
■ cîteva zile, 
■a nu mai 
gi, zăpada 

' un decor 
, inaugurarea 

lui de schi.
2 le acestea, , 

ca și lie pîrtiile de fond
i Piatra Arsă și din jurul 
i 1.400 a fost mare anima 
Schiorii cluburilor C.C.A., 
mo Orașul Stalin, Olimpia 
ul Stalin și ai asociațiilor 
ive Voința Sinaia, Voința 
ul Stalin, Carpați Sinaia, 
resul Sinaia, Caraimanui 
eni, Politehnica Orașul 
jn, Știința București ș.a.

antrenat cu mai multă 
lință ca oricînd, înfruntînd 
;ala urcușurilor (fondiștiiî 

’ alunecîud vertiginos pe fe 
jVăii lui Carp (coljorîtorii). 

.' iadele antrenamentelor, re- 
dele eforturilor depuse de-a 
Ul lunilor, le vom vedea de 

sbînd se va da startul în 
ul concurs oficial al sezo 
I, organizat de F.R.S.B.A. 
inform tradiției, concursul 
deschidere cuprinde probe 
llalom uriaș (azi, pe Valea 
harp), slalom special (mîine, 
'lalea lui Carp), fond 5 km 
bare și fond 10 km seniori 

<ne, probabil în jurul hote- 
„Alpin" de la Cota 1.400) 

dualul sezon are o impor- 
. Si deosebită pentru schiul de 

armanță, deoarece consacra- 
ji mai ales elementele ti- 

relevate în ultimii doi ani 
. datoria să confirme încrede- 

acordată și să dovedească 
rița lor de a progresa ne 
ienit. Tinerii schiori sînt 
ri s.ă demonstreze c.ă au 
to .ti . perseverență, că 
t m. -ișit temeinic elementele 
tehnică moderne, că nit au 
upețit nici un efort pentru 
ridica necontenit măiestria 

tivă. Așteptăm de la tinerii 
ori o comportare cît mai 
loasă care să confirme per 
divele arătate anul trecui 
plan internatfon”1

pe Valea lui

la murite nin- 
contenește. I 
proaspătă 
splendid pen 
oficială a se-

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Organ al Uniunii de Cultura Fizica șî Sport din R. P. Rominâ
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O mare surpriză : Politehnica a învins 
C.C.A. la handbal in 7

^Meciuri pasionante în etapa de joi Rapid (fete) a făcut din nou 
joc egal ® Dinamo neînvins și după această efapă

Elena Drăghici (Rapid) in marc vervă ui meciul de joi, în plină 
acțiune. Atacanta rapidiștă a trecut de Marina lipa (Cetatea 

Bucur) și va arunca la poartă din plonjon
Foto : Gh. Dumitru

Admirabilă „seară de hand
bal".

Meciuri spectaculoase, de un 
bun nivel tehnic, cu evoluții de 
scor și finaluri de meci pasio
nante, surprize — iată ce a o- 
ferit iubitorilor acestui sport e- 
tapa de joi a campionatului 
publican de handbal în 7 
faza orașului București.

După, „uvertura" liniștită 
programuiui, în care echipa 
minină a Științei a avut un nou 
prilej de a-și rotunji golavera
jul (a învins Confecția cu 23—1) 
a urinat...

a 
fe-

...CEA MAI MARE SURPRIZĂ 
A CAMPIONATULUI

Sportivi la locul de muncă

Candidatul de partid, Simion Dumitru, matrițer la uzinele 
„Tudor V ladimirescu" este fruntaș In producție la secția sculărie. 
Simion Dumitru este un talentat fotbalist al echipei „Autobusul"

SCRISORI DE LA CORESPONDENȚI

>n Cimpoia (C.C.A.) mul- 
pltil campion al țării, unul 
in favor iții probei de fond 

de rmine
Foto: B. Ciobanu

0 vizită la fabrica de sticlă Azuga
j Ridicată în urmă cu cîțiva ani, 
I fabrica de sticlă din Azuga și-a 
' cîștigat un binemeritat prestigiu 
' atît în țară cît și departe peste 
! hotare, prin produsele sale de 

bună calitate. Cine nu are încă 
în memorie imaginea zguduitoa
re a vieții muncitorului sticlar 
din anii burgheziei, cînd își ardea 
plănlînii înainte de a împlini 35 
de ani, suflînd în materia incan
descentă pentru a-i da forma cu
venită ? Acum aproape întreg 
procesul tehnologic este mecani
zat. Muncitorii iți vorbesc cu 
drag despre viața lor nouă, des- 
spre fabrica lor și munca pe care 
o depun. Ei nu vor uita să-ți 
vorbească însă și despre noul lor 
prieten —• sportul — care le dă 
forțe înzecite.

...Comunistul Vasile Cosma 
este responsabil cultural în co
mitetul de întreprindere ai fa
bricii. Ii place m'ult spartul și 
de aceea sprijină toate acțiunile 
desfășurate în această direcție. 
S-a oferit cu plăcere să ne con
ducă prin fabrică, să ne prezinte 
pe cîțiva dintre numeroșii spor
tivi.

...Ion Roșea, noua noastră cu
noștință, este brigadier. Conduce 
o echipă de 18 muncitori. Deși 
tînăr, are o sarcină de mare răs
pundere.

— Partidul, ne spune el, m-a 
ajutat să-mi ridic nivelul cu
noștințelor, să ajung maistru, a- 
poi brigadier, șef de schimb ta. 
secția ,,amestec". Și, deși sînt 
foarte ocupat cu problemele de 
producție, găsesc timp pentru 
practicarea sportului. Fac atle
tism, schi și joc șah.

Printre muncitorii sticlari sînt 
și numeroși sportivi care se stră
duiesc ca în lumina documente
lor Plenarei C.C. al P.M.R. din 
3-5 decembrie 1959 să contribuie 
prin activitatea lor rodnică la 
creșterea producției și producti
vității muncii, la realizarea de 
cît mai multe economii. Iată-ide 
pildă, pe schiorul Kurt Seidl și 
fratele său, fotbalistul Richard... 
Lucrează amîndoi ca sticlari. 
Doi sticlari de frunte, care depă
șesc lună de lună planul de pro
ducție. Primul a făcut parte din 
lotul de juniori Ia schi. Al doilea 
este im talentat jucător în echi
pa de fotbal a asociației sporti
ve, care participă la campionatul 
regional. Și fruntași ca ei sînt și 
alți sticlari, ca utemistul Iosif 
Stlier, jucător de tenis de masă, 
Constantin Ciubuciu — șahist, 
unul dintre cet mai înflăcărați 
susținători ai activității sportive 
din fabrică. Cti toții se strădu
iesc să facă cinste colectivului 
de muncă al fabricii, care a 
realizat pianul de producție pe 
1959 înainte de termen și s-a 
angajat să reediteze această... 
performanță și în anul 1960!

Aurel Crișan 
corespondent

A doua partidă: C.C.A. — 
Politehnica. Toate pronosticurile 
indicau o victorie fără dificul
tate a militarilor. Și totuși... sur
priză I Luptînd cu mult elan, cu 

• ambiție rar întîlnită, studenții 
s-au apărat foarte bine și au a- 
tacat cu mult curaj, reușind în 
primele 20 de minute să men
țină un scor egal (6—6). In 
continuare, echipa militară a în
ceput să joace din ce. în ce 
mai nervos în timp ce stu
denții au continuat să atace 
cît mai variat și... în numai 
7 minute de joc, scorul a de
venit 12—7 pentru Politehnica!

Noi prieteni ai gimnasticii 
în producție

De curînd, muncitorii 
citoarele de la I.C.F.T. 
au început să practice 
tica în producție. Astfel, peste 
200 de salariați participă cu re
gularitate la programul de gim
nastică condus de profesorul 
Ion Vieru ajutat de instructorii 
voluntari N. Marcu, N. Lucian, 
N. Mîndru, V. Cocioc și P. O- 
prea. La buna organizare a a- 
cestei activități plăcute și utile 
contribuie din plin organizația 
de partid și comitetul sindical din 
întreprindere, care asigură toate 
condițiile necesare desfășurării 
exerciți ilor de gimnastică. Foto
grafia alăturată reprezintă un

și mttn-
Urziceni 
gimnas-

aspect luat in ■ timpul executării 
programului de gimnastică de 
către o grupă de muncitoare.

Stan Cristea

Concursuri pentru copii

ȘTIRILE ZILEI
LEV IAȘIN, CEL MAI BUN FOTBALIST SOVIETIC

Al ANULUI 1959
radi-ționala anchetă întreprinsă In rindul cititorilor săi de zia-
' Kpmso.molskaia Pravda, pentru stabilirea primului fotbalist al 
■ului, a desemnat pe cunoscutul portar al echipei Dinamo Moș
ia Lev Iașin. Din rindul celorlalți fotbaliști, veteranul echipei 

■partak Moscova. Serghei Salnikov, a fost cotat ca cel mai tehnic 
■îător, A. Gogoberidze, de la Dinamo Tbilisi, drept cel mai bun 
ordonator în joc, iar Valentin Urin, de la Di'namo Moscova, ca 
i mai rapidă aripă. (Ager preș).

UN MECI DE FOTBAL EUROPA—AM ERICA 
DE SUD ÎN PROIECT

Din Brazilia se anunță inițiativa organizării unui meci al repre- 
■datioelor Europei și Americii de Sud. Intilnirea ar urma să 
bă loc pe stadionul Marakana din Rio de Janeiro, după turneul 
ral C.M. de la Santiago din 1962. Sudamericaidi așteaptă răs- 

r irisul forurilor europene.

(Continuare in pag. a 5-a)

spre cucerirea spațiului cosmic
MOSCOVA 7 (Agerpres).— TASS transmite 

următorul comunicat :
Pe baza succeselor obținute în Uniunea So

vietică în cercetarea spațiului cosmic cu ajutorul 
rachetelor balistice și în conformitate cu planu
rile lucrărilor de cercetări științifice, oamenii de 
știință și constructorii sovietici desfășoară lu
crări pentru crearea unei rachete mai puternice 
în vederea lansării de sateliți grei ai Pămîntu- 
lu.i și efectuării de zboruri cosmice spre plane
tele sistemului solar.

In scopul perfecționării acestei rachete cu o 
mare exactitate de zbor, în cursul primelor luni 
ale anului I960 șe vor efectua lansări ale aces
tei rachete, fără ultima treaptă, în partea cen
trală a Oceanului Pacific, într-un loc îndepărtat 
de căile de navigație intensă, de comunicațiile 
aeriene și regiunile

Se consideră că 
tei va cădea într-o 
rele coordonate ;

nord 
nord 
nord

170
168
166
168

LONGITUDINE
grade 47 minute vest 
grade 22 minute vest 
grade 16 minute vest 
grade 40 minute vest

de pescuit
penultima treaptă a rache- 

regiune limitată de următoa.~

Comunicatul Agenției TASS
LATITUDINE

9 grade OS minute 
10 grade 22 minute 

S grade 16 minute
5 grade 03 minute nord

Pentru înfăptuirea măsurătorilor necesare, în 
regiunea susmenționată vor fi trimise vase spe
ciale ale flotei sovietice.

Primele lansări ale rachetei se vor efectua 
aproximativ între 15 ianuarie și 15 februarie 
1960.

In scopul asigurării securității navigației și 
zborurilor avioanelor în timpul lansării rache
telor în partea centrală a Oceanului Pacific, 
agenția TASS este împuternicită să comunice că 
guvernul Uniunii Sovietice se adresează guver
nelor țărilor ale căror nave și avioane s-ar 
putea afla în decursul acestei perioade în apro
pierea presupusei regiuni de cădere a penulti
melor trepte ale rachetelor, cu rugămintea ca 
autoritățile respective să dea indicații căpita
nilor de nave și comandanților de avioane de 
a nu pătrunde în regiunea și spațiul aerian al 
Pacificului, limitate de coordonatele specificate 
în prezentul comunicat.

In scopul descoperirii de n»î 
elemente talentate, clubul spor-; 
tiv Petrolul Ploești în colabor 
rare cu școala elementară nr~ 
14 au organizat o competiție der 
atletism. La acest concurs și-au- 
disputat întîietatea peste 60 da- 
copii (dintre care 20 fete), îmt- 
părtiti în două categorii de vîr- 
ste: 11 — 12 și 13—14 ani. Iată 
învingătorii: băieți, categoria 
11—12 ani: 50 M'PLAT: Jean 
Stoichici; LUNGIME: Jean 
Stoichici. Fete: 50 M PLAT z 
Mairia Panait. Băieți categoria 
13—14 ani: 50 M PLAT: Ioti 
Simion: LUNGIME: Ion Murgi. 
Fete: 50 M PLAT : Rodica Ra+ 
du ; LUNGIME: Elena Pietroiul.

Primii trei clasați la fiecărei 
probă au primit diplome și cîtaj 
o carte cu imagini din activitas- 
tea sportivă clin țara noastră,.

Florian Albu

Un nou centru 
de antrenament .«•

...s-a deschis recent la Babadetg 
pentru capiii care doresc să în*-  
vețe tenisul de masă. Lecțiili- 
teoretice și practice se vor des*  
fășura în organizarea comisiei 
raionale de specialitate și vor fi 
conduse de instructorul Ion Iu*.  
gănaru.

Nicolae Fucigîu

„Cei mai bun sportiv 
din zece -

Cori si Irul asociației sportiv» 
Recolta din comuna MăldăenL 
raionul Roșiorii de Vede a ort 
ganizat recent competiții de site 
niuș și șah pentru tineret și 
copii, dotate cu insigna „Cel 
mai bun sportiv din 10“. La a*  
ceste concursuri s-au întrecut 
numeroși tineri și tinere, diulira 
care 40 de 
disputat 
turneu.

șahiști, caire și-au 
întîietatea sisteaș

Al. Popescu

In numărul de azi

ii

Intîlnire cu renumita ju
cătoare maghiară de te
nis Zsuzsi Kormoczi 

★
Azi începe un intere
sant turneu amical de 

hochei
★

Pregătirile echipelor de 
fotbal Petrolul Ploești, 
Minerul Lupeni și Știin

ța Timișoara 
★

Actualitatea sportivă 
internațională 

★
Magazin sportiv



Cind te culci pe-o ureche...
Pe marginea lipsirilor constatate în activitatea consiliului orășenesc U.C.F.S. Baia Mare

Sînt cunoscute cititorilor noștri succesele înregistrate pe tărîm sportiv de oamenii muncii din Baia Mare 
La realizarea lor și-au adus contribuția și cei peste 1.000 membri U.C.F.S. din asociația sportivă Chi
mistul", organizată la uzinele „Gh. Gheorghiu- Dej". Fruntași în muncă (au realizat în anul I959"suc- 

cese de seamă printre care și obținerea unor economii de peste 20.000.000 lei) muncitorii acestor uzine s-au 
dovedit a fi și mari iubitori ai sportului.

Economiile — mijloc importai 
de întărire a bazei materiale

Aspecte culese într-o vizită la asociația sportiv 
„Pielari"

Veștile primite de la corespondentul 
nostru regional V. Săsăranu au subli
niat de fiecare dată realizările obți
nute de asociația sportivă „Chimistul" 
Baia Mare. Inițiativele membrilor 
U.G.F.Ș., victoriile obținute de echipele 
■asociației în diferite întreceri și, mai 
ales, răspîndirea sportului în rîndurile 
muncitorilor uzinei, au creat un bun 
renume asociației sportive „Chimistul" 
Baia Mare.
.Vizitînd zilele trecute această aso

ciație sportivă am constatat cu re
gret că de laun timp lucrurile nu 
mai merg pe făgașul cel bun. Entu
ziasmați de succesele realizate, mem
brii consiliului asociației s-au lăsat 
pe țînjeală, n-au mai activat cu in
tensitate sperînd că lucrurile vor 
merge înainte., de la sine. Deși mun
citorii, membri ai U.C.F.S., plătesc 
cu regularitate cotizațiile, consiliul aso
ciației n-a mai distribuit timbre de 
multe, foarte multe luni de zile. Din 
această cauză a fost posibil să găsim 
într-un _ dulap timbre în valoare de 
peste 15.000 lei (multe dintre ele de
teriorate) stocate în mod nefiresc. 
Neglijența manifestată de consiliul 
asociației (secretar — tov. Z. Abrudan) 
constă nu numai în această gravă 
lipsă ci și în faptul că ține carnete 
de membru U.C.F.S. care ar fi trebuit 
de multă vreme înmînate. Am găsit 
chiar carnete provizorii de membru 
U.G.F.S. pe care se aflau lipite timbre 
pentru cîteva luni și care de atîta 
ședere deveniseră... hrană pentru șoa
reci. în această stare se află carne
tele nr. 296394 (Keltonik Anton), 
296695 (Orosz Veronica), 296386 
(Ghira Alexandru) ș.a. In ultimul timp 
nici activitatea sportivă nu s-a mai 
desfășurat Ia înălțimea reputației pe 
care și-o crease asociația sportivă 
„Ghimistul" Baia Mare.

Cum au fost posibile aceste lipsuri? 
In primul rînd din neglijența consi
liului asociației sportive. Tov. Z. A- 
brudan, secretarul asociației, este — 
după spusele sale — supraaglomerat 
de sarcini: secretar al asociației spor
tive „Chimistul" Baia Mare, membru 
în biroul consiliului regional U.C.F.S., 
membru în consiliul clubului sportiv 
C.S.M. Baia Mare, antrenor de lupte 
etc. In această situație în afara atri
buțiilor de antrenor de lupte, tov. Z. 
Abrudan nu a mai activat în nici o 
altă direcție, avînd de fiecare dată 
ca scuză... multitudinea sarcinilor. Cei
lalți membri ai consiliului asociației 
n-au mai activat fie pentru faptul că 
au crezut în spusele secretarului 
(„Totul merge pe roate!...“), fie pen
tru că au considerat că munciseră... 
destul pînă atunci. Culcîndu-se pe 
laurii realizărilor anterioare, membrii 
consiliului au amînat de pe o zi pe 
alta reluarea activității și astfel S-a 
ajuns la situația ca dintr-o asociație 
sportivă fruntașă, „Chimistul" Baia 
Mare să devină una dintre asocia
țiile codașe din oraș. Am vrea să

Activitatea asociației sportive — preocupare importantă 
a comitetului de întreprindere

Pe linia sarcinilor trasate de Hotă- 
rîrea Partidului și Guvernului din 2 
iulie 1957, comitetul de întreprindere 
al Direcției P.T.T.R. a Capitalei și 
regiunii București, sub conducerea co
mitetului de partid, s-a preocupat se
rios de munca consiliului asociației 
„P.T.T.R.", strădtiindu-se ca printr-o 
rodnică colaborare să asigure un ca
racter de mase activității sportive și 
ca prin măsuri eficiente să se în
tărească baza materială a asociației.

Discutînd mai pe larg despre sprijinul 
acordat asociației sportive și despre 
colaborarea dintre comitetul de între
prindere și asociația sportivă va tre
bui să precizăm de la bun început că 
o parte din succesele înregistrate în 
activitatea sportivă, în cadrul Direc
ției noastre, sînt consecința directă 
a unei permanente și strînse legături 
care a existat între noi. Datorită aces
tui fapt, cu prilejul organizării compe
tițiilor de mase, fie că era vorba de 
întreceri cu caracter central, cum a 
fost cazul Spartachiadei de vară sau 
a crosurilor organizate în cinstea zile-
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punem cîteva întrebări consiliului aso
ciației : cine poate garanta că sumele 
încasate din cotizații au fost integral 
depuse dacă timbrele (singurul mij
loc de verificare) n-au fost înmînate 
de luni de zile membrilor U.C.F.S. ? 
Vă dați seama tovarăși cît de gravă 
este, situația ? înțelegeți acum de ce 
membrii U.C.F.S. nu vă mai privesc 
cu seriozitate atunci cînd promiteți că 
veți face cutare sau cutare lucru ?

O importantă vină în menținerea 
acestei nepermise situații o are consi
liul orășenesc U.C.F.S. Baia Mare. 
Președintele consiliului, tov. Eugen 
lacobovici, n-a mai vizitat această aso
ciație de patru luni de zile... Dove
dind superficialitate și lipsă de simț 
de răspundere în muncă, el a căutat 
să acopere această lipsă spunînd că 
a mai fost acum... două luni pe la 
„Chimistul", atunci cînd a însoțit o. 
echipă străină care vizita uzina. Teh
nicianul consiliului orășenesc U.C.F.S. 
Baia Mare, tov. Iosif Francisc, a tre
cut acum 3 luni pe acolo, dar mi-și 
ma-i amintește exact cînd...

In orașul Baia Mare sînt 22 aso
ciații sportive și deci ele ar putea 
primi în fiecare lună sprijinul acti
viștilor U.C.F.S. De ce nu-1 primesc ? 
Pentru faptul că unii activiști 
sportivi nu-și îndeplinesc sarcinile, ig
norează cu bună știință importanța 
muncii sportive, duc o muncă birocra-

Despre
Prin inerție, în limbajul obișnuit, 

se înțelege inactivitate, apatie. Adică, 
ara zice noi, ceva asemănător cu ac
tivitatea sportivă ce se desfășura 
înainte la Fabrica de postav Buhuși. 
Prin noiembrie anul trecut, în urma 
ședinței de reorganizare a consiliu
lui asociației sportive ,,Textila" de la 
fabrica mai sus amintită, părea că 
lucrurile se vor îndrepta. S-au luat 
angajamente care, aplicate în viață, 
ar fi dat un impuls întregii activități 
sportive. Să amintim cîteva din ele: 
încasarea cotizațiilor, sporirea numă
rului de membri U.C.F.S., repararea 
sălii de sport și darea ei în folosință 
pînă la 15 decembrie 1959 și multe 
altele.

Ce s-a realizat ? Iată o întrebare la 
care nici noul consiliu al asociației 
„Textila" n-ar putea da un răspuns 
pozitiv. Sala de sport nu a fost re
parată, noii membri U.C.F.S., înscriși 
acum șase săptămîni, n-au primit nici 
pînă în prezent carnetele U.C.F.S., 
iar cotizația încasată reprezintă o 
sumă mică față de posibilități. Dar 
mai bine să dăm un exemplu și mai 

I edificator. întrebat asupra numărului

lor festive, fie că era vorba de con
cursuri de mase inițiate de asociația 
noastră (de exemplu : „Gupa Poștașu
lui") comitetul de întreprindere, prin 
comitetele de secție, a contribuit la 
acțiunea de mobilizare a oamenilor 
muncii la startul întrecerilor. Folosind 
din plin munca comitetelor de secție 
și a grupelor sindicale am sprijinit e- 
fectiv acțiunea de mobilizare a con- 
curenților și, astfel, a fost posibil ca 
aceste competiții să înregistreze un 
frumos succes sub acest aspect

Dar, sprijinul pe care l-am acordat 
asociației sportive se poate vedea în 
mod mai concret în problema întăririi 
bazei materiale. Controlînd și îndru- 
niinci în permanență activitatea admi- 
nistrativ-financiară a asociației sporti
ve putem spune că la sfîrșitul anului 
1959 bugetul asociației se prezintă ex
cedentar. Mai mult decît atît. Printr-o 
rodnică colaborare am reușit ca la 
capitolul cheltuieli să se facă econo
mii serioase, astfel că, în linii gene
rale, bugetul asociației sportive se 
prezintă bine.

Cum am reușit acest lucru? Trebuie 
să spunem că în primul rînd — așa 
cum arătam mai sus — realizarea unor 
importante venituri și a unor econo
mii a putut fi obținută prin îndrumarea 

tică, dezinformînd organele superioare 
și prejudiciind grav dezvoltarea acti
vității sportive din oraș. De luni de 
zile respectivii activiști informează 
consiliul regional U.C.F.S. că la 
„Chimistul" Baia Alare sînt 1680 
membri U.C.F.S., în realitate fiind mai 
puțini. In luna august au fost predate 
consiliului orășenesc 25 caiete de evi
dență și apoi încă 20. Primele caiete, 
au fost trimise asociațiilor sportive în 
octombrie, iar pînă acum au fost dis
tribuite-în total doar 151 Cînd au 
fost întrebați de ce nu le-au trimis 
la timp an răspuns simplu: „N-au 
venit asociațiile să le ia...“, ca și cum 
asociațiile sportive s-ar fi aflat la ce
lălalt capăt al țării...

Situația existentă în munca consiliu
lui orășenesc U.C.F.S. Baia /Mare 
(printre alte lipsuri se numără și aceea 
că respectivul consiliu nu „găsește" 
— de fapt nici nu are — planurile 
de muncă pe trimestrele III și IV) s-a 
repercutat firește și asupra activității 
celor 22 asociații sportive. Este de 
mirare însă cum de nu a sezisat acest 
lucru consiliul regional U.C.F.S. Baia 
Mare care își are sediul în aceeași 
clădire cu consiliul orășenesc.

împotriva tuturor acestor grave lip
suri trebuie să se ia neîntârziat mă
suri.

inerție...
de membri care au cotizat și asupra 
carnetelor distribuite membrilor, tov. 
A. Sperberg, responsabilul financiar al 
consiliului asociației, a răspuns foarte 
senin: „Nu știu nimic. Adică doar

atît că am fost ales ca responsabil fi
nanciar în consiliul asociației!"

...Și asta după aproape două luni 
și jumătate de la alegerea noului con
siliu al asociației. De ce atîta inerție 
la „Textila" Buhuși? Se împacă oare 
sportul cu apatia ? Ce ziceți ?

O. B.

(După o corespondență de la
C. Bălăiță).

permanentă pe care comitetul nostru 
de întreprindere a făcut-o în munca 
financiar-administrativă a asociației 
sportive. Am controlat în permanență 
cheltuielile efectuate pentru activita
tea celor 8 secții pe ramură de sport, 
în rîndul cărora se numără nu mai pu
țin de 180 de sportivi activi, partici
pant! la diferite campionate orășe
nești, raionale sau regionale. Prin a- 
sigurarea acestui eficient control fi
nanciar cheltuielile inutile au fost 
înlăturate.

In alară de aceasta, colaborînd per
manent cu asociația sportivă în pro
blema administrativ-financiară am pu
tut acorda la timp un prețios ajutor 
la întreținerea în bune condițiuni a 
bazelor sportive existente și la ame
najarea unor alte baze sportive noi. 
Astfel, mobilizând membri de sindicat 
la muncă voluntară, am amenajat o 
cabană pe malul lacului Băneasa, 
unde în anul 1960 avem intenția să 
construim, prin mijloace proprii, tere
nuri de volei și baschet, precum și un 
teren de fotbal. In această privință, a 
felului în care am colaborat pentru 
amenajarea bazei sportive de la lacul 
Băneasa, trecînd la alte probleme, aș 
vrea să precizez că, împreună cu a- 
sociația sportivă, am organizat o se

O știre apărută în ziarul „Fla
căra roșie" al fabricii de piele și 
încălțăminte cu același nume mi-a 
atras în mod deosebit atenția. Sus, 
pe pagina a treia, ziarul consemna 
succesele muncitorilor din atelierul 
de croit fețe încălțăminte, care, 
„...numai în luna noiembrie au putut 
să economisească, peste angajamen
tul inițial, cantitatea de 18.842 dm. p. 
piele". Despre strădaniile muncitori
lor din această întreprindere, pentru 
folosirea tuturor rezervelor interne 
în scopul realizării de economii, am 
avut deseori ocazia să auzim numai 
lucruri frumoase. Mai cu seamă după 
plenara lărgită a C.C. al P.M.R., cînd 
eforturile harnicilor muncitori din 
această întreprindere pentru reduce
rea consumurilor specifice au luat 
un nou avînt.

Indreptîndu-ne spre asociația „Pje- 
lari" de pe lingă fabrica „Flacăra roșie" 
ne gîndeam, firește, că mișcarea pen
tru realizarea de economii, care ca
pătă un caracter din ce în ce mai 
larg la această cunoscută fabrică de 
încălțăminte s-a extins și asupra ac
tivității sportive. Consiliul asociației 
sportive „Pielari" manifestă într-ade- 
văr o grijă deosebită pentru o cît 
mai rațională gospodărire a fondu
rilor asociației sportive. Obiectivul 
principal al activității consiliului a- 
cestei asociații este angrenarea unui 
număr cît mai mare de muncitori în 
practicarea sportului. Dar pentru a- 
ceasta, asociația trebuie să-și creeze 
o puternică bază materială. Cum pu
tea fi realizat acest deziderat, fi
nind seama de faptul că asociația 
sportivă „Pielari” este relativ mică ?

In primul rînd, prin amenajarea 
de baze sportive prin muncă volun
tară, cu mijloace materiale proprii. 
Tinerii muncitori pielari, tinichigii 
sau mecanici, au ridicat la terenul 
sportiv al asociației o frumoasă ca
bană cu dușuri și vestiare, folosind 
materiale vechi. Nu departe de fa
brică ei și-au amenajat un teren de 
volei, pe care l-au împrejmuit cu 
cîteva rînduri de bănci, teren ce a 
găzduit, vara trecută, numeroase și 
pasionante meciuri de volei. In pre
zent, cîțiva dintre sportivi lucrează 
— tot prin muncă voluntară — la 
finisarea unei tabele de scor ce va 
fi instalată pe terenul „Pielari".

Terenul de fotbal „Pielari" deser
vește însă nu numai antrenamentele 
și meciurile oficiale ale sportivilor 
de la fabrica „Flacăra roșie", ci și 
ale unor sportivi din alte asociații. 
Intre asociațiile sportive „Pielari" și 
„Bumbacul" (de pe lîngă întreprinde

Din activitatea asociațiilor sportiv
PAȘCANI. — Despre asociația spor

tivă Victoria din Pașcani se pot spune, 
în ultima vreme, numai lucruri frumoa
se. Asociația are 240 membri în UCTS, 
care și-au achitat cu toții cotizațiile. 
In afară de aceasta, asociația sportivă 
„Victoria" desfășoară o rodnică acti
vitate îr cadrul secțiilor de volei, hand
bal, șah, tir și atletism.

Aceste secții au obținut în anul 1959

rie de serbări cultural-sportive, la 
care și-au dat contribuția brigăzile ar
tistice ale comitetului de întreprindere. 
Aceste serbări au contribuit efectiv la 
caracterul recreafiv-atractiv al activi
tății sportive ce se desfășoară la a- 
ceasfă bază sportivă.

Firește că despre felul în care am 
colaborat cu asociația sportivă se mai 
pot spune încă multe lucruri. Dar. 
m-am limitat numai la cele mai im
portante. Aș vrea să adaug un 
singur lucru: activitatea sportivă nu 
este străină membrilor comitetului nos
tru de întreprindere deoarece ei înșiși 
practică cu plăcere sportul. Spre exem
plu, semnatarul acestor rînduri este 
jucător în echipele de handbal și 
baschet ale asociației. Iată dar că co
laborarea cu asociația sportivă poate 
avea și un alt caracter pentru acti
viștii sindicali. Și cred că este un 
drum sigur spre asigurarea succesului 
în această problemă.

Desigur că în privința colaborării 
cu asociația sportivă considerăm că 
mai avem încă multe de făcut, proble
mă de care ne-am preocupat încă din 
primele zile ale anului în care am pă
șit de curînd.

VASILE T. CIOBANU 
vicepreședintele comitetului de între
prindere a! Direcției P.T.T.R. a Capi

talei și regiunii București 

rea „7 Noiembrie") s-a statorn 
bună legătură de pe urma . 
sînt avantajați sportivii ambeh 
sociații. Consiliul asociației sp 
„Pielari" a acceptat să găzduiasi . 
cei de la „Bumbacul", în timp 
ceștia s-au angajat să împrejmt 
terenul de fotbal cu stîlpi și cu 
de sîrmă, lucru ce a și fost ref 
Iată deci o metodă lăudabilă 
îi scutește — și pe unii și pe 
— de cheltuieli în plus.

„Noi folosim și alte mijloace 
spunea deunăzi secretarul asoc. 
sportive „Pielari", pentru realizări 
beneficii : festivalurile sportive, 
petiții etc. Aceste manifestații 
tive ne-au ajutat foarte mult la 
lizarea de fonduri. Numai la ul 
festival sportiv, în contul asoc 
noastre a fost trecută sum; 
1800 lei 1

Ceea ce constituie însă un . 
îmbucurător este grija pe care 
tivii o manifestă față de echipa 
tul lor. Fiecare a înțeles că tr<’. 
să contribuie la realizarea de 
nomii și că lucrul acesta impo 
îl poate face avînd o grijă deos 
față de întreținerea echipament 
Așa se face că după fiecare a 
nament sportivii pielari își ci 
cu atenție echipamentul, pe c 
așează ordonat în rafturi. Față 
cei neglijenți (ce-i drept, puțin' 
număr) colectivul și chiar gazetr 
uzină iau atitudine, combătînd i 
de grijă față de păstrarea ecl 
mentului.

Un factor important care ar p 
să întărească și mai mult baza 
terială a asociației sportive Pie 
este încasarea cotizațiilor. n 
cate, la acest capitol asoc iția 
se poate mîndri. De ce ? ' Pe 
simplul motiv că munca de încă 
a cotizațiilor în cadrul asoci 
șchioapătă în prezent. Ea nu ' 
stituie încă pentru membrii cons 
lui asociației o problemă princip 
căreia să i se acorde toată atei 
Sînt secții de producție ca secți 
cusut 1—2 c.r. sau secția mecar1 
rămase în urmă cu încasarea coi 
țiilor. Urmărind tabelul de coti; 
al asociației sportive „Pielari", se 
vedea multe „goluri", precum și rr 
bri U.C.F.S. care n-au cotizat ■ 
multe luni ! Iată de ce considei 
că trebuie mobilizați toți meni 
consiliului asociației sportive, car 
ducă o muncă temeinică de lăk 
rire pentru înlăturarea cît mai g[ 
nică a acestei deficiențe.

R. CALĂRAȘAN

rezultate dintre cele mai frumocive'. \ 
fel, echipa feminină de handbal prei: 
Și echipele de volei băieți și fete , 
ciștigat titlurile de campioane re; 
nale. Trebuie să arătăm, în plus, 
echipa feminină de volei a ocupat’ 
cadrul Spartachiadei fetelor locul I\‘ 

Dar, și la celelalte ramuri sport 
asociația Victoria din Pașcani este 
prezentată cu cinste la diferite im ' 
ceri. De pildă, tînăra Ana Berbi 

.jucătoare in echipele de handbal și 
lei, a cîștigat la faza regională a Sp 
tachiadei fetelor locul 7 in probele 
ci iste de viteză.

Tinerii sportivi din cadrul asocia 
Victoria ( ai cărei membri sînt torn, 
din personalul medico-sanitar din ori - 
obțm rezultate deosebite și pe linte p "■ 
fesională. Astfel, Barbara Scrieru, A 
ria Dupalău, Jana Nemțeanu, Ecater, 
Nichitoaia, toate membre ale echipei . 
handbal, sînt fruntașe în muncă.

C. ENEA, corespondenț
BRĂILA. — Una dintre asociat1 

sportive brăilene care desfășoară o r< 
nică activitate este și asociația Vom 
Datorită preocupărilor consiliului al 
ciației, din ce în ce mai multi tin 
cooperatori participă la intensa ac 
vitale ce se depune în cadrul celor 
secții pe ramură de sport. Un fapt del 
de subliniat este acela că în majori 
tea lor aceste secții își desfășoară ac 
vitațea sub îndrumarea instructori 
voluntari. Un exemplu pozitiv în ace; 
tă direcție îl constituie secțiile de ș; 
tenis de masă și atletism, unde se ob 
rezultate dintre cele mai bune dator' 
strădaniilor unor instructori volunh 
cum ar fi D. Neacșu, D. Zaharia și 
Rusinoiu.

In vederea asigurării continuității 
activitatea sportivă consiliul asociat ■ 
s-a preocupat de întărirea bazei mai

■ riale prin amenajarea unei baze spo 
tive în parcul „Filimon Sîrbu", Aceaf 
bază, compusă din terenuri de voi 
baschet și tenis, va fi transformată 
zilele acestea — în patinoar.

I. BALTAG si N COST 
corespondenți

tt?



in munca unor comisii de educație și propagandă
CTORAT ORGANIZAT PENTRU SPORTIV!! DiN

REȘIȚA
)e curînd, la casa de cultură a Combinatului Metalurgic 
i Reșița a fost organizată cea de a doua lecție în 
.Irul (lectoratului cu sportivii din orașul nostru 6on- 
[nța „15 ani de sport în patria noastră" ținută de 
«fesorul de educație fizică Ion Schuster a fost ascultată 
' mult interes de către sportivii reșițeni.
Te remarcat că programul lectoratului cuprinde în 
ară de lecții, ce se vor preda cu regularitate din două 

două săptămâni, și organizarea unor concursuri pe 
erite teme de sport și producție, precum și alte teme 
inite să îmbogățească nivelul cunoștințelor sportivilor 
i orașul Reșița.

GH. DOBRESSB

9 INTERESANTA GAZETA SPORTIVA DE PERETE
. La facultatea de istorie din Capitală, fiecare număr 
, gazetei sportive de perete este așteptat cu mult interes 
’ către studenți. Gazeta apare săptămânal, oglindește 
iltilaterala activitate a sportivilor din facultate și îa 
ftidine față de lipsuri. Intr-un număr recent au fost 
ficați studenții care lipseau nemotivat de da orele de 
toație fizică. Curînd după ce au fost criticați, studenții 

început să frecventeze în mod regulat orele pentru 
cerea normei de educație fizică.

A. AXENTE

UN PANOU CU ASPECTE DIN SPORT IN CENTRUL ORA
ȘULUI

Comisia de educație și propagandă a raionului U.C.F.S. 
din Tg. Neamț a hotărî! ca în prima lună a acestui an 
să confecționeze cu sprijinul sportivilor din localitate 
gazete și fotomontaje pe teme de sport, în diferite aso
ciații sportive. De asemenea, în curînd se va confecționa 
și un panou cu aspecte din realizările obținute în sport 
în anii regimului nostru democrat popular, panou care 
va fi așezat în centrul orașului Tg. Neamț. In cadrul 
muncii de educare a sportivilor, comisia și-a trecut în 
planul ei de activitate pe primul trimestru al anului 
conferințe și concursuri „drumeții veseli" pe teme de 
sport.

G. APOSTOL

VITRINA PUBLICAȚIILOR SPORTIVE

.a ultimul timp, numărul cititorilor din Valea Jiului 
care sînt abonați la publicațiile sportive a crescut simți
tor. Aceasta se datorește și organizării în diferite orașe 
ca Vulcan. Lupeni, Petroșani și altele, a unor vitrine ale 
publicațiilor sportive care se fac la chioșcurile pentru 
difuzarea presei. Aceste vitrine ale publicațiilor sportive 
ajută la răspândirea presei sportive și în rîndul maselor, 
de sportivi din comunele apropiate.

N. ROVfENȚA

La Carnavalul de la Palatul PionierilorPrintre „aștri", cu cei mai mici astronauți...

Moș Gerilă împarte daruri celor mai vrednici... astronaufi.
Foto: Gh. Dumitru

întîlnire neașteptată cu renumita
ucătoare maghiară de tenis Zsuzsi Kormoczi

C’îteva schimburi de mingi și... întrebări în saia €. €. A
Vacanța tenismanilor a fost scurtă 

acest an. N-au trecut nici cil ev a 
ptămîni de la ultima competiție în 
p liber și jucătorii noștri fruntași 
au grăbit să scoată rachetele de sub 
r !r, pentru a intra din nou pe te
rm, au zgură roșie. Bineînțeles, 
•ocatfodală în sală, la adăpostul cupo- 
tor și al— încălzirii centrale. Compo- 

. mțil loturilor republicane și majarita- 
a jucătorilor noștri fruntași se anire- 
bază asiduu în cîieva săli bucureș- 
ine, în vederea viitoarelor confruntări.
E drept însă că din. punctul de ve

tre al spectatorului tenisul se află 
.întru. moment în pltn „relache". Iată 
, ? ce a fost cu totul neașteptat acel 

■ levarat „spectacol de gală“ la care 
'n asistat îrdr-una din după-amiezele 

: acute în sala C.C.A. Protagoniști: 
"Z'Sheorghe Vizirii și... Zsuzsi Kormoczi.

• 'a, nu vă mirați am văzut-o evoluînd 
ș renumita campioană maghiară de 

. nis Kormoczi, care — în trecere oca- 
ională prin București — n-a pierdut 
rilejul de a înfrunta în fața fileului pe 
.schiul ei prieten și coleg de întreceri, 
laestrul emerit al sportului Gheorghe 
Ijziru.
Și astfel, iată-ne spectatori la un 

'wci original și neașteptat, presărat 
-u dinamice schimburi de mingi, pur- 

fiecare pecetea măiestriei celor doi 
. lorr. Amplificate (sonor) de re- 

țmuiița sălii, loviturile jucătoarei ma
ghiare păreau parcă șt mai puternice 
recii sînt în realitate. Iar Gogu Vizirii 

ținut și el să fie la înălțime, oferin- 
u’-ne toată gama posibilităților sale 
ehnice. Fapt pentru care, la sfirșitul 
cartului meci de încălzire, a primit o 

iurte egală de aplauze cu cea culeasă 
a scenă deschisă de Zsuzsi Kormoczi.

După joc, au urmat alte schimburi, 
Iar nu de mingi, ci de... întrebări șl 
ăspunsuri, de data aceasta într-un 
,dublu", desigur nu pe teren, ci așezați 
n jurul unei măsuțe în vestiar.

— Pentru prima oară în București ?
— Da, ne răspunde campioana ma

rinară. Este pentru întîia oară cînd 
Uzitez frumoasa dv. capitală. Vă spun 
le la început, îmi place foarte mult 
a București și am un singur regret 
fă ii-ani făcut această călătorie în 
Mirsul verii, cînd cred că este și mai 
rumos aci.

— Ocazia nu e pierdută, intervenim 
iot. Iubitorii noștri de tenis ar fi de
sigur încîntați să vă vadă la lucru. 
Viitorul sezon în aer liber va oferi fără 
’.ridoi ala tm asemenea prilej.

Zsuzsi Kormoczi este în complet a- 
cord cu noi și își manifestă intenția de 
a mai veni în București. Nu pierdem 
prilejul de a o întreba pe interlocutoa
rea noastră oare sini proiectele sale 
competitionale în acest an.

— Voi începe probabil printr-un tur-

pur-după amiază ou două tenismane 
tind acest nume celebru. Cea de a 
doua nu este însă decât la primii ei 
pași în tenis. Zsuzsi Kormoczi II are 
numai 10 ani, joacă tenis de vreo trei, 
arătînd aceeași silință ca și la lecțiile 
pe care șl le face ca elevă în clasa a

a/ rres- -

& ii
Salut prietenilor mei sportivi rotnîni, cărora le doresc, mult succes pe 

am d 1960!
București, 6 ianuarie 1960 ZSUZSI KORMOCZI

a

neu în martie — ne spune jucătoarea. 
Apoi, din principalele mele concursuri 
nu vor lipsi cele de la Roland Garros, 
Wimbledon și Moscova.

O enumerare de nume, care pentru 
Zsuzsi Kormoczi este și o listă de suc
cese din trecut. In 1958, Kormoczi a 
ieșit învingătoare la Roland Garros, 
după ce cu un an înainte cucerise pri
mul loc la turneul de tenis din cadrul 
Jocurilor de la Moscova. Iar la Wimble
don ea a fost ani de-a rîndul printre 
principatele competitoare la titlu. Și să 
nu uităm că la sflrșitul sezonului 1958 
numele campioanei maghiare a figurat 
pe locul 2 în lista celor mai bune ju
cătoare din lume, în urma tenismtmei 
de culoare Althea Gibson (actualmente 
trecută la profesionism).

Un alt capitol de discuție: jocul 
modern în tenis.

— In ultimii ani, tenisul feminin a 
suferit mari transformări. Jocul static, 
de așteptare, a devenit astăzi complet 
depășit — este părerea campioanei. 
Principalele mele adversare din ulti
mele turnee, braziliana Maria Bueno 
și englezoaica Christine Truman exce
lează prin joc ofensiv, servicii puter
nice, smecjuri.

Conversația noastră ar mai fi con
tinuat multă vreme, dar ea a fost scur
tată de intervenția unei a doua... Zsu7.si 
Kormoczi. Fiindcă trebuie să vă măr
turisim că am stat de vorbă în acea

V-a și este 
fiica marii

— ați ghicit, desigur! — 
campioane Zsuzsi Kormoczi.

Iată de ce în viitoarele sezoane este 
posibil să vedem evoluția ambelor Kor
moczi.

G. COMARNISCHI 
RADU VOIA

S-a dus vestea Carnavalului Pionieri
lor ce se desfășoară zile în șir, aproa
pe atît cît ține' vacanța școlară de iar
nă î Cravatele roșii au împînzit din nou 
aleile bătrînului parc din dealul Cotro- 
cenilor și dau viață orășelului multico
lor dominat de uriașul Pom de Iarnă. 
Mii de copii din inima Capitalei sau 
din cartierele mărginașe, altădată 
locuri de cruntă mizerie, azi cartiere 
noi, strălucitoare — Ferentari, Bucureș
tii Noi, Floreasca - își văd visele îm
plinite prin grija și marea dragoste a 
partidului. Singura lor grijă : aceea de 
a nu pierde nimic din rpinunatul pro
gram care se desfășoară înaintea ochi
lor încîntați,.. Ești pus în grea dilemă : 
la ce să te oprești mai întîi ?... Să as
culți „carnețelul fermecat", să te avînți 
în întrecerile sportive festive de șah și 
tir, de volei și tenis de masă, să par
curgi „magistralele" orășelului care 
peste noapte și-a ridicat căsuțe ce te 
ispitesc cu toate bunătățile lumii, să 
admiri măiestria ansamblului de gim
nastică artistică, sau să-1 aștepți pe... 
Moș Gerilă, mai cu seamă cînd știi că 
ești un elev silitor și darurile nu se vor 
lăsa așteptate ?... în ultima clipă, toc
mai cînd te hotărăști, afli că sus, din 
palatul alb, strălucitor în noapte, se dă 
plecarea într-o călătorie... interplane
tară ! Nu mai zăbovești nici o clipă și 
urci scările largi (ce picioare „nobile" 
trebuie să fi călcat pe aceste trepte în 
vremea sumbră a dinastiei !) pentru a 
ajunge în sala de marmură, odinioară 
locul de primire al „prea înalților" oas
peți.., Oaspeții de azi sînt numai de-o 
șchioapă, fiii muncitorilor care făuresc 
o societate nouă, socialistă...

... Nava cosmică Pionier" este pe 
punctul de plecare... Micuții pasageri 
sînt îmbrăcați în costume simbolizînd 
frăția dintre popoare. Ei poartă pitorești 
vestminte — în toate culorile. Și buna 
dispoziție, entuziasmul, te cuceresc ’ A 
sosit echipajul în care recunoaștem pe 
membrii cercului de gimnastică. Se 
anunță plecarea, urîndu-li-se pasageri
lor „drum bun" într-o călătorie atît 
de... îndrăzneață.

Tare-i interesantă călătoria ! Și în- 
cîntători călătorii. Fiica de electrician, 
Elena Cîlțea, „studiază" cu atenție a- 
paratele de la bordul navei și din cînd 
în cînd își aruncă ochii și în... spațiul 
cosmic. Trăiește efectiv acest drum de

vis. Și ca ea - se poate citi doar pa 
fețe - Domnica Mânu, Anca Bălășescu# 
Cătălin Damascan, Robert Lucasievici# 
Doina Soare... Toți sînt nerăbdători „să 
ajungă" cît mai repede la Lună. Jată 
că au și ajuns. Și Luna primește în 
dur o poezie. Apoi, întîlnire cu Venus# 
sărbătorită printr-un balet. Micuții pa
sageri sînt invitați la dans și un bal în 
toată regula se încinge în sala de mar
mură a Palatului. La un moment dat 
se aude vocea radiotelegrafistului:

— Atențiune ! Am luat legătura cu f*  
navă necunoscută.

— Cine e ? întreabă în cor copiii.
Răspunsul le umple inima de bucuriei
— E Moș Gerilă I..,
Darnic, mai darnic ca niciodată a 

fost „moșul" cu copiii aceștia cuminți# 
harnici la carte. Nava s-a umplut de 
cadouri. Apoi, moș Gerilă a premiat 
cele mai frumoase costume ale „navi
gatorilor". Am admirat Esmeralde și 
paji, costume folclorice dintre care 
s-au detașat cele romînești prezentate 
de Elena Gune și Dumitrei Barză ; dar 
cele care au întrunit aplauzele generale 
au fost „cosmosul" micuței Victoria si 
„astronautul" lui Mirel...

între timp, echipajul și-a văzut de 
drum. lată-ne din nou pe Terra, ascul- 
tînd un avîntat plugușor pionieresc. Pă
șind pe pămîntul drag, noua promoția 
de... astronauți își încheie cîntecul :

Prin cosmicul spațiu
Atît cît am fost ’ /
Știm drumul acuși
Pe de rost l
Tovarăș ni-i cartea '•
Și-n spațiul întins
Și roșul cravatei aprins.

Dragi cravate roșii, călătoria voastră 
a luat sfîrșit...

Să mulțumim din suflet pentru acea
sta comitetului orășenesc U.T.M., ins
tructorilor care s-au îngrijit ca nava să 
nu aibă nici o „defecțiune" pe par
cursul fermecătorului traseu printre 
aștri. Și reveniți pe pămînt la trebu
rile voastre școlărești, la sportul vostru 
drag, să reîncepeți activitatea cu spor, 
numai cu nota 10, nota pe care trebuie 
s-o dăm cu toții acestui reușit Carna
val, ca multe altele organizate pentru 
voi, acum, pe întinsul Patriei.

NEAGOE MARDAN 
TIBERIU STAMA

O asociație sportivă cu frumoaso realizări: 
“ Bacău„Partizanul

Zi de zi sorturile de produse ale 
magazinelor și cooperativelor se îmbo
gățesc cu noi și noi mărfuri, mai bune, 
mai frumoase. Cumpărătorul care pă
șește — de pildă — într-un magazin 
de încălțăminte se află în fața unei 
încurcături. Ce să aleagă? Pantofii 
aceia cu vîrf ascuțit, sau „tnicroporoșii" 
tip sport? Dar, întrucât ne aflăm în 
plin sezon de iarnă să aruncăm o pri
vire și asupra bocancilor... Curiozita
tea te face să privești eticheta de pe 
cutie : „Partizanul", fabrică de în
călțăminte, Bacău. Involuntar, gîndul 
te poartă spre narnicii muncitori care 
produc aceste bunuri de larg consum. 
Iată însă că gîndul se transformă în 
faptă (pentru reporter) și...

învingătoare Niculina Dumifriu. Acum 
stă aplecată asupra mașinii de cu
sut. Degetele îndemânatice conduc fe
țele albe de pînză și fîșiile negre de 
piele sub acul lucitor al mașinii de 
cusut. îmi vorbește cu căldură de e- 
chipa de volei pe care atelierul ei o 
va face în primăvară. „Să se mai miște 
puțin fetele!"

— Ce performanță ați obținut la 
atletism ?

— Să vă spun eu — interveni Eu
genia Bocănuț, muncitoare la o ma
șină alăturată — a cucerit primul loc 
la „Cupa Moldovei" la... greutate!

Scurt „intermezzo" în aursul partidei Kormoczi—Vizirii. Tenismana maghiară 
ascultă cu atenție părerile partenerului ei, cu care na continua apoi 

disputatul duel ''' Foto: Gh. Dumitru

NE AFLAM ACOLO
...unde se fabrică încălțămintea, la 

Bacău. într una din secții am întîlnit 
o față cunoscută. O văzusem cu o 
seară înainte, concentrată asupra me
sei cu 64 de pătrățele, calculîndu-și 
fiecare mișcare cu o prudență de... 
campioană. ' largareta Zavalichi. Tî- 
năra absolventă a școlii profesionale 
e numai de cîteva luni în producție 
însă treaba încredințată o face cît se 
poate de bine.

— Cînd am îndrăgit șahul? De pe 
băncile școlii. Acum — continuă ea — 
mă bucur că în întreprinderea în care 
lucrez există o puternică secție de 
șah. Cei peste 20 de membri participă 
activ la competiții.

SCULPTORI IN... PIELE

Așa ești tentat să-i numești pe cel 
26 de muncitori din brigada tineretului a 
atelierului de croit. Admir agilitatea și 
rapiditatea cu care lucrează. Lama de 
oțel a cuțitului... 
formei și iată... 
Pielea de bizon, 
eu 'ochii. Rămîn 
arunca, gîndesc.

-tipare mai mici.

în jurul 
bocanc.

: văzînd 
Se vor 
Se pun 
aruncă!

— Brigada noastră, ne spune Ion 
Stafie, șeful brigăzii, și-a cîștigat un 
renume în lupta pentru economii...

— In august — se amestecă în vor
bă Constantin Comănescu, alt membru 
al brigăzii 
peste 23.000 dm2, în 
30.000, în octombrie 
noiembrie...

— Adică în total 
315.000 dm2 de piele

sprintează 
o față de 
mare, scade 

fîșii înguste. 
— Dar nu ! 
Nimic nu se

am economisit astfel 
septembrie peste 
peste 18.000, în

pe 1959 pests 
de bizon!

CINE VA CÎȘTIGA? DAR ACTIVITATEA SPORTIVA?

Iată întrebarea pe care și-o puneau 
iubitorii atletismului, mai precis acei 
ce urmăreau duelul pe plan regional 
la suliță fete. Până la urmă a ieșit

Tînărul din fața mea nu întârzie cu 
răspunsul.

— Toți cei 26 de membri ai brigăzii 
tineretului fac sport. Iată cîțiva: Ni-

culae Bucescu, extremă stingă a echi
pei de fotbal. Constantin Comănescu, 
fotbalist, Constantin Stoleru, șahist, 
Ion Nistor de la tenis de masă, Ion 
Juncu, șahist...

— Dar dv.?
,Un zîmbet ușor... Apoi:
— Sînt interul dreapta al echipei 

de fotbal!
— Au terminat pe locul III în turul 

campionatului regional de fotbal, 
adaugă Ion Burciu, alt membru at! 
brigăzii.

ASTA NU E TOTUL!
...ne-a spus tov. Petre Părălesctl 

secretarul asociației sportive „Parti
zanul". Trebuie să vă arătăm că cel 
455 de membri U.C.F.S. pe care-i are 
asociația noastră, au toți cotizația la 
zi. Carnetele de membru U.C.F.S. au 
fost înmînate tuturor membrilor. In 
prezent, căutăm să extindem acțiunea; 
de înscriere a noi membri în U.C.F.S. 
din rîndul muncitorilor din întreprin
dere. în întreaga noastră activitate 
pentru dezvoltarea sportului sîntem 
sprijiniți de comitetul de întreprindere. 
Punctul nostru slab ? Avem, nu 
zicem nu! Aceasta în privința iniția
tivelor în organizarea de competiții 
cu caracter intern. Totuși, am dus o 
activitate serioasă la volei, șah și 
fotbal. Mai puțin la atletism, tenis 
de masă și handbal.

...Văzînd în magazinele noastre pana 
tofi cu marca „Partizanul"-Bacău, mă 
voi gîndi cu drag la muncitorii și teh
nicienii de la această fabrică pe care 
i-am cunoscut personal și ale căror 
succese în muncă și în sport sînt din- 
tre cele mai frumoase.

OTTO BENKO
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Fentele, on capitol importantIn preajma unui eveniment important 
meciul C. C. A. —Dinamo Tbilisi

La sfîrșitul verii a avut loc la Brno, 
cu prilejul Tîrgului Internațional un 
mare turneu de baschet la care au par
ticipat primele patru echipe de club din 
Cehoslovacia, precum și Racing Paris 
și Dinamo Tbilisi. Turneul a fost cîș- 
tigat detașat de echipa Dinamo Tbilisi, 
care a reușit să învingă pe campioana 
cehoslovacă •— Orbis — cu 96—85, pe 

- îosta campioană Spartak Brno Z.J.S. 
cu 73—69, pe Spartak Sokolovo cu 
.101—70, pe Slavia Bratislava cu 78—55 
și pe Racing Paris cu 82—44. Tehnici
enii și ziariștii care au luat parte la 
acest turneu au fost de părere că Di 
namo Tbilisi este a doua echipă de club 
din Europa, după S.K.V.O. Riga, și 
că va fi finalistă în ediția din acest an 
a „Cupei Campionilor Europeni".

Peste cîteva zile iubitorii jocului de 
baschet vor avea satisfacția de a ur
mări la București această echipă care 
se bucură de o mare reputație pe plan 
internațional. Sorții au hotărît ca în 
turul al doilea al „Cupei Campionilor 
Europeni" ea să întîlnească echipa 
noastră campioană, C.C.A.

Echipa Dinamo Tbilisi a mai jucat la 
București în anii trecuți și a lăsat o 
impresie deosebită. Componența echipei 
s-a schimbat mult între timp. „Bătrî- 
nul“ Korkija — care era pivotul echi
pei — a lăsat locul unuia mai tînăr 
și mai înalt, Lezava, care cu cei 2,08 m 
ai lui, domină panourile atît în apărare 
cît și în atac. Mosesvili, Chazaradze 
și Ugrehelidze, jucători cu înălțime în 
jurul a 2 m., pornind de pe poziții de 
centri, pătrund cu eficacitate, folosind 
concentrarea apărătorilor împrejurul lui

Lezava, sau ajută la recuperarea min
gilor ricoșate de panou. Jucătorii de 
cîmp Inskirveli, Kiladze și Minașvili, 
abili distribuitori de minge, folosesc 
tehnica lor avansată, marea lor mobili
tate și viteza lor de execuție fie pentru 
a arunca la coș, foarte eficace, de pe 
poziții statice, sau din săritură de la 
semidistanță, fie pentru a executa de
marcări sau pătrunderi periculoase, fo
losind pozițiile centrului sau pivotului. 
Dintre jucătorii prezentați Ugrehelidze 
are o detentă extraordinară ; Minașvili 
este component al formației de bază 
a echipei naționale a U.R.S.S.

Atacul favorit al echipei este în for
mația de 1—3—1, jucătorii ocupînd lo
curile amintite mai sus. Forma aceasta 
de atac am întîlnit-o și la echipa Azer
baidjanului, care a mai jucat la 
București.

Pentru meciul de la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare, C.C.A. a început pregă
tirile de mai mult timp și ele se des
fășoară în funcție de caracteristicile 
adversarului. La începutul săptămînii 
viitoare vom efectua în compania e- 
chipei Știința București ultimele antre
namente și vom aduce ultimele retu- 
șări

în tehnica jocului modern

La ordinea

Turneul boxerilor decateg 
semimijlocie și mijlocie m

echipei.
C. HEROLD

antrenorul echipei C.C.A.

a.c. la orele® Luni 11 ianuarie
19, va avea loc la Facultatea de 
Științe Juridice colocviul arbitrilor de 
baschet din orașul București. Cu aceas
tă ocazie se va prezenta darea de sea
mă, a Colegiului de arbitri de baschet 
din București pe anul 1959.

Pe mulți dintre amatorii
București i-am auzit că vin cu plăcere 
la jocurile pe care le susține în Capi
tală formația masculină de volei a stu
denților din Cluj. De ce ? „Pentru jocul 
lor spectaculos", răspund ei. Intr-ade
văr, Știința Cluj este una din echipele 
care practică un volei deosebit de fru
mos. Avînd doi tehnicieni de clasă, pe 
Cherebețiu și Fieraru, echipa din Cluj 
realizează de multe ori faze ieșite din 
tiparul voleiului obișnuit,, cu care-și 
surprinde adesea adversarul „pe picior 
greșit". Acesta socotește că balonul va 
lua o direcție, pentru ca pînă la urmă 
să se oprească în cu totul alt loc. Cu 
alte cuvinte, ei întrebuințează de multe 
ori fentele.

De fapt, acesta este și scopul fente
lor. Nu numai la volei, ci în orice alt 
joc sportiv : să-l scoți pe adversar din 
echilibru printr-o mișcare înșelătoare, 
pentru ca apoi să fie executată a doua 
mișcare, adevărata acțiune, care — 
cel puțin la volei — devine imparabilă.

Din evoluția de pînă acum a echipe
lor noastre masculine și feminine s-a 
putut observa că una dintre cele mai 
obișnuite fente este. aceea „prin pase".

de volei din

mai
La sfîîșitel sezonului 1059
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Și de-a lungul anului 1959 evoluția 

brasiștilor a fost satisfăcătoare (la 
băieți, toți zece sub 3 minute 1) și plină 
de promisiuni, prin buchetul de tinere 
elemente (Tiberiu Rînea, Ion Condiescu, 
Iosif Covaci, Florentina Rambosec, Anca 
Demetrescu, Lucia Hilerin și Mariana 
Wagner) clasate printre cei mai buni 
performeri. Se apropia, insă, slîrșîtul 
anului și rezultatele mari — cu care 
ne obișnuiseră Adrian Oanță și Mihai 
Mitrofan 
xiau să 
Olimpică 
A venit 
brie) obținut de M. Mitrofan (în bazin 
de 33,33 m) și selecționerii au răsuflat 
ceva mai ușurați. Norma preolimpică 
fusese depășită cu cel puțin o secun
dă, deoarece, prin echivalare, timpul 
de 2:39,3 valorează aproximativ 2:40,7— 
2:41,0 in bazin de 50 m. Poziția bună pe 
care o ocupă brasiștii romîni in ierar
hia mondială (de unde și pretențiile 
justificate ale specialiștilor noștri în- 
tr-o medalie la J.O. de la Roma) re- 

'Zultă și din cele două liste alăturate, 
care cuprind pe cei mai buni 
din lume la sfîrșitul anilor 
(bazine de 50

(îndeosebi în 1958) — întîr- 
apară, făcînd din norma pre- 
(2:42,0)... o stîncă de neînvins, 
însă acel 2:39,3 (la 29 noiem-

în probele de bras
FEMININ

100 m (record : 1:24,4 Gabriela Mange
zius, 1958)

1. Sanda Iordan (Dinamo) 1:25,8 (1:27,8)
2. Helga Boicehovski (Știința Buc.) 

1:28,3 (1:31,0)
3. Florentina Rambosec (CI. sp. se.) 

1:29,4 (1:34,0)
4. Anca Demetrescu (Spartac)

5. Măriuca Rotaru (Rapid Buc.)
1:32,3

6. Helga Geiser (Știința Buc.)
1:32,5

- Maria Both (C. S. Tg. Mureș)
1:32,5

— Mariana Wagner (Olimpia Reșița) 
1:32,5 (1:37,0)

9. Lia Nedelea (Știinta Buc.)
1:32,8 (1:30,0)

lungul anului trecut este uniform : ea 
și-a depășit performanțele anului 1958 
cu 2 secunde pe 100 m (1:25,8 față de 
1:27,8) și cu 4 secunde în proba clasică 
de 200 m (3:02,4 față de 3:06,4). Datorită 
timpului obținut pe 200 m, Sanda Ior
dan a devenit eorecordmana probei de 
senioare împreună cu Gabriela Man- 
gezius. Anul acesta din partea înotătoa
rei dinamoviste sînt de așteptat rezul
tate sub 3 minute pe 200 m. Pentru a- 
ceasta apare ca foarte necesar un pro
gram de antrenament mai judicios în
tocmit și o îndrumare ceva mai atentă 
din partea antrenorului ei.

MASCULIN

ii,o ( - )
(1:32,8)

(1:31,4)

(1:30,7)

Prin poziția sa în teren, prin mișcările 
și privirile sale, un jucător sau o jucă
toare lasă să se înțeleagă că va trimite 
mingea într-un anumit loc (pentru ca 
în felul acesta să oblige pe adversari 
să ocupe pozițiile corespunzătoare de 
apărare) și apoi, printr-o pasă neaștep
tată, ușurează unui coechipier un atac 
din alt loc și în altă direcție decît aceea 
la care se așteaptă adversarul.

Așa cum am arătat mai sus, acest 
fel de fentă, împreună cu „mingile 
puse", este cel mai cunoscut. Dar 
există și altele mai puțin utilizate, deși 
sînt foarte eficace. De fapt, cele mai 
multe sînt cunoscute și exersate în orele 
de antrenament, dar jucătorii nu le 
folosesc suficient în jocuri, de teama 
de a nu greși și a nu pierde 
puncte. Printre acestea reamintim fen
ta la ridicarea mingii (aplicată de ju
cătorii de la Știința Cluj și, uneori, 
de cei de la Dinamo București) ; exe
cutarea atacului în loc de ridicare 
(specialiști : Pelin dc la Cetatea Bucur 
și Fieraru de la Știința Cluj; atunci 
cînd primesc din prima lovitură o pasă 
înaltă la fileu, în loc să ridice din nou 
mingea, altui coechipier, ei execută o 
întoarcere de 180 grade, combinată cu 
o săritură de pe loc și trag, surprin- 
zînd nepregătită întreaga echipă ad
versă) ; simularea executării loviturii 
de atac cu mîna dreaptă, pentru ca 
apoi să fie folosită mîna stingă (Mu- 
șat, Cherebețiu) ; mișcări înșelătoare la 
lovirea mingii etc.

Fără îndoială, executarea fentelor 
cere din partea jucătorilor noștri de 
volei o tehnică bine pusă la punct și, 
în special, o execuție rapidă și precisă. 
De multe ori, însă, se întîmplă ca in
tenția unui jucător de a folosi fenta 
să nu fie „simțită" de coechipieri și 
acțiunea să se termine cu rezultate 
mai puțin plăcute (cîteodată la C.C.A.).

★

100 m (record : 1:15,0 — timp standard 
fixat la 1 mai 1957)
1. M. Mitrofan (Cet. Buc.) 1:16,2 (1:15,3)

1. Gathercole
2. Kolesnikov
3. Enke (B.D. _
4. OANȚĂ (K. P. Eomînă)
5. Mu Suan-su (E.P. Chineză)
6. Antonian (U.R.S.S.)
7. Lazzari (italia)
8. Boding er (R.F. Germană)
9. Gdlovcenko ‘ (U.R.S.S.) 

*- Masuda (Japonia)
*- Osaki (Japonia) ‘
12. Maluk (B.b. Germană)
13. MITROFAN (R.P. Romînă)
14. Kimura (Japonia)
15. Ota (Japonia)

Am ridicat în aceste rînduri proble
ma tentelor la volei, pentru că, deși 
fentele nu reprezintă un capitol uitat 
în pregătirea echipelor noastre, ele nu 
sînt folosite — totuși — atît cît ar 
trebui, de teama execuției greșite ceea 
ce lasă să se înțeleagă nesiguranță în 
execuție, deci pregătire Insuficientă. 
Folosirea lor ar face ca jocul să fie 
mai variat, mai subtil și, totodată, mai 
spectaculos. Dar ele trebuie să fie foarte 
mult repetate la antrenamente, pentru 
a atinge precizia și siguranța necesară 
mișcării.

Turneul boxerilor de categorie î 
mijlocie și mijlocie mică reține î 
ceste zile atenția amatorilor spor 
cu mănuși din Capitală. El a pr 
un viu interes și în rîndurile ptigi 
lor din țară.

Deși pînă la disputarea primei 
niunj a mai rămas o săptămînă, t 
la federația de specialitate domneș 
atmosferă de muncă intensă, subii 
la ordinea zilei fiind și aci turneu- 
la București. Numeroși sînt antre: _• _v: ’ ___din Capitală și chiar din provi 
care, în dorința de a-și prezenta’' 
mai bine „elevii", vin să ceară ; 
nunte în plus despre desfășurarea 
neului. Alaltăieri l-ani „prins" îi 
scurtă discuție pe antrenorul cons, 
țean Ștefan Iordache pe care, deși 
amatorii de box din Capitală îl 
nosc destul de bine, de pe vremea 
activa ca boxer, în București. „Aș. 
cu nerăbdare confruntările semirr . 
ciilor și mijlociilor mici — ne-a : 
el — și sînt convins că organize 
acestui turneu va duce la descof . 
rea unor elemente de valoare la a.

VASILE NEAGU (Constanța} 
goriile respective unde, deoeamdl 
boxul nostru este descoperit. Const 
ța va avea ca reprezentanți la turn 
de la București pe tinerii Vasile N 
gu (semimijlocie) și Neagu 
(mijlocie mică) și 
Bucureșieni vor fi 
luția lor".

Pînă în prezent/ 
rilor de categorie 
înscris următorii pugiliști din prov 
cie: M. Pintilie (Giurgiu), Stroe ' 
fan (Cîmpina), C. Bîlă (Craiova), 
Iordache (Cîmpulung Pitești), I. 1 
dicenco (Brăila), P. Dobre (Brăii 
P. Baltă (Orașul Stalin), I. M 
(Cîmpulung Pitești), Vasile ț 
(Constanța), I. Olaru (Craiov..j, 
Sășeanu (Orașul Stalin), R. Lav 
(Oradea), Em. Bogosi (Oradea). I- 
București, s-au înscris: FI. Oprea, 
Ailenii, Gh. Tomescu, M. Ionescu, 
Demeter, D. Er.uț, I. Marin, Șt. Bei

Prima reuniune va chema în ri 
boxerii de categoria semimijlocie. | 
se va desfășura duminică 17 ianuar 
de la ora 10.

., ( Cos 
cred că special 
satisfăcuți de e

la întrecerile bc 
semimijlocie

brasiști
și 1959

MIRCEA TUDORAN

1959

după-amiază pa- 
parcul „23 Au-

(Australia)
(U.R.S.S.)
Germană)

R. 6

1. Enjce (R.B.G.) 2:38,6
2. Masunaga (Japonia) 2:39,3
3. Lauritis (U.R.S.S.) 2:40,3

t- Antonian (U.R.S.S.) 2:40,3
S. Troger (R.F.G.) 2:40,5
«. Wagner (R.B.G.) 2:40,7

i- Kimura (Japonia) 2:40,7
8. Goncearenko (U.R.S.S.) 2:40,8
9. Mu Suan-su (R.P. Chineză) 2:41,0

10. Maluk (R.D.G.) 2:41,7
— Mensonides (Olanda) 2:41,7
«- Lindstrom (Suedia) 2:41,7

După cum se vede, performanța lui 
Mitrofan (2:39,3) - fiind realizată în ba
zin de 33,33 m - nu figurează pe lista 
celor mai bune rezultate la bras în a- 
hul 1959. Dar adevărata ei valoare, după 
cum am spus, (apreciată la 2:40,7-2:41,0) 
o intercalează, oricum, printre cele mai 
bune zece performanțe mondiale. Cît 
privește pe Adrian Oanță. dacă el va 
acorda, din nou. importanța cuvenită 
pregătirii sale, ar putea reveni în plu
tonul fruntaș.

Dar, brasiștii noștri — par să spună 
rezultatele obținute în proba de 100 m
- sînt lipsiți de viteză. Așa se face că
la această probă, timpul standard 
(1:15,0) fixat la 1 mai 1957 ține loc și 
astăzi... recordului republican. Se pare 
totuși că acest timp limită își trăiește 
ultimele zile, deoarece la sfîrșitul anu
lui 1959 (în bazin de 33,33 m), Al.
Schmaltzer 
(cu 1:14,5),

— Al. Schmaltzer (C.C.A.)
3. T. Rînea (Spartac)
' ‘ Oanță (C.S. Oradea)

Cheța (Cet. Buc.)
6. AL Popescu (Dinamo)
7. Al. Csiki (Știința Cluj)
8. I. Imling (Olimpia Reșița)
9. I. Condiescu (C.C.A.)
- V. Ștefănescu (Șt. Buc.)

4. A.
5. P.

5

10

perfor-

Azi începe un interesant turneu amici

de 33,33 m),
(cu 1:13,2) și M. Mitrofan 

în fapt, l-au și depășit.

*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. V.

Cercetînd
Statăipt teă progresul Sandei Iordan de-a

lista probelor feminine, con-

SPORTUL POPULAR
(Pag. a 4-a Nr. 3543

’■ /Ai

M. Mitrofan în plin efort
1:16,2 (1:16,8)
1:16,8 (1:22,0)
1:17,5 (1:15,1)
1:18,9 (1:19,8)
1:19,5 ( - )
1:21,0 ( - ) 

( - )
( - )
(1:22,4)

1958

10. ludith Orosz (Știinta Cluj)
1:33,2 (1:31,3) 
1959 1958

1:21,5 
1:21,7 
1:21,7

1959

1:17,12 1:16,74

Incep'înd de astăzi 
tinoarul artificial din 
gust" găzduiește o nouă competiție de 
hochei pe gheață, în cadrul căreia — 
așa după cum am anunțat — vor e- 
volua formațiile C.C.A., Știința Cluj,. 
Steagul roșu Orașul Stalin și Șuria
nul Sebeș. întrecerea promite să fie 
interesantă, pe de o parte pentru că 
vom avea prilejul să vedem evoluînd 
două echipe din provincie ce apar 
pentru prima oară în acest sezon în 
fața publicului bucureștean, iar pe de 
altă parte, pentru că programul aces
tei competiții ne va oferi ocazia de a 
asista, din nou, la o confruntare 
C.C.A. — Știința Cluj.

Cît privește cele două formații din 
provincie, ele se pregătesc serios pen
tru acest „debut" bucureștean.

Echi'pa din Orașul Stalin și-a început 
antrenamentele -— după cum ne-a 
declarat antrenorul Ion Raco.viță — 
în luna decembrie prin ședințe de pre
gătire fizică specială și generală și-t 
prin pregătiri efectuate pe patine cu x 
rotile. Interesant de subliniat este fap- > rești. După cum se știe, formația Ca. 
tul că jucătorii acestei formații au structorul este alcătuită numai din 
făcut 14 ședințe de antrenament . pb,, niori și se află la primul ei sezon 
patine cu rotile, fapt care i-a ajutai. activitate corapetițională. Cu toate 
mult apoi la acomodarea cu gheața, cestea, tinerii jucători ai echipei Cc

Antrenorul echipei ne-a anunțat că9>, structorul au avut o comportare din 
pentru acest sezon va folosi următorul cele mai bune în această partidă 
lot de jucători: portari: Al. Ionescu,stocare, au fost învinși la limită : 4- 
/. Crăciun; fundași: A. Preda, A, Ma- (0—4, 1—2, 3—01.

nolescu, Șt. Szekeli, I. K.urtz, E. Mihi 
atacanți: I. Tiriac, Al. Măzgăreal 
N. Ghimbășeanu, G. Varadi II, 
Gogeanu și A. Weisshdrtel.

Hocheiștii din Sebeș se află și . 
de cîteva zile în București unde 
pregătesc serios. Echipa Șurianul 
fost împrospătată cu cîțiva jucători 
rieri și talentati și speră să facă o 
gură frumoasă în turneul care înce 
azi.

Programul jocurilor este următor
ASTAZI, ora 18: Știința Cluj 

Șurianul Sebeș', ora 19,30: C.C.A. 
Steagul roșu Orașul Stalin.

MI1NE, ora 18: învinșii din primi 
jocuri își vor disputa locurile 3—4. i 
la ora 19,30 învingătorii se vor i 
tîlni pentru desemnarea echipei cîș 
gătoare și a celei clasate pe locul

★
• Joi după-amiază pe patinoarul : ' 

tificial s-a disputat meciul amical 
hochei dintre echipele Steagul rc 
Orașul Stalin și Constructorul Buc

Media primelor 5 perfor
manțe :

Media primelor 10 perfor
manțe

200 m (record : 3:02,4 G. 
1958 și S. Iordan,

1. Sanda Iordan (Dinam*  >7
2. Helga Boicehovski (Știința

3. Florentina Rambosec (CI. sp.
3:12,8

4. Măriuca Rotaru (Rapid Buc.)
3:13,4 

Geiser (Știința Buc.,) 
3:15,2 

Demetrescu (Spartac) 
3:15,3 ( - ) 

Hillerin (C C.A.) 3:17,1 ( - )

1:29,36 1:28,70

1:31,03 1:30,34

Mangezius, 
1959)
3:92,4 (3:06,4)
' 1 I---- -
3:12,1

Buc?) 
(3:15,7)
SC.) 
( - )
(3:18,6)

(3:13,5)

perfor-
1:19,10 1:18,53
Oanță, 1958)

2:43,6 (2:42,0)
2:44,5 (2:39,5)
2:46,4 (2:54,5) 
2:47,5 (2:50,3’» 
2:53,2 ( - )

2:53,6 (3:00,1)
2:53,8 (2:56,7)

2:39,5 A.

M.
A.
T.
Al.
I. Condiescu (C.C.A.) 
I. “ ------------- ~
P.

9. 
io.

M. 
st.

Media primelor
manțe:

Media primelor
manțe :

200 m (record :

Mitrofan (Cet. Buc.) 
Oanță (C.S. Oradea) 
Rînea (Spartac) 
Schmaltzer (C.C.A.)

- J r C ’ )
Covaci (C.F.R. Cluj)
Cheța (Cet. Buc.)
Ștefănescu (Știința Buc.) 

2:56,5
Balla (C.C.A.) 2:58,1
Alexandru (Cet. Buc.) 2:59,2

1959 
primelor 5 perfor- 

2:47,04

5. Helga

6. Anca

7. Lucia
8. Vasilica Iurciuc (Dinamo)

3:18,3 ( - )
9. Mariana Wagner (Olimpia Reșița)

10. Iudith Orosz (Știința
(2:56,5) 
(3:03,4) 
(5:54,4)

3:18,9 
Cluj)

3:19,8
1959

(3:21,6)

(3:14.0) 
1958

Media primelor 
performanțe : 

țviedia primelor
> kperformanțe : 5:15,53

9 R ” îif 3 paranteze am trecut timpul obți-
• 3 ițițțjijde fiecare înotător în anul 1958.

O. N1COLAESCU

1958
Media

manțe-:
Media primelor 10 perfor

mante • 2:51,64 2îî>l,88 4

5

10
3:11,18 3:10,18

3:14,53 3:13,38



Retrospective asupra campionatului categoriei A

Rapid, o echipă
Propunîndu-ne pentru azi o discuție 

asupra Rapidului, am ținut să stăm 
de vorbă cu cei doi antrenori ai e- 
ehipei, Ghiurițan și Marian. Discuția 
noastră a plecat de la un punct de 
vedere comun: că echipa a parcurs 
îb campionat un drum care — pe 
scurt — se poate schița astfel. Un 
început plin de promisiuni (0-0 la 
Bacău și 2-0 cu Progresul), o peri
oadă de declin, ăl cărei punct de ple
care a fost deruta provocată de pier
derea meciului cu U.T.A. (0-1) și 
care a avut ca urmare alte 4 înfrîn- 
geri consecutive (1-2 cu Minerul, 1-2 
cu Știința, 2-5 cu G.G.A., 0-1 cu
Farul) și, în ultima parte, un reviri
ment concretizat în rezultatele de 5-1 
cu Jiul, 1-0 cu Dinamo Buc., 1-1 cu 
Petrolul și 1-1 cu Steagul roșu).

Socotim că atît sub aspectul com
portării tehnice (nivel calitativ al 
jocului) cît și al poziției în clasament, 
Rapidul .s-a comportat nesatisfăcător 
.și — comparativ — mai slab decît 
în campionatul trecut. Cei doi antre
nori ne-au arătat și unele din cauzele 
care, dupăpărerea lor, au influențat 
în râu . randamentul echipei. Iată-le :

— Lotul cu care a început Rapid 
campionatul n-a fost judicios alcă
tuit. Pe unele posturi importante 
echipa n-a avut jucători de rezervă, 
care să-i poată înlocui pe titulari în 
caz de indisponibilitate. Așa s-au pe
trecut lucrurile cu apărarea imediată 
unde — în urma accidentelor sufe
rite de Greavu și Macri — s-a recurs 
la improvizații (Stancu, Neacșu. 
Koszka). Aceeași deficiență s-a resim- 

jstit și în atac, unde, echipa a avut prea 
puțini jucători pentru tripletă (Raab 

.Z— ulterior suspendat, Ozon, Geor
gescu, Ene II). Accidentarea unora a 
impus înlocuirea lor cu jucători fără 
calități și pregătire

de la care se așteaptă mai mult
republican) și Dunga n-au corespuns, 
nu s-au pregătit temeinic, Folosindu-i 
alternativ, antrenorii n-au găsit 
nici unul o formă care să le inspire 
încredere.

— Jocul necorespunzător 
cașilor. După o serie de - încercări, 
în timpul cărora au fost „rulați" Bodo, 
Langa, Stanca, Popescu, Koszka și 
Neacșu, antrenorii au ajuns ia con
cluzia că Popescu, Koszka și Neacșu 
sînt cei dintre care trebuie alcătuită 
linia de mijloc. Rapid a găsit astfel
— după întreruperea campionatului
— „cheia" liniei de mijloc și acest

la

al mijlo-

o constituie și slăbiciunile manifestate 
în munca de educație în rîndurile ju
cătorilor. După părerea lui Ghiurițan 
și Marian, cei mai mulți dintre jucă
tori sînt legați de echipă și de club 
și în această privință ei s-au referit, 
ca exemplificare, la puterea de luptă 
pe care echipa a arătat-o în partidele 
cu Dinamo București, Petrolul, Stea
gul roșu. Dar, credem noi, atașamen
tul jucătorilor față de culorile 'Tubu
lui trebuie să se manifeste mult mai 
complex. Participă toți jucătorii cu 
plăcere la antrenamente, lucrează ei 
cu toată conștiinciozitatea, mamfestă

Pregătiri ia Petrolul Pioești, 
Minerul Lupeni și *. . . . . . . . . . . . ’

Pregătirile fotbaliștilor continuă. 
Gunoscînd data începerii campionatu
lui și, în general, programul compe- 
tițional de primăvară, antrenorii pot 
desfășura o muncă de pregătire judi
cios planificată. In plus, timpul favo
rabil constituie un ajutor nesperat în 
această perioadă și contribuie la des
fășurarea antrenamentelor într-o at
mosferă de bună dispoziție. In gene
ral, se remarcă multă poftă de lucru 
și entuziasm din partea jucătorilor și 
grijă deosebită din partea antrenori
lor pentru realizarea unei bune pregă
tiri în vederea returului campionatu
lui și, deci, a meciurilor internațio
nale din luna mai.

lată cîteva noi amănunte despre a- 
ceste pregătiri.

Știința Timișoara
Pe Milea l-am întîlnit în Capitală, 

unde și-a petrecut concediul. De alt
fel și Pereț, Leahevici si Nisipeanu 
și-au făcut în Bucuroșii concediul. 
Nisipeanu a fost primii! care s-a re
întors la. Lupeni. Aseară l-au urmat 
și ceilalți trei fotbaliști pentru că în 
ziua de 10 ianuarie este programat la 
Lupeni primul antrenament al Mine
rului.

— Ne vom pregăti cu multă grijă 
pentru ca echipa noastră să meargă 
mai bine în returul campionatului — 
ne-a asigurat Milea.

corespunzătoare

Goluri marcate : 14
Golgeteri : Ene II

Georgescu (2), Văcarii 
(autogol).

Locuri ocupate în 
ordinea etapelor) : 4-9, 11, 4, 8, 9, 
11, 11, io, 8, 7, 8.

Efectiv folosit : Ene II (11 jocuri), 
Dodeanu (10), Neacșu, Ozon, Geor
gescu (9), Popescu (7), Macri, Langa, 
Copil, Dungu, R. Lazăr, Greavu (6), 
Todor, Stancu. Bodo, Văearu, Al. 
Lazăr (5), Koszka (3), Raab (2).

(medie : 1,27)
(6), Ozon (4), 

și Caricaș

clasament (în

postului. In aceeași ordine de idei, 
Ghiurițan și Marian socoteau ca o ex
plicație a unora din insuccese și in
disponibilitățile repetate intervenite în 
lotul rapidist (Greavu, Macri, Geor
gescu, Ozon, Stâncii în aceeași lună, 
septembrie), dintre care unele au o- 
bligat echipa să joace în cîteva par
tide (C.C.A., Știința, Steagul roșu) în 
îimai 10 oameni valizi

— Forma slabă a portarilor. Todor 
(ca urmare a înfumurării care l-a cu
prins după introducerea lui în lotul

Ene li, centrul atacant al Rapidului, 
cu C.C-A-j

lucru a avut un efect bun asupra în
tregii comportări a echipei.

— Rapid n-are în Iot interi con
structivi. Atît Ozon cit și Georgescu 
sînt jucători ale căror peferințe în
clină mai mult spre realizator decît 
spre creator. Neparticipînd suficient 
la apărare, ei au îngreunat sarcina 
liniilor dinapoi, care în unele meciuri 
au cedat și din această cauză în re
priza a doua.

— Echipa feroviară, o formație 
„ușoară" (ca constituție fizică a ma
jorității jucătorilor care o compun) 
nu știe să joace în forță în atac, lucru 
care a handicapat-o în special în jocu
rile în deplasare.

— In momentele de dificultate, 
echipa n-are un jucător care s-o coor
doneze în teren. Fiind alcătuită în 
majoritate din jucători tineri, apăra
rea mai ales ar fi avut nevoie de un 
asemenea organizator în teren. Macri, 
deși cu mai multă experiență, n-a 
putut îndeplini acest rol, fiind el în
suși insuficient de calm, iar Ozon 
n-a corespuns nici el complet acestui 
rol pentru atac.

Dar o cauză importantă care a 
dus la unele insucese ale Rapidului

Astă-seară se închide 
patru incluse in tragerea
Agențiile „Pronosport" vor cunoaște 

astăzi o animație deosebită. E și firesc 
să fie așa : astă-seară se închide con
cursul nr. 2 — primul din cele patru 
concursuri din luna ianuarie care pe 
lîngă fondurile de premii ale fiecărui 
concurs în parte, participă la tragerea 
suplimentară ce va avea loc după în
cheierea concursului nr 5. O tragere 
suplimentară la care au drept de a-și 
încerca șansele participanții la -aceste 
patru concursuri și la care se acordă 
— după cum s-a anunțat - premii din- 
tr-un fond special în valoare de 200.000 
lei.

Interesantă perspectivă pentru toți 
participanții la „Pronosport", atît pen
tru cei care vor fi premiați 3a unul sau 
chiar la toate cele 4 concursuri din 
luna ianuarie, și care pot spera la un 
premiu în plus (un automobil „Mosk- 
vici“, de pildă!), cît și pentru ; cei care 
nu s-au dovedit inspirați la aceste con
cursuri, dar care își vor păstra buleti
nele și... speranțele în 
suplimentare.

BAZA
x

vederea

onosport
primul concurs 
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din cele 
de premii
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—Și de la Știința Timișoara

Liderul seriei a Il-a a categoriei B, 
Știința Timișoara, a reluat antrena
mentele încă de marți. Pînâ în ziua 
de 6 februarie — după cum ne infor
mează corespondentul nostru Al. 
Gross — studenții timișoreni vor ține 
săptămînăI trei ședințe de pregătire : 
două în aer liber și una în sală.

După 6 februarie, Știința va Susține 
o serie de meciuri amicale,
viitorii parteneri de antrenament 
studenților se numără echipele : 
greșul 
C.F.R.

Iată
Curcan
nu, Turcan, Recelescu, Barbu, 
Cojereanu, Tănase, 
mijlocași, 
Lereter, Mijaru,
și Georgescu înaintași.

Inaugurarea sezenukd la Pioești

Este vorba, desigur, de primele antre
namente.

Activitatea, după cum am 
scris de altfel, a început prinfr-ttn ri
guros control medical la începutul a- 
cestei săptămîni, iar miercuri s-a ți
nut primul antrenament cu participa
rea următorilor jucători : Sfetcu și 
Ringheanu portari, Tendler, Marines
cu, Neacșu și Florea fundași, Tabar- 
cea și Fronea mijlocași, frații Mun- 
teanu, Babone, Dridea, Dumitrescu și 
Bădulescu înaintași. Au lipsit: Pa- 
h.onțtt, Topșa și Zaharia, toți bolnavi 
sau în convalescență. Ei vor relua 
mai tîrziu pregătirile. Constantine&cu 
și Marin Marcel nu mai fac parte din 
lotul echipei.

Antrenamentul de miercuri, ca 
cele de joi și vineri, a constat 
crosuri, alergări, exerciții de gimnas
tică, urcări și cbborîri pe treptele tri
bunelor. Ceea ce le-a deosebit a fost 
numai durata. S-a pornit cu o șe
dință de 30 minute și apoi durata s-a 
mărit de fiecare dată cu cîte 
minute, astfel că antrenamentul 
azi va dura 45 de minute. După

mai

Printre 
ai 

Pro- 
Timișoara, Furnirul Deta,

Arad și A.M.E.F.A. Arad, 
lotul de jucători al Științei: 
și Enăchescu portari, Codrea- 

fundași
Neacșu, Rotaru 

Gîrleanu, Igna, Manoiache, 
lonescu, Diminescu

în acțiune (Fază din jocul din tur, 
Foto : Gh. Dumitru

dragoste pentru fotbal, pentru pregă
tirea lor personală și a echipei ? Sînt 
ei prieteni între ei, duc o viață de co
lectiv puternic, sănătos, strîns unit 
și dincolo de poarta stadionului ? Sînt 
ei legați puternic de tovarășii de 
muncă pe care-i reprezintă ? Iată în
trebări la care nu se poate răspunde 
hotărît: da. De aceea, atît antrenorii 
(ei în primul rîndl) cît și conducerea 
secției și a clubului Rapid trebuie sâ 
se oprească mai mult nu numai asu
pra unor probleme de „lot" sau de 
comportare tehnico-tactică, ci și asupra 
aspectelor educative. Și Rapidul a 
dovedit că știe să facă și acest lucru. 
Antrenorii au purtat discuții „de la 
om la om" cu jucătorii, au urmărit 
comportarea lor în producție și, a- 
tunci cînd a fost cazul (suspendările 
lui Raab și Neacșu, hotărîte de secție) 
au știut să ceară și măsuri. Clubul 
s-a îngrijit ca jucătorii să se înscrie 
în școli de maiștri sau, unii care au 
întrerupt diferite școli, să-și comple
teze studiile.

Pentru retur, Ghiurițan și Marian 
și-au exprimat încrederea că echipa 
va merge cel puțin pe drumul pe care 
a pornit-o în ultimele partide. Dar, 
pentru a reuși acest lucru, cei doi an- 

j trenori vor trebui să nu scape nici un 
moment din vedere necesitatea îmbi
nării perfecte a activității lor de 
instructori cu cea de educatori, cheia 
de boltă a succeselor în munca de 
antrenor. Din punct de vedere tehnic, 
antrenorii Rapidului vor trebui să im
pună atacului o mai bună folosire a 
aripilor (la Rapid se joacă prea mult 
în. tripletă 1), vor trebui să elimine 
driblingul excesiv și jocul egoist 
(Ene II, Georgescu, Ozon), jocul cu 
„înflorituri" al fundașilor.

. . stîrnit multe co-
următoarea : „Cum e 

concurăm la aceste

și 
din

O întrebare care a 
mentarii este 
mai indicat să 
concursuri

Unii participanți sînt de părere că e 
bine să înscrie pe același buletin pro
nosticuri axate pe meciurile fiecărui 
concurs și, separat, să adauge prono
sticuri pentiu tragerea din urnă, cunos- 
cînd că la urmă poate să iasă x sau 2 
la un meci care este considerat mare 
„solist".

Alții susțin că e mai indicat să se 
participe cu buletine cu scheme mari 
(pe sistem redus sau întreg). Desigur 
fiecare participă cum crede că este mai 
bine.

în rîndurile de mai jos dăm o sche
mă de joc pe care Programul Loto-Pro- 
nosport o recomandă pentru concursul 
Nr. 2.

în această schemă meciurile 
IX, și XI sint considerate fixe 
celelalte 8 meciuri s-a căutat 
priză.

i, VII, 
iar îa

o sur-

2

cinci 
de 

o 
pauză (duminică) antrenamentele de 
pregătire fizică vor continua săptă- 
mîna viitoare (luni, marți, miercuri, 
vineri și sîmbătă), mărindu-se durata 
și intensitatea. Spre sfîrșitul șăptă- 
mînii viitoare va începe și pregătirea 
cu balonul, după care au rîvnit jucă
torii încă de la prima ședință de pre
gătire (au și venit mai devreme, 
doar-doar vor bate puțin mingea...).

Paralel, antrenorii Ilie Oană și F. 
Fătu sînt preocupați de alcătuirea 
programului de iocuri-școală, de veri
ficare și amicale.

— Pentru moment, ne-a spus Oană, 
am perfectat un prim joc: cu Corvi- 
nul Hunedoara la 21 februarie la Hu
nedoara. Sîntem în curs de tratative 
pentru angajarea altor meciuri și 
este foarte probabil să mai jucăm la 
Rm. Vîlcea și Ia Timișoara (revanșa 
cu Știința). In orice caz, programul 
acesta de jocuri va fi progresiv, 
dică echipa va avea de susținut 
început meciuri cil adversari i 
slabi (echipe de regiune) și apoi cu 
formații din ce în ce mai puternice. 
Ultimul meci îl vom susține la. 28 fe
bruarie (deci 
de începerea returului) 
unei echipe de categorie A.

Cans de arbitei 
m Btieureșîi

U.C.F.S. oraș București va organiza 
spre sfîrșitul acestei luni prin comisia 
orășănească de fotbal (colegiul de ar
bitri), un curs de arbitri. Cei ce do
resc să urmeze acest curs se pot adre
sa la sediul U.C.F.S. oraș București 
de la Stadionul Tineretului. Informații 
privind înscrierile și condițiile de ad
mitere se pot primi la U.C.F.S. in fie
care marți și joi între orele 18-20.

cu o săptămînă înainte 
în compania

Vești despre Minerul Lupeni...
— Scurta vacanță a fost bineveni

tă, dar totuși ani simțit dorul stadio
nului — ne-a spus deunăzi Milea, 
înaintașul .echipei Minerul Lupeni.G. RADU

O mare surpriză
(Urmare din pag. 1)

Fază din meciul Dinamo — Rapid. 
Petre Ivănescu (D) va încerca, fără 
succes, însă, să se opună acțiunii im
petuoase a rapidistului Valentin Selaru

Politehnica a învins €• €• A.
După o cursă de toată frumu

sețea de-a lungul întregului teren, E- 
lena Drăghici (R) aduce , din nou a- 
vantaj pentru echipa sa: 6—5 în min. 
30. Replica jucătoarelor de la Cetatea 
Bucur însă, nu a întîrziat: 6—6 prin 
golul înscris de Antoaneta Vasile în 
min. 33. Ultimele minute au fost de-a 
dreptul dramatice. După o serie de ac
țiuni clare, ratate de ambele părți. 
Ana Starck o „lansează" pe Elena 
Drăghici, care înscrie imparabil: 7—6 
pentru Rapid (min. 39), dar numai 
cîteva secunde mai tîrziu, Antoaneta 
Vasile marchează din nou, meciul ter- 
minîndu-se la egalitate : 7—7.

DINAMO A CIST1GAT IN ULTIMUL 
MINUT!

ale rapidiștilor au surprins pe dinamo- 
viști. Conduși cu 4—0 (min. 7), cam
pionii își revin treptat, acțiunile vigu
roase ale lui Ivănescu, Hnat și Costa- 
che I terminate de cele mai multe ori 
cu goluri, reușind nu numai să echili
breze scorul, dar să și aducă echipei 
for avantaj: 10—6 (min. 30). In re
priza secundă asistăm la o adevărată 
„cursă de urmărire" a rapidiștilor care 
fac eforturi susținute pentru a reduce 
din handicap. încurajată frenetic de 
public, echipa Rapid are o revenire 
puternică și profitînd de unele greșeli 
în apărare ale adversarilor, reușește, 
— la rîndul lor — sâ egaleze și chiar 
să ia conducerea: 13—12 (min. 53) I 
Nu pentru mult timp însă. Tabela de 
marcaj arată din nou egalitate. In min. 
56 (13—13) și min. 59 (14—14). Vic
toria a surîs însă în cele din urmă 
dinamoviștilor care au- înscris cu 30 
de secunde înainte de sfîrșit prin Hnat 
(un gol de toată frumusețea, prin evi
tare). Scor final: 15 —UI (10—6) pen
tru Dinamo.

ADRIAN VAS1L1U ,

jocul a avut a- 
dezlănțuite, lip
si precizie din 

joc calm și sur- 
studenți. Și, în

In repriza secundă, 
celași aspect: atacuri 
site însă de claritate 
partea echipei C.C.A., 
prinzător de sigur la 
timp ce militarii nu au reușit decît să 
„se apropie" de studenții 12—-14 (min. 
50) și 14—16 (min. 54), Politehnica 
a avut un final irezistibil, obținînd în 
cele din urmă o victorie pe cît de sur
prinzătoare, pe atît de meritată: 19—14 
(12-8).
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în urma
telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 1 din 6 ianuarie, 
următoarele premii :

— Categoria IlI-a : 7
lei
- Categoria IV-a : 28

lei

și omologării

au fost

premii

premii

lei

lei

lei

a V-a: 235

Vl-a :

Vil-a :

premii

premii de

premii de

423

128835

4381 premii de 24 

al concursului nr.

Categoria

Categoria

Categoria

Fondul de
1 a fost de 449.583 lei.

Rubrică redactată de L S. Loto-Prouo- 
sport.

...Rapid nu a reușit să termine în
vingătoare nici în partida feminină cu 
Cetatea Bucur. Ca și în meciul ante
rior cu Știința, rapidistele au avut un 
„start" excelent, reușind -în» minutul 
11. să conducă cu 4—1 și să termine 
repriza în avantaj: 5—3’.;.4ta reluare, 
campioanele fac eforturi deosebite pen
tru a egala și tabela de'ânJiTaj indi
că, pentru prima oară în acest meci 
(min. 25). scor egal: 5—5.

Programul de joi a avut și un sfîr- 
șit pasionant. Dinamo și Rapid au lup
tat cu multă ardoare pentru victorie, 
folosind din plin întreaga gamă a cu
noștințelor lor tehnice și tactice

In primele niinute acțiunile subtile



Răspunsuri care se lasă așteptate
Nenumăratele scrisori primite de la corespondenții ziarului nostru 

, subliniază realizările frumoase obținute în toate domeniile activității 
sportive, scoțînd însă totodată la iveală și unele aspecte negative din 
munca asociațiilor sportive, cluburilor și consiliilor U.C.F.S. Materialele 
critice apărute în urma acestor corespondențe au constituit un semnal 
pentru marea majoritate a celor vizați, au avut darul să trezească la 
realitate pe activiștii sportivi care nu și-au îndeplinit în mod conștiincios 
îndatoririle, pe aceia care s-au abătut de la comportarea sportivă și 
cetățenească. !n răspunsurile lor, cei mai mulți dintre cei criticați au 
mulțumit ziarului pentru sprijinul acordat în sezisarea anumitor deficiențe, 
ol)ligîndu-se să ia toate măsurile necesare în vederea lichidării lor.

Semnificative în acest sens sînt răspunsurile primite de la clubul 
sportiv Constructorul București în legătură cu abaterile rugbistului Șer- 
ban Mehedinți (oare a fost sancționat exemplar), de la Constantin 
Httmis, antrenorul echipei de fotbal S.N.M. Constanța (în legătură cu 
atitudinea nesănătoasă a fotbaliștilor constăr.țeni în meciul cu Dinamo 
Galați), de la Consiliul regional U.C.F.S. Iași (despre unele _deficiențe 
constatate la încasarea cotizațiilor), de la asociația sportivă „Textila 
Grivița" în urma articolului „De ce nu se dezvoltă activitatea sportivă ?“ 
etc,, etc.

Este îmbucurător faptul că toate aceste răspunsuri sînt însoțite de 
expunerea măsurilor concrete pe care le-au luat cei criticați pentru 
îndreptarea lucrurilor.

Din păcate, mai sînt însă organe și organizații sportive, ce-i drept 
din ce în ce mai puține la număr, care se mulțumesc doar să ia notă 
de semnalul critic dat de presă și să „uite“ să ia măsurile necesare pen
tru îndreptarea lucrurilor. Nu este de mirare deci faptul că ei nu răs
pund ziarului, căutînd să ...treacă cu vederea deficiențele arătate, sau, 
cum se spune, să-și fure singuri căciula! Amintim acestor tovarăși 
datoria de a discuta criticile aduse prin presă și de a răspunde ziarului 
in termen de 10 zile de la publicarea materialului respectiv, arătînd 
starea de lucruri și măsurile luate.

Cum și-au îndeplinit această obligație consiliile U.C.F.S. Craiova, 
Stalin, Suceava, federațiile de ciclism și lupte, consiliile raionale U.C.F.S. 
Hîrlău și Buhuși, asociațiile sportive „Mătasea populară" și „Minerul" 
Vulcan, clubul sportiv „Știința" Clluj etc., care nu au răspuns ziarului 
pentru critici aduse încă din luna septembrie 1959? Și mai curioasă ni 
se pare tăcerea manifestată de sportivele Ana Păitno.’u (Rapid București) 
și Lia Vanea (Dinamo București), care n-au găsit de cuviință să-și 
aștearnă răspunsul pe hîrtie, în urma criticilor făcute cu aproape 6 luni 
în urmă, deși li s-a cerut acest lucru și prin avize repetate. Cum putem 
califica o asemenea tăcere, dacă nu ca înfumurare și lipsă de 
educație cetățenească ? De nepăsare mai dau dovadă și Federația 
de natație, asociațiile sportive bucureștene Aeronautica și Cauciucul 
Quadrat, consiliul orășenesc U.C.F.S. Mediaș etc.

Considerăm că este timpul ca cei de mai sus să-și analizeze temeinic 
poziția adoptată față de critica adusă prin presă. Autocritica însoțită 
de măsuri concrete de îndreptare a lucrurilor este un mijloc eficace 
pentru îmbunătățirea muncii. Așteptăm deci răspunsurile pe care respectivii 

8 le datorează ziarului.

H I I S M
MIILE ALEARGĂ 76 TRĂPAȘI
Mîine dimineață se organizează o 

reuniune pe hipodromul Băneasa- 
Trap. Pe program figurează 7 aler
gări cu un număr record de concu
renți.

Cele 3 alergări în care funcțio-

U N O E 
MERGEM?

AZI

HOCHEI PE GHEAȚA. — Patinoa
rul artificial din Parcul 23 August, ora 
18: Știința Cluj — Șurianul Sebeș ; 
ora 19.30: C.C.A. — Steagul roșu 
Orașul Stalin, în cadrul turneului or
ganizat de F.R.H.P.

MliNE
HOCHEI PE GHEAȚA. — Patinoa

rul artificial din Parcul 23 August, ora 
18: joc pentru locurile 3—4; ora 19.30, 
finala turneului organizat de F.R.H.P.

HANDBAL. —■ Sala Floreasca, de 
la ora 16.40: Rapid — Constructorul 
ff), Rapid — C.S.S. (m), Știința — 
Cetatea Bucur (f), Dinamo — C.C.A. 
(in). Politehnica — Știința (m).

..—= MfMHrrgrmli
40 DE VECTORII IN 40 DE MECIURI SUSȚINUTEI

Secția de șah a clubului Petrolul 
Ploești este foarte tânără. „Actul*  său 
de naștere poartă data de 1 septem
brie 1958» Aceasta, însă, nu i-a împie
dicat pe șahiștii pioeșteni sâ obțină in
tr-un răstimp scurt o serie de frumoa
se succese, să se numere acum printre 
cele mai puternice echipe ale țării. în 
cadrul secției (antrenor maestrul 
Petre Seimeanu) activează 35 membri, 
printre care 1 maestru internațional, 6 
maeștri, 3 candidați de maestru, 11 ju
cători de categoria I, 9 de a Il-a, 5 
de a m-a.

nează pariul ordinea triplă au cîte 
12 concurenți, alte 2 alergări sînt 
cu cîte 11 cai, una cu 10 și una cu 
8 participanți.

Acest număr mare de concurenți 
constituie o chezășie în ce privește 
spectaculozitatea întrecerilor.

Alergarea principală este Premiul 
de Iarnă în care participă: Deli
cioasa 1700 (Dinu Tr.), Elegant 1700 
(Ghinea), Jovin 1700 (Oană I.),
Harcov 1700 (Ciobanu Gh.), Chios- 
tec 1720 (Brailowsky), Hoțu 1720 
(Moldovan), Tarcău 1740 (Solcan), 
Olteț 1740 (Ștefănescu), Omar 1760 
(Tănase Gh.), Eronin 1780 (Mihăi- 
lescu), Vampir 1790 (Avram G.).

Altă alergare -de seamă este pre
miul Bușteni cu următorii partici
pant! : Pîrjol 1700 (Voronin), Flo
rida 1700 (Marcu Tr.), Sînziana 1700 
(Ciochină), Priveliștea 1720 (Oană 
I.), Winetu 1740 (Ciobanu Gh.), Nă
răvaș 1740 (Vasile Gh.), Pamfil 
1760 (Avram G.), Novac 1760 (Pașcă 
F.), Caliban II 1760 (Baraonici), 
Demon 1760 (Szabo A.), Triumf 1780 
(Ștefănescul, Hamefal 1780 (Tănase 
Gh.).

înaintea regiunilor Cluj 14% p, Timi
șoara 12Va p, ' Constanța 37a p.

Activitatea competițională în cadrul 
întrecerilor oficiale se împletește cu 
turnee interne, concursuri ale clubu
lui care, datorită forței de joc a par- 
ticipanților. se ridică la o bună valoare 
tehnică. Un recent turneu disputat în 
cinstea zilei de 7 Noiembrie s-a soldat 
cu victoria talentatului junior Florin 
Gheorghiu, care a acumulat 8 puncte 
din 9 posibile, lăsând în urmă pe ma-' 
eștrii Carol Parto’s (77z p) și Petre Sei
meanu (7 p). Opt reprezentanți ai Pe
trolului Ploești au luat parte Ia fazele 
preliminare -ale campionatului republi
can, iar trei s-au calificat în finală.

Șahiștii alcătuiesc una din secțiile 
fruntașe ale clubului. Ei se bucură’ de 
mult sprijin din partea conducerii clu
bului. Recomandăm acestei secții har
nice să desfășoare o și mai largă mun
că de popularizare a șahului în rîndul 
muncitorilor petroliști, dare au îndră
git mult frumoasa îndeletnicire a spor
tului .minții. (V. Ch.)

O FINALA DISPUTATA : 
CA MIWNATUL ORAȘULUI IAȘI

Timp c?e aproape o lună a avut loc 
campionatul individual al orașului Iași 
pentru jucători de categoria I. Spre 
deosebire de alți ani, finala pe 1959 a

obțină o notă de candidat de maestru, 
stimulent care a contribuit la ridica
rea nivelului tehnic al întrecerii. Unul 
din favoriții campionatului șahistul Ion 
Moisini a trebuit să se întrebuințeze se
rios pentru a termina pe primul’ loc, la 
egalitate de puncte cu Marco viei, jucă
tor care progresează de la concurs la 
concurs. între cei doi învingători va 
avea loc un meci de baraj.

Iată clasamentul final ; 1—2. Moisini, 
Marcovici 8V2 p ; 3. Ciochină 8 p ;
4. Ludașel 6 p ; 5. lordache 5 p ; 6. 
Gaidagis 472 p ; 7—8. Pawaarev, Po- 
lingher 4 p ; 9. Cojocarii 3 p ; 10. Tov- 
stiuk 2 p ; 11. Bojan IV2 p. • Moisini. 
Marcovici și Ciochină (toți de la 
C.S.M.S. Iași) au obținut cîte o notă de 
candidat de maestru

G. Vasiliu, coresp.

SUCCESUL JUCĂTORILOR 
DIN HOREZU

• în ultimele zile ale anului 1959 a 
avut loc la Drăgășani un concurs do
tat cu „Cupa .30 Decembrie* 1 *', ia care au 
luat parte patru raioane din regiunea 
Pitești. Acumulând 21 puncte din 24 
posibile, echipa șahiștilor din raionul 
Horezu s-a clasat’ pe primul loc. Suc
cesul lor este urmarea muncii susținute 
de pregătire pe care au desfășurat-o. 

———  . ---- ..W, Zorlescu. coresp.

Desfășurînd o largă activitate cempe- 
tițională, echipa de șah a Petrolului 
Ploeștî a obținut numeroase victorii. 
Susținând 45 de meciuri oficiale și ami
cale, pioeștenii. au câștigat 40, âu ter
minat la egalitate 3 și au pierdut 2. 
Echipa a ocupat locul 4 la campiona
tul R.P.R. și a câștigat toate concursu
rile festive traditionale la care a luat 
parte : CUPA 23 AUGUST (3V»-V2 în 
meciul final cu raionul Cîmpina), CUPA 
COEVINUL (organizată de U.C.F.S. re
gional Cluj) cu IOV? p (din 16 posibile) 
înaintea regiunilor Tg. Mureș 972 p si 
Cluj 4 p, CUPA 7 NOIEMBRIE (organi
zată de U„C.F.S, regional Constanța) 
cu I8V2 p (24), înaintea regiunilor Con
stanța și Iași cv 12 p și Pitești 5V2 p, 
CUPA 30 DECEMBRIE (organizată de

„Constructorul" Bîrlad 
n-a avut resurse în „final"

Constructorul Bîrlad a reușit să pro
moveze în prima categorie, după o ac
tivitate de numai un an în categoria 
secundă ! O performanță remarcabilă, 
pe care sportivii bîrlădeni au realizat-o 
datorită •— în primul rînd — dragos
tei lor înflăcărate pentru culorile 
echipei, dorinței lor de a transforma 
Bîrladul într-un puternic centru rugbis- 
tic. Și — într-adevăr — Bîrladul a 
ajuns să-și cîștige, în . scurtă vreme, 
faima de oraș în care rugbiul este 
nespus de îndrăgit. La meciurile de 
rugbi, stadionul central al orașului a 
fost totdeauna ocupat pînă la refuz. 
Bîrlădenii și-au susținut echipa, i-au 
dat aripi pentru cucerirea victoriei. 
Acasă, „Constructorul" Bîrlad a repre
zentat un adversar de temut, chiar și 
pentru cele mai experimentate formații. 
Campioana țării, C.F.R. Grivita Roșie, 
de pildă, care a realizat deseori victo
rii la scoruri categorice, la Bîrlad a- 
bia a reușit o victorie la limită (6—3). 
La fel s-a întîmplat și în cazul altor 
formații fruntașe (Dinamo, C.C.A., 
Constructorul, Progresul). De aseme
nea „Constructorul" Bîrlad s-a impus ca 
o formație dificilă, greu de întrecut, și 
în multe meciuri susținute în deplasare. 
Aceasta mai ales în turul campiona
tului. In retur însă, cu cît ne apropiam 
de sfîrșitul competiției, Constructorul 
Bîrlad n-a mai ținut pasul... A pierdut 
— consecutiv, la scoruri surprinză
toare — partide în care ar fi putut 
lupta cel puțin de la egal la egal cu 
adversarele respective. Și consecința? 
Intrarea în zona „lanternei roșii", pri

Atletismul mondial în anul preoîimpic 1959 (IX)

Cele mai bune rezultate 
la decatlon și la ștafeta

I

I

DecMonistul sovietic Vasilii Kuznețc 
semnat cel mai bun sportiv al lumii îi 

mejdia iminentă de retrogradare. O 
ultimă șansă de salvare a avut-o chiar 
în etapa cu care se încheia campiona
tul. Condiția? O victorie asupra Meta
lului M.I.G. pe care, de altfel, în 
prima confruntare, o întrecuse. Aveau 
așadar, asupra adversarilor lor un 
„atu" moral. Dar, spre surprinderea 
generală, „Constructorul" Bîrlad a pier
dut fără drept de apel: 0—29 I

Cum se explică regresul din ultima 
vreme al acestei echipe care numără 
în rîndul ei rugbiști deosebit de talen- 
tați, ca internaționalul Melinte (com
ponent al reprezentativei noastre în me
ciul cu Italia) pe Paiu, Balcan, Călin 
etc. ?... Ce a determinat, în ultimă in
stanță, această „cădere" neașteptată a 
echipei? Există cauze obiective (de 
pildă unele indisponibilități tempora
re), dar, mai ales, subiective: con
siliul asociației sportive „Constructorul" 
Bîrlad a sprijinit în mod formal secția 
de rugbi, faptul că nici consiliul orășe
nesc U.C.F.S. Bîrlad nu s-a preocupat 
suficient de destinele unei echipe în 
care sportivii din localitate își puseseră 
multe nădejdi.

Evident, situația nu mai poate fi 
schimbată... „Constructorul" Bîrlad a re
trogradat. Ii rămîne însă posibilitatea 
ca, avînd de data aceasta tot sprijinul 
necesar — să se pregătească temeinic 
în viitor și să revină pe primul plan 
al activității rugbistice. In acest fel 
Bîrladul va continua să păstreze și mai 
departe reputația de centru important 
al sportului cu balonul oval

încheiem astăzi șirul 
retrospecțiitnilor noastre 
asupra atletismului mon
dial în anul preolimpic 
1959, cu rezultatele în
registrate în proba de 
decatlon și la ștafetele 
de 4x100 m și 4x400 m.

In anul 1959 „atletul 
atleților" a fost sporti
vul sovietic Vasilii Kuz- 
nețov care, totalizînd 

8.357 p., a realizat
la decatlon un record 
mondial de o valoare 
excepțională. Excelentul 
sportiv sovietic a domi
nat net toate întrecerile 
de poliatlon (pentatlon și 
decatlon), la care a par
ticipat în decursul sezo
nului trecut, impunîndu- 
se — de departe — ca 
cel mai bun atlet al a- 
nului 1959. De altfel, an
chetele întreprinse în ori
care țară a lumii .s-au în- 

u u— cheiat — invariabil — ctt 
desemnarea lui Vasilii 
Kuznețov drept cel mai 

bun sportiv al anului 1959.
Campionul european Kuznețov are 

cele mai mari șanse să aspire Ia me
dalia de aur, de campion olimpic, la
Jocurile din acest an de la Roma. 
Mai mult decît atîta, el are posibili
tatea să îmbunătățească recordul 
lumii, la decatlon, cu încă aproape 
309 de puncte

DECATLON

RECORDUL OLIMPIC î 7,937 p M.
Campbell (S.U.A.) Melbourne 1956.

(100 m - 10,8; lungime - 7,33; greutate
- 14,76 ; înălțime — 1,89; 490 m — 48,8 ;
110 mg - 14,0; disc - 44,98: prăjină - 
3,40; suliță - 57,08; 1.500 m - 4:50,6)

8.357 (8.042-7.379) Vasilii Kuznețov 
(U.R.S.S.)

(10,7 - 7,35 - 14,68 - 1,89 - 49,2 - 14,7 -
49,44 - 4,20 - 65,06 - 5:04,6)

7.955 ( N - N ) Martin Lauer (R.F.G.) 
(10,2 - 7,22 - 14,28 - 1,83 - 48,5 - 13,8 - 

36,88 - 3,09 - 56,33 - 4:34,6)

7.835 (7.625-6.478) Yan Huan-cian (Taivan)
7.599 (7.736-6.981) David Edstrom (S.U.A.)

7.536 (7.990—7.294) Iurii Kutenko (U.R.S.S.)

7.298 (7.013-7.151) Walter Tschudi (Elveția)
7.257 (7.405-6.025) Phil Mulkey (S.U.A.)
7.103 (6.784-6.422) Eef Kamerbeck

(Olanda)
7.088 (7.137-6.453) Markus Kahama

(Finlanda)

...Și acum, cîteva 
calificative

Terminând în numărul de azi al zlas 
rului nostru succinta analiză asupra 
comportării echipelor în campionatul 
categoriei A pe 1959 găsim interesant 
să sintetizăm cîteva aprecieri în... supen*  
lative :

— cea mai . bună înaintare : CJF.Rai 
Grivița Roșie

— cea mai grea înaintare: Progresul
— cel mai bun atac ; Dinamo
— cel mai ineficace atac : Construct 

torul Bîrlad
— cel mai rapid atac : Constructorul 

București
— cea mai bună apărare : C.C.A.
— cea mai slabă apărare: Construe*,  

torul Bîrlad
— cea mai plăcută surpriză : comport 

tarea echipelor provinciale (în special 
Știința Cluj)

— cea mai disciplinată echipă : C.C.A.
— cei mai tineri jucători : Lantz șl 

Bogoi (Constructorul Buc.) — 18 anij 
Irimescu (C.F.R. Gr. Roșie) — 19 ani.

— cei mai vîrstnici : Tănase (Progre
sul — 37 ani, Marinache (Progresul -4 
35 ani, Soculescu (C.F.R. Grivița Roșie) 
- 35 ani, Blăgescu (C.C.A.) 34 ani.

— cei mai buni pe posturi : Peneiu 
(C.C.A.), - Rotaru (C.F.R. Gr. Roșie), Wl!- 
sek (C.F.R .Gr. Roșie), Cordoș (Știința 
Cluj), Barbu (Dinamo), - Chiriac (Progre
sul), Stănescu (C.F.R. Gr. Roșie), - Palo*  
șanu (Progresul), Demian (Știința Cluj)j 
Moraru (C.F.R. Gr. Roșie), — Mlădiu 
(C.F.R. Gr. Roșie), Posmoșanu (Cons
tructorul Buc.) - Cotter (C.F.R. Gr. 
Roșie), lordăchescu (Dinamo);; Teofilo- 
viei (Constructorul Buc.).

7.061 (7.388-7.193) Walter Mayer (R.D.G.) 
7.026 ( - ) Mike Herman (S.U.A.)
7.019 ( N — N ) Franco Sar (Italia)
6.955 (6.746—5.940) Stoian Slavkov (Bulga

ria)
fi.954 (6.781-5.484) Jose Brodnik (Iugo

slavia)
(L922 ( — ) Boris Petricenko

(U.R.S.S.)
6.887 ( -5.987) O»eg Holodok

(U.R.S.S.)
6.877 ( — ) Mihail Storojenko

(U.R.S.S.)
6.880 (6.917-5.567) Wemer Moeltke

(R.F.G.)
6.857 ( —6.472) Fritz Vogelsang

(Elveția)
6.853 (7,220-6.782) Igor Ter-Ovanesian

(U.R.S.S.)
6.815 ( -5.727) Leonid Lagutin

(U.R.S.S.)
6.773 (5.348- N ) VICTOR CINCA (RO-

MÎNIA)
6.753 (6.792—6.379) Boris Stolearov 

(U.R.S.S.)
6.745 (6.658—5.825) Wolfgand Utech (R.D.G.)
6.736 (5.702—6.616) Klaus Grogorenz

(R.D.G.)
6.714 (6.644—6.432) Vaclav Becvarovski 

(Cehoslovacia)

4X100 METRI

RECORDUL OLIMPIC : 39,5 sec echipa
S.U.A, (Murchinson, King, Baker, Mor
row), Melbourne 1956

39,8 S.U.A. (Poynter, Jones. Robinson, 
Norton)

39,8 R.F.G. (Gamper, Lauer, Mahlendorf. 
Germar)

40,0 U.R.S.S. (Ozolin, Bartenlev, Kono
valov, Arhipeiuk)

40.0 Polonia (Zielinski, Foik, Jarzem» 
bowski. Schmidt)

40.2 Cehoslovacia (Janecek, Kynos, Man- 
dlik, Mikluscak)

40.3 Italia (Giannone, Patelli, Meneguzzl. 
Berruti)

40,3 Franța (Delecour, David, Genevay,-
Seye)

40,3 M. Britani©
40.8 Suedia (Jonsson, Malmroos, West- 

lund, Nordbeck)
40.9 R.D.G. (Flămm, Seidler, Grogorenz,- 

Riede)

4x400 METRI

RECORDUL OLIMPIC : 3:03,0 Jamaica
(Laing, Winth, McKenley, Rhoden), 

Helsinki 1952

3:05,3 Indiile de Vest (Mal. Spence, Mei. 
Spence, Ince, Kerr)

3:05,8 S.U.A. (Southern, Culbreath, Yer- 
man, Mills)

3:07,9 R.F.G. (Oberst, Klapert, Kinder,
Kaufmann)

3:08,5 Marea Britanie
3:09,3 Ungaria (Mayercsik, Pangert, Csu- 

toras, Korda)
3:09,6 U.R.S.S. (Gratcev, Mațulevici; 

Garbus, Ignatiev)
3:10,2 Cehoslovacia (Trousil, Kocis, Jira- 

sek, Mandlik)
3:10,3 Polonia (Swatowski, Kowalski, 

Kazmierski, Bozek)
3:10,5 Africa de Sud (Day, Tee, Pottgie- 

ter, Mat. Spence)
3:11,1 Italia (Catola, Fossati, Fraschinl 

Panciera)

ROMEO VILARA



Jocurile de iarnă 
ale R.P. Chineze

După cum anunța agenția HSINHUA 
în localitatea Kirin, din nord-estul Chi
nei, a început primul campionat natio
nal de sporturi de iarnă al R. P. Chi
neze. Competiția cuprinde întreceri de 
patinaj viteză, patinaj artistic și hochei 
pe gheață. Participă sportivi din 13 
provincii, aparținînd a numeroase or
ganizații sportive.

In campionatul de hochei sînt inclu
se 11 echipe. Intîlnirile se vor desfășura 
pe noul patinoar construit în această 
localitate, care este prevăzut cu tribune 
pentru 10.000 de spectatori.

La întrecerile de patinaj viteză vor 
lua startul numeroși patinatori cunos- 
cuți cum sînt Van Cin-iu, Ian Ciu-cen 
și Sun Hun-Xia. Toți aceștia fac par
te din echipa provinciei Heilunkian și 
actualmente se întrec în probele elimi
natorii ale campionatelor.

Prima ediție a Jocurilor de iarnă ale 
R. P. Chineze este sortită unui frumos 
succes și fac dovada uriașei dezvol
tări pe care au luat-o sporturile de 
iarnă în marea țară a celor 650 mi
lioane.

Bogată activitate șahistă
• Bîkova a rămas campioană mondială • Candidați! la titlul mondial 
întâmpină o reiistență dîrză • Același epilog în campionatul

R.P. Ungare ® ... și în ce! al S.U.A. • O nouă carte a Iui G. Kasparian 
• Turneu! de șah de la Hastings

Anul sahist 1960 a început sub semnul 
unei activități deosebit de bogate. Capul 
de afiș îl deține, fără îndoială, meciul 
pentru titlul mondial feminin, ale 
cărui ultime partide se desfășoară ac
tualmente la Moscova. Dar — așa cum 
am anunțat în numărul nostru prece
dent — ultimele confruntări dintre pu
ternicele șahiste sovietice Elisabeta 
Bîkova și Kira Zvorîkina nu mai poartă 
un caracter decisiv. Soarta luptei a 
fost hotărîtă încă de la partida a XIII-a- 
cînd Bîkova, menținîndu-și avansul de 
4 puncte, și-a păstrat și titlul suprem, cu
cerit în 1958 în meciul cu o altă șahistă so
vietică, Olga Rubțova (8V2-5’/?). Maniera 
categorică în care campioana mondială 
și-a întrecut adversara este o dovadă 
concludentă că titlul se află în mîini 
bune. Intr-adevăr. Elisabeta Bîkova este 
una din cele mai strălucite reprezen
tante ale școlii șahiste sovietice, o ju
cătoare cu o remarcabilă forță de joc. 
Și un amănunt de ordin... neșahist. Eli

psa beta Bîkova este inginer economist 
,^i cu ani în urmă a îmbrățișat cariera 

/pedagogică.
Două mari turnee internaționale s-au 

încheiat recent. Și amîndouă au furnizat 
surprize spectaculoase, izvor de comen
tarii pentru iubitorii șahului. Ne referim 
la turneul țărilor baltice, desfășurat la 
Riga și cel foarte recent, încheiat acum 
cîteva zile la Stockholm. Ambele au 
fost cîștigate de jucători care nu erau 
primii favoriți. La Riga, chalengerul la 
titlul mondial Mihail Tal a trebuit să 
plece steagul în fața altui tînăr mare 
maestru sovietic Boris Spasșki. O si
tuație asemănătoare s-a repetat la 
Stockholm, dar între șahiști aparținînd 
altei generații. „Eternul candidat la ti
tlul mondial", Paul Keres a cedat pasul 
în fața redutabilului Alexandr Kotov 
care parcă a vrut să amintească tuturor 
că atacurile sale pe tabla cu 64 pătrate 
sînt încă de temut. E drept, distanța 
care separă pe Keres de învingător 
este de numai de 1/2 punct și insuccesul 
său se datorează aproape exclusiv par
tidei pierdute în criză de timp la sue
dezul Skold, care — evident — nu poate

Domeniul „sportiv" al activității 
„oamenilor sandwich" se extinde. De 
acum, purtătorii reclamelor a diferite 
produse nil. vor străbate doar (în ca
ravane multicolore) șoselele pe care 
se aleargă marile curse cicliste din 
Apus, ci vor apare și pe terenurile de 
hochei. Unde? In Suedia. încă o ramu
ră sportivă îngenunchează astfel în 
fața „vițelului de aur".

Se cunoaște cît rău a făcut și con
tinuă să facă sportului cu pedale „pu
blicitatea extrasportivă". Ea a trans
format întrecerea de pe șosea într-o 
luptă acerbă, neavînd nimic comun cu 
sportul, desfășurată între firmele co
merciale angajate în cursă. Biscuiții 
„Gondollo" se duelează pe viață și. pe 
moarte cu aperitivul „St. Raphael 
Quinquina", iar întreprinderile „Igtiis" 
caută să aplice lovitura de grație con
curentului francez sau elvețian. Felu
rite liqueruri și vermuturi își dau re
ciproc cu... sticla în cap, spre satisfac

Studenții sportivi sovietici participă 
la „Universiada de iarnă" de la Chamonix

MOSCOVA .8 (Agerpres). —
Intre 28 februarie și 6 martie se 

va desfășura în Franța la Chamonix 
competiția internațională studențească 
„Universiada de iarnă". La această 
competiție și-au anunțat participarea 
studenți sportivi din U.R.S.S., Fran
ța, R. Cehoslovacă, Belgia, R. F. Ger
mană, Finlanda, Luxemburg, Iugosla
via și alte țări. Competiția progra-

Succesul handbaliștilor cehoslovaci 
la turneul de la Copenhaga

Turneul internațional de handbal re
dus disputat la Copenhaga a revenit 
echipei masculine a R. Cehoslovace 
care a cîștigat toate întîlnirile susți
nute. Handbaliștii cehoslovaci au do
vedit o formă remarcabilă reușind să 
întreacă cu scorul de 21—13 puternica 
echipă a Suediei, campioana lumii. La 
reîntoarcerea în țară, într-o convor- 
bire avută cu reprezentanții presei 
sportive, conducătorul delegației ceho
slovace, J. Vorreth, a declarat urmă 
toarele: „Am sperat într-o bună com
portare a echipei noastre care a obți
nut un succes de prestigiu. Jocul nos. 
tra cu echipa Suediei s-a ridicat la un 
înalt nivel tehnic și a impresionat pe 
specialiștii danezi. Aceștia au spus

avea în mod normal pretenții în fața 
marelui maestru. Dar... cifrele rămin.

O retrospectivă a ultimelor eveni
mente șahiste de importanță trebuie 
să includă și două campionate națio
nale. In campionatul B.P. Ungare s-a 
repetat — surprinzător — egalitatea, sur
venită și la ediția precedentă, între 
trei șahiști : Portisch, L. Szabo, și
Barcza. Aceștia trebuie să decidă acum 
Intr-un meci triunghiular care dintre 
ei va fi purtătorul titlului de campion. 
Mult mai clar a fost epilogul campiona
tului S.U.A. Aci, pentru a doua oară 
consecutiv și-a demonstrat superiori
tatea tînărul mare maestru Bobby 
Fischer. El a lăsat în urmă, în ordine, 
pe R. Byrne, S. Reshewsky, P. Benkb 
și A. Bisguier.

Pentru' la urmă, o veste care va 
bucura pe bibliofili. La Erevan a apă
rut cartea cunoscutului specialist sovietic 
G. Kasparian „Studii și partide alese 
de șah“. Lucrarea cuprinde 150 dintre 
studiile de final care au făcut celebri
tatea marelui șahist, precum și o serie 
de 42 de partide jucate de acesta în 
diferite concursuri. După cum comunică 
agenția TASS, campionul mondial Mihail 
Botvinik a dat o înaltă apreciere a- 
cestei cărți, pe care o consideră o con
tribuție de preț la arta șahistă.

★
LONDRA 8 (Agerpres). — In runda a

7- a a turneului internațional de șah de 
la Hastings, Gligorici (Iugoslavia) l-a 
învins pe Golombek (Anglia), iar Aver
bach (U.R.S.S.) a terminat remiză cu 
Uhlman (R.D. Germană). Restul parti
delor au fost întrerupte. In cea de-a
8- a rundă Gligorici l-a învins pe Bobo-
țov și totalizează acum 7 puncte El 
este virtual cîștigâtor al turneului. Pe 
locurile următoare se află Uhlman și 
Averbach fiecare cu cîte 5'/, puncte. 
Iată clasamentul în continuare, înain
tea ultimei runde : 4-5 Golombek, Bo- 
boțov 4V2 puncte; 6-7 Pomar, Kottnauer 
4 puncte; 8 Burger (S.U.A.) 2 puncte; 
9 Heemsoth IV2 puncte ; 10 Winser ’/,
punct.

99 Oamenii sandwich**  și*ati  făcut apariția 
pe terenurile de hochei
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ția șampaniei „Veuve Cliquot" și a pro
duselor distilate de „Martel" sau 
„Hennessy". Toate acestea se petrec 
pe spinarea sportivilor, simple mario
nete, pe sfori trase mai mult sau mai 
puțin abil, care plătesc cu sudoare, 
sînge și viață nesăturata poftă de cîș- 
tig a marilor patroni. Cu un an în 
urmă. încercarea de a descotorosi ciclis
mul profesionist de această plagă a 
eșuat. Banul a fost mai puternic decît 
bunele intenții. Oamenii cu fețe supte 
de efort, cu ochii încercănați de obo
seală, vor continua să pedaleze pen
tru biscuiți și frigidere, răcorindu-se 
la sfîrșitul cursei cu apa „Perrioi", 
cea care face, onomatopeic, „pșt"...

Dar iată — cum spuneam — . că 
boala s-a extins. Urmînd exemplul 
prost al ciclismului, hocheiul suedez se 
transformă în... avizier volant pentru 
produsele în criză de cumpărători. Mai 
multe cluburi din Suedia au și încheiat 
contracte prin care se obligă să facă 

mează întreceri de hochei pe gheață, 
patinaj artistic, patinaj viteză și 
probe de schi. Sportivii sovietici vor 
participa la schi, patinaj viteză și ar
tistic. Din lotul delegației sovietice 
fac parte, printre alții Surovțev, Faiz- 
rahmanov (patinaj viteză), Ivanov, 
Larionov (schi), Grîdina și Siman- 
tavski (patinaj artistic).

că de multă vreme nu au mai văzut o 
partidă atît de atractivă. Handbaliștii 
noștri se pregătesc acum pentru alte 
întîlniri de prestigiu. (Agerpres).

întîlnirea U. R. S. S. — Spania
„capul de afiș" al sezonului fotbalistic 1960

Mai puțin ca oricind, activitatea 
internațională în fotbal pare să fie 
dispusă să-și acorde o pauză în a- 
ceastă iarnă. Intîinirile interțări con
tinuă. unele amicale, altele în cadrul 
diferitelor competiții oficiale, dintre 
care fără îndoială deosebit de impor
tantă este cea a preliminariilor tur
neului olimpic. Au început să fie co
municate și datele de disputare ale 
sferturilor de finală din „Gupa Cam

La sfîrșitul lunii mai, capitala Uniunii Sovietice va fi în centrul atenției 
iubitorilor de fotbal din lumea întreagă. Exact așa cum a fost cu doi ani în 
urmă cînd, la 18 mat 1958, Moscova a găzduit interesanta partidă U.R.S.S__
Anglia, încheiată la egalitate : 1—1. Fotografia noastră prezintă o fază din 
acest meci: A. Ilinînscrie punctul echipei sovietice.

pionilor Europeni". Toate acestea vor 
ocupa numeroase date în calendarul 
fotbalistic al primelor luni din anul 
1960.

Nu exagerăm însă dacă spunem că 
interesul maxim al iubitorilor de fot
bal face de pe acum un salt peste 
primele luni ale anului, pentru a ajun
ge direct la 29 mai, atunci cînd este 
programată întîlnirea care ține — 
fără îndoială — capul de afiș al se
zonului : LÎ.R.S.S.—Spania. La această 
dată se dispută la Moscova turul în- 
tîlnirii (în cadrul sferturilor de fi 
nală ale „Cupei Europei" interțări), 

reclamă diferitelor Jir me, la meciuri 
interne și' internaționale. Mînuitorii cra
sei își pun măiestria în slujba săpunu
rilor de lux, a pastei de dinți, a hîrtiei 
igienice, a aparatelor electrice...

Primul conflict produs de „noua o- 
rientare" a hocheiului suedez s-a iscat 
între... ziarele de sport și firmele care 
și-au lipit numele pe tricourile hocheiș- 
tilor. Motivul? Bineînțeles, tot banul. 
Pînă acum firmele respective își făceau 
reclama (bine plătită) în paginile zia
relor de... specialitate. Dar după ce 
cluburile au capitulat, patronii consi
deră că e inutil să verse bani și zia
relor. Replica presei a venit prompt. 
N-a mai văzut lumina tiparului nici o 
fotografie a vreunui jucător purtător 
de reclamă. Pentru simplul motiv ca 
produsului respectiv să nu i se fotă 
gratis popularitate! Mai mult chiar, 
după meciul „Djurgaarden" — repre
zentativa Finlandei, pierdut de suedezi 
cu scorul de 6—1, unul din ziare a

Echipa R.P. Romîne va juca alături de 
R. P. Polonă și Austria în turneul 

preolimpic de polo pe apă
La turneul olimpic de polo pe apă 

care va avea loc la Roma între 26 au
gust și 3 septembrie vor participa 16 e- 
chipe. Dintre acestea 9 se califică di
rect: U.R.S.S., R. P. Ungară, S.U.A., 
Germania (echipă unită"), Italia, Ja
ponia, Olanda, Africa de Sud și Iugo
slavia. Pentru stabilirea a 4 echipe eu
ropene se va disputa un turneu preo- 
limpic la care vor lua startul 12 for
mații, care au fost împărțite în 4 grupe. 
Din fiecare grupă se califică echipa în
vingătoare. Echipa R. P. Romîne face 
parte din grupa B, alături de echipele 

returul fiind programat pentru 9 iunie 
la Madrid.

De pe acum, confruntarea dintre 
cele două echipe reprezentative — 
considerate în mod unanim ca prin
tre cele mai puternice de pe conți 
nent — stîrnește un interes enorm. 
Iată pentru ce am socotit util să pre
zentăm cititorilor noștri două opinii 
autorizate, exprimate de conducători 
ai mișcării fotbalistice din cele două 

țări. Reproducem din ziarul „Sovietski 
Sport" declarația cunoscutului spe 
cialist sovietic V. A. Granatkin, vice
președinte al F.I.F.A. și aceea a. pre
ședintelui federației spaniole Don de 
Lafruente Chaos.

„Fotbaiul spaniol este interesant, 
tehnic, puternic, declară V. A. Granat
kin. In 1937 fotbaliștii noștri au 
întîlnit o selecționată bască, care a 
lăsat o deosebită impresie în Uniunea 
Sovietică. Din păcate noi nu ne-am 
mai întîlnit de atunci cu fotbaliștii 
spanioli. Și iată că sorții au pus față 
în față reprezentativele noastre în

din Suedia
remarcat că „jucătorii sînt de aceeași 
proastă calitate ca și cafeaua pe care 
o recomandă". Cruntă răzbunare...

Firește, conflictul acesta este de 
importanță minimă în cazul în speță. 
L-am relatat mai mult pentru aspecte
le „pitorești" pe care le-a furnizat, 
precum și pentru a ilustra „armonia 
deplină" ce domnește în lumea capi
talului și „probitatea" presei guver
nate de ban.

Trist este mai cu seamă faptul că 
în lumea capitalistă încă o ramură 
sportivă se transformă în port-stindar- 
dul unor interese meschine, care nu au 
nimic cu sensul și cu frumusețea în
trecerii de pe stadion. Acolo unde ba
nul este stăpînul atotputernic, sportul, 
lipsit de sprijin, trebuie să devină pînă 
la urmă sclavul aurului, să degenereze, 
să se transforme într-o sursă de exploa
tare nemiloasă și de venituri veroase.

V. CH.

Austriei și R. P. Polone. In grupa A 
au fost repartizate Republica Arabă 
Unită, R. P. Bulgaria și Grecia, iar în 
grupa C Anglia, Belgia și Suedia, care 
se vor întîlni între 24 și 27 iunie la 
Groningen pentru stabilirea învingă
torului. In grupa D, au fost reparti
zate echipele Franței, Marocului și Spa
niei. La aceste echipe se vor mat adău
ga două formații din America de Sud 
și echipa învingătoare din meciul Aus- 
tralia-Noua Zeelandă.

(Agerpres)

sferturile de finală ale „Gupei Europei". 
Considerăm viitoarele întîlniri ca o 
bună posibilitate de verificare a for
țelor ambelor echipe. Judecind după 
atmosfera în care au fost duse trata
tivele pentru fixarea datelor acestor 
meciuri, ca și prin prisma rezultatelor 
obținute de aceste echipe, se poate 
spune că întîlnirea U.R.S.S.—Spania 
constituie evenimentul nr. 1 al calen
darului fotbalistic european pe anul 
1960. Aceasta atît din punct de vede
re al importanței sportive <î' și pen
tru dezvoltarea colaborării interna
ționale în domeniul sportului.

Reprezentativa Spaniei este o for
mație puternică. Este foarte greu s-o 
învingi. Intîlnirile vor fi' fără îndoială 
pasionante, și va trebui să luptăm 
mult pentru a obține un succes".

Iată acum ce a declarat Don de 
Lafruente Chaos, președintele federației 
spaniole de fotbal:

„Părerea mea este că la Moscova 
vor cîștiga fotbaliștii sovietici, iar Ia 
Madrid cei spanioli, lată de ce con
sider că am procedat înțelept păs- 
trînd în rezervă data de 16 iunie, care 
poate deveni necesară pentru un al 
treilea meci, decisiv... Sîntem foarte 
satisfăcut! că s-a ajuns Ia un acord 
pentru disputarea meciurilor de Ia 
Moscova și Madrid și păstrez convin
gerea că acestea se vor desfășura în 
aceeași atmosferă prietenească în care 
au decurs și tratativele noastre. In 
ceea ce privește rezultatul final al 
confruntării, pentru noi vor fi pre
țioase, pline de învățăminte, atît vic
toria cît și înfrîngerea, deși firește ne 
vom strădui să cîștigăm."

PE SCURT
O TURNEUL internațional de bas

chet pentru junioare, desfășurat la 
Poznan, a revenit echipei R. Cehoslova
ce, care în meciul decisiv a învins cu 
68-48 echipa R.P. Polone. Pe locul trei 
— R.P. Ungară.

© CONTINUÎNDU-ȘI turneul în Liban, 
fotbaliștii de la Dukla Praga au învins 
echipa Hometmen Beirut cu 6-0 (4-0).

® LA CAIRO, în meci amical, repre
zentativa olimpică de fotbal a R. P. F. 
Iugoslavia a întrecut pe cea a Repu
blicii Arabe Unite cu 1-0 (0-0).

e IN SFERTURILE de finală ale „C.C.E.“ 
la handbal în 7, echipa franceză P.U.C. 
a întrecut cu 18-13 echipa Porto, califi- 
cîndu-se pentru semifinale.

® IN MECI revanșă, la Helsinki, e- 
chipa Spartak Praga Sokolovo a termi
nat la egalitate cu naționala de hochei 
pe gheață a Finlandei : 1-1 (0-1, 0-0, 1-0).

® EDIȚIA 1961 a campionatului mon
dial de hochei pe gheață se va disputa 
între 2 și 12 martie în Elveția. In caz 
că vor fi mai mult de 12 înscrieri,- 
jocurile se vor desfășura în cadrul a 
două categorii.

© IN LOCALITATEA Grindenwald a 
avut loc un concurs preolimpic feminin 
de schi, iată învingătoarele : slalom 
special — Ane Mărie Wasse (Elveția) ; 
10 km fond: Josefa Czerniawska (Po
lonia); slalom uriaș : Madeleine Cha- 
mot-Berthod (Elveția); coborîre — Pia 
Riva (Italia).

© LA NEW DELHI se desfășoară 
campionatele internaționale de tenis 
ale Indiei In semifinale la simplu fe
minin s-au calificat ambele jucătoare 
sovietice : Ana Dimitrieva va întîlni pe 
M. Helyer (Australia), iar Irina Riaza
nova are ca adversară pe M. Arnold 
(S.U.A.).

& IN FINALA masculină a turneului 
de tenis de la Perth (Australia) : Fra- 
ser-Howe 8-6, 8-6, 7-5. La femei : Ma
ria Bueno-Christine Truman 6-4, 6-4.



Urarea adresată

O greșeală o scrisoare și o întîmplare 
de acum 50 de ani

de Raymond Kopa 
sportivilor sovietici

Cu cîtva timp în urmă, la 
rubrica „Știați că?“, din cadrul 
paginii noastre săptămînale de 
„magazin sportiv", am publicat 
o informație în legătură cu o 
cursă ciclistă de fond desfășura
tă în anul... 1909, pe distanța 
București—Ploești și înapoi. 
Dacă în alte ocazii datele pe 
care le publicam puteau fi cu
noscute de unii din cititorii 
noștri, pasionați urmăritori ai e- 
venimentului sportiv, în cazul 
de mai sus întrebarea „Știați 
că“ ? trebuia luată strict ca un 
titlu de rubrică. Altfel, ar fi 
fost cam exagerat din partea 
noastră să-i întrebăm pe cititori 
dacă știu ceva despre o cursă 
ciclistă care a avut loc acum... 
51 de ani !

Cu atît mai mare a fost sur
priza noastră primind o săptă- 
nună mai tîrziu o scrisoare, în 
care un cititor nu numai că se 
arăta a fi în curent cu această 
cursă, dar venea în același timp

să ne atragă atenția asupra li
nei mici - inexactități care se 
strecurase în informația noa
stră, în sensul că respectiva 
cursă ciclistă se desfășurase. în
octombrie 1909 și nu în sep- năprasnic, 18 alergători, prin-

Alexandru Hussar cu 5 lungimi 
și am devenit astfel campion al 
Romîniei în „cursă de iuțeală".

In după-amiaza aceleiași zile 
|n jurul orei 15, pe un frig

cu 5 lungimi iăsa 1“ Și
cu un bici 
Printre cei 

cel dinții ;

ne
pe

i care 
auzind

pome- 
spi- 
vor 
în-

Cu prilejul Anului Nou, ziarul „Sovetski sport" din Moscova 
a întreprins o interesantă anchetă în rîrudmrt celor mai buni 
sportivi ai lumii.

Interlocutorii... telefonici ai redacției au ținut să transmită 
sincerele lor urări sportivilor și poporului sovietic, au subliniat 

în cuvinte calde prietenia ca-re-i ‘ 
constructorilor comunismului.

leagă de sportivii din țara

tunuri contra

la
avalanșelor 
Squaw-Valley 

cum se știe, Jocurile 
de iarnă vor avea loc

o-După 
tlmpice 
începînd de la 18 februarie la 
Squaw Valley (California).

Pentru bunul mers al jocurilor 
și pentru securitatea spectatori
lor, comitetul organizator a 
angajat doi funcționari specia
liști în studiul și prevenirea a- 
valanșelor care, împreună cu e- 
chipele lor, vor veghea în regiu
nea Squaw-Valley pentru a dis
truge — dacă va fi nevoie — stra
turile de zăpadă susceptibile de 
a se tx’ansforma în avalanșe.

Acești doi specialiști au pus la 
punct o tehnică nouă : „bomba 
de zăpadă", pentru a lupta con
tra pericolului avalanșelor. A- 
ceastă „bombă" este constituită 
din mai multe batoane de „Te- 
trytol“ (exploziv mult mai puter
nic decît dinamita).

Atunci cînd este semnalată 
perspectiva unei avalanșe, — de 
urgență — un specialist transpor
tă „bomba'' 
îi dă foc 
avalanșei.

în afară 
tehnicienii 
tunuri de 
mm.

punctul periculos, 
lansează înaintea

t“ la 
și o

de 
mai

75 mm și unul de 105

în timpul Jocurilor, aceste tu
nuri vor fi plasate în locuri stra
tegice, gata de a interveni în caz 
de nevoie. Fiecare tun va avea 
cîte 15 proiectile, care împreună 
cu „bomba de zăpadă**,  vor fi 
suficiente pentru a distruge ime
diat, toate îngrămădirile de ză
padă în munți, care pot repre
zenta un pericol pentru locurile 
unde 
Olimpice.

Pînă aci toate bune ! Dar, zia
rele ne aduc o știre neliniștitoa
re : la Squaw-Valley, zăpada se 
lasă așteptată. Să se fi speriat 
oare de... primirea ce i s-a pre
gătit ?

aceste „bombe", 
dispun de trei

O fotografie la care bătrî-nul pensionar 
multe ori cu drag, cu melancolie... " 

fișează in urmă cu 55 de ani. în 1905, 
cu dîrzenie, in cursele de „iuțeala6 
șosea,.. (Corneliu Marinescu e ciclistul

tembrie, cum scrisesem noi... 
Firește, în prima clipă ne-am 
zis că datele de care dispunem 
noi trebuie să fie mai precise, 
dar citind mai departe scrisoa
rea, ne-am dat bătuți: cel ce ne 
scria se numea Corneliu Mari
nescu și nu era altul decît... cîș- 
tigătorul acelei curse cicliste de 
fond alergate în anul 1909!...

...A doua zi, în cămăruța sa 
de pe strada Sfinții Apostoli, 
pensionarul Corneliu Marinescu, 
în etate de 75 ani — un om 
voinic, care ar fi în putere să 
ducă la bun sfîrșit orice treabă 
dacă nu l-ar supăra niște afu
risite de reumatisme — ne po
vestea în mod amănunțit cum a 
decurs acea cursă care repre
zenta campionatul de fond al 
Romîniei, la ciclism, pe anul 1 
1909 :

— Era în ziua de 26 octom
brie. Dimineața se alergase 
campionatul Romîniei de vi. ' 
teză, pe distanța de un kilo
metru, pe aleea dintre hipo
drom și locul unde avea să se 
ridice mai tîrziu Arcul de 

Triumf. In finală l-am învins pe

Corneliu Marinescu se uită 
Este, o fotografie care îl înfă~ 

cînd era tînăr și cind se întrecea 
de „iuțeală66 de pe velodromul de lemn de la 

din stingă)

tre care și eu, am luat startul 
în campionatul Romîniei la fond 
plecînd spre Ploești. In drum 
atn avut de luptat cu un vînt 
foarte puternic, care ne lovea în 
față. Acest vînt a adus dinspre 
munți nori groși și negri, iar 
de pe la Țigănești s-a pornit oX*  
ploaie infernală — o adevărată; - 
rupere de nori. Drumul avea să., 
fie și mai greu la înapoiere,-- 
mai ales câ între timp se înop." 
tase de-a binelea. De altfel, nu- - 
mai rămăsesem în cursă decît 3ț ‘ 
din cei 18 alergători care luase--- 
răm plecarea. Unul din acești" 
ulfimi adversari, Ionel Brănea... 
nu, a abandonat și el în dreptul” 
Țigăneștilor. N-a mai putut suA 
porta nici ploaia năprasnică.-- 
nici loviturile cu biciul pe care" 
ni le dădeau țăranii ce veneau■■ 
cu carele spre București și" 
care ne socoteau niște... duhuri- - 
rele văzîndu-ne alergînd pe bi-" 
ciclete, aproape pe întuneric,., 
îmbrăcați numai în tricouri și" 
chiloți, pe o așa ploaie de po-, ► 
mină! Cum treceam pe lîngă” 
căruțe, strigau unii către alții:-- 
„Uite dracu, mă! Arde-1.--

Nu-l 
neam 
nare 1 
rîde 
tîmplarea pe care ți-am po
vestit-o va fi, desigur, țăranul 
zilelor noastre. Obscurantismul 
a fost gonit în anii din urmă din 
satele noastre și el nu mai 
crede în duhuri rele, după cum 
nu se mai minunează cind
vede un grup de cicliști între- 
cîndu-se pe șoselele de țară.
Unul din ei e poate propriul 
său flăcău...

— Dar nu mi-ați spus cum 
ați aflat despre notița pe care 
am publicat-o îti pagina noas
tră de magazin sportiv" ?

— Foarte simplu: sînt un 
cititor pasionat al „Sportului 
popular"! Dacă eu sînt prea 
bătrîn ca să mai pot face sport, 
măcar să citesc despre isprăvile 
celor tineri. Gît privește rectifi
carea pe care mi-am permis s-o 
fac, sper că nu v-a... supărat 
prea tare. De-altfel, nici nu vă 
cer să știți chiar exact-exact a- 
mănunte de acum o jumătate de 
secol! Totul e să nu greșiți — 
din fuga condeiului — cînd e 
vorba de cîte un rezultat „la 
zi". Dar sper — eu vă urez, 
în orice caz acest lucru — ca 
aceasta să fie ultima... greșeală, 
a încheiat zîmbînd fostul cam
pion de ciclism, Corneliu Ma
rinescu.

JACK BERARIU

se vor disputa Jocurile

AUREL LEONARD, BACAU. — 1) 
Greutatea unei mingi 
riaza între 396 și i 
Bineînțeles, e vorba < 
care o are balonul 
perea jocului. Dacă 
controlăm greutatea 
tul unui meci desfășurat pe un te
ren desfundat de ploaie sau zăpadă, 
ne-am putea trezi cu serioase... de
rogări de la regulament! 2) La Bal 
caniada din 1933, Romînia a învins 
Grecia la fotbal cu 1—0. Scorul Ia 
care vă referiți dv. — 8—1 în fa
voarea echipei noastre — a fost în
registrat cu 3 ani înainte, într-ur*  
meci disputat tot la București.

H. MIHAILESCU, PIATRA 
NEAMȚ. 1) La șah, mutarea se con
sideră efectuata numai atunci cînd 
mina jucătorului a părăsit piesa pe 
care a mulat-o. Un jucător cate nu 
ia mîna de pe piesă, dar o așază cînd 
pe un cîmp, cînd pe altul, iritîndu-șî 
în felul acesta adversarul, nu încalcă, 
să zicem, regulamentul, dar dă dovadă 
de atitudine nesportivă, care trebuie 
să-i aducă un avertisment din par 
tea arbitrului, 2) Veți primi răspuns*  
detailat prin scrisoare.

CAROL MÂNU. BUCUREȘTI. 1) 
Bazil Marian, antrenorul Rapidului, 
are 38 ani. A jucat de 21 de ori 
în echipa națioanlă. 2) La campio
natele mondiale de yoxei din 1955 
disputate la Paris, echipa masculină

de fotbal va- 
453 de grame, 
de greutatea pe 

înainte de înee- 
iie-am apuca sa 
mingii la sfîrși-

Doi veterani ai fotbalului englez 
și două aniversări

Cunoscutul fotbalist englez joace în campionatul Marii-- 
Stanley Matthews, deși în Britanii. Și nu fără succes.' 
virstă de 44 ani, continuă să Recent, ou prilejul meciului- ■

Blackpool—Newcastle de la 14}', 
noiembrie, el a susținut cel - > 
de-al 600-lea meci in cadrai}" 
campionatului englez. Viața'. » 
sportivă a acestui talentat fot— • 
Mist a început ca aproape 30} “ 
de ani în armă, cînd el a par-- 
tioipaț pentru prima dală la}; 
un joc de fotbal din cadrul'.’, 
campionatului (în anal 1932).-} 
După cam se știe, Malthews a'.» 
fast /Ană de curând extrema- - 
dreaptă de bază a reprezen-}' 
tativei de fotbal d Angliei. ■ ► 
In ciuda vlrstei sale înaintate.}', 
veteranul fotbalist na intenția-'-, 
nează să părăsească activitatea'.', 
compelițională. El ă declarat'" 
ziariștilor că este hptărti să-l-} 
întreacă pe IF, Mevedith, care'5

de volei a R.P. Romîne s-a clasat 
pe locul II, obținînd următoarele re
zultate; 3—0 cu Brazilia $i 3—0 cu 
R.P.D. Coreeană (în preliminarii); 
'2—3 cu Uniunea Sovietică, 3—2 cw
R. P. Polonă, 3—2 cu R. Cehoslovacă, 
3■1 cu R. P. Chineză, 3*-1  eu
S. U.A. și 3—1 cu Bulgaria (în tur
neul final). Campionatul mondial a 
fost cîștigat atunci de echipa R. Ce
hoslovace.

ILIE FILIP, CIMPINA. 1) Fotba- 
listul Matei Gram de la Dinamo Ba
cău are 25 de ani. 2) Cele 26 me
ciuri dintre reprezentativele de fotbal 
ale Romîniei și Iugoslaviei disputate 
pînă acum, au dat următoarele rezul
tate: 1922 (Belgrad) 2—1, 1923 (Bucu
rești) 1—2, 1926 (Zagreb) 3—2, 1927 
(București) 0—3, 1928 (Belgrad) I-=-5, 
1929 (București) 2—3. 1929 (București) 
2—1, 1930 (Belgrad) 1—2, 1931 (Za
greb) 
1933
2—1, 
0—2, 
grad) 
(Belgrad) 1—1, 1939 (București) 1—0, 
1940 (București) 3—3, 1940 (Belgrad) 
2—1, 1946 (Tirana) 2—1, 1947 (Bucu
rești) 1—3, 1956 (Belgrad) 1—0, 1957 
(București) 1—1, 1957 (Belgrad) 0—2.

ION POȘTAȘUL

4—2, 1932 (Belgrad) 1—3,
(București) 5—0, 1934 (București)
1935 (Atena) 0—4, 1935 (Sofia)
1936 (București) 3—2, 1937 (Bel- 
1—2, 1938 (București) 0—1, 1938

fdcai. fotbal pînă la dtrsta'L 
da 50 ’de ard, sasținlrid aproape;; 
ZtW 'dă 'meciuri in cadrai cam A 
pionaitrlai.

In aceeași zi de 14 noiembrie, 
tin all fotbalist englez juca 
pentru d 500-a oară în cadrul T 
campionatului. Acesta este Tom-- 
Finney, pînă de oarind titularul-- 
postului de extremă stingă în. 1 
naționala engleză. Finney, în}', 
virstă de 38 ani, este unul din} - 
cei mai buni jucători ai echipei-- 
Preston. - ’

In rîndurile de mai jos re
producem salutul lui Kopa, 
adresat prieteniilor săi fotba
liștii sovietici:

„Sînt mulțumit de anul 1959 
care ne părăsește. Recent re
prezentativa noastră a obținut 
două victorii prețioase în fața 
echipelor Austriei și Spaniei. 
E cunoscut că echipa dv. va 
intilni pe spanioli in cadrul 
„Cupei Europei". Am făcut 
parte cițiva ani din clubul ma- 
drllian „Real", ceea ce mă 
deatnnă să-mi spun 
rerea: jucătorilor dv. 
veni ușor in aceste 
Forța reprezentativei 
stă în înalta clasă a 
săi „universali", de 
DI • STEFANO.
GENTO, SUAREZ. Ei. și colegii 
lor, dețin o tehnică excelentă, 
sînt foarte rapizi. Există și 
puncte slabe în reprezentativa 
spaniolă, de pildă colaborarea 
ne satisfăcătoare intre linii.

Totuși, fotbaliștii sovietici, a 
căror măiestrie îmi este binecu-

face față cu succes oricărei 
faultări. Le doresc numai 
în noul an, sănătate și, desigur, 
succese sportive. Poate ne vom 
inlilni la vară în turneul final 
al „Cupei Europei". Dar pentru 
aceasta noi trebuie să-i învin
gem pe austrieci și do. pe spa
nioli...

In 1960 nu mai e atît de de
parte 1962 — anul campionate
lor mondiale din Chile. Bineîn
țeles că sper să joc în America 

\n. de Sud și dacă va fi posibil nu 
mai rău decît 
1958. Acestea 
mele.

Ca fotbalist 
mă ocup cu 
mea este fotbalul și trebuie să 
recunoaștem că e o politică 
pașnică. 'Majoritatea zdrobitoare 
a francezilor preferă politica 
pașnică oricărei alteia. De a-, 
ceea, pe întreg întinsul țării 
noastre apropiata sosire a lui 
bl S. Hrușclov stlrnește un 
interes imens, pasionant. Noi 
știm că întărirea legăturilor 

noscută, au șanse serioase intre U.R.S.S. și Frănța va 
în fața spaniolilor. Minunății duce negreșit la progres și in 
dv. sportivi Iașin, Netto ș.a. pot domeniul sportului".

sincer pă- 
nu le va 

meciuri. 
Spaniei 

jucătorilor 
talia lui 

KUBAl.A,

con-
bine

în Suedia în 
sînt planurile

profesionist nu 
politica. Politica

Varietăți

— Ce s-a mtimplat ?
— A fost extremă și nu poate lua' startul decît— lansat.

Cel mai ban portar de hochei 
al anului

UM O R UL
STRAIN

Fără cuvinte

Fără cuvinte
i 
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