
orașul Bîrlad un centru de antrenament 
la box, care își desfășoară activitatea 
în sala clubului de pe lingă fabrica 
de rulmenți din localitate. Chiar din 
primele zile s-au prezentat la sala de 
antrenament peste 20 tineri din asocia
țiile sportive bîrlădene, dornici să pă-

btină
absență de cîteva luni, 

anului
ring

I960 își va face 
excelentul nostru 
Gheorghiu. Dina- 

foarte bine în 
ca în aprilie sau 

reia temeinic pregătirile și 
un loc în

în
Dumitru 

se simte

trundă în „tainele" boxului. Sala este 
utilată cu toată aparatura necesară des
fășurării în bune condiții a antrenamen
telor. Pregătirea tinerilor pugiliști a 
fost încredințată instructorului voluntar 
Aîarcel Țanu.

S. Eliade și I. Pantelimon — cores
pondenți
• Amatorii de box din Cîmpia Turzii 

au avut prilejul să asiste zilele trecute 
la o intîlnire amicală de juniori. între 
boxerii de la Industria Sirmei Cîmpia 
Târzii și cei de la Metalul Oțelul Roșu. 
Juniorii din C. Turzii au cîștigat întil- 
nirea cu scorul de 11—5. Cele mai 
disputate meciuri au fost acelea dintre 
I. Otvoș (lud. Sirmei) — P. Păcurarii 
(Metalul), Gh Roșea (lud. Sirmei) — 
Gh. Gligore (Metalul). N. Naciu (Ind. 
Sirmei) — R. Echel (Metalul) — in 
care primii au cîștigat.

Slab s-a prezentat St. Costescu (cam
pion republican la categoria muscă), 
care a cîștigat greu la puncte iii lața 
lui 1. Negrea (Metalul).

P. Tonea — corespondent

A apărut
Nr. 20

al revistei ilustrate

i Număr special de Anul



Atletismul mondial in anul preolimpic 1959 (VI)

Cei mai buni săritori în lungime SI9 Ia triplu salt
îurneul internațional de la Ljubljana

olimpic de la Melbour- 
Bell (născut în 1930) a 
la un... pas să întreacă

Campionul 
ne, Gregory 
fost din nou 
cel mai vechi dintre recordurile lu
mii, pe acela de 8,13 m de la sări
tura în lungime. După cum se poate 
vedea, lui i-au lipsit iarăși numai 4 
cm pentru a-I putea întrece pe Jesse 
Owens. Bell a început atletismul la 
vîrsta de 24 de ani, în 1954. De a- 
tunci, rezultatele sale au evoluat ast
fel: 1954 — 7,34 m; 1955 — ““ 
1956 — 8,09 m; 1957 — 8,10 
— 8,00 m; 1959 — 8,10 m.

Un însemnat progres l-a 
trat în decursul acestui sezon tîriărul 
atlet sovietic Igor Ter-Ovanesian 
(născut în 1935) care este primul 
dintre săritorii europeni care a de
pășit bariera celor 8 metri. La Jocu
rile Olimpice de la Roma, în mod 
normal, lupta pentru cucerirea meda
liei de aur se va da, în primul rînd. 
între acești doi săritori.

Un rezultat excepțional a obținut 
îu primăvara acestui an excelentul 
atlet Oleg Fedoseev, care — în ca
drul unui concurs desfășurat la Nai-

7,93 m ; 
m; 1958

înregis-

16,20

15,95

O LEG FEDOSEEV (U.R.S.S.)

16,51

16,46
16,44

16,38

16,22

Goriaev
(U.R.S.S.)
........... Kreer (U.R.S.S.)

(15,82-15,53) Vladimir

(16,43—16,00) Vitold
(15,83—15,83) Ryszard Malcherczyk 

(Polonia)
(16,59—16,29) Oleg Riahovski

(16,43-15.61)

(15,86-15,58)

(16,19-16,04)

(16,64-15,15)
(15,28-14,70)
(15,92-14,88)

(15,82-15,66)

(15,87-15,80)

(U.R.S.S.)
Josef Schmidt 
(Polonia)
Lev Karpușenko
(U.R.S.S.)
Konstantin Țîgankov 
(U.R.S.S.)
Enzo Cavalli (Italia) 
Manfred Hinze (R.D.G.) 
Evghenii Mihailov 
(U.R.S.S.)
Viktor Kobeliev
(U.R.S.S.)
Eric Battista (Franța)

(16,25-15,92)

(15,71-15,35) 
(15,45-15,31) 
(15,65- )

7,75

15,71

15.76

SĂRITURĂ ÎN LUNGIME

cik — a întrecut cu 11 cm recordul
mondial al probei de triplu salt. De-a
lungul anilor, evoluția acestui tînăr
atlet sovietic a rost următoarea
l'.G?, — 15,69 m; 19.56 — 15,44 m ;
1957 — 15,73 ni; 1958 — 15,82 m;
1959 — 16,70 m.

7,62
7,62
7,62
7,61
7,61
7,61

7,60
7,60
7,59

î.10 
J.01

F.82

RECORDUL OLIMPIC î 8,06 J. C. Owen* 
(S.U.A.), Berlin 1936

Gregory Bell (S.U.A.)
Igor Ter-Ovanesian 
(U.R.S.S.)
Joel Wiley (S.U.A.)
Irvin Roberson (S.U.A.)
Dmitrii Bondarenko
(U.R.S.S.)
Kazimierz Kropidlowski 
(Polonia)
Henk Visser (Olanda) 
Heinz Auga (R.D.G.) 
John Buckley (S.U.A.) 
Oleg Fedoseev (U.R.S.S.) 
Darrell Horn (S.U.A.) 
Henrik Grabowski 

(Polonia)

HOCHEI^*

Duminică, în ziua a II-a a turneului 
internațional de baschet de la Ljubljana, 
echipa R. P. Romine a intîlnit prima 
selecționată a R.P.F. Iugoslavia. Bas- 
chetbaliștii romii ii nil au mai repetat 
jocul din seara precedentă, și au cedat 
la o diferență de 10 puncte: 64—74 
(28—42).

Jucătorii iugoslavi s-au apărat toarte 
bine și au dominat in permanență lupta 
sub panouri. Echipa noastră a jucat 
slab în prima repriză, di nd posibilitate 
echipei iugoslave să ia un avans apre
ciabil, care nu a mai putut fi refăcut

deal în parte In repriza secundă. Aa 
înscris: Dancii 26, Kandus 15, R. Ra- 
dovic 13, Krstancic 8, Djuric 4, Dra- 
gojlovic 4, Dermastia 2 șt Dturdja 2 
pentru gazde, tar pentru echipa npastră 
au marcat: Novacek 29, Nedef 7, No- 
sievici 7, Fodor, 5, Nedelea 4, Popesca 
6, Niculescu 3, Costescu 2 șt Vizi 1.

In celelalte intllniri s-au înregistrat 
următoarele rezultate: R.P.F. Iugosla
via A — R.P.F. Iugoslavia B 70—-18 
(38—21) ; R. P. Polonă — R.P.F. Iu
goslavia B 84—57 (43—24).

Campionatul republican feminin
o întrecere a tineretului

„Asistăm la un adevărat campionat 
al tinereții'* — iată părerea celor mai 
multi specialiști, după terminarea pri
mei jumătăți a campionatului republi
can feminin de baschet. Intr-adevăr, 
urmărind evoluția celor 12 echipe par
ticipante la actualul campionat, am fost 
surprinși în mod plăcut de apariția 
a numefbase tinere jucătoare. Iată, așa 
dar, o primă constatare cît se poale 
de îmbucurătoare; promovarea tinere, 
lor elemente a devenit un lucru obiș
nuit în secțiile de baschet ale cluburi
lor și asociațiilor sportive, lucru care 
vine să întărească măsurile luate de 
federația de specialitate pentru con
tinua ridicare calitativă a baschetului 
feminin.

Printre cluburile și asociațiile spor
tive care au dovedit o frumoasă preo
cupare în acest sens se numără în pri
mul rînd Voința 
Gh. Roșu), C.S. 
Atila Balaș) și 
șoara (antrenor 
promovarea junioarelor în rîndul pri-

mei echipe a fost întotdeauna o pro-' 
blemă actuală. Este interesant însă de 
arătat că această preocupare nu a avut 
un caracter formal, unilateral. Jucă
toare ca Herta Antosch, Agata 
Schmidt, Alaura Popa, Helga Muller 
(Voința Or. Stalin), Ecaterina Glier- 
ciov, Doina Pantea (C.S.S. Banatul Ti
mișoara), Elisabeta l’ogarassy, Gabrie
la Antal, Magda Toth, Iuditha Ady 
(C.S. Tg. Mureș), [rina Romfeld (Vo-' 
ința Tg. Mureș), Cornelia Gheorghe, 
Sanda Dumitrescu (Rapid), Dorina 
Marian (Constructorul) posedă nu nu
mai remarcabile calități fizice, dar și 
un bagaj destul de bogat de cunoștințe 
tehnice. Și această listă nu cuprinde 
dcc.it pe cele mai valoroase 1

Constatarea este cu afît mai îmbu
curătoare, cu cît ea ne dă speranța că 
într-un viitor apropiat lotul republican 
va avea la dispoziție și mai multe ele
mente tinere, capabile să ridice necon
tenit valoarea rezultatelor echipei noas
tre reprezentative.

Și acum o scurtă privire asupra cla
samentului primei părți a acestui cam
pionat. Fără îndoială că Știința Bucu
rești, care va susține astăzi după-a- 
miază de la ora 17 (sala Dinamo) 
restanța ctt C.S. Țg. Mureș, are toate 
șansele să rămînă singura echipă ne
învinsă în această întrecere. Un lot 
omogen, cu jucătoare tehnice și experi
mentate, un |bc rapid axat în egală 
măsură pe angajarea continuă a pivo- 
ților (V. Niculescu și I. Rizescu) și 
acțiuni pe contraatac (deosebit de efica-' 
ce) — iată cîteva din caracteristicile 
echipei Știința. Note bune se pot a- 
corda și echipelor Rapid București 
(care a rămas aceeași formație valo
roasă) și C.S. Tg. Mureș, în accentuat 
progres. Sub valoarea posibilităților: 
Constructorul București, Progresii 
București, I.C.F., C.S. Oradea și Voința 
Tg. Mureș.

16,17

16.10
16,04
16,02

16,01

15,99
15,983 (14,744-15,36) Alvis Andrews (S.U.A.) 
15,875 (15,64-15,20) David Norris

(N. Zeelandă)
A. F. da Silva
(Brazilia)
Koji Sakurai (Japonia) 
Ira Davis (S.U.A.)
Sen Sao-tan
(R. P. Chineză)

(14,878-14,624) Herman Stokes
(S.U.A.)

(15,68-16,00) Dmitrii Efremov
(U.R.S.S.)

(15,70-14,84) Anatolii Allabiev
(U.R.S.S.)

(15,54-15,54) Adil Dementiev
(U.R.S.S.)
Evghenii Cen
(U.R.S.S.)
Iurii Eremin (U.R.S.S.) 
Viihjalmur Einarssoa 
(Islanda)
Masliuk (U.R.S.S.)

1355 1956 1957 1958 1959

(7,64-7,54) Manfred Steinbach (R.F.G.)
Alți europeni :
Christian Collardot (Franța) 
Jorma Valkama (Finlanda) 
Manfred Molzberger 
(R.F.G.)
Aii Brakchi (Franța)
Roar Berthelsen (Norvegia) 
Zenon Franczak (Polonia) 
Henryk Marucha (Polonia) 
Iurii Eremin (U.R.S.S.) 
Torgny Wahlander 
(Suedia)
Vladimir Popov (U.R.S.S.)
Fritz Koppen (R.D.G.)
Attillio Bravi (Italia)

1955 1956 1957 1958 1959
l 2

1
2
0
5

(7.43-7.12) 
(7.62-7.74) 
(7,66-7,62)

(7.57-7.68) 
(7,44-7,32) 
(7,57-7,17) 
(7.45-7,32) 
(7,48-7,37)
(7,45-7,13)

(7,61-7,56) 
(7,14-7,34) 
(7,66-7,55)

7,90—7,99
7,80—7,89
7.75-7,79

Media
atleți din :

1955
1956
1957
1958
1959

m 1 
0
1
3
5

1 
1 
& 
0
7

2
2
2
7 
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15,75

15,73

15,72

15,71
15,70

15.70

(16,00-15,94)

(15.67-15,78)
(16,00-15,95)

( )

TRIPLU SALT

RECORDUL OLIMPIC : 16
Silva (Brazilia), Melbourne 1956 
16,70 (15,82-15,73) Oleg Fedoseev

(U.R.S.S.)

Campionatul orașului București
Pe patinoarul artificial din parcul 

‘3 August" au continuat să se dls- 
;ite jocurile de hochei din cadrul 
ampionatului . ‘ ~
Jupă cum se știe, la această între- 
ere participă 5 formații, alcătuite în 
îajoritatea lor din elemente tinere, 
ăi toate acestea, partidele se dispută 
1 un nivel mulțumitor, prilejuind în- 
lniri interesante.
In etapa disputată duminică, două 

in formațiile puternice a'e 
ampionat (Știința București și 
aino) 
■hipe : 
irește, 
tiința 
ente : 
3—0 (8—0,' 8-0, 13—0) și 
ucuresti — Constructorul 
5-0, '1-0, 2-0).
Mîine va avea loc ultima 

irului competiției în care : 
ramate două jocuri ' . ' .
ti configurația clasamentului. In pri- 
iii partidă se vor întîlni echipele 
asate pe ultimele locuri (Construc- 
>rul II — C.C.A. II), iar în cel de 
I doilea ioc vor evolua Știința Bucu- 
’.ști, actualul lider și Constructorul 1 
ire asaltează, cu șanse, locul fruntaș

Turneul de la Miercurea Ciuc
Miercurea Cine 28 (prin telefon de 

trimisul nostru). — Duminică și 
mi, temperatura ridicată și apoi 
oaia au făcut imposibilă continua
nt competiției dotată cu „Cupa 30 
ecembrie". La întreruperea întrecerii, 
asamentul se prezintă în felul urmă- 
>r: I. Știința Cluj 4 p.; 2. Voința 
i. Ciuc 2 p.; 3. Avîntul M. Ciuc 2 
; 4. Dinamo Tg. Mureș 0 p. S-a 
itărît ca în cazul cînd vremea va 
ermite, marți să se dispute ultima 
apă a turului (Știinfa Cluj — Vo
dă M. Ciuc și Avîntul M. Ciuc 
inamo Tg. Mureș), iar în locul 
rlilui să aibă 
dinca locurilor din clasament (1 
și 3 cu 4).

orașului București.

acestui
Di-

au întîlnit cele mai tinere 
Constructorul 11 și C.C.A. II. 
victoriile au revenit echipelor 
și Dinamo la scoruri conclu- 
Știința București C.C.A. II

Dinamo
II 8-0

etapă a 
sînt pro- 

importante pen-

lor jocuri finale
re- 
în 
cu

GH. ȘTEFĂNESCU

loc amical la Rădăuți
Rădăuți 28 (prin telefon). In loca
nte s-a disputat meciul amical din- 
e eJupele C.S.M. Rădăuți și C.C.A. 
-K’iirești. Victoria a revenit echipei

0
5

11

0
4

13

1
2 
s_ 
o io n

Media rezultatelor celor mai 
atleți din :

peste 16,50 m 
16,00-16.49 m 
15,70-15,99 m

lume
15,878

16,106
15,997

16,189
16,322

ROMEO VILARA

1
7

14

2
10
15

22 27

buni io

lume Europa

Europa
15.672
15.977
15.978

16.149
16,322

rezultatelor celor mai buni 10

Or. Stalin (antrenor 
Tg. Mureș (antrenor 

C.S.S. Banatul Titni- 
Stelîan Palici), unde

ACTUALITĂȚI

militare cu scorul de 6—1 (1 — 1, 
2—0, 3—0), prin punctele înscrise
de Kalamar (.3), Zografi (2) și Iones- 
cu, respectiv Urhanovschi.

A. SI MOȚA, corespondent

romînă de rugbi con- 
mîine, miercuri, după 

18, pe toți antrenorii 
la o ședință de ana- 

competitionale pe 
anul 1959. Ședința va avea loc la 
sediul F.R.R. din sțr. Vasile Conta 
nr. 16. Prezența obligatorie.

■ Intre 1 februarie și 1 martie, 
F.R.R. va organiza două cursuri de 
arbitri. Primul, cu caracter de ini
țiere, se adresează foștilor jucători

■ Federația 
voacă pentru 
amiază la ora 
din București 
liză a activității

de rugbi și cunoscătorilor acestei dis
cipline sportive care doresc să devină 
arbitri. Cel de al doilea — la care 
sînt invitați arbitrii de categoria I 
și a Il-a — are ca scop reîmprospă
tarea cunoștințelor teoretice ale ar
bitrilor noștri, precum și o unificare 
a modului de interpretare a regula
mentului de joc, în lumina ultimelor 
modificări. Ambele cursuri se vor ține 
la sediul F.R.R. (de două ori pe 
săptămînă). A. VASIl.IU

Pe ultimul „parcurs" al anului 1959
Cînd am intrat duminică după- 

amiază în manejul din Calea Plevnei 
aveam unele rețineri. Vor reuși oare 
călăreții din Capitală, după o pauză 
atît de lungă de la încheierea se
zonului hipic competițional, să ofere 
un spectacol sportiv pe măsura va
lorii lor ? Răspunsul l-am primit, chiar 
din prima probă, unde cei mai mici 
călăreji ai Centului de tineret Bucu
rești s-au angajat într-o luptă al că
rei rezultat aveam să-l aflăm abia. la 
sfîrșitul celui de al doilea baraj. Ti
nerii Murgiuc, Manole și Stancu au 
ocupat, la egalitate, primul loc. Ce 
vreți, încă un loc întîi _smuls în ul
timele zile anului 1959 înseamnă 
mult !...

...Duelul actorilor din secția de că
lărie a Clubului sportiv Recolta Bucu
rești "Se întețise și mai mult la pri
mul barai. Cunoscuții actori Ștefan 
Glodariu. Olga Tudorache. Florin Va
sil iu, Eugenia Marian, Ștefan Teedo- 
riu. Ileana Baiu și tovarășii lor de 
echipă B. Herghelegiu și V. Vlase 
au ținut să ne facă din nou dovada 
dragostei lor față de echitație și, în 
plus, a progresului înregistrat în ulti
mele luni de pregătire. Și au reușit.

La al doilea baraj s-au prezentat 
Ileana Baiu, Olga Tudorache, Florin 
Vasiliu, Victor Vlase și B. Herghele
giu. Toți trecuseră pînă atunci fără 
greșeală obstacolele. Urma lupta de
cisivă 
cipal. 
scenă 
ano 
pe țară în concursul actorilor tineri, 
iar Ileana Baiu este o cunoscută ba
lerină la Teatrul de Oneretă), tinerele 
călăre|e au terminat și cel de al doi-

lea baraj tot fără greșeală, împăr- 
țindu-și la egalitate primul loc.

Ținuta ireproșabilă a călăreților 
de la C.C.A. și a celor doi reprezen
tanți ai clubului Recolta, în cea de a 
treia probă de obstacole, a întregit 
calitatea spectacolului hipic desfășu
rat duminică după-amiază. Și aici 
a fost nevoie de două baraje pentru 
desemnarea cîștigătorului. Faptul că 
în această probă evoluau călăreți din 
două echipe diferite a prilejuit o dis
pută pasionantă, mult aplaudată de 
spectatorii care umpluseră tribunele 
manejului. Dar și mai interesant a 
fost atunci cînd în cel de al doilea 
baraj rămăseseră cei doi călăreți de 
la Recolta București : Elena lonescu- 
l.eov pe calul Talisman și Andrei 
Costea pe Troica II. Și dacă mai sub
liniem că . Elena lonescu-Leov l-a 
întrecut pe coechipierul ei doar la un 
punct diferență...

....Greii" au demonstrat și ei că în
treruperea sezonului .
nu-i poate împiedica să facă din nou 
dovada calităților lor.
ring, Gh.

compctițional

Plena lonescu-Leov (C.S. Recolta București) pe calul Talisman nu tasul 
să-i scape nici de această dată un loc I In proba de „prtcizie'‘

Foto : I. MibVc?

pentru obținerea „rolului** prin- 
l.a fel de talentate ca și pe 
(Olga Tudorache este și în acest 
pre’endentă serioasă la premiul

Dumitru- He- 
Ghițuran și D. Velicu pe 

caii Retezat, Lux și Corsar' au mers 
în general în nota „0 puncte penali
zare"...

Serbarea hipică de la manej s-a 
încheiat cu o reușită demonstrație de 
dresaj executată 
lui N. Marcoci,
Oprea."

Și pentru că 
serbare, vă vom 
un fapt care 
mod deosebit. La 
trală a Armatei • 
zatori — s-a achitat cu cinste de atri-

de maeștrii sportu- 
N. Milialcea și I.

a
relata în continuare 

ne-a impresionat în 
i manej. Casa Cen- 
— imul din organi-

venit vorba de

biițiunile ce-i reveneau. La sala clu
bului Știința, unde a avut loc festi
vitatea de închidere a activității hi
pice pe anul 1959, conducerea clubu
lui (cel de al doilea organizator) 
s-a întrecut pe sine. Peste o mie de 
studenți au făcut cunoștință duminică 
seara cu cei pe care îi aplaudăm la 
scenă deschisă în frumoasele între
ceri de călărie. împreună cu ei am 
aflat apoi un alt lucru și anume că 
marea majoritate a actorilor de la 
Teatrul de Stat de Operetă sînt buni 
prieteni ai tinereții și ai sportului. 
Solicitați de entuziastul responsubJ 
sportiv al comitetului de in tituție 
Ștefan Glodariu, cei mai valoroși aț-

tori de la Operetă ca. Nae Roman 
Bimbo Mărculescu, Lucia Roic, Con
stanța Cîmpeanu, lancu Groza, Vale
ria Rădulescu, Gorina Bărbulescu. Ri
chard Deutch, Dinu Teodorescu. 
Anton Negoițescu și Ștefan Glodariu 
(la pian compozitorul Th. Sibiceanu. 
prezentarea programului Florin Va- 
siliu) au susținut în. mod voluntar 
un reușit spectacol artistic. Gestul lor 
este cît se poate de frumos și, în 
același timp, pilduitor. Noi îl con
semnăm cu bucurie.

G. OCTAVIAN



S DE MASĂ ■

Echipele Constructorul București
învingătoare în „Cupa 30

ORADEA 28 (prin telefon de la 
trimisul nostru). întrecerile de tenis 
de masă organizate în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, au continuat în 
sala de sport a Școlii medii, nr. 1 
din localitate duminică și luni, cînd 
spectatorii au putut cunoaște forma
țiile învingătoare în cele două finale 
ale concursului pe echipe.

Finala rezervată echipelor feminine 
a luat sfîrșit ou victoria clară a 
Constructorului București și tot repre
zentanții acestui club au reușit să 
termine învingători — la fed de ușor 
— și în finala echipelor masculine. 
Subliniem ardoarea cu care au luptat 
cele două sportive și cei trei spor
tivi ai clubului Constructorul pentru 
a termina cu succes această dificilă 
întrecere la care iau parte cele mai 
bune galete din țară.

Iată, de altfel, ultimele rezultate afc 
concursului pe echipe :

Despre cauzele frînării jocului 
deschis în rugbi

Problema jocului deschis a fost dis
cutată foarte mult în ultima vreme, fră- 
mîntînd de altfel pe rugbiștii din toate 
țările, chiar și din acelea unde rugbiul 
este foarte dezvoltat.

Iu discuțiile ce se duc, toți sînt de 
acord că trebuie să se joace mai des
chis, adică mai spectaculos, folosindu-se 
cît mal mult jocul treisferturilor. Pen
tru îmbunătățirea jocului s-au ridicat 
o serie de probleme de ioc și de re
gulament, propunîndu-se chiar modifi
carea unor articole care privesc mai

ales jocul înaintașilor, în sensul înles
nirii acțiunilor treisferturilor.

Se vede deci că problema jocului des
chis e legată mai întîi de felul de joo 
al înaintașilor.

In articolul de față voi încerca să 
arăt cum trebuie să joace înaintașii 
pentru a realiza jocul deschis.

Oamenii de specialitate și presa au 
ajuns la concluzia că jocul înaintașilor 
noștri a crescut foarte mult în raport 
cu cel al treisferturilor. Acest lucru 
este foarte adevărat, dar jocul lor este 
greșit orientat, foarte steril și încurcă 
jocul deschis. Astfel, sînt înaintași care 
aleargă fără rost, acționează de cele 
mai multe ori dezorganizat, se des
prind din multe faze spre a lua ac
țiunile pe cont propriu, i-r atunci cînd 
nu mai au ce face deschid balonul la în- 
tîinplare, crezînd că și-au făcut astfel 
datoria. Practica jocului arată însă că 
baloanele care nu sînt deschise foarte 
rapid — din motive tactice — este mai

întreceri
pentru „Cupa 30 Decembrie”

In etapa da săptămîna trecută a 
competiției de volei „Gupa 30 De
cembrie" organizată de consiliul ra
ional U.G.F.S. Tudor Vlaclimirescu 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

Masculin : I.S.P.E. — Centrul școlar 
Mihai Bravu 2—1, S.T.M. — Orizon
tul 2—0, Dealul Spirit — Spartac 
2—0, Bumbacul — Orizontul 0—2.

Feminin: S.T.M. — Recolta 2—0, 
Școala Tehnică de Comerț — Guten
berg 2—0, Bumbacul — Tricotajul 
2—I, Timpuri noi — Tinerețea 2—1. 
Spartac — Pielari 2—1.

Pe primul loc în clasamentul mas
culin se află I.S.P.E. urmat de S.T.M. 
și Recolta, iar în cel feminin. Școala 
Tehnică de Comerț urmată de Pielari 
si Spartac.

SPORTUL POPULAR
Pag. a 6-a Nr. 3538

FEMININ — Finală: Constructorul 
Buc. — Voința Bute. 3—1. Rezultate 
individuale: Folea — Consta ntinescu 
0—2 (—19, —12), Pitică — Ardelea 
2—0 (18, 8), Pitică, Folea — Con. 
stantinescu, Ardelea 2—0 (19, 12),
Folea — Ardelea 2—0 (15, 9). (Finala 
a avut Ioc duminică după-amiază).

MASCULIN —■ Semifinale: Con
structorul Buc. (Pesch 2 v, Naumescu 
2 v, Iscovici 1 v) *— Oradea I (Se- 
gyessy 1 v. Jenei, Bohm) 5—1; Voința 
Buc. (Bottner 3 v, Ella Constanti- 
nescu 1 v, Angelescu 1 v) — Pro
gresul Bite. (Angelica Rozeanu 1 v, 
Sîndeanu 1 v, Vrînceanu) 5—2. Aceste 
întreceri s-au desfășurat tot duminică, 
în continuarea finalei feminine.

FINALA: Constructorul Buc. — 
Voința Buc. 5—1: Iscovici — Motan- 
cea 2—1, Pesch — Ella Cons tan t i- 
nescu 2—0, Naumescu — Bottner 0—2, 

bine să fie jucate numai de către înain
tași. Construirea unui atac bine con
ceput începe de la această fază. Dacă 
balonul nu a fost deschis foarte rapid, 
înaintașii au datoria să-l joace ei, de
oarece adversarii au avut între timp 
posibilitatea să vină în apărare, pe li
nia balonului. In această situație, ei 
trebuie să joace balonul în pachetul de 
înaintași, folosind atacurile ordonate și 
în forță, în scopul de a cîștiga teren 
prin pase scurte, șuruburi, pentru 
schimbarea locului de presiune. Ei vor 
folosi grămezile întoarse, însoțite de 
driblinguri, atacuri ale mijlocașului la 
grămadă cu linia a Hl-a sau cu par
tea închisă etc., toate în scopul de a 
străpunge apărarea și a cîștiga cît mai 
mult teren, precum și de a amenința 
butul advers, obligîndu-I astfel pe ad
versar să-și regrupeze forțele spre 
a se apăra. In felul acesta jocul ad
versarului poate fi mai ușor dezor
ganizat. înaintașii vor deschide jocul 
numai dacă acțiunea lor a fost oprită. 
Dacă jocul se’ va desfășura în acest 
fel, mijlocașii își vor înțelege mai 
bine rolul lor atît de transmițători cît 
și de jucători cu inițiativă. Astfel ba
lonul va ajunge la cei mai rapizi ju
cători, care au datoria de a marca 
cît mai multe puncte. Dezvoltarea jo
cului liniei de treisferturi va putea li 
în acest fel mai ușor de urmărit și 
de condus.

Pentru a se încadra în acest fel de 
Joc, orice jucător trebuie să înțeleagă 
că nu va putea fi de folos echipei sale 
dacă în cursul acțiunii nu va căuta să 
ia contact direct cu adversarul. Aces
ta trebuie să-i simtă forța, priceperea, 
curajul și elanul. Numai' jucînd astfel, 
înaintașii în special vor forma un com
partiment viguros și ofensiv, capab I să 
amenințe în orice fază apărarea adver
să (f- care s-o oblige să se desfășoare 
ș: să se apere din greu pe toată lăți
mea terenului), ușurînd astfel și atacul 
propriei linii de treisferturi.

Desigur, rezolvarea practici a aces
tei probleme — ușor de teoretizat — 
este mai dificilă, dar poate fi realizată. 
In acest scop antrenorii trebuie să știe 
să aleagă metodele cele mai potrivite, 
în raport cu valoarea jucătorilor și au 
datoria de a urinări neîncetat evoluția 
jucătorilor în direcția realizării unui 
joc deschis.

GH. PîRCALABESCU 
maestru emerit al sportului

•i Mîine are loc tragerea ultimului 
concurs Pronoexpres al anului 1959 
(concursul Nr. 52). Azi este ultima zi 
în care participanții mai pot depune 
buletine pentru acest concurs care poate 
aduce premii din cele mai frumoase.

Sutele de mii de pârticipanți din în
treaga țară care au îndrăgit „Pronoex- 
presul", firește că nu vor lipsi de la 
ultima tragere a anului.

W Pentru participanții la Pronosport 
care vor juca consecutiv în luna ianua
rie 1960, I. S. Loto-Pronospwt acordă 
din fond special premii suplimentare 
în valoare de 200.000 lei (150.000 lei 
ta bani și un autoturism „Moskvici").

• Incepînd de ieri participanții la 
Pronosport concurează pentru concursul 
Nr. 1 (etapa din 3 ianuarie 1960), 
concurs care se închide în întreaga 
țară în seara zilei de sîmbătă 2 ianua
rie,

Decembrie64
Iscovici — Ella Gonstantinescu 2—0, 
Naumescu — Motancea 2—1, Pesch
— Bottner 2—0 (Finala masculină a 
avut loc luni d.a.).

Intîlnirile din cadrul celor 5 probe 
individuale ale „Gupei 30 Decembrie" 
au fost inaugurate luni dimineață cu 
probele de dublu și au continuat după- 
amiază cu primele jocuri de simplu. 
Iată cele mai importante rezultate în
registrate pfnă la ora cînd telefonez:

SIMPLU BĂIEȚI, turul II: Bodea — 
Hoszu 2—1, Angelica Rozeanu — Lă- 
zărescu 2—0.

SIMPLU FETE, turul II: Barasch
— Nemeth 2—0, Alexandru — Meni- 
hart 2—0, Rozeanu — Tătarii 2—0.

DUBLU BĂIEȚI, sferturi de finală : 
Bottner, Naumescu — Angelescu, Lă- 
zărescu 2—0, Tripa. Spitz — Ange
lica Rozeanu, Ella Constantinescu 
2—1, Motaiicea, Ionescu Soare — Fe- 
renez, Ligheti 2—1; Pesch, Iscovici — 
Sîndeanu, Vrînceanu 2—0.

DUBLU FETE, sferturi de finală: 
Rozeanu, Constantinescu — Ehrenfeld, 
Fazekaș 2—0; Alexandru, Barasch — 
Nemeth, Menihart 2—0; Biro, Tompa
— Trejek, Lacomcic 2—0; Pitică, Folea
— Ardelea, Novac 2—0.

DUBLU MIXT, sferturi de finală: 
Constantinescu, Bottner — Barasch, 
Bodea 2—0; Pitică, Iscovici — Biro, 
Mayteny 2—1; Rozeanu, Pesch — Ar
delea, Angelescu 2—0; Folea, Nau- 
mescit — Tompa, Sîndeanu 2—1.

Ultimele întreceri din cadrul, pro
belor individuale ale acestei impor
tante competiții au foc marți.

C. SEVEREANU

138 concurent!
la „Cupa 30 Decembrie”
In zilele de 26 și 27 decembrie au 

avut loc în sala Mendeleev întrece
rile dotate cu „Cupa 30 Decembrie" 
la tenis de masă. Competiția organi
zată de consiliul raional U.G.F.S. Tu
dor Vladimirescu s-a bucurat de o 
numeroasă participare, foarte mulți 
din cei 138 de concurenți fiind tineri 
între 12—18 ani. Clasamente finale:

Feminin: 1. Maria Gernașcă (Spar
tac), 2. Erna Max (G.S. Școlar), 3. 
Dana Pop (G.S. Școlar).

Masculin: 1. Artim Palenghian
(Proiectantul), 2. Toma Nazerbachian 
(Voința), 3. Gheorghe Gheorghe (A.S. 
Perierul), 4. Gh, Pîrvu (C.S.U.).

Dridea, valorosul centru înaintaș al Petrolului, contează azi printre cei mai 
buni jucători ai noștri. De altfel, anul acesta a și debutat in prima reprezen
tativă a țării. In fotografie: Dridea (dreapta) cîștiga un „duel aerian" ou 

Motroc (Dinamo București) și reia mingea cu capul la poartă

©ronosport
Programul concursului Pronosport 

Nr. 1 cuprinde meciul internațional de 
fotbal dintre echipele reprezentative B 
ale Elveției și Italiei și 11 meciuri de 
fotbal din campionatul francez (cam
pionatul italian nu are etapă la 3 ia
nuarie deoarece la 6 ianuarie se dis
pută la Napoli meciul internațional 
dintre echipele A ale Italiei și Elveției).

Amănunte asupra echipelor, rezultate 
ș.a. găsiți în Programul Loto-Pronos- 
port Nr. 298. Iată care sînt pronosticu
rile date de Programul Loto-Pronosport 
pentru meciurile din programul con
cursului Nr. 1.:

I. Elveția (B) — Italia (B) 2. x
II. Angers -- Retras 2

Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A

La mijlocul clasamentului: Petrolul
Inflăcărații spectatori ploeșteni au 

avut mari emoții anul acesta cu e- 
chipa lor favorită, Petrolul, de două 
ori consecutiv campioană a țării. Ei 
au fost nemulțumiți la încheierea pri
mei părți a campionatului, atît de re
zultate și de poziția în clasament a 
echipei tor (focul 6) cît și de evolu
ția generală a Petrolului.

Este vorba de o comportare ine
gală, în salturi, dovedită de altfel și 
de cîteva fapte semnificative : început 
slab (5 puncte cîștigate) și sfîrșit de 
sezon ceva mai bun (7 puncte); fluc
tuații de la un meci la altul și chiar 
în cursul aceluiași meci (7-0 cu Jiul,

Goluri marcate : 21 (medie: 1,90). 
Golgeteri : D. Munteanu (9), Dri- 

dea (5), Tabarcea (3), Babone șl 
Constantinescu (2).

Locuri ocupate in clasament (tn 
ordinea etapelor): 3, 4, 19, 7, 7, 5, 6, 
5, 6, 6, 6.

Efectiv folosit : Sfetcu, Pahonțu, 
Marinescu, Fronea, Tabarcea, Dridea, 
Babone (cite 11 jocuri), D. Muntea
nu (10), Neacșu (9), A. Munteanu 
(7), Bădulescu (5), Tendler (4) și 
Marin Marcel (1).

iar o săptămînă mai tîrziu... 0-2 cu 
Dinamo București pe teren propriul); 
7 puncte pierdute acasă (unde Petro
lul se dovedise aproape imbatabilă în 
ultimii ani), dar tot atîtea cîștigate 
în deplasare !..,

Firește, toate acestea ca și alte e- 
pisoade din evoluția din toamnă a 
Petrolului sînt de natură să nemulțu
mească în primul rînd pe antrenorii 
și fotbaliștii Petrolului. Si sînt chiar 
nemulțumiți. Ascultați-1 pe antrenorul 
Oană;

— Bineînțeles că nu pot fi satis
făcut de felul cum s-a comportat e- 
chipa. Ea n-a jucat la valoarea ei 
decît într-un singur meci: cel cu 
Jiul, pe care l-a și cîștigat la scor. 
După aceea a mai făcut o repriză mai 
bună cu Știința la Cluj șf două cu 
U.T.A. la Arad. In rest, a jucat sub 
valoarea sa.

Explicația trebuie căutată mai ta
tii în modul cum s-au pregătit Jucă
torii ploeșteni pentru acest campio
nat. A lipsit într-o măsură conștiin
ciozitatea cu care s-au pregătit în 
trecut. Acest lucru s-a văzut fie în 
execuțiile tehnice, în construirea ac
țiunilor, în fluctuațiile de la o etapă 
la alta, fie în pregătirea fizică și tac
tică. Lucruri, de altfel, scoase în evi
dență și de recenta ședință de anali
ză a echipei, la care Jucătorii — în 
marea lor majoritate — au luat cu- 
vîntul ,și au privit în mod autocritic 
problemele legate de comportarea lor

III. Strasbourg — Racing 2, x
IV. Toulouse — St. Etienne 1
V. Lens Nice 1

VI. Lyon — Sochaux x
VII. Bordeaux — Nirries 1, 2

VIII. Sedan — Toulon 1, x
IX. Limoges — Rennes 1
X. Monaco—Le Havre 1, x
XI. St. Francais — Valenciennes I, x

XII. Ales — Lille 1
*

In urma trierii buletinelor depuse la 
concursul Pronosport nr. 52 (etapa din 
27 decembrie 1959) au fost stabilite 
următoarele rezultate provizorii:

3 variante cu 12 rezultate
102 variante cu 11 rezultate
1224 variante cu 10 rezultate

Rubrică redactată de I. 8. Loto-Pro- 
nosporț, 

în toamnă. Topșa, de pildă, a făcut 
o serie de observații Juste care au dus 
la concluzia că jucătorii au datoria 
să pună uu accent mai mare pe pre
gătirea personală, pe participarea 
conștientă la antrenamente, pe res
pectarea strictă a principiilor de viață 
sportivă.

Este un fel de a privi foarte sănă
tos, care nu poate duce decît la re
zultate bune. Și nu ne îndoim de a- 
cest lucru. De-altfel, jucătorii Petro
lului dovedesc seriozitate. In sport ca 
și în muncă. (Babone lucrează la Ra
finăria 5, Topșa, Constantinescu șl 
Pahonțu la Raf. 1, Zaharia și Neacșu 
la I.T.T.G., Fronea la I.T.G., Ringhea- 
nu Ia I.T.A.U. etc.).

Sînt însă și alte cauze care au de
terminat comportarea modestă a Pe
trolului. Să dăm din nou cuvîutul 
antrenorului Oană:

— Am început acest campionat și 
am disputat 11 meciuri, plus cele da 
Cupă și internaționale, cu un efectiv 
foarte redus de’ jucători : 15, dintre 
care unul (Zaharia) a fost tot tim
pul indisponibil. Acest fapt, ca și a- 
cela că o serie de jucători (Dridea, 
Fronea, Tabarcea, Babone) au fost 
des solicitați în acest an, fără a a- 
vea posibilitatea unei pauze, s-a re
flectat în comportarea echipei. Și pe 
lingă toate acestea am avut și multe 
indisponibilități prin accidentarea unor 
jucători (Bădulescu, Neacșu, D. Mun
teanu, A. Munteanu). Pentru retur am 
întărit lotul cu Ringheanu, Florea și 
Dumitrescu.

— Desigur însă, că ați sezisat și 
lipsuri...

— Fără discuție. Am menționat 
însă, problema totului nu ca o scuză, 
ci ca un fapt care trebuie luat In 
considerare atunci cînd analizăm 
comportarea unei echipe. O lipsă im
portantă a fost aceea că înaintarea a 
jucat greșit: a pus accentul pe jocul 
pe tripletă și n-a căutat să-l desfă
șoare pe aripi. Dacă analizăm echi
pele fruntașe C.G.A., St. roșu, Dina
mo Bacău, U.T.A. de pildă, vedem 
că ele contează foarte mult pe jocul 
pe extreme, posturi în care au jucă
tori corespunzători. Echipa noastră 
nu dispune de elemente de valoare 
ridicată în aceste posturi, dar ele pot 
da totuși un randament satisfăcător. 
Jucătorii din tripletă neavînd însă 
încredere în aripi — și este greșită 
această atitudine — mențin jocul pe 
centru. Ceea ce este cu totul contrar 
orientării fotbalului modern. Este o 
lipsă pe care trebuie s-o remediem 
pe viitor. Ca și faptul că am obser
vat în cîteva jocuri tendința spre jo
cul lateral exagerat, îit dauna pă
trunderilor. De altfel, aceasta de
curge din insuficienta folosire a ex
tremelor; cîmpul de acțiune 'se redu
ce, silind înaintașii să combine late
ral.

— Cu alte cuvinte, vă așteaptă o 
perioadă de pregătire mai intensă ca 
în alți ani.

— Intr-adevăr. Avem mult de lu
cru pentru a aduce echipa pe lima 
de plutire, așa cum doresc toți sus
ținătorii săi, față de care â rămas 
datoare... Sper să realizăm uri retur 
mai bun și să recuperăm din terenul 
pierdut. Intensificarea pregătirilor, 
care vor începe curînd, nu poate duca 
decît Ia rezultate bune. întărirea mun
cii de instruire o vom dubla cu mă
suri menite s-o sprijine ca în trecut: 
ședințe săptămînale de analiză a com
portării tehnice și disciplinare, pre
ocupare mai multă pentru activitatea 
profesională și viața familială, îndru
marea și stimularea preocupărilor cul
turale. Colegul meu Fătu are multă 
experiență în această privință; el a 
organizat cu ajutorul secției o serie 
de vizite în comun Ia expoziții și vi
zionări de spectacole.

Nu rre îndoim nici noi că fotbaliștii 
ploeșteni vor reveni în primăvară pe 
primul plan al campionatului. Le fa
cem însă cîteva recomandări. Unora 
dintre jucători, printre care Pahonțu, 
li s-ar potrivi o atitudine mai corec
tă, mai tovărășească pe teren. Iar 
tuturor, să considere faptul că au cu
cerit de două ori consecutiv campio
natul, jucînd de tot atîtea ori în 
„Gupa Campionilor Europeni" nu ca 
motiv de înfumurare și delăsare în 
munca de pregătire, ci ca un stimu
lent puternic pentru a reedita acea
stă frumoasă performanță.

I’. GAȚU

De Ia F. R. F.
Se aduce la cunoștința asocialiiloi 

și cluburilor sportive că pînă la noi 
dispozițium, de la 1 ianuarie 1964 
nu se mai primesc cereri de afitiers 
și de noi legitimări,



Din fara constructorilor 
comunismului

MARELE AVINT AL SPORTULUI IN RINDUL STUDENȚILOR

Sportivii asociației studențești „Bu- 
revestnik", care numără în rîndurile 
sale peste 600.000 tineri, au 
acest an o intensă activitate, 
pînd la peste 140 competiții 
și internaționale.

La începutul anului schiorii 
lizat numeroase performanțe

avut în 
partici- 
interne

rea-au 
de va

loare. Astfel, la întrecerile studențești 
de la Zakopane (R. P. Polonă), echi
pa reprezentativă a asociației s-a cla
sat pe primul loc. Participînd pentru 
prima oară la Jocurile Mondiale Uni
versitare, care au avut loc la Torino 
(Italia), studenții sovietici au evoluat 
cu deosebit succes, ocupînd primele

„CUPA EUROPEI44 A DOMINAT ACTIVITATEA

locuri la scrimă, înot, baschet și ta; 
mai multe probe atletice.

Gimnastica, sport îndrăgit de stu
denții sovietici, este practicată de a- 
proximativ 60.000 de tineri din institu-

d» studenților sovietici au făcut de mult / Ușurare („Cupa Burope , P 
înconjurul lumii. Printre aceștia se nu-l , , . • ,mără decatlonistul Vasili Kuznețov/tlrlle repute in unele țăr. m vederea 
pe care specialiștii l-au declarat cel 
mai bun sportiv din lume în acest an, 
patinatorul Oleg Qoncearenko, Ghenadi 
Satkov, campion olimpic și european 
de box, 
mondial

FOTBALISTICA INTERNAȚIONALA IN 1959
Situația în grupele europene ale preliminariilor turneului olimpic

i anul acesta activitatea fotbal istică internațională pe continentul 
bogată. S-au disputat aproape 100 de 
A, la care s-au adăugat alte nume

roase ^întîlnirî între echipe secunde, de tineret și juniori. Numărul destul 
‘ 1 diferitele competiții în curs de des- 

____  v,, » , prelimina riile turneului olimpic, Cupa dr. Gero, 
Cupa Scandinaviei, Campionatul inter britanic etc.), precum și prin pregă- 

’ i campionatului mondial din 1962.

Si anul 
nostru a fost cît se poate de 
partide între reprezentative

BOGATA ACTIVITATE EDITORIALA

întregul program internațional din 
Europa a fost dominat de întîlnirile 
,,Cupei Europei". Anul acesta a fost 
încheiată prima etapă (optimile), astfel 

... . • . - . ■ că o dată cu meciul Franța-Austria
Vladimir Sineavskl, campion \ (5—2, în decembrie la Paris) „Cupa" a 
de lupte libere și alții. f intrat în sferturi de finală. In cadrul

■ acestei competiții, reprezentativa noastră» 
leliminînd Turcia, s-a calificat pentru 
sferturi, unde va întîlni selecționata R. 
Cehoslovace. Celelalte meciuri 
ceastă etapă sînt următoa
rele : U.R.S.S.—Spania, Por
tugalia — Iugoslavia și retu
rul Austria—Franța. Ele

> suscită un interes din ee 
în ce mai mare, astfel că 
vor constitui principalele 
evenimente ale anului 
1960.

Trecînd în revistă rezul
tatele, se cuvine mențio
nat în primul rînd succe- 

1 sul obținut de fotbaliștii 
sovietici la Budapesta în 
cadrul „Cupei Europei". A- 
ceastă victorie a reprezen
tativei U.R.S.S. (precedată 
de succesul asupra selec
ționatei cehoslovace) este 
cu atît mai importantă cu 
cît ea a fost obținută în 
deplasare și în fața unei 
echipe care anul acesta a 
reușit șase victorii și un 
meci egal din opt partide.

O activitate intensă au 
desfășurat fotbaliștii bul
gari : 9 meciuri, din care 
au cîștigat 4 și au termi
nat la egalitate 3. Cele 
două înfrîngeri le-au sufe
rit în fața reprezentative
lor R. P. Romine și Iu
goslaviei. Demn de men
ționat este faptul că națio
nala R. P. Bulgaria a sus- 

• ținut cele mai multe me
ciul i, în comparație cu 
celelalte țări. Cîte 7 jocuri 
au disputat R. Cehoslovacă, 
Suedia și Anglia. Dintre a- 
cestea, cel mai bun pal
mares îl au suedezii : 
cinci victorii și două 
frîngeri. Cehoslovacii, 
torii noștri adversari, 
realizat un procentaj 
50’/a : trei victorii și tot a- 
tîtea înfrîngeri, precum și 
un meci egal. In schimb, 
Anglia — în ciuda efortu
rilor pe care le fac specia
liștii — nu a reușit să iasă 
din impas : două victorii 
nesemnificative : cu S.U.A. 'și Irlanda 
de Nord), un meci egal și patru înfrîn- 

, . , . F geri- *n schimb. Franța continuă să seînceput antrenamentele șt competițiile^ mențină pe primul plan al fotbalului 
oficiale ale voleibaliștilor, baschetbaliș-\intern^nal : trei victorii (printre care 
tilor șt jucătorilor de tenis. Peste 50u\ 
spectatori pot urmări întrecerile sportive 
din balcoanele sălii.

Mișcarea sportivă din Kuibîșeo oaJ dentă : după insuccesele* din jocurile 
cunoaște un nou avînt. 1 cu Turcia și U.R.S.S., a înregistrat

PENTRU ANUL 1960

meci egal cu U.R.S.S., apoi două vic
torii remarcabile, 3-2 cu R.P. Polonă la 
Varșovia și 1-0 cu R.P. Bulgaria Ia 
București.

In încheiere, găsim interesant să 
semnalăm cîteva scoruri care au produs 
multe comentarii : OLANDA-Belgia 
9-1, R.F.G -OLANDA 7-0 și OLANDA- 
Norvegia 7-1 !... Subliniem, cu titlu de 
curiozitate, rezultatul de 8-0 ci 
Elveția a pierdut la Budapesta...

27

In țara constructorilor comunismului literatura cu temă sportivă cunoaște 
cu fiecare an o dezvoltare tot mai mare. Numai în editura „Fizkuliura 
i Sport", de pildă, au fost editate anul acesta aproape 70 de cărți sportive cu 
un tiraj total de 4.000.000 exemplare, aceste cifre urmînd să fie mult depășite 
în anul viitor, fată cîteva spicuiri din planul pentru anul 1960 al acesțfi 
edituri:

Numărul cărților care vor cunoaște lumina tiparului va fi de aproape 
100, într-un tira j de 5.000.000 exempt are. Dintre titluri te ce vor fi editate, 
amintim de „Dacă vrei să fii sănătos...", culegere de articole ale unor 
oameni de știință, maeștri ai sportului și activiști obștești, care povestesc 
cum trebuie menținută vigoarea, tinerețea, frumusețea.

Pe linia popularizării culturii fizice și sportului într-o formă plăcută 
și atractivă, va fi editată anul viitor cartea „Spini și trandafiri", ca și o 
culegere de „Fapte pestrițe". Vor fi, de asemenea, traduse din literatura mon
dială unele lucrări interesante, printre care „Cu sulița către record" a 
atletului finlandez Danielșen, ca și o carte a cunoscutului hocheist suedez, 
8. Johansson.

Un loc important In activitatea editurii pentru anul 1960 îl ocupă lite
ratura despre complexul G.T.O., gimnastica pentru oamenii de toate vîrstele, 
sporturile recreative — vînatul, pescuitul, turismul etc. Cărți speciale vor fi 
închinate celei de-a doua Spartachiade a popoarelor din U.R.S.S., Jocurilor 
Olimpice de iarnă și de vară etc.

LUJNIKI CONTINUA SĂ CREASCA

Complexul sport! v de 
la Lujniki, mîndria 
tuturor sportivilor so
vietici, se va îmbogăți 
în anul 1960 cu încă 
o construcție. în apro
pierea Palatului Spor
turilor se va înălța în 
curînd o clădire nouă

din sticlă, beton și a- 
ltiminiu. în interiorul 
acesteia va fi amena
jat un patinoar arti
ficial care va fi folo
sit în timpul verii 
pentru antrenamentele 
hocheiștilor și patina
torilor. Dimensiunile

pistei de gheață vor fi 
de 60 m lungime și 
31 m lățime. Vor fi 
fofosite cele mai noi 
realizări ale tehnicii 
mondiale pentru ilumi
narea uniformă a pa
tinoarului

în- 
vii- 
au 
de

Echipa repiezentativă de fotbal a U.R.S.S. a obfiiiut 
în acest an un succes remarcabil, lucind la Budapesta, 
fotbaliștii sovietici au obținut victoria cu 1—0. De re
marcat este faptul că aceasta a fost singura înfrân
gere a echipei R.

litografie, o

Moscova: U.R.S.S. B-Romînia B 4-1
12 — Leipzig : R.D.G.—Cehoslovacia 2-1 
18 - Copenhaga; Danemarca - Islanda

1-1 T.O.
21 - Oslo : Norvegia-Islanda 2-1 T.O.
30 - Varșovia: Polonia-Rominia 2-3 

București: Rominia B-Polonia B 5-1 
SEPTEMBRIE
5 - Kosice: Cehoslovacia B—U.R.S.S. B

3-2
6 — Moscova: U.R.S.S.—Cehoslovacia 3-1

Helsinki: Finlanda-R.D.G. 3-2
13 - Sofia: Bulgaria-U.R.S.S. 1-0 T.O.

Oslo : Norvegia-Danemarca 2-4 T.O.
23 - Viena: Austria-Norvegia 5-2 C.E. 

Plzcn: Cehoslovacia B-Jl.D.G. B 2-2 
Copenhaga: Danemarca - Ceho

slovacia 2-2 C.E.
- Budapesta: Ungaria-U.R.S.S. 0-1 C.E. 

Moscova: U.R.S.S. B-Ungaria B 0-2
29 - Aalst: Luxemburg-Belgia B 1-2 
OCTOMBRIE

- Belfast: Irlanda de Nord-Scoția 
6-4 C.I.B.

Constanța: Elveția B-R.F.G. B 0-1
- Berna : Elveția-R.F.G. 0-4

Rotterdam ? Olanda-Belgia 9-1 
Copenhaga: Danemarca - Finlanda

4- 0 C.S.
Helsinki; Finlanda B-Danemarca B 

zi
Luxemburg: Luxemburg-Olanda B

1- S
— Viena: Austria—Cehoslovacia 0-0 T.O. 
— Sofia: Bulgaria—Franca 1-0

Belgrad: lugoslavia-Ungaria 2-4 
Budapesta: Ungaria B-Iugoslavia B 

d.p
— Madrid : Spania-Polonia 3—0 C.E.
- Cardiff: Wales-Anglia 1-1 C.I.B.
— Brno: Cehoslovacia - Danemarca

5- 1 C.E.
Goteborg: Suedia-Norvegia 6-2 C.S. 
Bergen: Norvegia B-Suedia B 0-2 
Helsinki: Finlanda-Polonia 1-3 T.O. 

21 - Koln: R.F.G.-Olanda 7-0
25 — Sofia: Bulgaria—Iugoslavia 1-1 C.E. 

Kraguevați: Iugoslavia B - Bulga
ria B 1-0 

Budapesta: Ungaria-Elveția 8-0 C.G.
28 - Londra; Anglia-Suedia 2-3 
NOIEMBRIE
1 - Praga: Cehoslovacia-Italia 2-1 C.G. 

Dublin: Irlanda—Suedia 3-2
4 - Rotterdam: Olanda-Norvegia 7-1 

Glasgow: Scotia-Wales 1-1 C.I.B.
8 * Budapesta: Ungaria-R.F.G. 4-3 

Saarbrucken: R.F.G, B-Ungaria B
2- 1

Varșovia: Polonia-Finlanda 6-2 T.O. 
București: Rominia - Bulgaria 1-0 

T.O.
11 - Paris: Franța-Portugalia 5-3 

Belfast: Irlanda de Nord B-Franța 
B 1-1

15 - Belgrad: Iugoslavia-Grecia 4-0 T.O. 
18 — Londra: Anglia — Irlanda de Nord

O NOUA BAZA SPORTIVA LA KUIBÎȘEV (și acestea

P. Ungare din a^f 
fază din meci:

acum, iată rezultatele meciurilor
Europa (la care am adăugat și

» alte

In orașul Vfuibișev a fost terminat 
recent si dat în folosința amatorilor 
de sport un Palat al Sporturilor, în 
cadrul căruia au fost amenajate săli 
speciale pentru halterofili, boxeri, lup
tători și gimnaști. In sala rezervată 
jocurilor sportive (28 x 13 m) au și

una asupra Spaniei), un rezultat egal 
și un eșec (meciul cu Bulgaria).

Reprezentativa țării noastre a susținut 
cinci partide avînd o comportare ascen-

2-1 C.I.B.
22 - Valencia: Spania—Austria 6-3
29 - Firenze: Italia-Ungaria 1-1 C.G. 

Budapesta: Ungaria B-Italia B 2-0 
Tel Aviv: Israel-Pnionia 1-1

DECEMBRIE
Atena: Grecia—Danemarca 1-3 
Sofia: Bulgaria-Danemarca 2-t 
Paris: Franța-Austria 5-2 C E. 
Paris: Franța—Spania 4-3 
Hanovra: R.F.G.-Iugcslavia 1-1

C.E. = Cupa Europei ; 
= campionatul interbritanic ; 
Cupa dr. Gerd; C.S. = Cupa

Și
din ____ ,_  ___  ___ ____ _
jocurile susținute de europeni pe 
continente) :
IANUARIE

1 — Cairo :
FEBRUARIE
28 — Napoli : Italia-Spania 
MARTIE
I — Paris : Franța-Belgia 

Court rai : Belgia B-Fran|a B
APRILIE
5 -

11 -
19 -

R.A.U.-R.F.G. 1-2

1-1

2-2
2-1

2 -
6 -

13 -
17 -
20 -

LEGENDA :
C.I.B.
C.G. = Cupa dr. Ger6; C.S. = Cupă 
Scandinaviei; T.O. = preliminariile tur
neului olimpic; C.Me = Cupa Medite
raneană.
PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIM

PIC ÎN EUROPA
EUROPA (dă 7 echipe)
GRUPA I. - Rezultate : Islanda-Da

nemarca 2-4, Danemarca-Norvegia 2-1, 
Islanda-Norvegia 1-0, Danemarea-Is- 
landa 1-1, Norvegia-Islanda 2-1, Norve- 
gia-Danemarca 2-4.

1. DANEMARCA
2. Islanda
3. Norvegia <
Calificată : Danemarca.
GRUPA II. — Rezultate : 

Polonia 1-3, Polonia 
R.F.G.-Finlanda 2-1,

1. Polonia
2. R.F.G.
3. Finlanda

Dublin : Irlanda-Cehoslovacia 2-0 C.E. 
Londra : Anglia-Scoția 1-0 C.I.B. 
Amsterdam : Olanda-Belgia 2-2

Budapesta : Ungaria-Iugoslavia 4-0 
Skoplje : ’ - - - —

cu activitate rodnică 22

13

un

Vești de la prieteni
O asociație sportivă

Deși tînără, Asociația sportivilor de 
la sate din R.P. Polonă a obținut suc
cese importante în popularizarea și 
răspîndirea sportului în rîndul oame
nilor muncii de pe ogoare. Aproape în 
fiecare sat polonez există cluburi ale 
acestei asociații. Este grăitor faptul 
că jumătate din cei 4000 cicliști polo
nezi înregistrați la federația de spe
cialitate sînt membri ai Asociației spor-

In R.P. Chineză se construiește
un mare complex sportiv

tivilor de la sate. Printre aceștia se 
află numeroși rutieri cunoscuți în în
treaga țară ca Fornalcik, Pruskî și al
ții. De o popularitate mereu crescîndă 
în cadrul asociației se bucură și hal
terele, care cîștigă tot mai mulți a- 
depți printre tinerii de la sate.

In anul 1960 va fi organizată prima 
Spartachiadă pe întreaga Polonie a 
sportivilor de la sate, care va cuprinde 
următoarele discipline sportive: atle
tism, fotbal, volei, haltere, ciclism, te
nis de masă, hipism, gimnastică acro
batică, schi etc.

de
științifico-metodieă a

La Sofia a avut loc recent cea 
treia sesiunea

Uniunii de Cultură’Fizică și Sport dîh 
R.P. Bulgaria. Tn timpul lucrărilor, 
care au durat trei zile, au fost expuse 
interesante comunicări și referate cu 
privire la dezvoltarea mișcării de cul
tură fizică și sport și fundamentarea 
științifică a antrenamentelor sportive. 
La lucrările sesiunii au participat și 
cercetători științifici din alte țări so
cialiste, care au împărtășit participanți- 
lor din experiența acumulată în acest 
domeniu.

Belfast :

25 - 
ze -

Iugoslavia B-Ungaria B 
1-0 

Irlanda de Nord-Wales 
4-1 C.I.B. 

Portugalia-OIanda 2-0 
Turcia-Romînia 2-0 C.E.

Lisabona :
Istanbul : _________ _ _ ___
Basel : Elveția-Iugoslavia 1-5 C.G. 
Luxemburg : Luxemburg-Elveția

2-0
B

MAI
1 - Dresda : R.D.G.-Ungaria 0-1 

Budapesta : Ungaria B-R.D.G
3-1

6 - Glasgow : Scoția-R.F.G. 3-2 
Londra : Anglia-Italia 2-2

10 — Bratislava : Cehoslovaeia-Irlanda
4-0 C.E.

Istanbul : Tureia-Olanda 0-0 
— Sofia : Bulgaria-OIanda 3-2

Rio de Janeiro : Brazilia-Anglia 2-0 
— Geneva Elveția-Portugalia 4-3

B

4
4
4

310 11:6 7
112 5:7 3
1 0 3 5:8 2

’ Mai mult de șapte luni din an, în 
regiunea muntoasă Cianbaișan, situată 
la granița dintre R.P. Chineză și R.P.D. 
Coreeană, se menține o temperatură 
scăzută, propice pentru practicarea 
sporturilor de iarnă. Apreciind condi
țiile naturale existente, Uniunea de Cul
tură Fizică și Sport din R.P. Chineză 
a hotârit ca în această regiune să fie 
construit un mare complex sportiv. Lu
crările au și început și vor fi termi
nate peste citeva luni. La o altitudine 
de 1500 m va fi amena'at un patinoar 
pentru probele de viteză. Terenul de 
hochei se va construi cîteva sute de 
metri mai sus, într-o regiune deosebit 
de pitorească. Darea în folosință a a- 
cestui complex sportiv va crea posi
bilitate hocheiștilor și patinatorilor din 
R.P. Chineză să se antreneze și să par
ticipe la concursuri din luna septem
brie pînă la începutul Iui mai.

Mai sus, la o altitudine de peste 
2000 m, vor fi amenajate traseele pen
tru probele de coborîre și slalom uriaș. 
Amenajarea complexului sportiv dm 
miînții Cianbaișan va crea condiții op
time pentru un nou avînt al sporturi
lor de iarnă în marea Chină populară.

16 ____
17 - Lima : Peru-Anglia 4-1°
20 - Hamburg : R.F.G.-Polonia 1-1

Oslo : Norvegia-Au*tria 0-1 C.E.
21 — Gdteborg : Suedia-Portugaiia 2-0
24 - Bruxelles : Belgia-Austria 0-2 

Mexico : Mexic-Anglia 2-1
27 — Amsterdam : Olanda-Scoția 1-2
28 - Los Angeles : S.U.A.-Ânglia 1-8
31 - Belgrad : Iugoslavia - Bulgaria

2-0 C.E.
Sofia : Bulgaria B-Iugoslavia

IUNIE
3 - Lisabona : Portugalia-Scoția

14 — Vîena: Austria—Belgia 4-2
17 — Oslo : Norvegia-Luxemburg 

Wroclav ; Polonia-Israel 7-2 
Berlin : R.D.G.-Portugalia 0-2 C.E. 
Copenhaga: Danemarca — Suedia

0-6 C.S.
Malmo: Suedia B—Danemarca B 1-1 

24 — Lodz : Polonia B—Israel 1-1
27 - Moscova: U.R.S.S.-Bulgaria 1-1 T.O. 

Reykjavik: * ' “

4 1 2 1 3:2 4
3 1 1 1 2:2 3
3 1 1 1 1:2 3 

Bulgar ia-Rominia la 1.V

B 3-2

1-0

1-0

2-4

linul din cele mai populare sporturi in Cehoslovacia este------ hocheiul. In foto
grafie o imagine dintr-un meci de hochei intre două echipe din campionatul 

P. Cehoslovace

Islanda—Danemarca 
T.O.

Ungaria-Suedia 3-2 
Suedia B— Ungaria 

3-6 
Helsinki: Finlanda — Norvegia 

C.S.
Varșovia : Polonia-Spania J2-4 C.E. 
Porto : Portugalia—R.D.G. 3-2

IULIE
2 - Copenhaga: Danemarca — Norvegia 

2-1 T.O.
7 - Reykjavik : Islanda — Norvegia 1-0 

T.O.
San Sebastian: Spania B - Turcia 

2-0 C.Me.
Oradea : Rominia—R.P. Chineză 2-1 

19 - Moscova: U.R.S.S.-Romînia 2-0 T.O. 
AUGUST

2 — Malmo: Suedia—Finlanda 3-1 C.S. 
Bjoerneberg: Finlanda B—Suedia B 

2-2
U.R.S.S. 0-0 
T.O.

28 — Budapesta : 
Eskilstuna:

București: Rominia

B

2-4

C.E.

Finlanda—
— Finlanda 6-2, 

R.F.G.-Polonia 0-3.
3 3 0 0 12: 3 6
2 10 1 2: 4 2
3 0 0 3 4:11 0

De jucat : Polonia-R.F.G. la 29.IV.1960 
Si Finlanda-R.F.G. la 5.V.1960

GRUPA III. - Rezultate : U.R.S.S.-*
Bulgaria 1-1, U.R.S.S.-Rominia 2-0, Ro- 
mînia-U.R.S.S. 0-0. Bulgaria-U.R.S.S. 
1-0. Rominia—Bulgaria 1-0.

1. U.R.S.S.
2. Bulgaria
3. Rominia
De jucat : 

I960.
GRUPA IV. — Rezultate : Israel—Iugo

slavia 2-2. Iugoslavia-Grecia 4-n
1. Iugoslavia 2 I 1 0 6:2 3
2. Israel 0 1 0 2:2 1
3. Grecia l 0 0 I 0:4 0
De jucat : Israel-Grecia la 6.III.1960. 

Grecia—Israel la 3.IV.1960, Iugoslavia- 
Israel la 10.IV.1960. Grecia—Iugoslavia la 
24.IV.1960.

GRUPA V. — Rezultate : Olanda—Ir
landa 0-0.M.Britanie—Irlanda 3-2.

1. M. Britanie 110
2. Olanda I o 1
3. Irlanda 2 0 1
De jucat : Irlanda-M. Britanie 

Olanda—M. Britanie 2.1 V, M. Britanie- 
Olanda 13.IV și Irlanda-Olanda 20.IV.

GRUPA VI. — Rezultate : Franța— 
Luxemburg 1-0, Elveția-Franta 1-2.

0 3:2 2 
o 0:0 1
1 2:3 1
13.111.

1. Franța 2 2 0 e 3:1
2. Elveția 1 S 0 1 1:2

3. Luxemburg l 0 0 1 0:1
De jucat : Luxemburg-Elveția 27.III, 

Elvetia-Luxemburg 6.IV. Luxemburg- 
Franta 10.IV și Franța—Elveția l.V.

4 
0
0

GRUPA vn. «s Rezultate : Austria— 
Cehoslovacia 0-0, Ungaria—Austria 2-1.

1. Ungaria 1 1 0 0 2:1 2
2. Cehoslovacia 10 1 0 0:0 1
3. Austria M 1 11:2 1
De jucat : Austria—U ngaria 27.III,

Cehoslovacia—Ungaria 6.IV, Ungaria— 
Cehoslovacia 24.IV și Cehoslovacia— 
Austria 30. IV.
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Doream ea ceafa 
să se ridice cit mai încet...

Sportul nostru se bucură 
de un înalt prestigiu international

• De vorbă cu voleibaliștii sovie tici la aeroportul Băneasa • Profe
sori buni ți elevi harnici • Ce fac membrii „echipei de aur" • Pă
rerea lui Cesnokov, Libinș ți Fa sahov

Nu sînt amator de pa
radoxuri. De data aceasta, 
însă, trebuie să mărturi
sesc că acest reportaj a 
fost salvat de... ceata 
groasă care domnea în di
mineața de ieri pe aero
portul din Odesa. Dar. 
înainte de toate, să ne ex
plicăm :

Programasem interviul 
cu voleibaliștii sovietici 
pentru luni. N-am știut 
modificarea care a sur
venit între timp în pro
gramul lor și la hotel am 
găsit doar... portarul, care 
mi-a spus compătimitor :

— Ai scăpat trenul, 
dragul meu. Au plecat 
azi dimineață Cu avio
nul.

Și lotuși, am ieușit 
«ă-i ajung., l-am găsit 
pe toți în frumoasa sală 
a aerogării Băneasa. aș- 
teptînd. nu avionul, ci... 
risipirea cetii de pe aero
portul Odesa, locul primei 
lor escale în drum spre 
Moscova.

Pe Aleksei Petrovici lakușcv îl cu
noșteam de aproape tO ani. Mai precis, 
din toamna lui 1950, de la acea neui
tată demonstrație a voleibaliștilor so
vietici din sala Floreasca, cînd evoluase 
în calitate de jucător și alături de cei
lalți componenți ai echipei demonstrase 
o măiestrie care nu știu dacă va mai 
fi egalată vreodată.

— Adresez aplauze echipei dus. mas
culine — mi-a spus fostul campion 
mondial și european — care de, la un 
joc la altul demonstrează o tot mai 
mare măiestrie, mereu mai multă ma
turitate. In meciul de vineri formația 
romînă a evoluat ireproșabil.

— Am avut profesori buni — am 
adăugat, făcînd aluzie la numeroasele 
învățăminte și marea experiență pe 
care am acumulat-o din întîlnirile cu 
sportivii sovietici.

— Dar și „elevii" au fost foarte har
nici. Și iată acum i-au întrecut pe în
vățătorii lor. Nu pot decît să vă fe
licit...

Aleksei Petrovici a ținut să subli
nieze în numele întregii echipe bucuria 
de a se fi aflat în țara noastră în 
preajma sărbătoririi celei de a XII-a 
aniversări a proclamării Republicii.

— Am fost de mai multe ori la 
București. Și mi-am putut da seama cu 
propriii ochi de uriașele transformări 
care s-au petrecut în Rominia populară. 
Este o dovadă a drumului luminos pe 
care merge un popor liber, muncitor 
ți talentat.

Cititorii noștri vor fi desigur curioși

Rămînem cu amintiri de neuitat
Reportaj cu gimnaștii chinezi

Sala de la Stadionul Tineretului 
găzduia în zflta aceea un „concurs" 
inedit, care va rămîne multă vreme în 
amintirea competitorilor. Un concurs 
din acelea care se organizează înfre 
prieteni adevărați, dornici de a învăța 
unii din experiența celorlalți. Gimnaș- 
fii romîni și chinezi care, după ctim se 
știe, s-au întrecut recent în sala Flo
reasca, au ținut să continue schimbul 
de experiență. S-a ajuns, astfel, la 
„concursul" de care aminteam mai ștls, 
un interesant și util antrenament co
mun.

Nici că se putea un cadru mai fi
resc pentru o discuție cu oaspeții noștri.

Despre impresiile culese în cele cî- 
teva zile petrecute în mijlocul poporu
lui romîn ne-a vorbit mai întîi sportiva 
Ci lu-fan, care tocmai terminase exer
cițiul la „paralele inegale".

— Ne-a impresionat foarte mult pri
mirea călduroasă pe care spectatorii 
romîni ne-au făcut-o în timpul con
cursului, deși sincer vorbind, noi avem 
încă unele deficiențe la capitolul, teh
nic. Am învățat multe în, timpul scurtei 
noastre vizite «n frumoasa dv. țară. 
Personal, am legat o strînsă prietenie 
cm Sonia lovan și sper că ea se va 
consolida și mai mult prin corespon
dența pe care intenționăm s-o purtăm.

In momentele de răgaz duUre jocuri s-au legat noi 
prietenii, s-au schimbat impresii. Jucătoarele noas
tre au avui multe de învățat de la voleibalistele 

sovietice

să afle ce fac ceilalți componenți ai 
faimoasei „echipe de aur", pe care am 
văzut-o în 1950. Aflăm de la lakușcv:

— Reva activează la clubul 
T.S.R.M.O. din Moscova, Sciaghin îi 
antrenează pe dinamoviști, Voronin 
este medic, Engorti lucrează ca chirurg 
Intr-o clinică din Leningrad, iar Ulia- 
nov și Pimenov sînt profesori de edu
cație fizică. Despre mine probabil 
...știți.

M-am apropiat de masa la care stă
teau Libinș, Kovalenko, Cesnokov și 
Ahvlediani, Am stat de vorbă cu fie
care.

Cesnokov a fost îneîntat de jocul 
echipei noastre, Libinș n-a fost mulțu
mit de evoluția echipei U.R.S.S. în 
primul meci. L-a completat Ahvlediani, 
făcîndu-ne cunoscut că meciurile de 
campionat s-au terminat cam de mult, 
jucătorii au fost în concediu și că, în 
consecință, forma lor ceva mai scăzută 
este explicabilă.

— Piuă la „mondialele" din Brazi
lia ne vom mai întîlni. Poate la turneul 
de la Istanbul, sau într-un meci amical. 
Cel puțin așa avem noi în proiect — 
a adăugat Nil Fasahov.

In salonul aeroportului era cald. 
Domnea o atmosferă foarte plăcută. 
Stăteam comod într-unul din fotoliile 
din masă plastică (produse în R.P.R.) 
și eram probabil singurul om care do
rea ca ceața să se ridice cît mai încet 
de pe pista de aterizare de la Odesa...

VALERIU CHIOSE

— Cunoșteam dinainte cîtcva din 
importantele succese obținute de gim
naștii romîni în marile întreceri-inter
naționale, — interveni în discuție 
U Șu-de. M-am convins însă că în vii
tor acestor succese li se vor adăuga 
altele și mai însemnate. Concursul lo
turilor de .uniori și junioare la care 
am asistat emoționați ne-a arătat că 
în R. P. Romînă, prin grija partidului 
și guvernului, tineretul sportiv are 
mari posibilități de a obține perfor
manțe valoroase. Cunoașterea cîtorva 
din principalele baze sportive bucureș- 
tene ca stadionul „23 August", pati
noarul artificial ș.a. ne-a întărit și mai 
mult această convingere.

Tovarășul Bai Pîn, vicepreședinte al 
Federației de gimnastică a R. P. Chi
neze, conducătorul lotului ne-a spus:

— In compania prietenilor noștri ro
mîni am susținut noi întîlniri demon
strative în orașele Reșița și Timișoara. 
Șîntem bucuroși și ne face mare plăcere 
să concurăm alături de sportivii ro
mîni cu care am făcut deja un rodnic 
schimb de experiență. .

Anticipînd parcă o întrebare despre 
impresia pe care a făcut-o sportivilor 
chinezi capitala noastră, tov. Bai Pin 
continuă :

In cei 12 ani de viață liberă ce s-au scurs de la proclamarea ei, Repu
blica Populară Romînă a cunoscut nu numai un vertiginos progres eco
nomic, social, cultural, dar în același timp și-a cucerit o frumoasă 

reputație pe tărîmui sportiv. Pe marile stadioane ale lumii, sportivi în 
treninguri albastre, purtînd pe piept inscripția ROMINIA, sînt admirați și 
aplaudați. Ei cuceresc titluri de campioni mondiali și olimpici, se arată a fi 
cei mai buni în multe concursuri și competiții, obțin performanțe de valoare.

Răsunătoarele performanțe de ia 
Jocurile Olimpice din 1956, strălucita 
comportare a handbalistelor și handba- 
liștilor, voleibaliștilor, canotorilor, șa- 
histelor au făcut să se vorbească des
pre Rominia în coloanele ziarelor.

lată părerea președintelui C.I.O., 
Avery Brundage:

„Am găsii în București un excelent 
spirit olimpic, o prietenoasă și caldă 
ospitalitate precum și o mare dezvol
tare a sportului, Înainte de a veni aici 
am avut prilejul să ascult multe ra
poarte foarte favorabile despre campio
natele internaționale de atletism ce se 
fiu aici. Și am fost fericit de a fi avut 
prilejul să văd eu însumi și să-mi 
dau seama personal de ce sportivilor 
le place atît de mult să vină la Bucu
rești și de ce Bucureștiul a devenit 
unul din cele mai importante vase 
sportive din Europa".

„Im saiut din inimă pr.even lor ro
mîni de ziua sărbătorii lor naționale". 
Sub acest titlu, ziarul „Sovetski Sport" 
din Moscova ' a publicat în numărul 
său din 23 August 1959 o pagină 
consacrată succeselor sportivilor din 
țara noastră.

★
Ziaristul din R.rt.G. Joachim Fie- 

belkorn, redactor șef al ziarului 
.Deutsches Sport Echo" din Berlin își 
tncepe astfel unul din articole:

„Nu trebuie să fii la București, 
Ploești, Oradea ca să te convingi de 
succesele popcțiilui romîn în munca de 
construire a socialismului. Economistul 
sau reprezentantul comercial învață să 
cunoască și să admire dezvoltarea Re
publicii Populare Romîne vizitînd ex
pozițiile internaționale. Sportivul sau 
gazetarul sportiv privește pe tabela de 
recorduri, consultă listele de rezultate 
ale principalelor competiții și ia cu
noștință de ascensiunea masivă pe sca
ra valorilor mondiale a sportivilor a- 
cestei țări".

★
Aruncînd o scurtă privire pe tabela 

recordurilor mondiale feminine de atle
tism iese în evidență performanța, a- 
proape de necrezut, din dreptul probei 
de săritură în înălțime: 1,84 m IO- 
LANDA BALAȘ (ROMINIA). Valoroa
sa noastră atletă a fost prezentată re

lată pe una din componentele echipei, feminine de gimnastică a R.P. Chineze 
executind cu multă grație și siguranță exercițiul la bîrnă

Foto : I. Mihăică

— Bucureștiul ne-a îneîntat. Este un 
oraș frumos cu oameni prietenoși, care 
ne-au cucerit. Cartierele Floreasca și 
Ferentari pe care le-am vizitat, blocu
rile care se înalță în tot orașul, ma
gazinele pline cu produse și cumpără
tori — iată tot atîtea mărturii despre 
viața nouă pe care v-ați făurit-o în 

cent într-un material cititorilor revistei 
ilustrate italiene „Noi Donne".

Subliniind că ascensiunea vertiginoa
să a folandei Balaș se datorează grijii 
statului democrat-popular, autorul a- 
rată că de performanțele tinerei ro- 
mînce sînt mîndri toți cei ce iubesc 
sportul.

Hotelul este plin de atleți și lim
bajul sportiv a devenii de acum co
tidian pentru întregul său personal — 
scrie autorul. ,.7/z curînd va coborî" 
(n. r. Iolanda Balaș) — adaugă încă 
o dată portarul întrebîndu-mă: „O 
cunoașteți?" Nu — răspund — și v-aș 
fi. foarte recunoscător dacă mi-o veți 
arăta. „Oh, asta-i foarte simplu: cînd 
veți vedea o ținură blondină care 
zboară să știți că aceea este Balaș — 
șt surîde satisfăcut ca și cum recordul 
acestei extraordinare atlete romîne ar 
fi puțin și al său. Și intr-adevăr, așa 
și este. Pentru că acești tineri și a- 
ceste fete care realizează performanțe 
tot mai de necrezut valorifică posibi
litățile umane, contribuie la continua 
reducere a numărului lucrurilor impo
sibile. Fiecare succes al lor este întru- 
citva un succes al tuturor. Iolanda 
Balaș, într-un anumit sens, de fiecare 
dată cînd sare demonstrează că se 
poate zbura și fără aripi...

„Bilanț rodnic" scrie „Sport im 
Bild" din Berlin, trccînd în revistă 
marile succese ale sportului din țara 
noastră.

★

Maturitatea organizatorică efe care 
dau dovadă la fiecare competiție fo
rurile sportive romînești a avut o mare 
contribuție la creșterea prestigiului pa
triei noastre. Iată aprecierile făcute de 
Rene Crabos (Franța) — președintele 
Federației Internaționale de rugbi a- 
mator.

„Revăd Bucureștiul pentru a treia 
oară. Ca acum însă niciodată nu nu 
s-a părut mai frumos. La prima vedere 
aveam impresia că mă aflu într-un 

anii puterii populare. Despre toate a- 
cestea vom avea multe de povestit cînd 
ne vom întoarce în patrie.

Mulțumind interlocutorilor noștri pen
tru cuvintele frtimoa'se, le-am urat noi 
succese, noi victorii pe drumul desă
vârșirii măiestriei sportive.

CONST. MACOVE1 

oraș nou... Realmente m-am simțit ca 
Intr-o familie. Iată deci cum sportul 
își îndeplinește menirea de a fi un 
mesaj de prietenie între oameni de con
cepții diferite dar care trebuie să aibă 
aceeași, năzuință: colaborarea în sport 
in mod pașnic, constructiv. Mulțumesc 
Federației romîne de rugbi, gazda a- 
cestui congres, o gazdă căreia nu i se 
poate reproșa nimic".

Iar conducătorul delegației de atleți 
greci la cea de a XVIII-a ediție a J. B., 

'. Carabatis, menționează în declara
ția sa :

„...țin să exprim din partea tuturor 
membrilor echipei Greciei mulțumirile 
noastre pentru excelentele condiții asi
gurate desfășurării acestor tradiționale 
întreceri care reunesc pe stadioane pe 
sportivii țărilor balcanice. Federația 
romînă merită sincere felicitări pentru 
modul exemplar în care a organizai 
aceste competiții".

★

i L'EXPLOIT
de la *ROUMANIEâi 

AU TOURNOIV 
M VOLLEY-BALL 1 1 
MS 3 CONTINENTS 1

.1 ». Vi... As

„Performanța Romîniei în turneul de 
volei al celor trei continente" și-a 
intitulat cronica ziarul parizian „L’E- 
quipe", după victoria repurtată de 
echipa noastă în fața campioanei 
mondiale, formația R. Cehoslovace.

*

Oaspeții sportivi ai Romîniei au o- 
cazia de fiecare dată să se convingă 
de uriașele progrese pe care le înregis
trează poporul nostru, să vadă cu 
propriii ochi viața frumoasă pe care 
și-o făurește:

„Bucureștiul? O revelației — excla- 
mă Carlo Montana, președintele Fede
rației de rugbi din Italia. Ritmul tre
pidant al vieții care pulsează aici, vo
lumul uimitor al noilor construcții — 
iată fapte de-a dreptul impresionante 
In plus, m-a îneîntat felul deschis a 
locuitorilor, voioșia lor. Am vizitai 
printre altele, complexul sportiv Dina 
mo. O asemănare aproape perfectă ci 
complexul sportiv de la Roma care v 
găzdui viitoarea ediție a J. O.“.

PE SCURT
* • SCHIORII SOVIETICI, care se pre 
gătesc in vederea J.O. de la Squai 
Valley, au participat duminică in sta 
țiunea de la Planernaia la un concur 
rezervat fondiștilor. Proba feminină d 
5 km a luat sfîrșit cu victoria sportive 
Liubov Baranova—Kozîreva care a oL 
ținut timpul de 19 : 59,00. Pe locul II s-. 
clasat Aleftina Kolcina cu 20:06,0 ui 
mată de Evdokia Meksilo cu 20:35,0 
întrecerea rezervată bărbaților (15 krr 
a revenit lui Pavel Kolcin cu 56:12, 
urmat de A. Șeliuhin (56:22,0) și 5 
Marincev cu 56:38,00. Ultimul concur 
de verificare înaintea Olimpiadei v 
avea loc peste 2 săptămîni în stațiune 
de înaltă altitudine de la Bakuriai 
(Caucaz).
• ECHIPA DE BOX A R.S.S. Eston 

a intilnit la Talin o selecționată 
Finlandei. Gazdele au obținut victori 
cu scorul de 7-3.

■ BASCHETBALIȘTII CEHOSLOVAC 
susțin mai multe turnee peste hotar 
Astfel, echipa masculină Slavia Prag 
se află în prezent la Amsterdam unc 
participă la un concurs internaționa 
In primul meci baschetbaliștii cehi 
slovaci au întîlnit formația Flyers Wie 
baden de care au dispus cu 71-60 (37-38 
Echipa Spartak Sokolovo Praga a juc. 
la Bruxelles unde a întîlnit format 
americană Jaguars. Echipa Spartak 
obținut o netă victorie cu scorul c 
88-51 (51-26).

e LA CASABLANCA în turneul pre 
limpic de fotbal echipa Maroc a îi 
trecut Tunisia cu scorul de 3-1.

■ CONTINUINDU-ȘI TURNEUL J 
Ghana formația cehoslovacă de fotb 
Slovan Bratislava a jucat în localitat< 
Kumasi cu echipa Ashanti de care 
dispus cu 5-2.
• REPREZENTATIVA DE MNDB? 

IN 7 a Austriei a dispus la Viena < 
cea a Franței cu scorul de 7-5.

Numărul special de 
Anul Nou al ziarului nos
tru va apare joi 31.XII. 
a. c. ia orele obișnuite, 
în 8 pagini.


