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Cît mai multe competiții populare 
în

Ca și în alți ani activitatea spor
tivă de mase nu stagnează nici 
o clipă iarna. Consiliile regio

nale, raionale și orășenești organizea
ză cu regularitate numeroase întreceri 
populare la care participă cu entuziasm 
mii și mii de tineri și tinere.

consiliului regional U.G.F.S. Galați, 
tov. Nicolae Tofan. /

— Ce competiții angrenează tine
retul din regiunea Galați în practi
carea sporturilor de iarnă ?

— -In majoritatea raioanelor se des
fășoară Spartachiade raionale de iar

iarnă va fi completat și cu alte 
concursuri populare ?

—- Firește. Perioada de iarnă este 
propice pentru desfășurarea activității 
sportive de mase. In mediul sătesc, 
în special, tineretul are posibilitatea 
să participe la nenumărate competiții, 
ținînd cont de faptul că există și te
ren favorabil șl materiale sportive 
suficiente. In regiunea Galați se vor 
desfășura campionate ale asociațiilor 
sportive, întreceri de săniuș pentru 
copii, concursuri pentru cucerirea in
signei „Cel mai bun sportiv din 10", 
concursuri pentru trecerea normelor 
G.M.Â., concursuri tradiționale cu 
ocazia zilelor festive etc. Va fi un se
zon plin care va confirma dragostea 
cu care tineretul înconjoară activita
tea sportivă.

H. N.

Adrian Bătușaru, campion republican la juniori, unul din tinerii cară 
s-au afirmat în sezonul precedent.

Foto: D. Stănculescu
Concursul inaugural al sezonului ofi- dîr-ze. Și de astă-dată, la concursul 

cîal de schi pe anul 1960 se va desfă- de deschidere vor lua parte Ilona Mi- 
șura sîmbătă și duminică în Bucegi. kloș, Cornel Tăbăraș, Nicolae Pandrea, 
Hotărîrea a fost luată zilele trecute de 
F.R.S.B.A., care ținînd seama de sta
rea zăpezii a stabilit ca primul con
curs cu caracter republican să se dis
pute pe Valea lui Carp și în jurul ca
banei Piatra Arsă.

Concursul de deschidere a sezonului 
se bucură de o frumoasă tradiție. La 
fiecare ediție au luat parte cei mai 
de seamă reprezentanți ai schiului de 
performanță și de fiecare dată întrece
rile au prilejuit dispute echilibrate,

Gh. Bălan, Adrian Bătușaru, Manola 
Aldescu, Ion Cimpoia, Mioara Simion,, 
Nicolae Iovicî, Kurt Gohn, precum șL 
ceilalți schiori pretendenți la locurila- 
fruntașe. In plus, la întreceri poate lua: 
parte orice alt schior legitimat la. 
F.R.S.B.A. Programul concursului ests 
următorul: sîmbătă: slalom uriaș (pe 
Valea lui Carp); duminică: slalom 
special (pe Valea lui Carp); fond5ktit 
(femei) și 10 km (bărbați) pe pîrti*  
din jurul cabanei Piatra Arsă.

Gimnastica a fost îndrăgită de foarte multi tineri. In aceste zile, în 
liilile de antrenament se muncește intens pentru perfecționarea execuțiilor.

■ ' Gimnastica a fost îndrăgită de foarte mulți tineri. In aceste zile, în 
șălile de antrenament se muncește intens pentru perfecționarea execuțiilor. 
Tat-o pe eleva Ecaterina Crăciunescu din Brăila, executind un șpagat pe 
Urnă.
rat-o pe eleva Ecaterina Crăciunescu 
pîrnă.

din Brăila, executind un șpagat pe

Pentru a ne informa despre activi
tatea sportivă de iarnă din regiunea 

ne-am adresat președinteluiGalați,

ur- 
în- 
de

RETUȘUL CATEGORIEI A LA

EOT3AL VA ÎNCEPE LA

6 MARTIE

Federația noastră de specialitate 
țabilit ca returul campionatului ca
loriei A să înceapă la data de 6 
iar tie. Se vor disputa șapte etape, 

■ onsecuiiv, la datele de : 6, 13, 20 și 
7 martie, 3, 10 și 17 aprilie. Intre 
ledurile cu R. P. Bulgaria 
; R. Cehoslovacă (22 mai) 
i aibă loc alte două etape, 

. iele două la 5 șl 12 iunie.
'ei etape ale Cupei R.P.R. (sferturile 
i finală, semifinalele și finala) se 
>r disputa după terminarea campio

natului.

a

(1 mai') 
urmează 
iar ulti- 
Ultimele

UN TURNEU DE HOCHEI PE

GHEAȚA IN CAPiTALA

Amatorii de hochei pe gheață din 
ipitală au din nou prilejul să asiste 

o interesantă competiție în această 
sciplină sportivă. Sîmbătă și dumi
că, pe gheața patinoarului artificial 
n Parcul „23 August" vor evolua cu- 
\scutele echipe C.C.A., Știința Cluj, 
eagul roșu Orașul Stalin și Șurianul 
'beș Alba, care participă la un tur
ti organizat de Federația de spe- 

.. Uitate.
Sîmbătă,, de lă ora 18, Știința Cluj 
Unește pe Șurianul iar de la ora 19,30 
2. A. va evolua .in compania Steagu- 

• roșu.
țrwinșii din aceste jocuri se vor In
ii duminică la ora 18, pentru locu- 
e 3-4, iar învingătorii. vor juca între 
\la ora 19,30, pentru primele două

. . !«rt în clasamentul turneului.
^Asupra acestei competiții vom reveni 

j amănunte in ziarul de. sîmbătă.

nă la nivelul asociațiilor sportive, 
mînd ca apoi cei mai buni să se 
treacă în cadrul etapelor finale, 
raion. Sporturile incluse în program
sînt: schiul, trînta, tenisul de masă, 
halterele și șahul.

—- Au fost luate măsuri pentru 
a asigura buna pregătire a tine
rilor concurenți ?

— Da. La Soveja — raion Panciu, 
Ia Valea Sării, Vizantea — raion 
Vrancea și în alte locuri vor fi înfiin
țate centre de schi și se vor amenaja 
pîrtii simple. Vom trimite antrenori, 
profesori de educație fizică, instruc
tori și membri al comisiilor regionale 
și raionale în asociațiile sportive să
tești pentru a ajuta consiliile în orga
nizarea și desfășurarea concursurilor. 
De semenea, .vom deplasa un număr 
mare de echipe model din asociațiile 
sportive fruntașe de la orașe care vor 
face demonstrații șt vor sprijini în
ființarea secțiilor în cadrul asociații
lor sportive sătești. Sportivii și antre
norii vor explica și exemplifica tineri
lor regulile de joc, principalele ele
mente tehnice și tactice și apoi vor 
ține o legătură strînsă cu asociațiile 
sportive sătești pentru a urmări evo
luția formațiilor nou înființate.

— Programul conspetițional de

Hfmwiaate zile de vacantă
tu tezaurul său artistic, a fost încuiat 
CU 1000 de lacăte Azi, prin holul „de 
onoare", salonul turcesc, galeria de 
marmură, sala florentină sau a trofee
lor, trec cu pași mici și ochi mari, plini 
de curiozitate, copiii celor care constru
iesc socialismul. Eleva din clasa a 
Xl-a a școlii medii „Gh. Goșbuc", Veroni
ca Bușniță se pregătește de pe acum să 
devină arhitect. Zăbovește mai mult cu 
privirea ei luminoasă asupra amestecu
lui de stiluri, variante ale Renașterii,., 
baroc, rococo, hispano-maur. Zăboveșta 
cu privirea și caută cu insistență măcar' 
o urmă de stil romînesc. Nu, Veronica,, 
nu mai căuta. E în zadar. Carol I și 
„iluștrii" săi urmași reprezentanți ai! 
capitalismului străin și ai imperialis*-  
mului prusac, n-au avut nimic de a face-- 
cu arta unui popor pe care nti-1 iu-t- 
beau...

Anul trecut 300 ; anul acesta, aproape 
■900 de elevi și eleve din București își 
petrec vacanța de iarnă pe crestele 
albe, strălucitoare ale Bucegilor. Și în 
Ciucaș, la muntele Roșu. Secțiunea de 
învățămînt 
Popular 
comitetul 
prin cele două școli sportive de 
elevi — continuă să dezvolte o admira
bilă inițiativă, atît de dorită și utilă 
pentru tineretul nostru studios. Hotelul 
Alpin de la cota 1400, Vîrful cu Dor, 
Padina, Peștera, Babele, Piatra Arsă, 
Cota 1500... în total 12 cabane răsu
nă de veselie, sînt numai freamăt. Oas
peții —■ fii de muncitori, ucenici la 
școala profesională „23 August", la 
„Mao Țze-dun" sau la „Grigore Preo
teasa" ca și din alte șeoli medii și ele
mentare — peste 35 !„.

*
La întoarcere răsfoiesc carnetul de 

însemnări, doldora ca o tolbă a lui Moș 
Gerilă. Și mi-e greu să mă opresc a- 
supra celor mai reprezentative imagini. 
Sînt atît de multe... Pomul de Iarnă a 
fost împodobit cu grijă. Pe masă, buca
tele cele mai bune. Oaspeții pot să so
sească. Pragul noului an — noaptea de 
revelion — a fost cinstit așa cum se 
cuvine. Zîmbet lîngă zîmbet, așa 
petrecut micuții noștri eroi.

★

Minut cu minut programul a 
bine chibzuit de către comandamentul 
taberei. (Felicitări profesorilor Ion U- 
driștaiu, G. Popescu, I. Stănescu, Ro
mulus Spirescu, S. Dumitrescu, M. Ba-

și cultură a Sfatului 
al ’ Capitalei împreună cu 
orășenesc U. T. M. —•

l-au

fost

dea, Aurelia Necșulescu și Ana Ilie)_, 
Instruire, distracție. Cursuri de schi. 
Conferințe. Concursuri cu „drumeții ve
seli" (o echipă volantă a circulat ne
întrerupt, întrebîndu-i pe elevi: „Cu
noașteți Bucegii?"), Excursii. Ore de 
educație politică. Jocuri de tabără.

Intr-o după amiază, șeful catedrei de 
schi a Institutului de Cultură Fizică, 
prof. Virgil Teodorescu, a făcut un suc
cint istoric al schiului. Copiii au „călă
torit" pînă în vremile de epopee ale 
Kalevalei sau prin locurile Baikalului, 
păstrător al primelor urme de schiuri. 
Au făcut „cunoștință" cu campioni ce
lebri dar și cu foști campioni școlari, 
de curînd primiți în loturile republi
cane care se află aci : Tăbăraș, Rodica 
Sindilaru.

In altă zi, o seară literară urmată de 
un reușit program artistic. Subiectul: 
„Natura" în operele scriitorilor noștri. 
„Iarna" de Vasile Alecsandri, Goșbuc 
cu neuitata sa „Iarna pe uliță", Topîr- 
ceanu. Recită foarte frumos Rodica 
Domnișoru, iar Elena Gheorghe și Ma
ria Magda, fiice de muncitori de la U- 
zinele „23 August" sau Elena Stavra- 
sciuc au glasuri cristaline. Corurile 
sînt calde, pline de prospețime, în 
preajma bradului luminat, în preajma 
brazilor înzăpeziți:

Eu vin cu primăvara 
De unde locuiesc...

★
Vizită la Peleș... Timp de peste șase 

decenii, atît cît castelul a fost unul din 
locurile de trîndăvie al Hohenzollerni- 
lor, tateresantul monument arhitectonic

Orașul Petroșani, 
portant centru minier din 
țara noastră, se înfrumu
sețează din zi în zi, se 
îmbogățește cu noi și noi 
locuințe pentru muncitori. 
In fotografie, un aspect 
al noilor locuințe cons
truite pentru muncitorii 
mineri din Petroșani.

★
Excursiile. Preocupare principală^ 

Munții sînt străbătuți în lung și în lat. 
Traseul de iarnă e reconfortant, de uri 
pitoresc neasemuit. Cele 108 eleve găz
duite La Hotelul Alpin au parcurs ruta 
„cota 1500“ — Valea lui Carp — Pia
tra Arsă — Babele, într-o zi generoasă,.: 
scăldată într-un soare de.. mai, zi r.eîrH- 
tîlnită de mult pe crestele Bucegilor.. 
Elevele sînt obosite, dar fericite. Pesfe 
două zile se pregătește un alt traseu.. 
Doar turiștii verificați merg. 50 de e» 
leve sînt repartizate din nou pe grupe. 
Ruta e foarte atrăgătoare. Se va trece 
pe la Vîrful cu Dor, pe sub funicular,. 
Ourmătura Lăptici, Pădurea Corora, 
peste Cheile Urșilor pînă la cabana 
Peștera. Apoi, pe la Piatra Arsă și... în
toarcerea. O elevă plînge. Fiica de cefe
rist, Stroie, nu figurează în nici o gru-- 
pă. Și traseul e atît de minunat I Apoi 
din plîns în rîs. Va merge totuși. S-a 
hotărît. Dulce necaz...

★
Străbat din nou Valea Prahovei spre- 

București. Vacanța e pe sfîrșite. Poate’ 
că ucenicul Ștefan Albu de ’la școala 
profesională „Grigore Preoteasa", „cam, 
pion" la învățătură, se pregătește acum 
de ultima excursie. Poate că Marcela 
Ionică dintr-a șaptea își ia rămas bun 
de la Pomul de Iarnă, strîngîndu-i po
doabele. Podoabele rămîn însă în su
fletele acestor elevi care își îndreaptă 
gîndurile și forțele proaspete spre noi 
zile de carte.

Minunate zile de vacanță, pentru 
care copiii mulțumesc din inimă 
partidului — părintele iubit, cărui îl 
datorează copilăria fericită pe care o> 
trăiesc astăzi.

JJEAGOE MARDAN^



Unele aspecte din munca de propagandă și educație
desfășurată in asociațiile sportive din orașul și regiunea Cluj

~k fulți sportivi din orașul și regiunea Cluj sînt apreciați pentru disciplina 
/ |/f lor' Pendru corectitudine, pentru adevăratul spirit sportiv în care 

-c-’-*-  înțeleg să participe la o întrecere, pentru felul în care se încadrează 
în muncă. O vizită întreprinsă recent în acest important centru industrial și 
cultural al țării, ne-a pus în fața unor aspecte demne de relevat și pe care 
ne propunem să le trecem în revistă...

•OBIECTIVUL NR. 1: ÎNCADRAREA 
'SPORTIVILOR IN ÎNVĂȚĂMÎNTUL 

POLITIC
„încadrarea sportivilor și a activiș

tilor sportivi din oraș în învățămîntul 
•politic a constituit principala noastră 
•preocupare, obiectivul nr. 1 al muncii 
de propagandă" ne spunea tovarășul 
Liviu Miclăuș, activist în cadrul con
siliului orășenesc U.C.F.S. Cluj.

Ce s-a realizat în această direcție ?
Din discuția avută cu tovarășul Mi
clăuș a rezultat că s-a reușit — cu 
sprijinul efectiv al organizațiilor de 
partid și U.T.M. din întreprinderile și 
instituțiile orașului — să fie cuprinși 
în diferite forme de învățămînt politic, 
la locurile lor de producție, ma
joritatea sportivilor. In același 
timp, pentru activiștii sportivi 
s-au organizat cercuri de învățămînt 
în cadrul U.C.F.S., al Direcțiunii Re
gionale C.F.R., al clubului sportiv 
Știința, al Clubului sportiv școlar etc. 
Au fost astfel cuprinși în învățămîntul 
politic un număr de 1017 ctirsanțl 
(929 sportivi și 88 de activiști spor- 
itîvi) a căror frecvență este în medie 
<te 80 la șută. Trebuie arătat însă că, 
în ciuda amploarei pe care a avut-o 
această importanta acțiune, nit s-a reu
șit totuși să fie cuprinși toți sportivii. 
Principala vină aparține, .
consiliului orășenesc. U.C.F.S., dar. șl 
conducerii unor asociații sportive (Ra
pid—Ianoș Herbac, .Șp.artac.ș.a.) insu
ficient preocupate de încadrarea tu
turor sportivilor în .îrtvățămînțul po
litic. •;< ■ ■fa'
CONFERINȚE PENTRU SPORTIVI...

Inițiativa organizării — lunar — a 
«nor conferințe cu participarea masei 
<ie sportivi s'-a bucurat-de'o prețuire 
unanimă. Lă aceste conferințe progra
mate în sala clubului sportiv munci
toresc „Victoria", sportivii participă în 
număr foarte mare. La ultimele două

La sfîrșitul sezonului 1Q59

,=-7,-

rll

zilei de 23 August, cînd a fost organi
zată o expoziție de mari pso^orții cu 
tema „15 ani de sport în orașul și re
giunea Cluj". Găzduită în Palatul Cul
turii, expoziția a cuprins aspecte din 
sportul de mase și de performanță, o 
sugestivă prezentare a faunii regiunii 
(cu punctele de atracție pentru vînă
tori și pescari), un colț cu frumusețile 
turistice, standuri cu trofeele maeștri
lor sportului etc. Expoziția a fost cer
cetată de mii și mii de vizitatori, că
rora li s-a oferit prilejul să cunoască 
felul în care s-a dezvoltat în regiunea 
Cluj mișcarea de cultură fizică și sport 
în anii de după Eliberare, condițiile 
minunate create de regimul democrat- 
popular pentru răspîndirea sportului 
pînă în cele mai îndepărtate cătune ale 
regiunii.

ȘI RODUL ACESTEI BOGATE 
ACTIVITĂȚI ?

Răspunsul la această întrebare ni 
1 a dat tov. Virgil Guțiu, responsabil 
cu munca de propagandă și educație 
în cadrul consiliului regional U.GF.S. 
El a subliniat că multiplele acțiuni 
desfășurate de comisiile de propagandă 
și educație au contribuit la o îmbună
tățire simțitoare a muncii de educație 
cu sportivii, la scăderea aproape totală 
a cazurilor de abatere de la conduita 
sportivă. Dacă astfel de cazuri se mai 
ivesc totuși, acestea au un caracter 
cu totul izolat. Așa a fost cazul scri- 
merului I. Szantho de la Dinamo Cluj, 
care — într-un moment de enervare— 
a adresat injurii unui coleg al 
său de echipă. Un alt caz : la clubul 
Știința, Baschetbalistul luliu Marin, 
student la Facultatea de Medicină, o- 
bișnuia să absenteze de la cursuri. Ho- 
tărîrea secției de baschet a clubului — 
de a-1 suspenda temporar din ecliipă— 
a avut un efect salutar: luliu Marin 
a început să frecventeze cu regularitate „ .... - -j
o-, serie de sportivi care se... speciali- 

---- jn a5aterj £[e ja disciplină 
(Gheorghe Pleș — Progresul Năsăud, 
Andrei Frentz — Metalul Cluj, Tiberiu 
Gabas — Voința Cluj) și-au modificat 
structural atitudinea, au înțeles că in
disciplina nu poate fi compatibilă cu 
calitatea unui sportiv.... .

După toate cele arătate mai sus, 
: ori

ginea bunei reputații a sportivilor clu
jeni trebuie căutată în munca susținută 
— metodică și eficientă — pe care o 
desfășoară comisiile de propagandă și 
educație ale consiliilor regional și oră
șenesc U.C.F.S., în grija permanentă 
pe care organele locale o acordă creș
terii sportivilor într-un spirit nou, 
propriu moralei comuniste.

conferințe de pildă (în noiembrie — 
„Luna Prieteniei Romîno-Sovietice. 
prilej de bucurie și pentru sportivii din 
țara noastră" iar în decembrie „Grija 
partidului și guvernului pentru ridica
rea necontenită a nivelului de trai al 
celor ce muncesc") sala s-a dovedit 
a fi cu totul neîncăpătoare. „Prin 
sport ne petrecem timpul liber în mod 
plăcut" — conferențiar, tov. Th. Mer- 
cea, secretarul comitetului de partid de 
la Facultatea de Medicină — este tema 
conferinței pe care consiliul orășenesc 
U.C.F.S. a programat-o în această 
lună. In primul trimestru al anului (în 
afara conferințelor lunare de care am 
amintit) vor mai fi organizate confe
rințe cu prilejul sărbătoririi Zilei Ce
feriștilor (16 Februarie), a Zilei Inter
naționale a Femeii (8 Martie). De 
menționat faptul că toate aceste con
ferințe vor fi urmate de acțiuni cul- 
tiiral-sportive.

PROGRAME
CULTURAL-EDUCATIVE...

Mijloc eficace al muncii de propa
gandă, programele cultural-educative 
au constituit și ele o preocupare pen
tru consiliile regional și orășenesc 
U.C.F.S? Cluj. In organizarea acestora

■ merită relevată activitatea comisiilor 
obștești de propagandă și educație,'pre- -

bineînțeles cum.?i aportul substanțial pe .care l-au 
’ ’ adus o serie de instituții din Cluj ca

Opera de Stat, Ansamblul Artistic 
al Armatei și: Teatral, de Stat, care. 
au prezentat — ori de cîte ori au fost 
solicitate — reușite programe artistice 
și audiții muzicale. De asemenea, prin 
larga ‘ înțelegere a Direcției regionale . - ,
a'Cinematografiei s-au .putut organiza : cursurile^ Edificator este și faptul ca 
— atît în oraș cît și în regiune — săp- c .ccrț? -1- -- •
tâmîni ale filmului sportiv. Acțiunea zaseră 
va fi reeditată și în acest an. Jn sfîr-

■ șit, de o largă prețuire s-a bucurat și 
. inițiativa prezentării . lilnmluiatletic

U.R.S.S.—S.U.A. în aproape toate șco
lile d~n orașul Cluj.

EXPOZIȚII.....'
O importantă acțiune ț propagșndis- ■ . . ,

tică s-a desfășurat la Cluj cu prilejul „concluzia se desprinde de la sme :

Cu gr:u ne-am fi închipuit, anul 
trecut pe vremea aceasta, că cei mai 
buni ,,'patiști" vor încheia sezonul ■ 
1959 cu rezultate mai slabe decît cele 
realizate la_sfîrșitul anului 1958; fnai ____ _ __ _ _ ________
ales că erau la mijloc și normele pre- tează și asupra mediilor celor mai

nească și chiar să depășească norma 
olimpică (1:14,0).

Revenind la listele noastre trebuie 
să remarcăm că regresul fruntașilor 
acestui procedeu tehnic se reperctl-

A LUAT SF1RȘ1T TURUL 
CAMPIONATULUI REGIONAL

DE FOTBAL CONSTANTA

După terminarea turului campiona
tului de fotbal al regiunii Constanța, 
pe primele locuri s-au clasat echipele:
1. A.S. Marina Constanța 24 puncte,
2. Steaua Mangalia 21 puncte, 3. Ideal 
Cernavoda 18 puncte, 4. A.S. Medgi
dia 18 puncte, 5. Dinamo Constanța 
16 puncte.

Lingă gara Războient (raionul Aiud) 
a fost vînată, de asemenea, o rață 
sălbatecă inelată la Paris, purtînd 
seria E.B.—6901 a O.I.S. Museum din 
Paris. Vînătorul loan Șerb din Ocna 
Mureș a trimis inelul

O VINATOARE

A.G.V.P.S.

MODEL

E. Petre

...SI CEL AL REGIUNII 
HUNEDOARA

departe a campionatului 
al regiunii Hunedoara a luat 
In prima serie, după desfășu- 

jocurilor din tur, pe primele 
s-au clasat Minerul Aninoasa, 
Simeria, Dinamo Orăștie, care 

15 puncte. Cu un

Prima 
fotbal 
Bfirșit. 
rarea 
locuri 
G.F.R.

-au totalizat cîte
punct mai puțin (14) au obținut Vic
toria Căian și Parîngul Lonea, care se 
află pe locurile 4 și 5. In fruntea cla
samentului seriei a 11-a se află Aurul 
Brad cu 21 puncte, urmată de Minerul ... ......... (18 p) 

Susan
Deva (19 p.), Sebeșul Sebeș

Mihai

CONCURS DE TENIS DE
LA TG. MUREȘ

MASA

Zilele trecute a luat sfîrșit concur
sul de "tonis de masă, organizat de 
Consiliul orășenesc U.C.F.S. Tg. Mu
reș, la care au luat parte 24 echipe 
masculine și feminine, repartizate în fan Vereș. 
6 grupe, lată echipele cîștigătoare: 
MASCULIN: Seria I: „Ciocanul"; 
Seria a Il-a: „Cablul"; Seria a 111-a : 
„Lemnarul" II ; Seria a IV-a: „Ile- 
for" ; FEMININ : Seria I: Surdo- 
Mujii; Seria a H-a: „Lemnarul".

Ion Păuș

®E LA ASOCIAȚIA V1NÂTOR1LOR 
își pescarilor Sportivi, filiala 

REGIONALA CLUJ
I . - ; .-C-, ..'. . ■ ■ ■ ■

Datorită măsurilor- de cruțare a vî- 
inaiului, efectivul vînatului mare a spo- 
■rit simțitor în ultimii ani. Recent, 
‘lingă satul Micești din raionul Turda 
((sat situat în apropiere de Feleac) 
»a fost vînat de către Biță Lupulescu 
iun mistreț de 400 kg., avînd colțul de 
1.86 centimetri.

în cadrul planului de valorificare a 
vînaitului, filiala de vînătoare Cluj a 
organizat recent o vînătoare model, 
pe terenul demonstrativ de la Dezmir, 
pentru grupa specială a studenților 
din anul IV de la Institutul Agrono
mic „Dr. Petru Groza" din Cluj, care 
fac cursul de economia vînatului. Vî- 
nătoarea a fost condusă cu deosebită 
pricepere de Teodor Vescan, muncitor 
la Atelierele C.F.R. „16 Februarie" și 
cunoscut maestru de vînătoare. Ea și-a 
atins pe deplin nu numai scopul ma
terial (sarcina de plan : 60 de iepuri 
și 4 răpitoare) oi și scopul didactic 
de a prezenta studenților un model 
de vînătoare în colectiv. Studenții au 
lucrat alternativ ca „gonaci" bătăiași- 
gonaci (la scotocirea terenului) și ca 
„dubla.nți“ pe lingă maeștrii vînători 
(în ștanduri).

S-a remarcat iscusința maeștrilor 
Teodor Vescan 
și dr. Morarii 
două vulpi) și 
sideriu Bagyi 
Iosif Geier (5 
buna pregătire ___  _ __
practicanți,. rod al muncii maestrului 
de vînătoare, profesor universitar Ște-

Gh. Benga

CONCURS „DRUMEȚII VESELI" 
PE TEME SPORTIVE

Nu de mult, la sediul clubului „Voin
ța" din Bacău, a avut loc primul con
curs „Drumeții veseli'' cu tema „Dez
voltarea sportului în patria noastră în 
anii puterii populare", 'Tinerii sportivi 
ai. cooperativelor meșteșugărești din 
orașul nostru, prezenți în număr mare, 
au ascultat cit interes pe cei șase con- 
curenți (2 fete șf 4 băieți) care, prin 
răspunsurile lor, au reușit să mulțu
mească atît pe examinatori cît și ’pe 
cei din sală, care i-au aplaudat dese
ori. La sfîrșitul concursului, cei șase 
concttrenți au primit premii în ma
teriale sportive.

Gh. Dalba» și Jlie Jancu 1

(7 iepuri și o vulpe) 
Marcel (4 iepuri și 

a altor maeștri ca De
ft iepuri și o vulpe), 
iepuri) etc., precum și 
teoretică a studenților

olimpice, acceptabile (cel puțin pentru 
Maria Both și Dumitru Caminschi) și 
consideram că ele vor constitui un im
bold în obținerea unor rezultate su
perioare.

Speranțele ne-au fost înșelate.' Atît 
Marra Both cît și Dumitru Caminschi 
au efectuat de-a lungul anului 1959 
o pregătire sporadică, mai mult în 
preajma unor competiții importante, 
obținînd — din această cauză — tim
puri inferioare, după cum se poate ve
dea comparînd rezultatele lor din anii. 
1959 și 1958.

Și pentru că vorbeam de norme 
olimpice, gîndurile ne-au trimis în ur-- 
mă cu patru ani, la J.O. de la Mel
bourne, cînd campioana țării noastre, 
Maria Both, pe atunci în vîrstă de nu
mai 15 ani, realiza o performanță 
(1:15,8) mai valoroasă decît aceea cu 
care a încheiat activitatea pe 1959- 
Un an mai tîrziu — în august 1957 — 
Maria Both se înapoia de la Moscova 
(Jocurile sportive internaționale prî-. 
etenești) cu o medalie de aur și — 
mulțumită performanței 1:15,4 — și cu 
un nou record al țării. „Această me
dalie — apreciau pe drept cuvînt, a- 
tunci specialiștii natației noastre 
dă dreptul Măriei Both 
noastre să spere, la J.O. 
într-o nouă medalie".

Au urmat, se știe» doi 
țin fructuoși, în’ care rezultatele ob-■ 
ținute de Maria Both (1:15,9 în 1958 s N. ștefănescu (Rapid Buc.) 
și 1:16,8 în 1959) au fost pe măsura 
eforturilor... Dar specialiștii natației 
noastre, ținînd cont și de unele greu- • 
tați întîmpihate în pregătire de Maria 
Both pe parcursul ultimilor doi ani, 
au opinat pentru selecționarea ei în 
lotul care se pregătește pentru Olim
piadă. Și părerea noastră este că, ur- 
mînd o pregătire temeinică, înotătoa- 
rea din Tg. Mureș poate să îndepli-

bune cinci și zece performanțe, după 
cum șe poate observa și ele inferioa
re mediilor realizate în anul 1958.

O perspectivă de ameliorare, a sil 
tuației (la proba masculină) ne-o dau 
cei. trei tineri înotători, Liviu Berea 
(15 ani) Radu Lucian (16 ani) și 
Mihai Cerchez (15 ani) care, toți cu 
același 
locurile

timp (1:16,1), ocupă pe listă 
6-7-8.

MASCULIN

100 m
' 1958),

(record. 1:07,4 Dumitru Caminschi,

1. D. Caminschi (Știința Buc.)
2. L. , Daroczi (Știința
3. I. Nagy (C.C.A.)
4. Em. Voicu (Cetatea
5. R. Botz (Ind. Linii
6. L. Berea (Dinamo)
—■ R. Lucian (Clubul sp. 
— M. Cerchez (C.C.A.)
9. I. Miscernov (C.C.A.)
10. Fr Fullop (V. Tg. Mureș)

Cluj)

Bucur) 
Timiș)

ii
și natației 
de la Roma, '.

ani mai pu-

1959 1958
Media primelor cinci 

performanțe:
Media primelor zece 

performanțe:

FEMININ

100 m (record: 1:15,0 Eva

1. Maria Both (C.S. Tg. Murtș)
2. Eva Banffi (C.F.R. Cluj)
3. Ingrid Wăchter (Șt. Buc.)
4. Henriette Tincoca (C.C.A.)

Wittgenstein (C. Bucur)
t>. Jldico Csordas (C.F.R. Cluj)
7. Mșria Dan (Rapid Buc.)

9. Lia Nedelea (Știința
10. Ingrid Rothe (Știința

1:11,70 1:10,46

1:13,95 l:12,Sf

Banffi, 1958) 

1:16,8 (1:15,9) 
1:17,2 (1:15.0) 
1:18,3 ( 
1:19,8 ( 
1:22,2 ( 
1:22,3 ( 
1:24,2 ( 
1:25,4 ( 
1:27,7 (1:27.1) 
1:28,0 (1:27,1)

)59 1958

( - )
(1:20,2) 
(1:21,0) 
(1:22,2) 
(I:24,3) 
(1:18,2)

1:18,86 1:18.06

1:22,19 1:21,70

Media primelor cinci
performanțe:

Media primelor zece
performanțe:

In paranteze am trecut timpul realifeat de 
fiecare înotător în anul 1958.

G. NICOLAESCU

luci nu vrea să audă de sport,
■ să-și... punăÎN FATA UȘILOR ÎNCHISE '^.v^

Cînd tineretul din țara noastră este 
atît de dornic să facă sport, cînd în 
cel mai îndepărtat cătun a răsărit un 
teren de fotbal sail de volei, e greu . 
de crezut că ar putea exista un loc 
unde să se poată face sport și el să 
stea nefolosit!

Și totuși există un astfel de loc. Să 
vă spunem unde: la Bor sec! In fru
moasa stațiune balneo-climaterică. din 
raionul To'plița există o splendidă sală 
de gimnastică medicală înzestrată cu 
iot ceea ce gîndești, și nu gîndești: 
bară fixă, cal, inele, prăjină, frînghii 
de cățărat, scară marinărească, saltele 
de lupte, pară de box și... cîte și mai 
cîte. Numai cînd înșiri toate aceste a- 
parate și parcă vezi • aevea activitatea 
ce se desfășoară acolo zi de zi: unii

P°f- 
ta-n cui. Și în același timp s-a gîndit 
că n-ar fi rău să pună încă un lacăt...

Dar, după cum se vede, salariații de 
la stațiunea Bor sec n-au avut și lacăt 
la... gură și s-au adresat ziarului nos
tru, rugîndu-ne să-i ajutăm la desfere
carea... mentalității conducerii stațiunii 
în ceea ce privește practicarea sportu
lui. Și dacă se va desfereca mentalita
tea, lacătele care păzesc sala vor că
dea de la sine!

strtngerea unor fonduri importante cu 
care să se facă cite în lună și in stele. ' 
Dar veniturile realizate cu balul s-ai. 
ridicat la suma de... 372 lei, adică a- 
proximativ jumătate din ceea ce se 
cheltuise cu punerea la punct a sălii I 
Acum, firește, se vor cheltui alți 700 
de lei pentru ca sala... să-și revie tu 
fire I

CHELTUIELI ȘI VENITURI..
Cînd vremea a început să se înăs 

prească și n-a mai fost chip de între 
ceri în aer liber, sportivii din Cisnă- 
die au știut că nu trebuie să-și facă

. .......... griji: îi aștepta mica dar frumoasa 
tineri care își întăresc mușchii trăgînd said de sport a Școlii Medii din loca-

•-■i - ■ -- .„-6 - lîitite, unde puteau face sport... cît pof
teau. In plus, și cadrul, era plăcut: .par-'

,,__  ....._______  _______ __  ___ chelul lucios ca oglinda, pereții proas-
Și lotuși tabloul acesta e o simplă... I>ăt văruiți,. afuratele strălucind ' de 

fantezie, fiindcă de aproape un an salacurățenie... Ițe-alif.el, . se și cheltuise 
stă închisă. Și nu închisă oricum, ca pentru treaba asta vreo 700 de lei... .■ ■■■ 
să zici că ai mai. putea pătrunde în Dar iată că într-o dimineață, cînd ii- se spunea că, lă
ea, ci ferecată cu lacăte grele, ca o... nerii din CiSnâdie au venii ca de obicei Cisnădie, e greii de... „sărit peste• ■ - - - .......... cal"...

Desen de D. Mihăilă

N-or fi avînd cei de iu Școala Medie 
din Cisnădie spirit sportiv, din mo
ment ce nu i-a durut inima să strice 
frumusețe de sală de sport, dar în 
schimb ne-aii dat gata cu spiritul lor.4 
comercial!

Vorba e- cine plătește 7

JACK BERAR IU ! 
VAS1LE GODESCU 1

îrt para de box, alții care se cațără cu 
abilitate pe frînghii, un alt grup care 
face gimnastică la paralele etc. ete.

’ ea, ci ferecată cu lacăte grele, ca o.. ............ ____
, cetate 1 Sala este închisă, fiindcă de la sala care le era atît - de dragă, pur 
< afiiil trecut, din februarie, nu mai și simplu nu tiu mai. , recunoscut-o: a- 
\ există în stațiune un profesor de cui- paratele erau înghesuite Intr-un colț, 
> tură fizică medicală. la fiecare pas te .împiedicai de sticle
ț Urtii din salariațu stațiunii, printre goale, de jur împrejur nu vedeai de

pot, s-au gîndit că e păcat Muși ca
' în tot timpul iernei mîndrețe de sală să
stea complet nefolosiță și au ț cerut

' să li se dea voie să facă și ei sport a- 
colo. O oră-două după-dmiază, în tim
pul liber, și numai la unele apărate 
care nu sînt folosite pentru gimnastica 
medicală. Dar directorul stațiunii, dr. 
Georgescu, plecînd urechea ■ la vorbele 
administratorului Filip Mentescu, care

care și -too. Ion Creiu, contabil prind- cit hîriii si resturi de inîncare, iar par- 
cheful, frumosul parchet pe care parcă, 
ți-era milă șă calci chiar 'și în pantofi 
de tenis, arăta acum ca vai de lume' 
zgîrîiat, pătat cu grăsime, plin de no
roi... Deh, cu o seară înainte se orga
nizase aici un bal și vorba aceea 
— bal a fost t

Poate că unii vor fi tentați să crea
dă că la baza organizării acestui bal 
au stat niscaiva calcule financiare:.

(după scrisorile trimise de I. Creții 
si C. Creți»)



Marginalii la sfîrșit de campionat

3-8 cu Constructorul
Progresul, 10-6 cu

viitorul campionat, 
Metalul M.I.G. să 
avînt cu care l-au

Imagine de la primul antrenament al echipei Dinamo București. Pe 
ir imul plan, de la stingă la dreapta: Popa, Călinoiu, Cozma și antrenorul 
"r. Ionescu.

Foto: I. Mihăică

SPECTE DE LA PRIMELE ANTRENAMENTE
ALE ANULUI

„«IUL. CONTACT LA DINAMO
iînd am ajuns Ia „Dinamo" erau 
ho, în jurul terenului cu zgură, 
>o cîteva zeci de spectatori, bine- 

■ries suporteri ai fotbaliștilor dina- 
■viști, veniți — în ciuda timpului 
rte-rece — să-i vadă din nou la 

ți, desigur, cu speranța că vor 
a un antrenament cu mingea, 

jă la urmă însă, au trebuit sa se 
lțumească cu o ședință de pregă-

- fizică generală și cu un prim 
jhet cu fotbaliștii lor preferați, pre-

în număr de 20 (absent doar 
dariu. care nu venise încă de la 
pișoara) : portarii Uțu, Cozma și 
nweiller V, fundași» Popa, Szakacs 
și Panait, stoperii Călinoiu și Mo- 
:, mijlocașii Vasile Alexandru^ Nun- 
iller III și Dragomir, înaintașii V. 
ghel, Varga, Ene I, Bucossy, Sza- 
s I, Kdszegy, Eftimie, Semenescu 
iVîlcov.
îemarcați, desigur, două nume noi: 
nweiller V și Vîlcov. Explicația 
a dat-o antrenorul Traian Ionescu:
- Voi păstra în lot elemente tinere 

'• valoare, pentru a Ie asigura posi-
tatea unei instruiri la nivel supe- 
■ Pregătite în felul acesta, ele vor 
€ni cadrele de care va avea nevoie 
ipa.

«oia 
tui

Unii jucători au arătat însă 
coordonare în mișcări, semn 
făcut în trecut suficiente exer- 
acest gen. Ochiul antrenori 
Ionescu este ajutat de Nicii- 
oprit asupra lor.

pregătirea serioasă

îți 
antre- 
și nu

ama-

■ • ■

lui Caricaș și Știrbei, 
o ambiție demnă, de

„tare” arilrenamen' ul 
de sezon?- — am....

volubilul și nrereu optimistul membru 
al conducerii secției de fotbal de la 
Progresul, nu contenea cu comenta
riile :

— Să vedeți. încă cîteva antrena
mente, jocuri amicale și te pomen.ști 
la începutul campionatului. Nici mi o 
să avem timpul să răsuflăm nițel și... 
iată-ne la Ploești, pentru primul joc 
din retur.

V ăzînd la „lucru" pe jucătorii Pro
gresului, vrînd-nevrînd ne-am adus 
aminte de „butoaiele de sudoare" despre 
care vorbea Ozolin.

Chiar și cei care de-abia și-au reve
nit după traumatismele suferite în tur, 
cum este cazul 
se mișcau cu 
admirat.

— Nu-i prea 
pentru început 
îndrăznit să-l întrebăm pe antrenorul 
A. Botescu.

— Nicidecum. Am programat dina
dins o ședință de antrenament de 60 
de minute. începem 6tare" fiindcă 
am socotit că perioada de întrerupere 
a fost de scurtă durată și jucătorii 
se pot adapta la acest efort. De alt
fel, al doilea antrenament — joi — 
va dura 70 de minute, iar cel de al 
treilea — sîmbătă — 80 de 
Și încă ceva : toate ședințele 
gătire practică le vom ține 
liber indiferent de temperatură.

— ?/?...
— Explicația : vrem ca jucătorii să 

se poată adapta la condiții de joc pe 
orice timp. Printre alții, Mîndru nu 
se acomodează cu frigul și din această 
cauză la Bacău 
a apărat slab.

— Prezenți la
— Cu toții în

Dobrescu care absentează nemot’vat. 
In schimb, o surpriză : s-a prezentat 
la antrenament și Oaidă....

Dar iată un jucător întîrziat: Ni- 
colae Smărăndescu Motivul 7

Ni-l arată cel în cauză: „îmi 
pletez studiile și azi am avut 
men. Intr-o fugă ani venit pînă

l-am urai lui succes mai departe 
la examene, și tuturor — spor la an
trenamente...

minute, 
de pre- 
în aer

de pildă, in toamnă

primul apel 7
afară de Marin și

corrr- 
exa- 

aici.“

(al. i.)

i 
j

onosport Concursurile nr. 2, 3, 4 și 5 deschid drumul 
spre importante premii suplimentare 

la aceste concursuri are 7 
șanse Ia premiile obișnuite 
3 șanse Ja premiile atribuite 
pronosticurilor trase la- urnă și 1 șansă, 
la autoturismul „Moskvîci**.

’rimele pregătiri ale anului au avut 
marți, atit în Capitală cît și în 

|ă. Iată citeva aspecte surprinse la 
/ din aceste antrenamente.

bună a domnit în tot timpul 
prim antrenament, care a du
de minute și care a constat 
gări și exerciții de gimnastică, 

e avind drept scop acomodarea or 
ismului la efort. Jucătorii au e.\e 
t totul cu mult interes, dovedind pof- 

je lucru. Unii jucători au arătat însă 
ă de 
h-au

de 
(Tr.

s-a . 
urînd, antrenamentul s-a terminat, 
e regretul jucătorilor (și al spec
iilor, firește), văzînd că n-a apă- 
. mingea...
- Toată săptămîna vom lucra zil- 
la capitolul pregătire fizică —

. i spus în drum spre vestiare, an 
ortil Tr. Ionescu. Iar de săptămîna 
»are vom introduce și antrenamen- 
cu balonul.

. pectatorii însoțesc pe jucători, care 
îndreptau spre cabine. Leagă dis- 
.i cu ei, sînt curioși să afle cît 

, ■ mult în legătură cu formația. Sur- 
d un crîmpei de discuție între un 
dator și antrenorul Tr. Ionescu •
- Ge echipă veți face tovarășe an 
lor ? O păstrați pe cea veche sau 
lodificați ?
- Nu eu tac echipa, ci.ei — și
eiiorul a aratat ,qn niîna spre ju
ri- ■ . "'„I...'- .
- Cum asta ?
• Cei care sc vor pregăti mai bine 
/or Intra în formă se vor impune 
uri pentru echipă.
rtr-adevăr,
î la formă bună și asigură locul 
formație. — (p. g.)

NOUTĂȚI LA PROGRESUL

Jf terenul de zgură fotbaliștii de 
'rogresul se antrenau de zor. După 
•ările lui Soare, Dinulescu, Maț- 
ă, Nedelcu și ale celorlalți, 
« să crezi că asiști la un 
•ent din „miezul" sezonului 
rrimul...

, tea Marin", cum îl numesc 
de fotbal pe tov. Marin Nicolae,

NICI UN BULETIN CU 12 REZULTATE 
noile rezultate LA CONCURSUL PRONOSPORT NțL 1 

urnă. , .lai,’, categoriile . de .-,. . \ v
premii șînt următoarele: cat. I . ■"*  
-*-**- ‘*-  Tțaso. din urnă,

11 rezultate, cat. a III-a : T0

. pir.eștp,... că, jueînd la? ,'toate-, celț. 4 . 
'concursuri'■ (nr.” 2,. 3, 4 și'; 5)'' și eom- 

4 și 5 diri luna ia- pletînd un 'număr cit mai ’’niare d® 
variante la fiecare din aceste, con
cursuri,. participanții au șanse mărițe 
aiît ia premiile obișnuite cît și la pre
miile de la TrageVta- suplimentară. Iar 
faptul că se . poate.. cîștiga -t de pildă — 
un automobil „Mo.sfcvjci" (dacă există 
o singură variantă ’’cti'’ 12 rezultați 
exacte) ■ reprezintă, ' fă^ă indoia’S, ’o •• 
mare atracție pentru ..-participanțiiIa 
concursurile .„pronosport", ... .

De aici îxssuflețiteie discuții care se 
poartă, de ■ aici deosebitul interes care 

din există pentru : cele 4 concursuri din - 
12 rezultate la J»»» ianuarie. - -In legătură cu concursurile Prono

sport nr.- 2, -3. 4 și 5' este bine de re
ținut faptul eă fiecare variantă-depusă

Comentatori pasionați ai tuturor eve
nimentelor fotbalistice- .legate direct 
sau... indirect de.. concursurile „Prono
sport’'', participfeiftțiî lU‘‘.ăcestC ’ frumoase- 
concursuri ■ săptămânale - -au1 abandonat,' 
pentru moment,, . discuțiile, . asupra tne- 
ciurilor, punînd pe primul plan al co
mentariilor lor plăcut.a surpriză ce. 
le-a fost rezervată în această primă lună 
a noului an. .. .... . ...;•

E vorba de premiile' suplimentare' 
(și prin aceasta absolut gratuite!)în 
valoare de 200.000 lei pe care întreprin
derea I.S. Loto-Pronosport ...le atribuie 
din fond special . participau t’ilor ia con
cursurile nr. 2,- 3, —" " ~ * *’
nuarie. . y. ...... •

Toți, cei ce joacă Ia aceste concursuri 
participă Ia tragerea suplimentară care 
va avea loc după 1 închiderea concur sulul 
nr. 5 (31 ianuarie). In ce constă această 
tragere suplimentară ” In prima fază — 
după cum s-a mai ■ ■ arătat, de-altfel - 

;se introduc în - urnă 4 bile (cite- una 
pentru fiecare din cele 4 concursuri s 
2 «3, 4 și 5) și se va extrage o bilă. Bila.' 
care va--fi extrasă — după numărul ei - 
— indică concursul respectiv. Apoij 
altă urnă se*  extrag
acest concurs, marcate prin X, 1 și 2.

Cef care au participat la concursul

Am analizat în precedentele arti
cole comportarea primelor patru cla
sate, care, anul trecut, au angajat 
— mai mult între ele — lupta pentru 
titlu. De data aceasta, ne propunem 
să trecem în revistă evoluția altor 
cinci echipe participante la campio
natul primei categorii...

„Echipa surprizelor"
Așa poate fi caracterizată formația 

bucureșteană Progresul; am spune 
însă, mai mult a surprizelor... neplă
cute. Intr-adevăr, în activitatea ,,15-lui" 
antrenat de Victor Vardella alter
nează partide foarte bune (3-3 și 6-9 
cu C.F.R. Grivița Roșie, 6-3 cu Con
structorul Buc., 3-6 cu Dinamo, 3-0 
cu Știința Cluj) cu altele slabe, (10-11 
cu Metalul M.I.G. în retur, după ce 
în tur, Progresul învinsese cu 34-6!, 
0-11 cu Diriamo, 3-11 și 0-6 cu C.C.A). 
Ceea ce ne duce la concluzia că e- 
chipa s-a prezentat, în general, sub 
posibilitățile reale ale componenților 
ei. In această formație au jucat o 
serie de internaționali cunoscuți, rug- 
biști cu o mare experiență cum ar fi 
Chiriac, Paloșanu, Marinache, Dobre, 
Ghiuzelea, E. Dumitrescu, care alături 
de alți rugbiști mai tineri, dar deo
sebit de talentați (Stoica, Nagel, Tă- 
nase II, Beregstazyi, Ghiță Radu) ar 
fi putut angaja echipa — cu mai 
multă autoritate — în lupta pentru 
fruntea clasamentului. Dar, din pă
cate, partidele bune — la posibili
tățile reale ale formației — au fost 
rare. Individualități remarcabile, luînd 
jocuî mai mult pe cont propriu, n-au 
dat randamentul așteptat. Lucru re
flectat de altfel și de clasamentul 
final. In plus, jucătorii au dovedit o 
pregătire tehnică inegală. Acest lucru, 
ca și valoarea scăzută a rezervelor 
au creat o serie întreagă de „goluri" 
în rîndurile echipei (aripile, linia 

întîia a grămezii, mijlocașul la gră
madă, fundașul). De aici, rezultatele 
oscilatorii.

Conducerea clubului s-a orientat, 
de asemenea, greșit atunci cînd a 
mers pe principiul „importului" de ju
cători. în loc să-și creeze o pepiniera 
proprie (ne referim, bineînțeles, la 
juniori).

Printre ,,atu“-urile echipei Progresul 
amintim, in primul rind, remarcabila 
forță a grămezii și tendința" — lău
dabilă — a înaintașilor de a juca 
grupat, ca un adevărat „tăvălug". Pri
mele două linii sfiit alcătuite din ju
cători grei (Marinache, Stoica, Vicol), 
iar linia a treia din rugbiști tehnici 
(Paloșanu, Dumitrescu, Ciobanul,, 

care au ajutat mult treisferturile în 
inițierea unor atacuri spectaculoase. 
Din compartimentul treisferturilor, 
mulțumitor s-au prezentat Chiriac, 
Ghiuzelea și Tănase II. Oricum, dacă 
treisferturile au corespuns •'în 
(130 puncte marcate), în schimb 
rarea (92 puncte primite) a fost 
ușor penetrabilă.

Pentru campionatul din acest 
problema Nr. 1 o constituie întinerirea 
echipei și, ca pregătire, aducerea 
la „același numitor" a întregului lot. 
astfel ca formația să joace un rol 
pe măsura valorii ei.

S-a salvat în final!...
Timp îndelungat de inătoare a „lan

ternei roșii" a campionatului, echipa 
Metalul M.I.G. s-a salvat de la retro
gradare abia în... ceasul al 12-lea I 
Și aceasta, pe de o parte datorită 
căderii inexplicabile a echipei Con
structorul Bîrlad, ca și unui efort de 
voință demn de laudă. In principal, 
formația Metalului s-a bazat pe jocul 
avîntat al componenților ei: Dra- 
gomir, Searlat, Cbirvase, Tuțuianit,

atac 
apă- 
prea

nr. 4 nu au de făcut după aceea nimic 
altceva decât să-și controleze... bule
tinele. Și fie că ati cîștigat, fie ca n-au 
câștigat atunci - cînd . a ■ avut \ Ioc c«n- 

,cursul nr., • 4, * ei. pot fi premiați , la. a- 
ceaștă tragere suplimentară, bineînțeles 
în funcție de... pronosticurile pe care 
le-au dat atunci și: Ade 
ieșite din v

zultate ' dinv cele'■'Î2 Trase
'cat-.''a H-a 
rezultate. 

lancu, Crișan, Iliescu etc. care — de 
multe ori — au realizat partide va
loroase (cum ar fi acel 0-3 cu C.F.R. 
Grivița Roșie, 
Buc.,' 11-10 cu 
Știința Cluj).

Sperăm că, în 
rugbiștii de la 
joace cu același 
terminat pe cel trecut...
Asaltul formațiilor din provincie I
• L intre echipele din provincie, 

cea mai bună comportare a avut-o 
Știința Cluj. In creștere de la meci 
la meci, formația studenților clujeni 
a vădit o tehnică apreciabilă și o re
marcabilă concepție spre jocul des
chis. Subliniem, de asemenea, forța 
grămezii. Punînd însă uneori prea mult 
accentul pe latura ofensivă, clujenii 
au neglijat apărarea. Așa se explică 
de ce, după partide excelente (6-0 cu 
Constructorul Buc. și 8-9 cu C.C.A.), 
ei au pierdut unele meciuri ia scoruri 
inexplicabil de mari.

„15-le“ clujean a avut totodată și 
unele fisuri în ceea ce privește omo
genitatea. Ne referim la lipsa unor 
jucători de aceeași valoare — la aripi, 
pe fund, la centru.

Printre cei mai buni îi vom cita pe 
Demian și Cordoș (reținuți de altfel

Unul:dintre cei mai bum jucători ai Științei.Cluj, Horia Pop, plactndu-l 
prompt pe A. Barbu. Cătănici, Graur,' Cordoș și Zlătoianu (de la stingă 
la dreapta) urmăresc cu atenție faza (un aspect din meciul Dinamo—Știința 
Cluj). Foto: Gh. Dumitru

Din r>ou jocuri „tari0 la Fioreasca

Cetatea Bucur—Rapid (f) 
și Dinamo—Rapid (m)

Faza orașului București din cadrul 
campionatului republican de handbal în 
7 se apropie de sfîrșit. Astăzi, începîtid 
de la ora 17, sala Fioreasca găzdu
iește jocurile unei noi etape (a IX-a), 
din programul căreia se desprind două 
partide cu un caracter decisiv. Este 
vorba de întîlnirea dintre echipele fe
minine Rapid și Cetatea Bucur și de 
partida masculină Dinamo — Rapid.

In primul joc, echipa Rapid, care a 
avut o frumoasă comportare în acest 
campionat, va da o replică dîrză cam
pioanei de anul trecut — Cetatea 
Bucur. Ambele echipe au neapărat 
nevoie de victorie, în partida de astăzi, 
pentru a obține calificarea în turneul

șanse : 3 
în bani, 
pe baza.

12 re- In urma trierii și omologării varian- 
” telor depuse la concursul Pronosport

nr. 1 (etapa din 3 ianuarie 1960) au fost 
stabilite următoarele premii : . .

4?40 variante cu 11 rezultate a . 12.896 lei 
56,90 variante cu 10 rezultate a 1.196 Fel 
627,56 variante eu 9 rezultate a 162 lei 

Fond de premii î/226.578 lei. < .

NUMERELE DE LA CONCURSUL 
FRONOEXPRES NR. 1

La tragerea concursului Pronoexpres 
nr. 1, care' a avut loc ieri ia Cîmpina, 
au ieșit următoarele numere ;

34 45 43 .25 11 2

Numere de rezervă : 41 6.
Fond de premii : 449.359 lei.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Fiono- 
SpOlt- 

și pentru lotul R.P.R.), Că liman. 
Boboc, Gebefiigi, Horia Pop, Crișan 
și Fodor.

întărite printr-o serie de jucători 
dc valoni c, care-și fac studiile în 
orașul de pe Someș, formația studen
ților clujeni va conta efectiv anul 
acesta în lupta pentru primele iocuri.

• C.S.M.S. Iași a fost formația
care a impresionat printr-o remarca
bilă coinr ațivitate. In special, „acasâ“ 
ieșenii au icsi greu de întrecut. In 
afară de elan, echipa a contat pe un 
joc în continuă mișcare, pe atacuri 
supra numerice desfășurate cu o mare 
rapiditate. Printre oamenii de bază 
u uităm pe internaționalul Drobot â, 
pe Vizitiu, Rozenberg, Herghelegiu, 
Mănescu, Rotaru, Jinga, Radulescu 
șt Constantinescu. *

• Mai puțin concludentă a fost 
comportarea Științei Timișoara. Expli
cația ? Folosirea prea îndelungată a 
unor jucători bătrîni și lipsa de curaj 
în promovarea tineretului (în cele din 
urmi situația s-a remediat). Cari etc -

apărare relativ bună, 
ați: 

Mayer, Drăcea, Argintarii,

ristici.'e echipei:
dar un atac steril. Printre remarca’ 
Cplea,
Mocanu, Madincea.

D. CALLIMACHI
T. STAMA

final, ceea ce ne îndreptățește să cre
dem că vom asista la un joc viu dis
putat, în care ceie două echipe vor a- 
runca în luptă toate posibilitățile lor 
tehnice și tactice.

Cu mare interes este așteptată și în
tîlnirea dintre Dinamo și Rapid, echipe 
aflate actualmente în fruntea clasa
mentului. Dinamoviștii au în prezent 
trei puncte avans, fiind în mare mă
sură scutiți de emoțiile obținerii cali
ficării. Echipa Rapidului, care a fur
nizat aproape întotdeauna jocuri de 
calitate în compania fruntașelor hand
balului nostru în 7, va încerca desigur 
și în meciul de azi să nu-și dezamă
gească numeroșii suporteri. Vor reuși 
oare rapidiștii să întrerupă șirul victo
riilor echipei Dinamo ? Răspunsul îî 
vom afla astă-seară o dată cu fluierul 
final al partidei.

Iată, de altfel, programul complet al 
etapei: ora 17: Confecția — Știin
ța (f); ora 17,50: Politehnica — CfJA; 
ora 19,10: Cetatea Bucur — Rapid j 
ora 20: Dinamo — Rapid.

Buletinul meteorologic privind 
starea zăpezii în munți

^ Grosimea stratului de zăpadă în zona de 
munte măsura în seara zilei de 6 ianuarie 
a.c.:

î cm la Miercurea Ciue, 1 cm la Gheor- 
ghieni, 3 cm Ja Toplița, 3 cm la- Intovsvtva 
Buzăului-,' .7 ’ cm .- la . Fundafa-Giotfala/ 9 emu - 
la Păltiniș,-Sibiu, 10 cm la Paring, .!<. «m 
Băișoara (Munții Apuseni), 10 cm la Tăeăoți 
(Vrăncea), 17 cm la’ Parau-, 10 em Fa Pre- - 

Semenic., 37 em ta

de/azi, 7 ianuarie,, va, . 
în toți munții.
trei- zile vrewiea se va raci 

ningă izolat ■ în■ iona.'. '.-de- .

deal. 27 cm la
Omul.

In cursul zilei
ninge și viscoli

In nrniăi-oârele
.și va’ continââ ?să ningă .izolat - în -zona., de 
munte, unde < vînțul, va slabi în intensitate*  
bătînd tare numai pe platouri ți creste.

N. 3OPOR
director adjunct științific at ‘nstitutuluâi 

Meteorologic Central



73 recorduri mondiale stabilite 34 de târî vor participă la J. 0. de iarnă Campionatele
Be aviatorii sovietici în anul 1959

Evgheni ' Spartachiada

In ceea ce privește numărul recor
durilor mondiale de aviație sportivă, 
Uniunea Sovietică s-a situat din nou 
pe primul loc, a comunicat 
Stepanov, președintele Consiliului
aeroclubului central al U.R.S.L Ev- 
glieni Stepanov a arătat că comisia 
de aviație sportivă a aeroclubului 
central a înregistrat anul trecut 112 
recorduri unionale, dintre care 73 de
pășesc pe cele mondiale. Sportivii so
vietici din domeniul aviației au sta
bilit cu 41 recorduri mondiale mai 
mult decît în anul 1958.

Evgheni Stepanov a subliniat că, 
Jdiii cele 360 de recorduri omologate 
de F-A.I. aproape 140 aparțin Uniunii 
Sovietice, aproximativ 100 — State
lor Unite ale Americii, 29 — Italiei și 
28 — Franței.

\viatorii sportivi sovietici vor par
ticipa anul acesta la cele mai im
portante campionate mondiale și unio

nale. Pentru prima oară parașutiștii, 
planoriștii, aeromodeliștii și practican
ta sportului aviatic vor lua parte la 

Popoarelor din U.R.S.S., 
Sportivii sovietici, după cum a sub
liniat Stepanov, vor lua parte la cam
pionatul mondial de parașutism, la 
campionatul mondial de aviație acro
batică și la alte competiții de am
ploare.

★
La 5 ianuarie, Aeroclubul central 

al U.R.S.S. a omologat performanța 
înregistrată de sportivul sovietic Mo- 
solov care la 31 octombrie 1959 pilo- 
tînd un avion-sport tip E—66 cu motor 
turboreactor a parcurs într-o oră dis
tanța de 2388 km. Această perfor
manță constituie în același timp lin 
nou record mondial. Recordul oficial 
aparține pilotului V. Mae (S.U.A.), 
care într-o oră a parcurs 2259 km.

(Agerpres)

La Jocurile Olimpice de iarnă care 
vor avea loc între 18 și 28 februarie 
în localitatea Squaw Valley și-au a- 
nunțat oficial participarea 34 de țări, 
printre care U.R.S.S., S.U.A., R.P.
Bulgaria, R.P. Ungară, R. Cehoslova
că, R.P. Polonă, Germania (echipă

_________________________________

Kotov (U. R. S. S.) 
a cîștigat turneul de șah 

de la Stockholm
La Stockholm s-a desfășurat un im

portant turneu internațional de șah cu 
participarea unor maeștri din mai mul
te țări. Pe primul Ioc — cu 7 puncte 
din 9 posibile —s-a clasat marele maes
tru sovietic Alexandr Kotov, care cu a- 
cest prilej și-a făc.ut o strălucită rein
trare. Al doilea (cu același număr de 
puncte) s-a clasat suedezul Johansson. 
Pe locul 3 — Paul Keres (U.R.S.S.) cu 

6% P.

unită), Franța, Italia, Suedia, An
glia, Norvegia, Finlanda, Elveția, Gre
cia, Turcia, Iugoslavia, Dane
marca, Canada, Australia, .Argentina, 
Austria și altele.

In turneul de hochei pe gheață se 
vor întrece 9 echipe: Canada, U.R.S.S., 
Suedia, R. Cehoslovacă, S.U.A., Au
stralia, Finlanda, Japonia și Germa
nia.

Iată numărul țărilor înscrise la di
ferite discipline: schi alpin femei 
(17), schi alpin "bărbați (26), schi 
probe nordice bărbați (25), biatlon 
(tO), patinaj viteză femei (12), pa
tinaj viteză masculin (17), patinaj 
artistic femei (14;, patinaj artistic 
masculin (12), patinaj artistic pe
rechi (10).

internationals feroviare 
de volei feminin

Intre 9 și 14 februarie Capitala 
va găzdui prima ediție a campiona
telor internaționale feroviare femini
ne de volei, organizată de clubul 
Rapid București, în colaborare cu 
U.S.I.C. (Uniunea sportivă interna
țională a feroviarilor).

Se contează pe participarea echipe-' 
lor feminine feroviare din Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia, Polonia, 
Bulgaria, Ungaria, R. F. Germană, 
Turcia.

Jocurile preliminarii vor avea loc 
în sala Giulești, iar turneul final la 

Floreasca.

Ne pregătim pentru „Cupa Campionilor Europeni"
In curînd, trei echipe romînești vor susține meciuri importante în 

cadrul „Cupei Campionilor Europe ni": Dinamo la handbal în 7, C.C.A. 
la baschet și Rapid la volei, lată cîteva amănunte în legătură cu 
pregătirile acestor echipe.

Ceea ce-i preocupă pe dinamoviști

Handbaliștii de la Dinamo Bucu
rești sini, în mare fierbere. Astăzi 
și duminică ei vor susține partide 
importante în cadrul fazei orășenești 
a campionatului republican, dar gîn- 
dul tuturor se îndreaptă, în primul 
rînd, spre meciul cu Dukla Fraga d'n 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni". 
UJupă cum s-a anunțat, partida va 
avea loc Simbătâ 16 ianuarie la Bucu
rești.

„Partidele ou Rapid și C.C.A. — 
he-a declarat antrenorul dinamoviști- 
lor, Oprea Vlase — sînt un bun pri
lej de a verifica ferma jucătorilor și 
în funcție de acest lucru, de a na 
alcătui programul de pregătire în săp- 
tămîna care mai rămîne pînă la data 
meciului. In principiu, vom ține an
trenamente zilnice, concentrîndu-ne 
atenția în primul rînd asupra jocului 
îrr apărare care continuă încă — în 
parte — să fie deficitar. In ceea ce 
privește atacul, vom pune accentul pe 
iun joc cit mai variat, cu o continuă 
angajare a pivoțifor și a extremelor. 
Sînt cîteva elemente absolut necesare 
pentru a învinge redutabila formație 
cehoslovacă care, după cite am aflat, 
ise află în mare formă".

bucureștean — ne-a declarat profe
sorul C. Herold. Antrenamentele vor 
crește în intensitate spre sfîrșitul a- 
cestei săptămîni și la începutul celei 
viitoare. Preocuparea principală: o-

la 
ia- 
la

Cele două meciuri C.C.A. 
Dmamo Tbilisi se vor disputa 
17 ianuarie la București și 31 
nuarie la Tbilisi. Partida de 
București va fi arbitrată de K'i-
minik (R. P. Bulgaria) și Ravcici 
(R.P.F. Iugoslavia), iar cea de la 
Tbilisi de Gotartowski (R. P. Po
lonă) și un arbitru bulgar nede
semnat încă.

mogenizarea formației. De aceea Iu. 
crez foarte mult, în special cu jucă
torii care nu au făcut parte din Iotul 
reprezentativ. De asemenea, punem 
un accent deosebit pe jocul în apăra
re. Jucătorii de la Dinamo Tbilisi 
sînt foarte rapizi, au o bună pregă
tire tehnică și știu să atace la fel 
de bine apărarea în zonă sau cea 
„om la om“.

La i februarie,
E.O.S. Lausanne — Rapid

Peste puțină vreme voleibaliștii de 
la Rapid București vor lua startul în 
„Cupa Campionilor Europeni". După 
cum se știe, ei trebuie să întîlnească 
în turul preliminar formația elveția
nă E.O.S. Lausanne. Sportivii bucureș- 
teni și-au început marți antrenamen
tele în vederea celor două întîlniri 
internaționale. Antrenorul Gh. Petres
cu, care se ocupă de pregătirea spor
tivilor de la Rapid, insistă în special 
asupra desăvîrșirii condiției fizice și 
punerii la punct a anumitor pro
cedee tehnice insuficient cunoscute. 
Dintre jucători lipsesc doar Nicolau 
și Plocon, plecați într-un mic conce
diu

Conducerile cluburilor Rapid Bucii 
reșfi și E.O.S. Lausanne au căzut de 
acord ca primul meci să aibă loc la 
Lausanne la 6 ’ februarie. Rapid a 
propus ca meciul al doilea să se des
fășoare la 14 februarie în Capitală, 
o dată cu finala campionatelor in
ternaționale feroviare feminine de 
volei. Elvețienii însă, au propus data 
de 20 februarie.

Primul meci va fi condus de un 
arbitru francez, iar al doilea de un 
arbitru cehoslovac.

Pe patinoarul de înaltă altitudine de la Alma-Ata patinatorii sovietici care 
se pregătesc în vederea Olimpiadei d. ta Squaw Valley au înregistrat o serie 
de performanțe excepționale. In proba de 500 m Evghenii Grișin și-a egalat 
propriul săli record mondial, realizind timpul de 40,2 sec. In cursa de 1500 m 
victoria a revenit lui Robert Merkulov cit 2:12,8. In clișeu, Evghenii Grișitu,

Ultimul meci din
Ieri la Neapole s-a desfășurat ultima 

întîlnire din cadrul competiției de fot
bal inter-țări „Cupa Dr. J. Gerd“. Re
prezentativa Italiei a primit vizita se
lecționatei Elveției, de care a dispus — 
după uri meci în care gazdele au do
minat aproape tot timpul — cu scorul 
de 3—0 (0—0). Punctele învingătorilor 
au fost marcate în ordine de Colombo 
(mm. 48), Stachini (min. 63) și Mon- 
tuori (min. 81).

După cum se știe, rezultatul acestui 
meci nu mai putea să influențeze pri
mul loc din clasamentul final al com
petiției, care revine echipei R. Ceho
slovace.

„Cupa Dr. Gerd“
Iată clasamentul definitiv al „Cupei 

Dr. Gero“ :
1. R. Cehoslovacă 10 7 2 1 24:14 16
2. R. P. Ungară 10 6 3 1 34:16 15
3. Austria 10 4 3 3 21:21 11
4. R.P.F. Iugoslavia 10 3 3 4 21:13 9
5. Italia 10 2 3 5 12:21 7
6. Elveția 10 0 2 8 10:37 o

® ECHIPA selecționată de hochei 
pe gheață a U.R.S.S. va pleca în 
cursul zilei de astăzi în Suedia unde

Pregătiri intense la C.C.A.
a /

La 17 ianuarie va avea loc la Bucu- 
sjce\ti prima întîlnire dintre C.O.A. și

A. NOVACEK

pljiamo Tbilisi din cadrul celui de-al 
«doilea tur al „Cupei Campionilor Eu- 

Î’openi" la baschet. In vederea aces 
ui joc, baschetbaliștii militari, care 

nu și-au întrerupt antrenamentele 
jiici un moment de la terminarea tu
rului campionatului, fac pregătiri in
tense.

L-am găsit pe antrenorul echipei 
militare, prof. G. Herold, la sala clu
bului C.C.A. de pe strada Uranus, 
supraveghind pregătirile echipei sale.

„Ce ne-am propus ? In primul rînd 
Să obținem o victorie și, în al doilea 
jind... să nu dezamăgim publicul

De ce protestează Schrantz șî Schneider 
împotriva simplificării traseelor olimpice de schit

Tragicele accidente înregistrate în 
sezonul trecut pe pîrtiile de zăpadă 
au produs consternare în lumea schiu
lui. Firește, s-au iscat lungi și se
rioase discuții, cerîndu-se luarea de 
măsuri pentru ca pe viitor viața par- 
ticipanților la marile întreceri inter
naționale să nu mai fie pusă în pe
ricol. Federația internațională de 
schi a Imit măsuri. Din păcate ele au 
venit după ce canadianul John Sem- 
menink, austriecii Marck și Reingru- 
ber îndoliaseră două competiții. Dar, 
mai bine mai tlrziu decît niciodată—

Controlînd pîrtiile de . la Squaw 
Valley, în vederea omologării lor, re
prezentanții F-I.S. au fost conduși de 
principiul asigurării unei securități 
depline participanților. Și totuși s-au 
găsit voci care au cîrtit împotriva 
acestor măsuri pătrunse de umanita
rism. de grijă față de viața și sănă
tatea sportivilor. Pare ciudat, dar ele 
au răsunat chiar din Austria, țara 
oare în sezonul trecut a plătit un 
tribut atlt de greu poftei nesățioase 
a organizatorilor de competiții de schi, 
dornici ■— în scopuri exclusiv finan
ciare — să îngreuieze traseele, să Is 
facă cît mai periculoase pentru a 
atrage spectatori și turiști amatori de 
„senzații tari" la locul desfășurării 
întrecerilor.

La o conferință a ziariștilor de 
sport din Austria, schiorul Karl 
Schrantz și-a exprimat nemulțumirea 
față de hotărîrea F.LS. afirmînd că 
pîrtiile trebuie să fie și mai grele 
ca în trecut pentru a contribui la—

ridicarea măiestriei sportivilor. După 
părerea sa, traseul coborîrii de la 
Squaw Valley este prea ușor, deschi- 
zînd astfel porțile unei victorii în- 
tîmplătoare. „Iair campionul olimpic 
— a spus el —■ trebuie să fie spo-rtivul 
cel mai bun și nu cel mai norocos".

In sprijinul lui Schrantz s-a ridicat 
antrenorul echipei austriece Otomar 
Schneider. E drept că, vrînd-ne- 
vrînd, el a mărturisit motivele nemul
țumirii sale. Pe Schneider „îl doare" 
că pîrtiile lipsite de risc nu convin 
schiorilor austrieci, antrenați și pre
gătiți pe trasee extrem de pericu
loase-

In ciuda protestelor este evident că

simplificarea plrtiilor de la Squaw 
Valley nu va scade ci, dimpotrivă, va 
ridica intensitaiea luptei între concu- 
renți. De aceasta probabil se tem 
Schrantz și antrenorul său. La Squaw 
Valley va învinge cu adevărat schio
rul cel mai bun și nici de cum cel 
mai... norocos. Aceasta o afirmă cu 
suficient temei directorul probelor de 
schi. din cadrul Comitetului de orga
nizare, Willy Sheffler. Dovada o con
stituie faptul că în 1957, la campio
natele deschise ale Americii de Nord, 
pe .aceeași pirtie „simplă", s-au clasat 
în ordine Seiler, Molterer și Staub, 
cei trei schiori care au dominat în
treg sezonul și marile competiții.

„De atunci — a declarat Sheffler 
— traseele au fost perfecționate deși 
nu avem pretenția că au devenit cele 
mai bune. In alcătuirea piftiei de 
c.oborîre au fost evitate porțiunile 
plate care scad viteza. Lungimea tra
seului ca și diferența de nivel nu se 
deosebesc prea mult de cele ale pîr- 
tiilor pe care s-a concurat la J.O. 
din 1952 și la C.M. din 1954. Pîrtia 
nu va avea obstacole artificiale, spor
tivii întîlnind pe drum doar dîmbi 
de zăpadă. Sperăm că întrecerile olim
pice se vor desfășura fără nici un 
fel de accidente și că va învinge 
cel mai puternic și cel mai bine 
pregătit".

Fără îndoială că hotărlrea F.LS. 
de a simplifica traseele de schi în 
scopul de a-i feri pe concurenți de 
accidente a fost binevenită. Iar Co
mitetul de organizare al I O. de iarnă 
de la Squaw Valley nu și-a făcut decît 
datoria, respectind-o. Schiul, un sport 
atit de folositor, atlt de iubit și atlt 
de mult practicat, un sport care dez
voltă nenumărate calități și contribuie 
efectiv la' întărirea sănătății, trebuie 
lăsat să-și desfășoare rolul său bine
făcător și nu să devină o întrecere 
a marilor riscuri, să expună pe con
curenți la accidente de pe urma că
rora ei își pot pierde viața s.au pol 
rămîne infirmi. Iar cele cîteva voci 
stinghere care protestează împotriva 
rațiunii nu trebuie luate în seamă. 
Ele vorbesc prin prisma unui mes
chin interes personal, lesne de între
văzut.

va susține mai multe întîlniri amicale 
în compania sportivilor din capitala 
Suediei. După turneul din Suedia e- 
chipa U.R.S.S. va pleca în S.U.A. 
unde va susține cîteva meciuri la New 
York și Washington. Apoi hoeheiștii 
sovietici se vor deplasa la Squaw 
Valley pentru a participa la .1.0. La 
10 ianuarie va pleca în Canada echipa 
secundă a U.R.S.S., pentru a susține 
meciuri la Ottawa și Montreal.

® TERMININD remiză cea de 
a XllI-a partidă a meciului pen
tru campionatul mondial feminin 
de șah, Elisaveta Bîk.ova con
duce cu 8’/2—4*/ z în fața Kirei Zvorî- 
kina. Bîkova și-a păstrat astfel titlul 
de campioană a lumii.

Redacția și administrația: București str. Vasile Conta nr. 16 telefon 11.10.05. Interurban 72. Nr. 1—2 STAS 3452 In'reprinderea Poligrafică Nr. 2 str. Brezoianu Nr. 23—25 Abonamentele 
jX X’ ' 'se fac la oficiile poștale prin factorii poștali și diîuzorii .voluntari din întreprinderi.

® A FOST fixată data primului 
meci din sferturile de finală ale 
„C.C.E." la fotbal. La 10 februarie, 
la Barcelona, se va disputa pr* ma în
tîlnire F.C. Barcelona—Wolverhamp
ton Wanderers. Data returului ti-a 
fost încă stabilită.

.«I LA PRIMA EDIȚIE a „Cupei 
campionilor europeni" la volei, Uni
unea Sovietică va fi reprezentată de 
echipa T.S.K.M.O. Voleibaliștii sovie
tici vor întîlni în primul joc echipa 
D.E.S.. (Olanda). Acest meci se va 
disputa la Amsterdam.

® LA 9 IANUARIE se va desfășu
ra la Paris întîlnirea internațională 
masculină de volei Franța—U.R.S.S. 
încasările acestui meci vor fi vărsate 
fondului de ajutorare a sinistraților 
de la Frejus (Franța) oraș cars a su
ferit de pe urma recentelor inundații.

®l LA HELSINKI, selecționata de 
hochei pe gheată a Finlandei a întîl- 
nit echipa Spartak din R. Cehoslovacă, 
întîlnirea s-a încheiat cu victoria 
gazdelor la scorul de 7—2 (4—0, 
1-1, 2—1).


