
0 contribuție a Uniunii Sovietice
de uriașă însemnătate

la cauza destinderii și păcii
La 14 ianuarie, în cadrul raportului ținut 

la sesiunea Sovietului Suprem al U.R.S.S., to
varășul N. S. Hrușciov a prezentat Sovietului 
Suprem propunerile guvernului sovietic și ale 
Comitetului Central al P.G.U.S., prin care 
UNIUNEA SOVIETICA URMEAZA SA EFEC
TUEZE O IMPORTANTA REDUCERE UNIEA
TERALA A FORȚELOR SALE 
OU 1.200.000 DE’OAMENI IN 
1—2 ANI.

ARMATE —
DECURS DE

Proletari dîri toate țările, hnițt-vftt
—- _ __ _______:

• In primul an al septena- 
lidui, producția industrială a 
U.R.S.S. a crescut cu peste 11 
la sută, în loc de 7,7 la sută, 
cum prevedea planul. Sporul 
înregistrat față de 1958 a fost: 
la producția de oțel — de 
5.000.000 tone în loc de 4,1 mi
lioane tone prevăzute în plan, 
la extracția de cărbune — de 
10,4 milioane tone în loc de 
.6,1 milioane tone, la producția 
de petrol — de 16,3 milioane 
tone în loc de 14,5 milioane 
tone, la cea de energie elec
trică — de 28,6 miliarde kWh 
în loc de 22,4 miliarde kWh.

Viața confirmă că planul sep- 
tenal va fi îndeplinit înainte 
de termen, iar indicii lui vor 
fi depășiți considerabil.

• In Uniunea Sovietică au 
fost date în exploatare anul 
trecut peste 1.000 de noi mari 
întreprinderi industriale de stat.

• Indicii dezvoltării indus
triei și agriculturii sovietice 
în ultimii ani arată că se în
făptuiește cu succes

■asată de partid 
unge din urmă

sarcina 
de a a- 

.. ... .. și a depăși
Statele Unite în ce privește 
producția pe cap de locuitor. 
N. S. Hrușciov a arătat că 
în perioada’ anilor 1953—1959, 
sporul producției industriale 
calculate pe cap de locuitor a 
fost: în U.R.S.S. de 71 la sută, 
iar în S.U.A. de 0,3 la sută.

9 Uniunea Sovietică este 
prima țară care a început și 
dezvoltă cu succes construcția 
de centrale atomo-electrice în 
scopuri pașnice. In domeniul 
proiectării și producției în se
rie de rachete balistice inter
continentale de diferite tipuri, 
U.R.S.S. a lăsat în urmă ce
lelalte țări cu cîțiva ani.

® In ultimul timip, situația 
internațională s-a îmbunătățit 
simțitor. Norii pericolului de

producția pe cap 
N. S. Hrusciov

război au început să se des
trame, deși nu atît de repede 
eum ar fi de dorit încorda
rea în relațiile internaționale 
începe să slăbească, adepții 
„războiului rece" suferă în 
frîngeri — aceasta este ten
dința generală.

9 Raportul de foițe pe arena 
Internațională a asigurat su
perioritatea statelor iubitoare de 
pace. In frontul unit a[ sta
telor care apără cauza păcii 
pășesc Uniunea Sovietică, Re
publica Populară Chineză, toate 
țările socialiste. Multe state 
din Asia, Africa și America 
Latină acționează tot mai in
tens pentru întărirea păcii.

9 Dezarmarea generală și 
totală este calea luminoasă spre 
izbăvirea omenirii de nenoroci
rile războiului. Uniunea Sovie
tică se pronunță pentru un 
acord cu privire la dezarma 
rea generală și. totală, care să 
dea convingerea fermă că nici 
o parte nu-și va încălca obli
gațiile în ce privește înfăptu
irea dezarmării.

9 U.R.S.S. consideră că este 
posibil să efectueze ca și în 
trecut în mod unilateral, o nouă 
reducere importantă a forțelor 
sale armate, independent de 
felul cum vor evolua discu
țiile asupra problemei dezar
mării în comitetul celor zece 
sau în alte organe internațio
nale. Dezvoltarea economiei so
vietice, realizările gîndirii teh- 
nico-științifice — iată ce a 
creat condițiile pentru reduce
rea forțelor armate. în afară 
de aceasta, U.R.S.S. ține seama 
de întărirea și creșterea pu
ternicului lagăr socialist care 
constituie bastionul trainic al 
păcii.

9 Se prevede ca în decurs 
de 1—2 ani efectivul forțelor 
armate ale U.R.S.S. să fie re-

Popoarele salută cu deosebită satisfacție și; j 
însuflețire această inițiativă de excepțională-- 
însemnătate a U.R.S.S. pe calea traducerii în" 
viață a istoricelor sale propuneri privind de-” 
zarmarea generală și totală, — apreciind o ca--__
o contribuție uriașă la dezvoltarea continuă a” 
destinderii internaționale, la consolidarea păcii - - ANOL XV Hr. 3547 
in lumea întreaga.

In raportul său, șeful guvernului sovietic a.,i 
arătat între altele: ■ . T 

dus cu încă 1.200.000 de oa-” 
meni și să ajungă la 2.423.000- - 
de oameni. Astfel, efectivul for-” 
țelor armate sovietice va 
mai mic decît nivelul 
în propunerile făcute

fi #■
indicat ” 

de Sta-.. 
tele Unite, Anglia și Franța," 
cu prilejul discutării p robie- ”
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Mîine seară, în sala Floreasca

j După o scurtă perioadă de 
Vacanță competițională, șahiștii 
fruntași bucureșteni pornesc din 
pou la întrecere.

n Din inițiativa Federației ro- 
imîne de șah, de săptămîna vii
toare începe un foarte intere
sant concurs de antrenament 
cu participarea a 18 jucători, 
printre care se numără maeș
trii V. Giocîltea — campionul 
,țării —, O. Troianescu, T. Ghi- 
țescu, D. Drimer, V. Urseanu, 
Em. Reicher, P. Seimeanu, Gh. 
Gavrilă.

Ca formulă de disputare a 
fost ales „sistemul elvețian", 
care permite o selecționare în 
.cadrul unui număr de runde re- 
idus.

Prima rundă a concursului a 
fost fixată pentru marți după a- 
miază, în sala Dinamo.

cu prilejul discutării 
mei dezarmării în 1956.

â Noua reducere a forțelor ” gara 
armate nu va aduce preju-,-li 0portuțui aterizează, venind de 
dicii capacității de apărare a"ia Moscova, un gigant turbo- 
llniuhii Sovietice, care dispune. ► propulsor IL 18. Oaspeții slînt 
de cele mai moderne tipuri de--jucătorii de baschet ai echipei 
armament. Forțele armate ale.,Dinamo Tbilisi. 
U.R.S.S. sînt înzestrate între-- 
măsură considerabilă cu arma" 
rachetă-nucleară. In prezent, ar-. - 
mala sovietică dispune de tnij " 
loace de luptă și de o putere V 
de foc cum nici o armată nul 
a avut vreodată. #

» Reducîndu-și forțele ar-î 
mate, Uniunea Sovietică speră# 
sincer că celelalte țări vorȚ 
merge și ele pe această cale. 4- 
Dacă partenerii occidentali nu T 
vor accepta să ne urmeze# 
exemplul, a arătat N. S. Hruș- # 
ciov — aceasta va stîrni deza-Ț 
măgire în rîndurile tuturor# 
popoarelor. Este de la sine în Y 
țeles că și după reducerea j- 
efectivului forțelor armate so- Y 
vietice, noi nu vom slăbi efor # 
turtle pentru a ne înțelege cit# . - . ,
țările occidentale asupra 'dezar-ț Primul nostru interlocutor — 
mării generale și totale. #Gio.rgi Avalișvili, antrenorul e-

• Coexistenta ’pașnică a tu-Țchipei oas-pe, ne spune: 
turor statelor, indiferent de rîn # „Vă surprinde înălțimea elevi- 
duielile lor interne, de orîn-ftor mei? (nun. media înălțimii 
duirea socială existentă în a-Xechipei este de 1,92 m). Atunci 
ceste state, este astăzi pro-fur trebui să știți că toate echi- 
blema de bază, problema pro-XPsfe de baschet sovietice din 
blemelor în viața internațională.prima categorie au în formație

Drumul direct spre o paceî cț/e 2 sall 3 jucători de peste 
trainică, spre izbăvirea omeni- #.„„ „ , . .
rii de coșmarul războaielor#^##- Este o cerință imperioasă 
mondiale distrugătoare trece#a baschetului modern.
numai prin coexistența paș- # „Am deplasat la București 
nică, consolidată prin dezar-I ma- puternîcă „garnitură“.

+Nu lipsesc Minașvili, Abasidze

Baschetbaliștii de la C.C.A. și Dinamo Tbilisi 
se întrec în „Cupa Campionilor Europeni"

Joi după-amiază, la aero- 
Băneasa. Pe pista ae-

și Injkirveli, — componenți ai 
lotului echipei reprezentative de 
anul trecut, Moseșvili, Alta- 
baev și Ugrhelidze, care joacă 
în formația de tineret a Uniunii 
Sovietice șl, desigur, cred că 
ați... remarcat prezența pivoți-

Vladimir Ugrhelidze, Anzor

Dinamo București și Drtla Praga își dispută azi 
calificarea pentru semifinalele

„Cupei Campionilor Curopeni" la handbal în 7
Astă-seară de la ora 19, sala 

Floreasca din Capitală găzdu
iește meciul de handbal în 7 
Dinamo București—Dukla Pra- 
ga, din cadrul sferturilor de fi
nală ale „Gupei Campionilor 
Europeni".

Așteptată cu un legitim inte
res, întîlnirea echipelor campi
oane ale R. P. Romîne și R. 
Cehoslovace constituie, în ace
lași timp, o reeditare a pasio
nantei partide dintre cele două 
formații desfășurată în cadrul 
ediției precedente a acestei 
competiții. După cum se știe, 
bucureștenii au obținut atunci o 
frumoasă victorie cu scorul de. 
15-14.

Gu cîteva ore înaintea tradi
ționalului schimb de fanioane, 
căpitanii celor două echipe, Jiri 
Vicha și Petre Ivănescu, au 
luat un prim contact prin... in
termediul ziarului nostru. Iată 
ce ne-au declarat cei doi repu- 
tați jucători despre meciul de 
astă seară :

JIRI VIGHA: „Privit prin 
prisma rezultatelor obținute în 
întîlnirile internaționale din ul
timul timp, s-ar părea că prima 
șansă aparține echipei noastre. 
Tot așa a fost și anul trecut. Și 
totuși... ca și atunci, în partida 
de acum vom avea de înfruntat 
elanul și puterea de luptă deo

sebită ale adver
sarilor noștri, pre
cum și... renumita 
„galerie" bucureș- 
teană care știe să-și

Fază din meciul Dinamo București — Dukla Praga, disputat anul trecut, losef 
Trojan, unul din cei mai valoroși jucători praghezi, încearcă să paseze, 
da toată opoziția ditiamovistului Simion Pompiliu, coechipierului său, Herman.

încurajeze echipa favorită. Noi 
însă, sîntem deciși să ne luăm 
revanșa. Un pronostic î... mai 
bine să vă spun că, după păre
rea mea, echipa care va cîștiga 
această întîlnire are mari șanse 
să-și adjudece prețiosul trofeu".

în

Lejava, Levan Moseșvili
Desen de Petre Stoenescu 

lor noștri Lejava (2,09) și Ha- 
zaradze (2,00 m)“.

Discuțiile au continuat
drum spre hotel. Kiladze — că
pitanul echipei —- ne-a declarat 
că meciul cu C.C.A. se anunță 
destul de dilficil pentru echipa 
gruzină. „Știm că baschetbaliș
tii romîni practică un joc rapid 
și modern. Pentru a-i învinge 
va trebui să folosim toate cu
noștințele noastre tehnice și tac
tice"... Iar Abasidze a adăugat: 
„Nu vrem să ratăm debutul 
nostru în „Cupa Campionilor 
Europeni". Minașvili, care a ju
cat de mai multe ori împotriva 
baschetbaliștilor noștri, s-a in
teresat de forma lui Nedef și 
Novacek, de „coșul" 
și Folbert.

Cu toți erau cu 
partida 'de mîine, ipe care o aș
teaptă cu nerăbdare...

...De altfel, ca și jucătorii de 
la C.C.A. In tabăra militarilor 
pregătirile au luat sfîrșit ieri. 
La ultimele antrenamente ei au 
încercat noi formule (cu doi pi
voți) de joc. Se pare că media

lui Fodot

gîndul l-a

PETRE IVĂNESCU: „Atît 
eu, cît și colegii mei am îi 
foarte bucuroși dacă interesanta 
coincidență produsă de faptul 
că ne întîlnim din nou cu ace
lași adversar, în același tur al 
competiției și tot la București, 
va fi întregită și de... același 
rezultat, adică victoria noastră. 
Pentru aceasta însă, va trebui 
«ă nu ne lăsăm intimidați de 
valoarea adversarilor noștri, șă 
jucăm cu mult calm (în special 
în apărare), să atacăm cu cu-

(Continuare in pag. a 3-a)
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In numărul de azi:
SPORTUL ME ESTE 
UN PRIETEN DRAG

(interviu cu tov. Francisc Urbanek; se
cretarul organizației de bază P.M.R - sec
ția laminoare din Combinatul Metalurgic

Reșița)

Campionatul oc hochei pe gheată
Actualitatea sportivă internațională

MAGAZIN SPORTIV

înălțimii jucătorilor gruzini ÎL_ 
deranjează în mod special pe 
militari. Cu toate acestea însă, 
toți sînt optimiști, plini de în
credere

„Nu vrem să ne dezamăgim 
suporterii — ne-a declarat li
nul din cei mai valoroși jucăU 
tori militari, Mihai Nedef. Pen* 
tru aceasta va trebui să luptăm 
din toate puterile. C.C.A. a lăe. 
vins mai multe echipe valorotm 
se de pe continent printre cart 
și pe Honved Budapesta și A-i 
kademik Sofia. De ce rccun 
reuși și miine o figură asemăn 
nătoare ?...“

★
Spectatorii bucureșteni v<» 

avea prilejul să-i revadă pe .<S-i 
namoviștii din Tbilisi într-un al

PROGRAMUL DE MlINEt 
j DIN SALA FLOREASCA

Ora 17,30; Știmța-Cetatea.' 
Bucuir (m): ; ora 19 : C.CJL- 
Dinamo Tbilisi. FormațȘs. 
C.C.A. : Folbert (6), Forfec
(10) , Nedef (7), Niculescu 
(5), Novacek (13), Dinescu 
(4), Nedelea (3), Cimpoiaș 
(12), Testiban (8). V. 
Gheorghe (9)5 DINAMO 
TBILISI: Asitasvili (3), A- ! 
basiidze (4), Moseșvili (5), 1 
Minașvili (6), Hazaradze ' 
(7), Goghelia (8), Altabaev ' 
(9), Lejava (10), Ințkirveli ’
(11) , Ugrhelidze (12), Ri- i 
laidze (13), Djaparidze (14) ' 
(în paranteză numărul ffe- 
cărui jucător). Arbitri: La- 
zăr Kamenik (R.P.B.) și 
Ianko Kavcic (R.P.F.I.)

doilea joc, care se va disputa 
luni 18 ianuarie la orele 19 în 
sala Floreasca. De data aceasta 
echipa campioană a Uriîtftiii So
vietice va primi replica seJeol 
ționatel orașului București.

A. VASILIB 1

Comunistul Ion Scarlat este until 'dintre cei mal harnici 
muncitori de la Uzinele „Republica"depășinda-și ca regularitate 
planul de producție și aducînd un aport și prin inovațiile sale* 
_ (EI face parte iia echipa de rugbi a uzinei „Republic^-



Stanca Gonea se pare că i-a dat de gîndii adversarei sale Mana Gău prin această neașteptată mutare...
Foto: B. Ciobanu

Sportul ne este

un prieten drag
Interviu cu tov. Francisc Urbanek, secretar al organizației de bază 

P. M. R. — secția laminoare din Combinatul Metalurgic Reșița
Succesele metalurgiștilor reșițeni în producție, lupta lor pentru realizarea 

de noi economii cît și faptele pline de eroism, săvîrșite în procesul muncit 
de către harnicii muncitori ai „Cetății de foc“, sînt cunoscute în toată țara'. 
Un renume frumos au muncitorii Combinatului Metalurgic din Reșița și în 
ceea ce privește performanțele lor sportive, dragostea lor față de sport.. 
Fotbaliștii, handbaliștii, gimnaștii, luptătorii și boxerii combinatului au re-1 
purtat numeroase succese. Dar, nu despre sportivii fruntași vrem să vorbim, 
ci despre sportul pe care-1 practică masele de muncitori ai uzinei. Iată cei 
ne-a declarat tovarășul FRANGISG URBANEK, secretarul organizației de 
bază P.M.R. a secției laminoare, în această problemă:

Campionatele asociației sportive
Iluminate „a giorno", clădirile Fa

bricii de confecții „Oh. Gheorghiu-Dej" 
par pregătite pentru hal. Din tuburile 
fluorescente ca și din candelabrele 
strălucitoare se revarsă o lumină ve
selă, plăcută. Și, privind elegantele 
mantouri, grațioasele rochii sau cos
tumele croite impecabil te gîndești 
din nou la vtrtejul amețitor al valsu
lui, la perechile pe care parcă le și 
vezi plutind, pe dalele de marmură 
ale sălii de bal... Miini harnice pregă
tesc cu măiestrie mii și mii de rochii, 
mii și mii de costume. Trecînd prin 
sălile de mit, aruncînd o privire 

„Fileul este prea sus !" — aceasta a fost constatarea jucătoarei Maneta 
Drăgănescu. Și oficialii au fost nevoiți să-l coboare la limita impusă 

de regulament.

niște, pentru ca participanții să se 
poată concentra !...

De ce este nevoie de atita concen
trare în această încăpere în care se 
revarsă, aidoma unui flu~jiu, tinere
țea ? O explicație dată — firește — 
in șoaptă:

— Se desfășoară campionatele de 
șah și tenis de masă ale asociației 
noastre sportive „Confecția"...

Președintele consiliului asociației 
sportive, tov. Traian Răduță — n-a 
mai continuat. Și fiindcă intrasem pe 
un astfel de moment cînd liniștea era 
reclamată imperios, am respectai și 

fapt, aceste campionate la care par
ticipă marea majoritate a celor peste 
1800 membri U.C.F.S. au devenit tra
diționale : timp de 6 luni și-au dis
putat întiietatea 18 echipe de fotbal; 
peste 20 echipe de volei (băieți și fete) 
au concurat pe terenurile asociației; 
8 echipe de handbal (Șefe și băieți) 
s-au întrecu! pentru titlurile de cele 
mai bune echipe ale asociației „Con
fecția"...

In curînd, aproape 1500 muncitori 
vor pleca, la diferite date, în excursii. 
Din bagajul excursioniștilor nu vor 
lipsi schiurile. Apoi din nou fotbal, 
volei, handbal...

E iîrziu ? Cadranul luminos al cea
sului electric ne indică ora exactă: 
20. Să pornim spre redacție. O dată 
cu noi au plecat și cîțiva dintre eroii 
reportajului. O fată, îmbujorată de 
aerul tare, a zăbovit o clipă, apoi a 
făcut la iuțeală un bulgăre de ză
padă. La trimis cu voltă spre umă
rul unei colege.

— Te răzbuni ? Ei bine, mîirie am 
să te bat din nou... la șah — a con
chis evident amuzată de gluma prie
tenei, fata cu umărul alb de zăpadă...

Elegantele clădiri sînt tot atît de 
feeric luminate...

HR1STACHE NAUM

— Activitatea sportivă de mase se 
bucură de multă atenție în secția noa
stră, de altfel ca și în întreg Combi
natul Metalurgic. Am putea spune, cu 
alte cuvinte, că sportul ne este un 
prieten drag în timpul liber. Partici
păm, fie ca suporteri, fie ca sportivi...

— In ce măsură fac muncitorii 
secției sport ?

— In afara participării la Sparta- 
chiadele din anul trecut și la crosu
rile de mase închinate zilelor de 
1 Mai și 7 Noiembrie, întreceri care 
s-au bucurat de o mare popularitate 
cît și de o largă participare, munci
torii secției noastre participă Ia în
trecerile intersecții organizate de că
tre asociația noastră sportivă „Me
talul". Ei se întrec la următoarele dis
cipline : fotbal, volei, popice, șah și 
tenis de masă. Aceste întreceri nu 
sînt cu nimic mai prejos decît marile 
competiții în ceea ce privește dîrzenia 
disputelor. Echipele se bucură de o 
„galerie"... înfocată, meciurile sînt 
conduse de către arbitri delegați de 
către U.C.F.S. oraș Reșița iar...

— ... Terenurile ?
— Sînt cele ale complexului spor

tiv din localitate, bine utilate și. co
respunzătoare pentru desfășurarea 
competițiilor.

— Care sînt cele mai disputate 
întreceri?

— Natural, cele de pe terenurile de 
fotbal. Dar... întrucît nu sîntem în 
sezon vreau să vă arăt că au început 
întrecerile la tenis de masă și șah. In 
ceea ce privește activitatea sportivă 
în cadrul secției laminoare ea este 
sprijinită de către biroul organizației 
de bază P.M.R. cît și de organizația 
U.T.M. și comitetul sindical pe sec
ție. Desigur, că mai sînt multe lu
cruri de făcut în această privință dar.., 
entuziasmul este de partea noastră !■

— Muncitoarele din secție par
ticipă la aceste competiții ?

— Da, participă la întrecerile de 
șah, popice și tenis de masă. De alt
fel, regulamentul acestui: campionat 
prevede ca fa întrecerile intersecții 
fiecare echipă de șah, popice și tenis 
de masă să aibă în componența sa 

și elemente feminine. Această măsură 
este binevenită, deoarece stimulează 
dezvoltarea sportului feminin în uzina 
noastră.

— Puteți să numiți cîțiva din 
muncitorii secției laminoare care 
au dat un ajutor efectiv în orga-: 
nizarea competițiilor de mase ?

— In primul rînd pe tovarășul Emil 
Cosma (subsecția calibrarea cilindri
lor), președintele asociației sportive 
„Metalul", un neobosit activist în do
meniul sportului. Apoi, ipe lăcătușul 
Nicolae Golescu, pe Vasile Orz (tiuia 
fină laminoare), pe strungarul Iosif 
Kohl, cît și pe Ion Alexa și Nicolae 
Gomic.

—■ Cum a fost rezolvată pro
blema echipamentului ?

— Consiliul asociației „Metalul" a 
luat o hotărâre care corespunde ne
cesităților actuale. Fiecare secție de 
producție are echipament propriu. 
Acesta este distribuit jucătorilor nti-i 
mai pe timpul desfășurării competiții* 
lor apoi, este din nou restituit. Re* 
pararea și întreținerea echipamentului 
se face prin asociație. In privința co
tizațiilor, membrii secției sînt la zi, 
adică le-au achitat pînă în decembrie 
1959.

— O ultimă întrebare: Ce pă
rere aveți despre rezultatele aces-r 
tei intense activități sportive ?

— Sportul ne ajută să creștem o 
generație tînără, sănătoasă și capa* 
bilă de fapte mari. Trebuie notate, 
de asemenea, pe lîngă dezvoltarea ar
monioasă a corpului, și dezvoltarea 
unor calități morale și de voință. Din 
această ultimă categorie de calități 
eu nu rețin decît una: disciplina. 
Sportul, prin practicare lui, imprimă 
tînărului o ținută exemplară atît în 
sala cît și pe terenul de sport. Această 
ținută este proprie sportivului și în 
producție. El este disciplinat la locul 
de muncă, punctual la serviciu și res
pectuos în relațiile cu tovarășii săi. 
Aceasta este părerea pe care și-an 
format-o cei mai vîrstnici despre spor
tivi. Deci e... și părerea mea. Iată-mi 
răspunsul!

OTTO BENKO
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lipsa bazei de mase a activității sportive - cauza multor insuccese
Pe marginea conferinței asociației sportive P.T.T.

prin atelierele unde te întlmpmă zum
zetul de bondar al mașinilor, zăbovind 
o clipă la capătul culoarului unde 
apar — ca-nir-un basm, mereu noi și 
noi veșminte de o rară frumusețe, nu 
se poate să nu-i admiri pe cei ce 
făuresc cu migală atltea lucruri fru
moase pentru oamenii muncii.

Se poate însă ca prin labirintul 
sălilor și al culoarelor să te rătăcești. 
Vei ajunge — să presupunem — în 
fața unui culoar încadrat în linii lu
minoase, la capătul căruia se află 
o tăbliță: Club. Ușa e întredeschisă 
Țăcănitul unei mingi de ping-pong, 
rumoarea produsă de mutarea neaș
teptată a unui pion, fețele vesele, su
râzătoare, sînt o irezistibilă invita
ție. Și intri. O atmosferă de entu
ziasm, întrerupt doar din clrid în cînd 
de un deget dus semnificativ la 
buze: pst! Liniște, este nevoie de li-

IN CÎTEVA RÎNDURI
Cupa de iarnă a regiunii Oradea

Încă la sfîrșitul anului trecut eon- 
•iliul regional U.C.F.S. Oradea a ini
țiat organizarea unei mari competiții 
de mase, care are rolul de a stimula 
ți dezvolta interesul maselor de tineret 
«de la orașe și sate față de practicarea 
diferitelor discipline sportive.

Competiție de amploare, Cupa de 
iarnă a regiunii Oradea se organizează 
•cu începere de la 1 ianuarie I960. In 
prima ediție ea se va desfășura la o 

noi dorința sportivilor. Doar țăcănitul 
aparatului de fotografiat a . dovedii 
din cînd în cînd că fotoreporterul nu 
se dovedea prea... ascultător...

Am privit cu cîtă îndemînare res
pingea mingea albă de celuloid croi
toreasa Marieta Drăgănescu, cea mai 
bună jucătoare de tenis de masă din 
fabrică; am privit ezitarea mimilor 
harnice ale tricotezei Stanca Ganea 
sau ale buionerisiei Maria Gău în 
clipele cînd pe cunpul celor 64 pă
trate trebuiau mutate figurile jocului 
de șah; i-am privit pe toți cu cit in
teres își disputau întiietatea și — 
de ce n-am spune-o — am rămas 
tot atît de plăcut impresionați ca și 
după vizita prin ateliere...

Mai tîrziu, la sediul asociației, am 
aflat că întrecerile de șah au angre
nai peste 800 tineri și tinere, iar cele 
de tenis de masă aproape 200. De

serie de discipline sportive practica
bile în perioada iernii: schi pentru 
băieți și fele, patinaj, săniuțe, șah, 
tenis de masă pentru băieți și fete 
și exclusiv pentru băieți ridicarea greu
tății și trînta.

Competiția are patru etape : pe aso
ciații, inter-asoeiații, inter-comunale și 
inter-raionale. Se va acorda o cupă 
câștigătorilor, premii în echipamente 
și material sportiv.

întrecerile primei etape au și înce
put. In majoritatea asociațiilor spor
tive din regiunea Oradea ele se desfă
șoară cu mult succes.

ILIE GHIȘA, corespondent

Satisfăcător! Acesta este califi
cativul care a fost dat recent de 
către participanții la adunarea ge
nerală a asociației sportive P.T.T., 
activității membrilor U.C.F.S. _șj 
consiliului asociației în anul 1959. 
In acest interval de timp au fost 
obținute unele succese pe linia con
solidării organizatorice și în ceea 
ce privește întărirea bazei materiale 
a asociației sportive. Cei 10F0 
membri U.C.F.S. (dintre care 36i 
femei), cei 3086 participanți la 
Spartachiadele de iarnă și de vară, 
rezultatele mulțumitoare obținute de 
sportivii secției de atletism (locul 
I la circuitul de marș P.T.T., Cir
cuitul regiunii Stalin și Cursa Vic
toriei), precum și titlul de echipă 
campioană republicană în cursa 
de 20 km marș (cucerit de sporti
vii Ion Baboe, -Vasile Teodosiu și 
Dumitru Chiose) iată cîicva din 
succesele obținute anul trecut de 
asociația sportivă P.T.T.

In fața acestei asociații au sfat 
însă numeroase obiective, de înde
plinirea cărora depindea într-o bu
nă măsură dezvoltarea cît mai 
largă a activității sportive din acea
stă mare instituție a Capitalei. Tre
buie subliniat că o parte dintre o- 
biectivele pe care și le-a propus 
consiliul asociației sportive P.T.T. 
la începutul anului 1959 nu au fost 
realizate decît în mică măsură.

Să vorbim, de pildă, despre fe
lul cum s-a îngrijit consiliul asocia
ției P.T.T. să asigure tinerilor o cît 
mai bogată activitate sportivă de 
mase. Este drept, o parte din ti
neri s-au întrecut în cadrul Spar- 
tachiadelor de iarnă și de vară. Dar 
aceste competiții s-au terminat de

multă vreme lăsînd în locul lor un 
„gol" care trebuia umplut. Mai pre
cis, se simțea nevoia organizării 
unor campionate pe asociații, care 
să atragă tineretul spre terenurile 
de sport. Dar, din păcate, la P.T.T. 
s-au organizat foarte puține aseme
nea întreceri. Cele cîteva echipe de 
performanță, care activează în di
ferite campionate ale orașului 
București, nu puteau, firește, să 
asigure tuturor membrilor asocia
ției sportive participarea în compe
tiții.

Discuții vii s-au purtat în jurul 
modului cum s-au prezentat echi
pele asociației la competițiile orga
nizate de consiliul orășenesc 
U.C.F.S. In afara secțiilor de atle
tism, popice și, într-o măsură, cea 
de ciclism, activitatea celorlalte 
secții nu a fost satisfăcătoare. Nu
mărul mic. de sportivi cu o pre
gătire bună — ca urmare a dezin
teresului față de angrenarea tine
rilor în participarea la competiții 
de masă — lipsa de disciplină la 
antrenamente și pe terenurile de 
sport, au dus la obținerea unor re
zultate slabe în competiții. Secția 
de atletism, de pildă, datorită 
dezinteresului față de promovarea 
tineretului, manifestat de biroul 
secției și de antrenorul Adrian Zu- 
grăvescu, trăiește doar prin ac
tivitatea unor atleți trecuți de
prima tinerețe, ale căror rezultate, 
s-au oprit de mult la un nivel oa
recare, fără a lăsa să se întrevadă 
un progres. Echipa masculină de 
volei care activează în campiona
tul. orășenesc categoria a 11-a, de
ține ultimul loc, la fel ca și echipa 
feminină de handbal în 7. Pe un-

■« 1 e i rwLij nuni * w «am 

deva pe la periferia campionatului 
orășenesc de baschet, se află echi
pa masculină, deși în cadrul aso
ciației sportive P.T.T. baschetul se 
bucură de o frumoasă tradiție.

Căror factori se datorase insuc
cesele echipelor asociației P.T.T. în 
competițiile oficiale? In primul rînd, 
așa după cum subliniam mai sus, 
acest lucru este consecința numă
rului redus a.1 elementelor de va
loare. în goană după obținerea de 
rezultate imediate, ș-a preferat a- 
ducerea unor sportivi din afară, 
fără nici o legătură cu asociația 
și, deci, lipsite de entuziasmul care 
se cere unui sportiv legat prin fire 
trainice de echipa sa. „Voiajorii" — 
departe de a întări echipele aces
tei asociații, le-au slăbit. Lipseau 
de la antrenamente, iar pe terenu
rile de sport manifestau o compor
tare lipsită de dragoste pentru a- 
părarea culorilor echipelor în care 
activau. Secțiile de handbal, volei 
și baschet au avut cel mai mult de 
suferit de pe urma acestei greșite 
orientări.

Consiliul asociației sportive P.T.T. 
a pășit într-un nou an de muncă. 
Bl trebuie să facă o cotitură radi
cală pentru impulsionarea activită
ții sportive de mase •—• mijloc sigur 
de îmbunătățire a performanțelor 
sportive. îndeplinirea cu succes a 
planului de măsuri al asociației 
sportive pe anul 1960, care prevede 
— printre altele — îmbunătățirea 
activității sportive de mase va da 
fără îndoială rezultate frumoase, 
mult așteptate de numeroșii iubitori 
ai sportului de la P.T.T.

R. GALÂRĂȘANU



Noi lucrări sportive în vitrinele 
librăriilor

N. N. Iakovlev: Regimul și alimen
tația sportivului în perioada de an

trenament și concursuri

Fără îndoială că respectarea unui re
gim struct de viață (muncă, odihnă, 
somn) și de alimentație de către spor
tivi — în special în perioadele de an
trenament și concursuri — reprezintă u- 
ntil din factorii principali care deter
mină creșterea continuă a valorii per
formanțelor sportive.

Pe acest principiu se sprijină lucra
rea lui N. N. Iakovlev, scrisă pe baza 
unui material documentar extrem de 
vast și a unor exemple luate din însăși 
practica sportivă. Pentru ca să poți sta
bili bune rezultate, să te ridici tot mal 
sus pe treptele măiestriei sportive, ți se 
cere ca sportiv să ai o sănătate per
fectă, o mare capacitate de muncă, o 
rezistență specifică la diferitele influențe 
ale mediului înconjurător. Cum pot fi 
realizate toate aceste deziderate? Nu
mai și numai printr-un proces metodic 
de călire a organismului, prin adoptarea 
unui regim de igienă desăvîrșit, prin 
tr-o alimentație rațională. Lucrarea cîș- 
tigă în interes nu numai prin stilul său 
cursiv, ci și prin publicarea unei suite 
de modele de meniuri, rații alimentare, 
valori calorice, conținut în vitamine al 
alimentelor folosite în mod curent.

principală

Eugen Panighîanț : „Delta Dunării"
Eleganta colecție „Gălăuza turis

tului", s-a îmbogățit de curînd cu vo
lumul „Delta Dunării", care vine în 
ajutorul celor ce vor să cunoască 
această pitorească regiune a țării.

Primul capitol, intitulat „Cînd și 
cum s-a născut delta", prezintă cîtev’a 
date extrem de interesante asupra 
modului cum s-a format delta de-a 
lungul veacurilor, ca și asupra isto
ricului ei. După această... punere în 
temă a cititorului sînt prezentate — 
în al doilea capitol — căile de acces 
spre deltă. „Poarta" 
orașul Tulcea, ca și celelalte orașe 
din complexul lagunar Razelm — sînt 
prezentate în cadrul unei largi și 
interesante descrieri. Capitolul 3 — 
cel mai important, de altfel — fa
miliarizează pe cititori cu itinerariile 
turistice ale regiunii. Sînt dezvăluite 
astfel toate frumusețile acestui para
dis al păsărilor și peștilor.

D. lonescu-Crîngurj și Ovidiu 
Manițiu : „Masivul Ciuoeț"

„Podoabele masivului Giucaș alcă
tuiesc un uriaș parc de recreație fizică

(Urmare din pag. 1)

raj- și să marcăm mai multe goluri 
decît ei. De asemenea, important est? 
să menținem un ritm uniform de joc 
de-a lungul întregii partide. Numai 
astfel cred că putem cîștiga. Praghe- 
zit doresc, desigur, să egaleze bilan
țul întîlnirilor noastre. Noi — să... 
dublăm victoria".

In concluzie, meciul Dinamo Bucu
rești—Dukla Praga promite iubitorilor 
acestui sport o pasionantă dispută 
sportivă, în care cele două echipe vor 
depune toate eforturile pentru a ob
ține victoria și, deci, calificarea pen
tru semifinalele „Gupei Campionilor 
Europeni".

HZ, 7/0 77Z7Z
Centre de schi pentru copii

Consiliul regional U.G.F.S. Ploești. 
cu sprijinul F.R.S.B.A. a organizat la 
Azuga, Sinaia, Bușteni și Teșita centre 
de pregătire pentru cei mai tineri 
schiori. Aceste centre au fost utilate 
cu toate materialele și echipamentul 
necesar. Durata acestor centre va fi 
pe tot sezonul de iarnă. „

6. Vîrjoghe 
și Gh. Briotă

Și o nouă secjîe în orașul Săcele

Nu de mult a luat ființă secția de 
schi în cadrul asociației sportive „Fi
nirea" din orașul Săcele, regiunea Sta
lin. Pentru început, în această secție 
s-au înscris 60 de tineri. Ei vor par
ticipa și Ia centrul de antrenament care 
va fi organizat în acest oraș de către 
consiliul regional U.G.F.S. Deocam
dată, noua secție are 60. perechi de, 
schiuri, 40 perechi bocanci, hanorace 
șt alte materiale. Componenții secției 
de schi a asociației sportive „Unirea" 
au început antrenamentele și sînt ho- 
tărîți ca în cel mai scurt timp să 
constituie adversari puternici pent.u 
schiorii din localitățile învecinate.

Victor Secăreanu 

și spirituală pentru iubitorii muntelui. 
Frumusețea și varietatea peisajului său, 
ca și atmosfera de liniște și puritate a 
mediului ce caracterizează toate ținutu
rile Ciucașului, oferă aici, atît în lumea 
codrilor cît și în cea a plaiurilor și 
crestelor alpine condiții din cele mai 
prielnice pentru turismul de munte".

Pe această constatare enunțată de 
autori în prefață, se bazează „construc
ția" volumului „Masivul Giucaș"... In 
această carte sînt înfățișate rînd pe 
rînd, drumurile de acces către Ciu- 
caș (pe valea Teleajenului, valea Te- 
lejenelului, pe valea Tîrlungului, pe 
la Zizin — valea Dalghiului, pe valea 
Buzăului Mare, pe la Vama Buzău
lui etc).

Pentru turiștii care yor să cunoască 
frumusețea acestui masiv sînt prezen
tate de asemenea, o șefie de circuite 
și trasee toate 
cumentat.

descrise în mod do-

Emil lencec : Scrisori către tinerii 
cicliști
sugestiv, sub formaPrezentată

unor scrisori între un tînăr dornic să 
se inițieze în tainele ciclismului și un 
antrenor — lucrarea îți pune în față, 
într-o succesiune firească, regulile 
după care trebuie să se conducă un 
amator al sportului cu pedale.

Scrisă pe un ton cald, convingător, 
lucrarea se dovedește a fi în mod 
real un îndrumar tehnic și tactic deo
sebit de prețios, pe care-1 recoman
dăm tuturor tinerilor care învață 
abecedarul ciclismului.

EMIL
IEN<EC

CCJ>—
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PROGRAMUL DE ASTA-SEARA 
DE LA FLOREASCA

Ora 16,30 : București I—București 
II (feminin) ; ora 17,30: București 
tineret—Rapid (masculin) ; ora 
Dinamo București—Dukla Praga.

Formațiile:
DINAMO BUCUREȘTI: Redf 

lie) — Ivănescu, Hnat, Covaci, 
dulescu, M. Costache I. M. Costache 
II, Ristoiu, L. Popescu, Tănăsescu 
(Zikely, Crăciun, Martin) .

DURLA PRAGA : Vicha (Houser) 
— Spacil. Cicimanek, Svitak, Mares. 
Havlik, Rada, Herman, Konig, Tro
jan.

Arbitrul principal al întîlnirii : H. 
Glagow (R. D. Germană). Arbitri 
de poartă: Gh. Popescu și V. Peien- 
ghian.

(I-
Bă-

Densă noi centre de antrenament 
la box în regiunea ©alafs

Recent au fost înființate în orașele 
Tecuci și Focșani două noi centre de 
antrenament pentru boxerii din a- 
ceste localități. Centrul de antrenament 
de la Tecuci este condus de fostul 
boxer Marcel Dușakovski iar de cen
trul de Ia Focșani răspund instruc
torul voluntar Costache Hogaș și fos
tul pugilist Dumitru Mircea. La Foc
șani, ședințele de pregătire în cadrul 
cărora învață boxul 14 muncitori, co
lectiviști și elevi, se desfășoară în sala 
de gimnastică a asociației sportive 
Voința.

I. Gheorghiu

Criteriul de iarnă la tenis de masă

în cadrul concursului. de tenis de 
masă „Criteriul de iarnă" organizat de 
comisia de specialitate din orașul Tg. 
Mureș, s-au întrecut 20 de jucători, 
întrecerile, desfășurate în sala clubului 
fabricii de mobile „23 August" din 
localitate, au fost cîștigate de 
tul jucător Adalbert Rethl de 
greșul Cluj.

talenta
ta Pro-

ion Păuș

„FIECARE TINAR
— Reportaj la fabrica de țigarete București

Atelierul 37 al fabricii de țigarete 
București este o hală mare, luminoasă, 
cu mașini moderne, care împachetează 
mecanic țigările. Curiozitatea de fu
mător nu m-a lăsat pînă nu am văzut 
fiecare mașină în parte, iar cea de re
porter pînă ce nu am stat de vorbă cu 
sportivii din atelier. Pe toți îi preo
cupă un singur lucru: realizarea de 
cît mai multe economii la locul de 
muncă în spiritul Plenarei C.C. al 
P.M.R, din 3—5 decembrie 1959.

Posibilități pentru realizarea unor 
importante economii există în fiecare 
fabrică, în fiecare întreprindere, dar 
ele trebuie căutate, găsite, la fiecare 
loc de muncă.

...Mecanicul Nicolae Marin, fotbalist 
în echipa asociației sportive și unul 
dintre cei mai buni sportivi din fa
brică, lucrează la mașina de celofanat 
pachetele de țigarete. EI și-a propus 
să facă economii la hîrtia de celofan. 
La început a mers mai greu. Mașina 
de împachetat țigarete rupea de multe 
ori hîrtia de celofan sau nu o lipea 
așa cum trebuie pe pachete. După 
o săptămînă însă, în care timp și-a 
organizat mai bine locul de muncă, 
rezultatele au început să se întrevadă 
La sfîrșitul lunii, cînd s-au calculat 
economiile realizate de fiecare mun
citor din atelierul de împachetat ți
garete cu mașina, fotbalistul Nicolae 
Marin economisise la hîrtia de celofan 
suma de aproape 1000 lei. Ceilalți 
sportivi din atelier realizaseră, de a- 
semenea, economii însemnate. Brigada 
U.T.M. formată din handbalistele Ma
ria Bujor, Ana Costea, Daniela Sîliș- 
teanu și Ioana Rotaru a contribuit din 
plin la realizarea angajamentului pri
vind economiile pe care colectivul de 
muncitori de la atelierul 37 și le-a

Din activitatea asociațiilor sportive
din Orașul Stalin

Anul care a trecut a fost rodnic pen
tru asociațiile sportive din Orașul Sta
lin. In cele 71 asociații sportive peste 
30.000 membri U.G.F.S. au luat parte 
activă la desfășurarea diferitelor com
petiții de mase.

Este fără îndoială un aspect pozitiv 
al muncii duse de majoritatea consilii
lor asociațiilor sportive, care s-au stră
duit să dea viață Hotărârilor partidului 
și guvernului privind mișcarea de cul
tură fizică. Participarea numeroasă la 
competițiile de mase și întrecerile or
ganizate de către fiecare asociație este 
tocmai rezultatul muncii consiliilor a- 
sociațiilor sportive.

Evidențieri se pot face destule : aso
ciațiile sportive „Steagul roșu", „Dez
robirea", „Creația", „Poligrafia", „Tî- 
nărul tractorist", C.F.R.", „Ră
săritul", „Metalul" ș. a. Frumoase suc
cese au obținut membrii asociației 
sportive „Voința", care au avut nu mai 
puțin de 8 întreceri organizate între 
cooperativele din Orașul Stalin, la tir, 
șah, tenis de masă, volei și fotbal. 
Ca o inițiativă interesantă poate fi con
semnată aceea pe care a hiat-o ziarul 
de uzină „Steagul roșu". Ziarul „Stea
gul roșu" a inițiat în vara anului tre
cut o competiție dotată cu o cupă, la 
care au participat numeroși sportivi 
din uzina cu același nume, atît indi
vidual cîf și pe secții, la mai multe

Curs da «nsUuctorî pentru extin
derea gimnasticii în preducjse

Pentru ca gimnastica în producție 
să fie introdusă în nai întreprinderi 
din Pitești, consiliul orășenesc U.C.F.S. 
a organizat un curs de instructori ca
re vor conduce viitoarele programe de 
gimnastică. Acest curs este frecventat 
de peste 40 de tovarăși din întreprin
derile „Textila Gară-Găvana". „T. Vla- 
dknirescu", „Tananții" și Cooperația 
Meșteșugărească.

Ilie Fețearw

Noi prioteni ss gimnasticei în pro
ducție în raionul Medgidia

Consiliul raional U.C.F.S. Medgidia 
a introdus, cu ajutorul organizațiilor 
de mase respective, gimnastica în pro
ducție în mai multe întreprinderi. Ast
fel, zilele trecute, peste 60 de munci
tori de la fabrica „Cimentul Păcii" 
din Medgidia au făcut pentru prima 
oară exercițiile de gimnastică sub în
drumarea instructorilor voluntari Sil
viu Mătală și Ion Popa. De asemenea, 
la prima ședință de la fabrica de ci
ment „Ideal" din Cernavodă au parti
cipat 50 muncitori, iar la întreprin-.

UN LUPTĂTOR PENTRU ECONOMII I"

Fotbalistul Nicolae Marin lucrează la mașina de celofanat pachetele 
de țigarete. In fiecare lună, el realizează importante economii de materiale. 

Foto : Gh. Dumitru
luat în urma Plenarei C.C. al P.M.R. 
din 3—5 decembrie 1959.

Dar nu numai sportivii de la acest 
atelier realizează economii. In toată 
fabrica lozinca „Fiecare tînăr — un 
luptător pentru economii!” este îm
părtășită de toți sportivii. Și exemple 
de sportivi care contribuie la reali
zarea de economii, sînt multe. Asocia
ția sportivă a fabricii de țigarete Bucu
rești numără doar 350 de sportivi..

Menționăm îndeosebi pe popicarul 
Mihai Stoian și pe fotbaliștii Ștefan 
Crețu, strungar la atelierul de meca-

ramuri de sport. Aceasta a constituit 
pentru asociația sportivă „Steagul 
roșu" un stimulent puternic care a a- 
vut urmări pozitive îndeosebi în ce 
privește mărirea numărului de membri 
și strîngerea cotizațiilor. Astfel, aso
ciația sportivă „Steagul roșu" și-a 
mărit numărul de membri cu încă 
1.000, ajungînd să aibă acum aproape 
4.500 de membri cu cotizația la zi-

Considerăm că aceste succese vor 
constitui pentru asociațiile sportive 
evidențiate un imbold în muncă și vor 
fi chezășia de noi realizări și mai 
frumoase în activitatea sportivă de 
mase.

C. GRUIA — coresp.

Bazinul Floreasca
la dispoziția publicului

Floreasca va 
publicatul în

De mîine, bazinul 
fi pus la dispoziția 
fiecare duminică, între orele 15—21. 
In felul acesta, amatorii de înot 
din Capitală vor avea posibilitatea' 
să practice acest sport în timpul 
sezonului de iarnă.

derea „9 Mai" din comuna Saligny, 
60 de tineri și vîrstnici iau parte cu 
-egularitate la aceste exerciții.

Stefan Constantin

„Ce! mai bun sportiv din 10"

Asociația sportivă „Făclia", a școlii 
medii din Bistrița, se mîndrește în mo
mentul de față cu cei mai mulți tineri 
din oraș care au obținut insigna „Cel 
mai bun sportiv din 10". 60 eleve și 
elevi au devenit purtători ai acestei 
insigne. Printre aceștia se numără 
L.iviu Pop, Georgeta Oșan, Ufte Gruiri, 
Rodica Petri, Virginia Ivan, Nicolae 
Bălan ș.a. care pe lîngă faptul că se 
pregătesc cu conștiinciozitate în ca
drul secțiilor respective, sînt fruntași 
și la învățătură.

Frumoase rezultate în angrenarea 
muncitorilor în concursurile dotate cu 
insigna „Cel mai bun sportiv din 10" 
a obținut în ultima vreme și consiliul 
asociației spoitive a fabricii de hîrtie 
„Bernath Andrei" din Prundul Bîrgău- 
lui. In primele concursuri și-au disputat 
întîietafea peste 280 de tineri și tine
re, dintre care 26 au reușit să cuce
rească insigna mult dorită. Printre 
noii purtători se găsesc lăcătușii Va
lentin Corocea, Carol Kreiger și loan 
Svoboda, preparatorul Vasile Vasiu și 
alți fruntași în producție.

Octavian Berbecariu 

nică și Ilie Dieuț, gravor Ia atelierul 
piese de schimb, care printr-o mai 
bună gospodărire a locului de muncă 
și prin reducerea consumului de ma
teriale auxiliare, realizează sume im
portante de economii.

V. T.

O asociație sportivă 
sătească fruntașă

Printre localitățile ce se înșiră pe 
valea Teleajenului, la vreo 3-4 km 
de orașul Vălenii de Munte se află 
și Drajna de jos, sat mare și frumos, 
cu oameni gospodari și pricepuți. 
Despre viața din trecut a acestor oa
meni, grea . și plină de amărăciune, 
se pot povesti multe. Dar, și mai 
multe sînt de povestit despre viața 
cea nouă șî luminoasă a drăjnenilor, 
pe care și-o construiesc sub îndru
marea partidului. O parte din locui
torii satului sînt muncitori la diferi
te exploatări forestiere sau la alte 
întreprinderi din regiune, dar cei mal 
mulți dintre ei sini agricultori.

Pentru țăranii din Drajna sportul 
a început să devină prieten abia 
în anii regimului de democra
ție populară, cînd un mare număr nu 
numai de tineri ci și de vîrstnici sc 
recreează după o zi de muncă jucînd 
șah, volei sau tenis de masă. Pe lîngă 
căminul cultural din sat a luat ființă 
asociația sportivă „Viitorul", care a 
începui să desfășoare o frumoasă ac
tivitate. Cei peste 450 de membri al 
asociației sînt angrenați acum în mai 
multe secții pe ramură de sport și 
au cotizația plătită la zi. Numai în 
primele zece luni ale anului trecut 
suina încasată din cotizații era de 
6820 lei. Sportivii din Drajna de jos 
înțeleg să sprijine și în alt mod în
tărirea bazei materiale a asociației 
lor. Astfel, mobilizați de organizația 
U.T.M., tinerii din sât au participat 
cu entuziasm la lucrările de reame- 
najare a terenului de fotbal, la ame
najarea urnii teren de volei și a unei 
gropi de sărituri, precum si la repa
rarea materialelor și echipamentului 
necesar sezonului de iarnă.

Dacă ai să întrebi pe tov. Nicolae 
Coman, președintele asociației sportive, 
care este sportul preferat de drăjneni, 
răspunsul va fi cel așteptat, fotbalul. 
Echipa lor din care fac parte lăcă4 
tușul Gogu Gheo.ghe, strungarul Ma
rin Chirilă, mecanicul Ion Luca îm
preună cu alți vrednici muncitori și 
țărani muncitori, activează în cam
pionatul regional. Dar fotbalul nu 
este singurul sport practicat de să
tenii din Drajna de jos. Ei joacă vo
lei și șah, se întrec la atletism, tir, 
schi și alte discipline. Mărturie stau 
rezultatele ce le obțin în cadrul între
cerilor cu ceilalți sportivi din satele 
învecinate. Tinerele Alexandrina Apos
tol și Maria Pioară, campioane raio- 
nale la 100 m plat șl, respectiv, sări
tură în lungime, sînt tnîndria asocia-1 
ției. Rezultate bune au mai realizat 
și jucătoarele din echipa de volei, cla
sată pe tocul III în campionatul raio
nal, precum și formația de șah, care 
deține locul IV în întrecerea cu cele
lalte echipe din raion.

Pentru frumoasele rezultate obținute 
de sportivii acestei asociații în di
verse concursuri, pentru numărul din 
ce în ce mai mare de tineri care 
devin prieteni ai sportului, pentru or
ganizarea reușită a numeroaselor 
competiții dotate cu insigna „Cel mai 
bun sportiv din 10“, asociația sportivă 
sătească „Viitorul" Drajna de jos este 
considerată pe drept cuvînt cea mal 
bună asociație din raionul Teica jen^

GH. N1LA și I. BORGE A.
^oreșB,



I HO CHEI gheață

Primul campionat republican olanului
Q ase echipe de hochei pe gheață 

din cinci orașe ale țării se a- 
vîntă începînd de azi în între

cerea sportivă pentru cucerirea titlu
lui de campioană pe I960...

Competiția este așteptată cu mult in
teres de masele de iubitori ai acestei 
discipline sportive și, mai ales, de spec
tatorii bucureșteni, dornici să asiste 
la partide — adesea pasionante — pe 
care le oferă întrecerea celor mai bune 
echipe de hochei ale noastre.

Spre deosebire de anii trecuți, cînd 
nu de puține ori echipele intrau în în
trecerile campionatului cu o pregătire 
anterioară ca și inexistentă (ca urmare 
a lipsei unui patinoar artificial și a 
condițiilor atmosferice nefavorabile), de 
dala aceasta cinci dintre formațiile 
concurente la titlu au mai avut în a- 
cest sezon contacte cu gheața patinoa
rului de la J23 August“. Sub acest as
pect, C.C.A. și Știința Cluj stau cel 
mai bine și desigur acest lucru se va 
reflecta șl în jocul lor. Voința și Avîn- 
tul Miercurea Ciuc, în afară că au 
mai jucat în București, au avut gheață 
și „acasă", ca și C.SM. Rădăuți. Nu
mai Dinamo Tg. Mureș pare puțin 
.descoperii" la capitolul pregătirii; to
tuși mureșenii au luai parte la „Cupa 
36 Decembrie" și au făcut unele an
trenamente la Gheorghieni.

Față de rezultatele jocurilor amicale 
de pînă acum, actuala campioană, 
C.C.A., se anunță ca principală favo
rită a competiției. Cei mai dificili ad
versari vor fi pentru formația militară 
Știința Cluj și, mai ales. Voința Miercu
rea Ciuc, echipe care în jocul lor îm
bină calitățile tehnice cu elanul.

Pentru hocheiul nostru, care a în
ceput să pășească pe drumul afirmării 

' sale internaționale, turul campionatu
lui republican pe acest an trebuie să 
reprezinte un categoric pas înainte. 
Echipele vor trebui să se străduiască 
să practice un joc de cîi mai bună 
calitate, modern, la un nivel tehnico- 
tactic demn de pretențiile celei mai 
importante competiții interne de la noi. 
Paralel ca preocuparea pentru nivelul 
tehnic al jocului, hocheiștii noștri frun
tași, antrenorii lor, conducerile de club 
sau de asociație, arbitrii conducători 
ai partidelor* trebuie să colaboreze pen
tru ca întrecerea să primească cele mat 
bane aprecieri și din punct de vedere 
al comportării sportive a jucătorilor, 
al disciplinei.

Tuturor pariicipanților la întrecere i 
succes!

Vă prezentăm echipele participante
C.C.A.

Actualii campioni intră în competiție cu o 
frumoasă, carte de vizită: au cîțtigat toate 
meciurile susținute în acest sezon. Și, im. 
portant de reținut, printre recentele învinse 
ale CCA se numără chiar principalii concu- 
renți la titlu, Voința ți Știința. Militarii au 
lotul cel mai omogen. Prin introducerea în 
centrul celor două linii de atac a lui Kala- 
mar ți Cozan I, echipa are un potențial mai 
JJTâT© decît î&' -mm

liniilor- ofensive să joace mai reținut în atac. 
Cu toate acestea, Știința Cluj e o echipă 
care poate produce mari surprize.

Lotul echipei : Stafie, Scripnichic-Krasser, 
Dibernardo, Tompoș, 'Timar, Gall-Biro, Nagy, 
Otvof, Takacs 11, Botar, Cozan 11 Antal

AVÎNTUL MIERCUREA CIUC

mare decît anul trecut. Cel mai puternic

PETER (C.C.A.)
compartiment: apărarea, în care excelează
Gzaka, Ionescu și portarul Pușcaș. In acest 
campionat, culorile CCA vor fi purtate de: 
Pușcaș, Tulbure — Czaka, Ionescu, Raduch, 
Tomor — Zografi. Kalamar, Ganga, Peter, 
Cozan I, Lorincz.

VOINȚA MIERCUREA CIUC
Revelația sezonului trecut, tînăra formație 

din Miercurea Ciuc, dispune de un lot nu
meros, Rezultatele sale de pînă acum »-au 
fost prea bune, deoarece una dintre liniile 
sale de baza a fost descompletată prin 
accidentarea unuia din frații Szabo. Nu va 
juca însă Zerveș, care este bolnav. Prezența 
experimentatului Takacs I se va face simțită 
în cea de a doua linie a Voinței, după cum 
— în apărare, compartiment mai slab al a- 
cestei echipe — intrarea lui Hollo II (fost 
la Dinamo Tg. Mureș) va însemna un cîștig 
pentru fo-rmație. Lotul complet : Purcărea. 
7 așnadi-Uarga 1, Balint II, Hollo 1, Hollo 
/AC..............................  ”
renez,

Raduch,

(Jiorba-Andrei I, Takacs 1, Szabo 1, Fe- 
Szabo 11, Spirer. Balint 1.

ȘTIINȚA CLUJ
o formație cu mari posibilități. Are 
jucători buni tehnicieni (Biro, Nagy, 

II), precum și mulți jucători „de 
Echipa păcătuiește, uneori, prin joc 

" ' Pînă acum, Știința

Este 
cîțiva 
Takacs 
luptă". ... ..
pripit/ prin nervozitate. .. . .
s-a prezentat la întîlniri cu un lot destul de 
redus de jucători (9—16), 
— a influențat randamentul, 
are In Stafie 
compartimentul 
încrederea în

ceea ce — desigur 
Apărarea — deși 
bază — este însă 

al formației. Ne-
un om de 

deficitar 
apărare obligă și pe jucătorii

I.<

deCulorile acestei echipe cu vechi „state — 
serviciu" în hocheiul nostru vor fi apărate 
de un lot tînăr. Avîntul a mai jucat în a- 
ccst sezon în Capitală, lăsînd o bună impje- 
sie, mai ales în jocul cu CCA cînd a condus 
o repriza cu 2—1. Evoluția acestei echipe 
(care în sezonul actual a repurtat și o vic
torie asupra Voinței) este așteptată cu mult 
interes. Arma sa principală : elanul, puterea 
de luptă. Antrenorul echipei, Ștefan Szabo, 
ar trebui însă să-i facă pe tinerii săi elevi 
să înțeleagă mai bine diferența dintre jocul 
bărbătesc și cel... dur. Lotul echipei : Sprencz- 
Vacar 1, Andrei 11, Pali, Borș-Antal 11, 
lai, lanovici, Szopos, Șt. Szabo, Hollo 
Rigo, Vacar 11. Csaszar. Daradics.

hz- 
111,

C.S.M. RĂDĂUȚI
Debutează în categoria A. Este o formație 

tînară, plină de perspective. Formația din 
Rădăuți place prin ambiția și disciplina ju
cătorilor săi. Poarta echipei este apărata de 
titularul echipei naționale, Sofian. Iată gar
nitura pe care au deplasat-o rădăuțetiii : So- 
fian-Chzrilă 1, Urbanovschi, Marghidan-Cilie- 
vici, Ciubotaru, Lazarov, Lungu, Marin, Chi- 
rilă 11, Kern, Corduban.

DINAMO TG. MUREȘ
Mureșenii au un lot numeros de 

legitimați, dar nu toți sînt la punct 
trenamentul, așa că nu se știe precis 
se poate conta. In orice caz, în lotul dina- 
movist întîlnim nume cunoscute : internațio
nali «a Lako, Incze III și Fenke I, alături 
de jucători mai tineri remarcați în ultima 
vreme (Varga II, Publik, Moldovan). Dinamo 
Tg. Mureș are legitimați următorii jucători : 
Lako, Ballegh-E. Antal, C. Antal, Astaloș, 
Fenke 1, Soliom, Incze Ill-Farcaș, Fenke 11, 
Kelemen, Cormoș, Miclea, Moldovan, Flasca, 
Publik, Miclof, Soos Szatmari, Togănel, Var
ga 11.

jucători 
cu ari

pe cine

IWORMAȚII...
® Jocurile programate dimineața se 

Vor disputa începînd de la ora 12, cu 
excepția zilei de mîine cînd meciul de 
dimineață va începe la 9.30, După 
«miaza, partidele încep la orele anun
țate, adică la 17 și 19.

HIPISM
HUNE, ALERGĂRI DE TRAP

va 
ora

Pe hipodromul Băneasa-Trap se 
«esfftșura mîine; cu începere de la 

o reuniune cu 7 alergări.
Ca g la precedentele reuniuni; numă

ra concurențllor este ridicat. Pe pro
gram figurează 4 alergători cu 10-12 
«al.

Alergarea principală este premiul Ca- 
taiman ta care participă : Hrisov 1700 
(Dinu Tc.); Elegant 1720 (Ghinea); Sita 
1710 (ȘtefSnescu), Hermes 1720 (Mihăi- 
laseu); Harcov 1720 (Ciobanu); Pamfil 
WW (Avram); Chiostec 1740 (Bonțol V.), 
Callbaif H 1740 (Brailovschi); Olteț 1760 
(Toderaș),- Tarcău 1760' (Solcan) și Ha- 
inefal 1760 (Tănase).

Altă alergare de seamă este premiul 
Călugăreni cu următorii concurențl : 
./ovin 1700 (Oană), Morala 1700 (Brai- 
•tovschi); Delicioasa 1700 (Vasile Gh.), 
Egoist 1700 (Ghinea); Baltag 1720 (A-
țVram); Stoțu 1720 (Moldovan), Novac 
17*0 (Savu); Demon 1740 (Szabo A.), 
Triumf 1740 (Ștefănescu).

O alergare interesantă se anunță de 
«semeni premiul Clăbucet, rezervat cal
ator de trei ani din categoria a doua, 

angajați 11 cal, majoritatea fiind 
/ÎO®mați din cal cu posibilități de ame- 
Ulorare.

Cel mal numeros lot va fi în premiul 
^Călărași.

In rezumat, reuniunea de mîine pre- 
lirtntă un program atractiv, care antici- 
Jpează întreceri spectaculoase.

INFORMAȚII...
• Astăzi sînt programate jocurile 

primei etape a turului, după următo
rul program: ora 12: CJS.M. Rădăuți 
— Voința Miercurea Ciuc ; ora 17: 
Dinamo Tg. Mureș — Știința Cluj; 
ora 19: Avîntul Miercurea Ciuc — 
C.C.A. Mîine, etapa a Il-a: ora 9.30: 
Voința — Avîntul; ora 17: Dinamo — 
CS.M. Rădăuți; ora 19: C.C.A. — 
Știința.

9 I.E.B.S. comunică: In zilele de 16, 
18, 19, 20 ianuarie, accesul pe pati
noarul „23 August” pentru patinajul 
public va fi numai între orele 9—11. 
iar duminică 17 ianuarie între orele 
11.30—14.30.

• Regulamentul campionatului pre
vede că în caz de egalitate de puncte, 
echipele vor fi departajate prin gol
averaj. In caz de golaveraj egal, va 
conta rezultatul direct dintre echipe.

„Toți ne-am întors entuziasmați
de zilele petrecute în București"
Un articol din revista italiană „11 Ginnasta“

Ospitalitatea, dragostea și prietenia cu care 
poporul nostru își înconjoară întotdeauna oas
peții au devenit renumite peste hotare. Spor
tivi din toate țările — oricît de îndepărtate 
ar fi ele — se simt în mijlocul nostru ca 
acasă. Ei vizitează cu interes orașe, uzine, 
instituții de artă și cultură. Și, nu de pu
ține ori, sportivii pe care îi găzduim întîrzie 
cîteva zile în R.P.R. pentru a se pregăti în 
comun cu reprezentanții noștri, pentru a face 
un util schimb de experiență. Iar Ia în
toarcerea acasă, sportivii, antrenorii și con
ducătorii diferitelor delegații fac cunoscute 
— prin intermediul presei — popoarelor lor 
tradițiile culturale și 
mîn, zilele frumoase 
noastră, le povestesc 
nouă, despre avîntul 
ției noastre socialiste.

Un astfel de material a apărut în numă
rul XI al revistei italiene „IL GINNASTA*. 
Autori .• GIULIO LAY, conducătorul echipei 
feminine de gimdastîcă a Italiei (cu care re
prezentativa R P. Romine s-a întîlnit anul 
trecut la începutul lunii noiembrie) și pro
fesoarele PAOLA PANSECCO și EMA BE. 
RETTA, care au funcționat ca arbitre în în
tâlnirea amintită. Toți trej ne cunosc. Toți 
trei ne-au mai vizitat. Și totuși, ei au fost 
din nou impresionați nu numai de compor
tarea din punct de vedere tehnic a sporti. 
velor noastre, ci și de vizitele efectuate, de 
lucrurile pe care le-au văzut cu acest prilej. 
Să le dăm cuvîntul...

„Primirea a fost maj mult decît cordială, 
prietenească. Fraternitatea 
numai o frază frumoasă, 
pabilă și plăcută" (Paola

„Trecînd peste atențiile 
tudini de curtoazie care 
către conducătorii și gimnastele romînce, peste 
divertismentele teatrale, o revistă șj un spec
tacol ' zrx

devăr magnifică 
părții ’ ' ’ ...
(Ema Beretta).

Și tot ea : „Am admirai și am 
foarte multe lucruri în neuitatul răstimp cît 
am stat în Romînia, care a cuprins și im
punătorul 7 Noiembrie.

Giulio Lay, director al comisiei tehnice 
feminine din federația de gimnastică din Ita
lia, prezintă în articolul său întregul film 
al șederii în R- P. Romînă. L-a impresionat

viața poporului ro- 
petrecute în patria 

despre viața noastră 
continuu al construe-

sportivă nu a fost 
ci o realitate pal- 
Pansecco).
și continuele ali

ni s-au arătat de

de balet la Opera Romînă — 
mă voi opri 

tehnice de invidiat sub orice

într-a* 
asupra 

raport*.

apreciat

în mod deosebit vizita la Orașul Stalin „een-< 
tru al industriei metalurgice. Intr-un mare ți 
arhiplin teatru din acest plăcut oraș cele două 
echipe au făcut demonstrații..* „Din relată
rile pe care le vor da arbitrele Pansecco și 
Beretta se vor afla toate atențiile și genți- 
lețele arătate nouă, cit am stat în România"

Firește, o atenție deosebită acordă în ar-ț 
ticolele publicate cei trei tehnicieni italieni 
pregătirii gimnastelor noastre, valorii lor, 
precum și preocupării pe care federația noaa-ț 
tră o are față de ridicarea noilor elemente. 
Vorbind despre echipa țării gazdă, Giulio Lay 
precizează î „Echipa romînă a executat pro* 
gramul la inlățimea faimei sale mondiale da. 
care se bucură, E omogenă și foarte bina 
pregătită," Iar despre cadrele de mîine : „In 
afară de cluburile de gimnastică, grupe 
riser# și gimnaști școlari, care — toate — 
desfășoară un program determinat de gim
nastică artistică și pre-aerob atică, Federația 
Romînă dispune și de alte centre de gimnas
tică. în unele regiuni, unde se îndreaptă cele 
mai bune elemente și de unde sînt apoi 
lecționate".

„Intîlnirea a confirmat înalta valoare & 
echipei feminine romine. Toate gimnastele au 
dovedit siguranță, . calm în concurs'1 (Paola 
Pansecco). „Intîlnirea s-a prezentat foarte, 
dificilă pentru că, natural, romîncele dezvoltă 
teme minunate prin dificultate și siguranță’, 
fruct al unui antrenament cotidian care nu e. 
motivat numai de apropierea Olimpiadei, ci e 
recunoscut ca o indiscutabilă necesitate. Ele
mentele de mare dificultate sînt executate ta 
continuă dezvoltare". (Ema Beretta).

In îricheiere, cei trei specialiști italieni 
mulțumesc — prin profesoara Beretta — gaz
delor și afirmă : „Toți ne-am întors 
ziasmați de zilele petrecute la București
simțim obligați să mulțumim în numele gim
nastelor, gazdelor și federației noastre 
ne-a dat posibilitatea acestei noi și admi
rabile experiențe",

N.R. —■ Elogiile aduse activității noastre 
sportive sînt firești. Ele izvorăsc din reali
tatea concretă de pe teren, din cele văzute 
cu propriii lor ochi de sportivii italieni.) 
Toate constatările făcute de respectivii spor* 
tivi vin să confirme ca noi mărturii adevă
rul despre viața nouă pe care o trăiește po-: 
porul nostru de peste un deceniu și jumătate.

enlu- 
și ne

cari

începe turneul boxerilor de categorie 
semimijlocie și mijlocie mică

Marin Ion (stingă) va întîlni mîine 
dimineață pe combativul Petruș 
Baltă (Or. Stalin) într-o partidă 

care se anunță pasionantă

La 13 februarie io Capitală

Dubla întîlnire R.P. Romînă—R.P. Ungară
Prima jumătate a lunii viitoare va 

aduce un eveniment deosebit pentru 
tenisul nostru de masă. In zilele de 
13, 14 și 15 februarie va avea loc în 
București o întrecere internațională la 
care vor lua parte cei mai buni jucă
tori și jucătoare din R. P. Ungară și 
R. P. Romînă. In prima zi, sala Flo
reasca va găzdui dubla întîlnire (fe
mei și bărbați) dintre reprezentati
vele celor două țări. La băieți se va 
juca după sistemul „Cupei Swayth- 
ling“, iar la fete după formula „Cu
pei Corbillon". La 14 și 15 februarie 
vor avea loc în sala Dinamo două 
turnee la care vor participa 10 jucă
tori și 8 jucătoare.

| Lotul maghiar va cuprinde probabil 
4 jucători și 3 jucătoare și printre

oaspeți vor figura fără îndoială cam
pionii europeni Eva Koczian și Zoltan 
Berczik, finalistul ultimei ediții a 
campionatelor mondiale, fostul cam
pion ai lumii Ferenc Sido etc.

Sportivii noștri fruntași au început 
pregătirile și printre ei se numără 
maestra emerită a sportului Angelica 
Rozeanu, maestra sportului Geta Pi
tică, campionul republican Radu Ne- 
gulescu, maestrul sportului Mircea 
Popescu, Adalbert Rethi, Maria Ale
xandru, Tiberiu Covaci, Mariana Ba- 
rasch, Gheorghe Cobirzan, Catrine 1 
Folea, Otto Bottner etc.

Este posibil ca după întrecerile de 
la București, sportivii maghiari să 
susțină și alte întîlniri .într-un oraș 
din provincie.

Mîine dimineață, începînd de Ia ora 
10, se vor desfășura în sala Floreasca 
primele meciuri din cadrul turneului 
boxerilor de categorie semimijlocie 
si mijlocie mică. Acest turneu este aș
teptat cu nerăbdare de toți amatorii 
sportului cu mănuși din Capitală. Astă- 
seară, o dată cu oficierea cîntarului, 
se vor îndeplini ultimele formalități 
înainte de sunetul primului 
Boxerii își cunosc adversarii și, de
sigur, fiecare își pune speranța într-o 
victorie, mai cu seamă cei care vor 
evolua pentru prima oară în Capitală! 
Dar, să lăsăm pe pugiliști să trăiască 
emoția firească dinaintea unei ase
menea competiții de amploare și să ve
dem ce spun tehnicienii noștri despre 
turneul de la București.

MARIN NICOLAE (secretar al F. R. 
Box) : „Federația a organizat acest 
turneu pentru a-i verifica pe boxeri și 
într-un alt gen de competiție, nu numai 
în cele amicale, obișnuite. Cred că este 
cea mai bună verificare a elementelor 
cu posibilități de a fi folosite în întîl
niri internaționale intercluburi, în ca
drul reprezentativelor de orașe sau 
chiar în loturi republicane. Tehnicienii 
vor avea posibilitatea să le urmărea
scă în campania unor adversari de va
loare. Dacă Radu Lavric, de pildă, ar 
fi boxat la Oradea cu un necunoscut, 
în fața căruia ar fi obținut victoria, 
acesta nu ne-ar fi dat posibilitate să 
tragem cea mai justă concluzie asupra 
valorii sale. Pus însă în fața unui ad-

versar puternic, vom putea să-l apre
ciem mai bine pe boxerul orădean".

ION CHIRIA6 (antrenor) : „Sînt 
convins că turneul de la București va 
fi folositor, ldeea de a reuni în 6a- 
pitală pe cei mai buni boxeri la două 
categorii arată că există o deoseb'tă 
preocupare pentru depistarea unor e- 
lemente tinere valoroase, care să um- 

gong. ple „golul" la unele categorii de greu
tate unde deocamdată sîntem 
periți". Sugerez federației 
litate să organizeze astfel 
și la alte categorii.

EUSTAȚ1U MĂRGĂRIT
Consider că turneul este 

provincie, care 
să-și îmbogă- 

meciuri mai

îndeosebi boxerilor din 
au astfel posibilitatea 
țească experiența în 
„tari".

„deseo- 
de specia
de turnee

(antrenor}*: 
foarte util,

ir
Iată programul reuniunii de mîine 

dimineață: M. Iordache (Cîmpulung 
/Muscel)-M. Ionescu (București) ; M.
Pintilie (Giurgiu)-I. Ăilenii (Bucu
rești) ; M. Voicu (București) — M. 
Bogosi (Oradea) ; @. Stoian (Bucu
rești)-O.Florea (București) ; R. La
vric (Oradea)-G. Bîlă (Craiova) ; I. 
Marcu (Cîmpulung Muscel)-V. Să- 
șeanu (Or. Stalin) ; A. Nagy (Cluj)- 
S. Trifan (Cîmpina) ; P. Baltă (Or. 
Stalin)-I. Marin (București) ; I. De
meter (București)-I. Rodicenco (Brăi
la) ; V. Neagu (Constanța)-I. Olarii 
(Craiova) ; P. Dobre (Brăila)-D Enuț 
(București).



LOCUL 11
Retrospecțiuni asupra campionatului categoriei A

MINERUL LUPENI IN JURUL BALONULUI
MINERUL LUPENI CONTINUA 
PREGĂTIRILE PE ZAPADA...

Cu multă curiozitate a fost așteptată 
oluția echipei Minerul Lupeni în pri- 
» categorie. Era nou promovată în 
tegoria A și ae știau puține lucruri 

legătură eu jocul și posibilitățile 
cătorilor săi. E drept, cîștigase pe 
irit primul loc într-una din seriile 
legoriei B și promovase la A, ceea ce 
nstituia o „carte de vizită** frumoasă, 
■tuși, nu era suficientă pentru a răs- 
nde la întrebarea: va rezista înlr-o 
mpetiție superioară, în fața unor ad- 
rsari superiori ea valoare și experien-

S-ar părea că locul 11 ocupat la sfîr- 
ul primei părți a campionatului con- 
tuie o... jumătate de răspuns la a- 
istă întrebare. Intr-adevăr, analizind 
mporlarca echipei Minerul prin a- 
istă prismă — și numai prin aceasta, 
locului din clasament — se poate 

, ige eoncluzia că ea n-a rezistat. Dar, 
ivind lucrurile în lumina comportării 

sine a echipei, ca factură de joc 
ea posibilități de îmbunătățire, vom 
aehide că totuși Minerul a făcut față 
în general — noilor condițiuni de 

recere sportivă și că păstrează șanse 
a părăsi actualul loc din clasament.

Cind afirmăm acest lucru ne bizuim 
următoarele fapte :

1) Minerul s-a prezentat în acest 
npionat cu un lot de jucători re- 
jniat față dc cel folosit în categoria 
prin legitimarea lui Pereț, Leahevici, 
dpeanu și Milea, care — indiscutabil 

au constituit ,o întărire a efeelivu- 
. Acesta, astfel remaniat, prezenta 
uș iele lacune : a) era neomogen 

.....re și pregătire, ca stil de joc, și 
cuprindea foarte mulți jucători fără 

■erieuța necesară 
reț — mai mult

■

Goluri marcate:

Golgeteri: Crăiniceanu (4), Mi- 
aly (2), Plev (2) — ambele din 
1 m —, Nisipeanu, Paraschiva, 
■eahevici și Milea.

Locuri ocupate în clasament (în 
rdinea etapelor) : 4—9, 5—7, II, 
, 8, 8, 9, 8, 9, 11, 11.

Efectiv folosit: Plev, Coman, Che- 
isteș, Szoke, Crăiniceanu (cîte 11 
icuri), Paraschiva, Pereț (10), Mi- 
aly, Leahevici (8), Mihalache, Mi
sa (6), Kiss, Nisipeanu (5), Groza, 

- al (3) și Cotroază II (2).

(doar Paraschiva, 
—, Ceman, Milea,

12 (medie: 1,09)

Apărarea Minerului este la post. Mihalache, portarul echipei din Lupeni, 
va bloca balonul, sărind dintr-un buchet de jucători (de la stingă la dreapta:

Coman, Constantin, Plev, Szok6). Fază din. meciul C.C.A.-Minerul 6-1.
Foto : B. Ciobanu

4..

0—7 cu Progresul, îm- 
Minerul a fost nevoit 
oameni timp de 87 de 
spre exemplificare, a-

gat și o condiție pentru a se realiza 
dorința minerilor din Lupeni — men
ținerea echipei lor în categoria A. Este 
vorba de seriozitatea cu care trebuie 
muncit în viitor, mai ales în această 
perioadă cînd se desfășoară pregătirile 
în vederea returului. In primul rind, 
și aici ne referim la antrenor, munca 
de pregătire trebuie armonios îmbinată 
cu preocupări efective de ordin edu
cativ. Și este absolut necesar acest 
lucru pentru că pe de o parte Ia unii 
jucători se manifestă unele tendințe 
de chiul (Milea, Leahevici, Pereț și 
Nisipeanu nu s-au prezentat la terme
nul fixat pentru Teluarea pregătirilor), 
iar pe de altă parte pentru că la ju
cători trebuie întărită conștiința că nu
mai luorînd serios, disciplinat și te
meinic la antrenamente se pot dezvolta 
calitățile și înlătura deficiențele din 
jocul lor și al echipei.

Minerul a reușit după cîteva 
jocuri să-și eîștige simpatia spectatorilor 
din celelalte orașe și mai ales din 
București prin jocul său ordonat, con- 
binativ, ofensiv, prin tendințe accen
tuate spre joe deschis, fără preocupări 
pentru apărare ermetică, cu scop dis
tructiv. Este o calitate care trebuie 
păstrată și dezvoltată. De asemenea tre
buie accentuată linia comportării spor-

tive, mai ales pe teren propriu, confir- 
mînd buna impresie lăsată multor an
trenori și jucători, care au mărturisit 
că joacă cu plăcere la Lupeni. Jucătorii 
Minerului însă, trebuie să muncească 
mult și pentru eliminarea lipsurilor. 
Unii nu au viteză (Plev, Clieresteș), 
alții rezistență (Pal, Milea) ; unii tre
buie să mai exerseze pasa (Szoke, Mi- 
haly) alții trebuie să renunțe la joc 
individual (Crăiniceanu, un element 
foarte talentat, care însă... iubește atît 
de mult mingea îneît cu greu se des
parte de ea în joc...). Echipa are în 
Pereț un coordonator foarte bun, care 
„calmează” jocul echipei ; dar îi lip
sește un creator și — mai cu seamă — 
realizatori. înaintașii ratează foarte 
mult din lipsă de hotărîre sau din im
precizie în șuturi. Jocul cu capul este 
insuficient dezvoltat.

Comportarea echipei în sezonul de 
toamnă eonstituie un foarte bun punct 
de plecare în pregătirea sezonului de 
primăvară. Meciurile primei părți a 
campionatului reprezintă o experiență 
care trebuie folosită în munca de pre
gătire actuală pentru a ridica valoarea 
echipei Minerul, creînd astfel posibi
litatea unei îmbunătățiri substanțiale 
a jocului și menținerii echipei în ca
tegoria A.

P. GAȚU

LUPENI (prin telefon). — Miercuri, 
Minerul a făcut al treilea antrenament 
în aer liber. Această ședință s-a des
fășurat pe zăpadă. De altfel, Parasehi- 
va — care conduce antrenamentele în 
lipsa antrenorului V. Lazăr (bolnav) — 
a declarat că pregătirile vor avea loc 
numai în aer liber. La antrenamente 
participă lotul de anul trecut, la care 
s-au adăugat Pal II și Sima (I. Ciortea. 
corespondent).

PROGRAMUL FARULUI

Farul Constanța și-a început antre
namentele la 5 ianuarie. In prima șe
dință a fost anunțat programul și s-a 
efectuat un sumar examen medical.

Antrenorii echipei au stabilit nn 
ciclu de 6 antrenamente săptămînale 
(80—90 minute fiecare) în aer liber 
și în sală. Pentru 14 februarie este pre
văzut în program un ioc amical cu o 
echipă de categoria B, iar pentru 21 
și 28 februarie două meciuri amicale 
în compania unor echipe de categoria 
A (primul în deplasare, al doilea 
acasă). Iată -olul echipei constănțene: 
Ghibănescu, Straton, Ciuncan, Florescu. 
Bibere, Datcu, Pană, Corneanu, Mo- 
roianu, Botescu, Nunu, Ciosescu, Nicu- 
lescu, Sever, Bitlan, Roman, Toma și 
Olaru.

VEȘTI DIN ORAȘUL STALIN

ORAȘUL STALIN (prin telefon). 
Fotbaliștii de la Steagul roșu au în
ceput pregătirile pentru noul sezon 
la 12 ianuarie, cînd au efectuat nn 
antrenament de 30 de minute. Pînă la 
6 martie ei vor susține 7 meciuri de 
verificare și amicale cu echipe de ca
tegorie inferioară. In aceste întâlniri 
se va căuta să se remedieze lipsurile 
constatate cu ocazia analizei compor
tării jucătorilor în turul campionatului. 
La primul antrenament au participat 
toți jucătorii, cu excepția celor din 
lotul reprezentativ (Hașoti, Messaroe). 
Componența lotului Steagului roșu este 
următoarea: Ghiță, Constantinescu, Car- 
neanu, Sbircea, Moarcăș, Timoveanu, 
Zaharia, Szigeti, Birsan, Hidișan, Co- 
jocaru, Campo, Gone, Hașoti, Mesxaros, 
Proca, Fusulan, David, Trăistaru.

Și Tractorul a început pregătirile. La 
primul antrenament jucătorii au făcut 
exerciții de pregătire fizică, au exersat 
cu mingea medicinală, apoi a apărut și 
mingea de fotbal, dar... au jucat numai 
en... mîna (handbal). Lotul care se 
pregătește: Oană, Aldea, Păun, Vlad. 
Cidboată, Cicerone, Chinciu, Iacob 1, 
Torok, V at ani, Seleș, Seredai, Roșea, 
Binder, Florea Virgil, Hațeganu, Iacob 
11, Botorogea, Zăinescu, Chiujdea (P. 
Dumitrescu coresp.).

DINAMO PITEȘTI SE PREGĂTEȘTE 
IA RM. VILCEA

RM. VILCEA (prin telefon). Echipa 
de categoria B Dinamo Pitești se pre
gătește în orașul nostru (unde de 
altfel, va și juca meciurile din retur), 
deoarece terenul din Pitești a intrat 
în reparație. Dinamoviștii și-au început 
antrenamentele sub conducerea antre
norului St. Vasile. Ședințele de pregă
tire au loc în sală și pe teren. Pînă 
la 1 februarie accentul va cădea pe 
pregătirea fizică generală, iar după 
această dată vor începe antrenamentele 
tehnieo-tactice. De la 1 martie, Dinamo 
va susține jocuri de verificare și ami
cale.

La antrenamente participă următorii 
jucători: Varga, Matache (portari), 
V alean, Vulpeanu, Haimovici, Dumi
trescu, Petca (fundași), Florescu, Radu, 
Constantinescu (mijlocași). Pintea, 
Asan Eip, Barbu, Lovin, Bîzgu, Apos
tol și Butnaru (înaintași) (D. Roșianu, 
coresp.).

LOT ÎNTINERIT LA POIANA 
CIMPINA

Poiana
Ia 8 ianuarie cu un lot întinerit. La 
antrenamente au luat parte toți jucă
torii (cu excepția lui Bontaș, care este 
suspendat de asociație pe 2 ani pentru 
viață nesportivă): Marcu, Cristoreanu 
(portari) — Banu, Dumitrescu, Pos- 
tolache, Iofciu (fundași) — lonescu 
111, Gogoaje, Mitulescu, Filip, Ruja- 
nescu (mijlocași) — Dima, Bălăceanu, 
Bocanu, Dumitru, Ene Ill, Mungiu, 
Panaitescu, Călin și Matei (înaintași) 
(Gh. Briotă și C. Vîrjoghe, coresp.).

Cîmpina a început pregătirile

Ne aflăm în plin sezon

?r(< ■ — mai puțin — au jucat și
alți ani în categoria A).
’otușî, și în aceste condițiuni Mine- 

a practicat de multe ori un joc 
a jos, ofensiv, deschis, apropiindu-se 
ar de nivelul de comportare al unor 
nații cu vechi „state de serviei” în 
șna categorie (de pildă, în partidele 
Dinamo București, C.C.A., U.T.A., 
rolul etc.) și lăsînd să se întrevadă 
ibilități de progres.
) Suita de rezultate reușite de Mine- 
de-a lungul turului reprezintă o 

e destul de constantă în comportare 
cepție fac doar două rezultate : 1—6 
C.C.A., scor care n-a reflectat Teal 

•setul jocului și comportarea echipei 
Lupeni, și 

riva căruia 
ioace în 10

• nte). Iată,
e rezultate : I—1 cu Steagul roșu 
isă), 0—0 cu Dinamo (la București), 
1 cu Jiul (la Petroșani), 2—1 cu 
■id (acasă), 0—1 cu U.T.A. (la 
d), 2—2 cu Știința (acasă), 1—6 
2.C.A. (Ia București), 4—0 cu Farul 
isă), 1—2 cu Dinamo Bacău (a- 
i), 0—7 cu Progresul (la București) 
—2 cu Petrolul (la Ploești). Deci, 
sptînd rezultatele amintite și 4—0 
Farul, victorii sau înfrîngeri la li

ză și meciuri egale, în compania unor 
■pe fruntașe în fotbal sau în ela- 
cntul actual.
) Există preocupare serioasă pe de 
arte pentru întărirea disciplinei ju
rilor (abaterile petrecute cu pri- 
1 meciului cu Știința au constituit 
iv de învățăminte prețioase, puse 
tplicare), iar pe de altă parte pen- 
realizarea unui joc disciplinat, o- 
tat și de calitate mereu mai bună, 
din partea conducerii secției, cît 

lin partea antrenorului V. Lazăr.
irește, la aceste fapte avem de adăo-

In campionatul italian se desfășoa
ră duminică antepenultima etapă a 
turului. In vederea acestei etape an
trenorii și-au verificat formațiile prin 
antrenamentele obișnuite. La _ aceste 
antrenamente o formă deosebită au 
dovedit Florentina și Lazio. Echipa 
din Firenze a cîștigat mecitiț de an
trenament cu 4-0 iar Lazio, în formă 
excepțională a învins partenerul de 
antrenament cu 10-1, așa că Genoa
— deși va avea pe Buffon în poartă
— va avea o sarcină foarte grea în 
deplasare.

O partidă care este așteptată cu 
nerăbdare este Sampdoria—Roma. 
După cum se știe, în ultimele 5 etape 
Sampdoria nu a cîștigat nici un punct.

In campionatul francez, derbiul su
dului, Nice—Nîmes, stîrnește un mare 
interes. In etapa trecută Nice a reu
șit să dispună foarte greu de Toulouse 
cu 1-0 iar Nîmes — -----:* ""
străpungă apărarea 
din Lens (0-0).

La Paris, Racing, 
vinsă de Sedan pe 
tîlnește pe Monaco, 
considerat meciul echipelor de surpri
ze. Toulouse, echipa care a dovedit o 
formă bună, ajtingînd în primele

n-a reușit să 
echipei minerilor

care a fost în- 
teren propriu în-
Acesta poate fi

locuri, joacă acasă cu cunoscuta for
mație Reims. După meciul susținut pe 
teren propriu, meci în care oaspeții 
s-au apărat cu disperare în 10 oa
meni, Reims are o nouă partidă grea 
cu Toulouse. La Reims s-a anunțat că 
stoperul Jonquet va fi înlocuit cu 
Siatka, iar în linia de atac va reintra 
Fontaine, alcătuind renumita tripletă 
Fontaine—Kopa—Piantoni.

St. Etienne—Stade Franțaîs, Tou
lon—Valenciennes și Limoges—Stras
bourg completează meciurile din pro
gramul concursului Pronosport nr. 3, 
concurs care face parte din cele 4 
concursuri din luna ianuarie care par
ticipă la premiile suplimentare de 
200.000 lei.

5. mternazionale-Alessandria (camp 
italian).

6. Atalanta-Bologna (camp, italian). 
Udinese-Lanerossi (canip. Italian).

8. Padova—Lazio (camp; italian).
9. Sochaux-Lyoh (Cupa Franței) 

Lile-Valenciennes (Cupa Franței). 
Ales-Marseille (Cupa Franței). 
Troyes-Sedan (Cupa Franței).

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES Nr. 2

7.

10.
11.
12.

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 4 
din 24 ianuarie 1960

Roma—Napoli (camp, italian) 
Sampdoria - Juventus (campi

Palermo-Genoa (camp, italian).

î. :
2. 

lian).
3. 1---------- -----.— . —......
4. Spăl—Milan (camp. Italian).

Ma

urma trierii și omologării varian- 
depuse la concursul Pronoexpres 

nr. 2 din 13 ianuarie au 
următoarele premii:

— Categoria 
17.923 lei.

— Categoria
7.163 lei.

— Categoria
578 lei.

— Categoria
153 lei.

— Categoria a Vl-a: 1961 premii 
de 36 lei.

—- Categoria a Vil-a : 7004 premii 
de 20 lei.

Fondul de premii al concursului nr. 
2 a fost de 501.862 lei.

in 
te lor

a II-a:

a

a

a

III-a :

IV-a:

fost stabilite

4 premii de

10

124

V-a: 467

premii de

premii de

premii de

Rubrică redactată de I. S. Loto-
Pronosport

Ne aflăm în plin sezon de schi. De 
acum și pînă în luna aprilie, fiecare 
sfîrșrt de săptămînă va consemna con
cursuri importante organizate în toate 
centrele de munte ale țării. Sîmbâtă 
și duminică, de pildă, gazde vor fi Po
iana Stalin și Predealul. La Poiana 
Stalin se vor desfășura două concursu
ri : „Cupa Olimpia*' pentru seniori și 
„®upa Luceafărul" pentru juniori. Am
bele concursuri cuprind probele de 
slalom special și slalom uriaș, care se 
vor desfășura în Kantzer și respectiv 
pe pîrtia Sulinarului.

La Predeal vor avea loc întrecerile 
de fond dotate cu „Gupa orașului Si
naia", organizate de asociația sportivă 
Voința Sinaia. în cadrul acestui con
curs se vor desfășura următoarele pro
be : 15 km seniori, 5 km senioare, 5 
km juniori, 3 km junioare, ștafetele 
4x10 km seniori, 3x5 km senioare, 
3x5 km juniori și 3x5 km junioare.

In clișeu: N. Șutea (Voința Sinaia), 
unul dintre cei mai talentați juniori la 

probele alpine
Foto: D. Stănculescu
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La sfîrșîtul sezonului 1959
Prin măsurile luate 

tru dezvoltarea acestui 
rile oamenilor muncii 
tră, se acordă o mare 
creșterii calitative a jocului de popice, 
în deosebi la fete. O sumară trecere 
în revistă a cîtorva. aspecte din des
fășurarea turului primei faze a cam
pionatului republican pe echipe și a 
ultimului concurs republican, ne vor
bește despre conștiinciozitatea cu care 
se pregătește marea majoritate a ju
cătoarelor noastre-

de F.R.P. pen- 
sport în rîndu- 
din țara noas- 

împortanță

5. Qh. Măfaărăscu (Ploești)
6. Fr. Micola (Cluj)
7. D. Coteanu (Buc.)
8. V. Leancă (Roman)
9. Gh Crețu (Arad)

Fete

Erica Arion (Buc.)
Ilona Nagy (Tg. M.) 
Maria Nadaș (Arad) 
FI. Lăpușan (Buc.) 
Crista Rezac (Buc.)

6. Margareta Szemany

1.
2. 
a
4.
5.

(Tg-

445
445
440
428
421

440
440
424
420
418

p. d. 
p. d.
p. d. 
p.d.
p. d.

MIIEȚI ȘI
dorința de a oferi cititorilor

IT

Jucătoarele din București, în frunte

Din rapoartele trimise de comisiile 
orășenești, raionale și regionale din 
întreaga țară după consumarea primei 
părți a campionatului feminin, rezultă 
că jucătoarele din orașul București au 
înregistrat un serios salt calitativ. 
Peste 300 de sportive sînt angrenate 
în întrecerile campionatelor categoriei 
I și a Il-a. Turul primei categorii, în 
cadrul căreia își dispută întîietatea 
12 echipe, a fost cîștigat de formația 
Rapid cu 33 p., urmată de Recolta 
31 p., Voie Bună 29 p. și Laminorul 
27 p.

„Vă mărturisesc că de la o vreme 
au început să mă pasioneze întrece
rile fetelor — ne-a spus tov. A. Constan
ți nescu, un vechi jucător de popice. 
Aproape că i-au ajuns din urmă pe 
băieți. Întrecerile sînt echilibrate și 
nu exagerez dacă afirm că pentru 
prima oară am văzut în actuala edi
ție un Iot masiv de jucătoare, multe 
dintre ele tinere care s-au apropiat 
și chiar au depășit cifra de 400 p. d., 
altădată, procentaj rar realizat chiar 
și de cei mai buni popicari".

Concludent este acest clasament in
dividual : Erica Arion (Recolta) 432 
p. d., Florica Lăpușan (Rapid) 428 
p. d., Elena Scbiie (Iuta) 420 p. d., 
Candida Niculae (Laminorul) 419 
p.d. Elena Dumitrescu (Rapid) 410 
p. d., Elena Predeanu (Voie Bună) 
403 p. d. Cifrele acestea exprimă fe
lul în care se pregătesc jucătoarele 
bucureștene. De reținut că unele din
tre aceste jucătoare au obținut de mai 
multe ori rezultate peste 400 p. d„ 
iar un mare iot de tinere elemente ca 
Elena Trandafir (Laminorul), Crista 
Rezac (Recolta), Ținea Caragață (Ra
pid) ș. a. au înregistrat procentaje 
care depășesc cifra de 380 p. d.

p.d. 
p. d. 
p.d.
p.d. 
p. d.

M.)
413
408
403
400

p. d. 
p.d. 
p.d. 
p. d. 
mai 
sub-

7. Ana Dumitrescu (Buc.)
8. Maria Dumitru (Buc.)
9. Elena Schue (Buc.)

Ge demonstrează rezultatele de 
sus ? In general, un salt calitativ
stanțial înregistrat de jucătoarele 
noastre, care au reușit să se apropie 
de valoarea băieților.

TR. IOANIȚESGU

Din
noștri o imagine cît mai fidelă a sta
diului actual de dezvoltare a nata- 
ției noastre de performanță, ziarul 
nostru a publicat listele cuprinzînd pe 
cei mai buni 10 performeri la sfîrșitui 
anului 1959. Scurtele noastre aprecieri, 
care au însoțit de fiecare dată rezul
tatele înregistrate la diferitele procedee 
tehnice, și-au propus să sublinieze as
pectele esențiale desprinse la capătul 
unui an de pregătire preolimpică. 
Cum s-ar spune, în măsura în care 
cifrele au reușit să... grăiască, pre
zentul a fost reflectat.

Dar viitorul ? Gare sînt perspecti
vele de progres ale natației noastre de 
performanță, cum vor arăta listele ce
lor mai buni 10 performeri la sfîrșitui 
anului preolimpic... 1963 ? — iată în
trebări cărora vom încerca să le anti
cipăm un răspuns, publicînd începînd

de astăzi, listele celor mai buni 25 
înotători copii pînă la 14 ani. Ga o 
primă concluzie (și cea mai importantă 
în stadiul actual de dezvoltare a na
tației noastre) se impune aceea că la 
majoritatea probelor media primelor 
25 de performanțe realizate în anul 
1959 este superioară mediei primelor 
5 performanțe ale anului 1957. Pro
gresul efectuat în anul 1959 de cei 
mai tineri înotători este evident și în 
comparație cu rezultatele anului 1958.

In rindurile ce urmează, prezentăm 
pe cei mai buni 25 performeri 
la procedeul tehnic craul.

MASCULIN

(copii)

Un clasament edificator

au 
din

La ultimul concurs republican 
fost invitați cei mai buni popicari 
(ară precum și un mare număr de ti
nere elemente remarcate în turul pri
mei faze a campionatului R.P.R. pe 
echipe. La această competiție au fost 
numeroase rezultate valoroase : 27 din 
46 de concttrenți au atins și depășit 
cifra de 400 p. d. Și în această con
fruntare o serie de jucătoare, multe 
dintre ele tinere speranțe, și-au în
scris numele la loc de cinste alături 
de cei mai buni jucători.

Redăm mai jos în ordine tabelele 
cu cele mai bune rezultate 
masculine și feminine.

individuale

Băieți

1. Atest. Andrei (Buc.)
2. Ernest Kiss (Mediaș)
3. Gh. Constantin (Buc.)
4. Gh. Popescu (Craiova)

458 fi d.
450 p.d.
450 p.d.
447 p.d.

In seria întîi a categoriei B — cea 
mai echilibrată din punct de vedere 
al valorii componenților — lupta a 
fost extrem de dîrză.

Surprizele au început chiar din prima 
etapă și ele au continuat cu regulari
tate, ținînd încordată atenția tuturor 
iuMtorilor rttgbiuluî.

ȘTIINȚA BUCUREȘTI (antrenor Dan 
lonescu) a reușit să cîștige această 
disputată serie datorită, în primul 
rînd, faptului că în întîlnirile decisive, 
c« Rapid, (pe care le-a cîștigat cu 3-0 
și respectiv 6-0) s-a prezentat foarte 
bine pregătită din punct de vedere 
tehnic și tactic, dar mai ales moral- 
volitiv. Acesta a fost marele merit al 
echipei, al antrenorului în afara ela
nului, caracteristic echipelor tinere, 
Știința a avut o concepție de joc mo
dernă, cu acțiuni spectaculoase și 
deosebit de eficace.

A doua clasată, RAPID (antrenor 
Gh. Pîrcălâbescu), este echipa care a 
realizat cel mai bun golaveraj (345 
marcate și 61 primite). Dar, în timp

Săptămînă aceasta, majoritatea for
mațiilor fruntașe de rugbi și-au reluat 
pregătirile în vederea viitorului sezon.

• Cea mai harnică se pare că a fost 
echipa C.C.A. care — așa cum ne-a 
spus mijlocașul la grămadă Paul 
Merghișescu — a reluat contactul 
cu balonul oval încă de săptămînă 
trecută. Militarii fac acum trei antre
namente pe săptămînă: două în sală 
și unul în aer liber, care se reduce 
in fapt (din cauza înghețului) la aler
gări pe teren variat. La antrenamente 
participă întreg lotul (Al. Penciu, M. 
Blăgescu, P. Merghișescu, P. Enache, 
Șt. Constantin, Dora Pavel, C. Kra
mer, Nărui Radu, I. Cojocaru etc.) că
ruia i s-au adăugat 
elemente, cum sînt 
niceanu, fost la C-F.R. 
Milea, Gabriel Iatan și 
anul trecut au evoluat 
campioană C.FR. Grivița 
Cristache Preda, de la Metalul M.I.G. 
II ș.a.
• Campioana țării, C.F.R. Grivița 

Roșie, și-a început pregătirile ieri, 
cînd a fost convocat întregul lot pe 
stadionul din Parcul " 
Jucătorii sînt într-o 
poziție și, după cum 
rat Viorel Moraru, ei așteaptă 
nerăbdare reluarea activității. La an
trenamente vor participa, în afară de 
cei care au îmbrăcat tricourile de cam
pioni, și cîțiva tineri care vor în
tregi lotul feroviar: Nic. Vizitiu, Ovi
diu Buțu. Teodor Wiling, Mihai Ma- 
nole, Dan Stoian și Sigmund Grigo
riev, care lucrează la Atelierele C.F.R. 
Grivița Roșie.

• Și celelalte formații bucureștene 
din prima categorie — Dinamo, Pro
gresul și Știința — au început lucrul 
la sală. De asemenea, se așteaptă 
ca echipa Constructorul să-și reîn- 
ceapă zilele acestea activitatea. Dintre 
echipele din provincie, Știința Cluj 
a ieșit și ea pe teren, avînd un efec
tiv întărit. Astfel, la antrenamente vor 
participa și Al. Paloșana (Progresul), 
D. Gherasim (C-F.R. Grivița Roșie), 
Al. Alexandrescu, D. Tola și V. Hossa 
(Dinamo), care

și cîteva noi 
Gh. Rim- 

Buzău, Nic- 
Ion Iosif, care 

în formația 
Roșie,

Copilului. 
bună dis- 
ne-a decla-

cu

studiind la diferite fa-

punctuî forte al echi-ce atacul a fost 
pei, apărarea a dat dovadă de nume
roase deficiențe. In jocurile cu Știința, 
de pildă, această echipă nu a știut să 
aplice tactica cea mai indicată, ce- 
dînd Inițiativa în fața Impetuozității 
adversamlul.

DINAMO BUG. (antr. FI. Ghe- 
ondea) a fost ecnipa care reușise cu 
trei etape înainte de sfîrșitui campio
natului să devină un candidat serios la 
locul I. Din păcate, compartimentul 
înaintării, care constituise punctul for
te al- echipei, a manifestat o surprin
zătoare ineficacitate tocmai în final, 
astfel că a trebuit să se mulțumească 
cu locul III.

CETATEA BUCUR și SIRENA, cla
sate pe locurile IV și V, au fost echi
pe care s-au deosebit fundamental.

Prima — cu jucători nu îndeajuns 
de experimentați, dar animați de do
rința de a se afirma și sprijiniți mult 
de conducerea clubului — a reușit o 
performanță valoroasă contînd multă 
vreme în lupta pentru titlu.

Sirena, avînd un lot valoros de ju
cători, cu experiență și o bună con
cepție tactică, dar jucînd — deseori — 
fără vlagă, resemnați chiar cu situa-

R. Ladner,

(FI. Roșie 

ani (CI.

(Olimpia Reși-

1959)

Ti-
Sp. '

50 m (rec: 28,5

1. R. Ladner — 14 ani 
mișoara)

2. M. Bucurescu — 13
Școlar Buc.)

3. H. FischI — 14 anj
ta)

4. L. Berea — 14 ani (Dinamo)
5. A. Nicolau — 13 ani (Rapid. Boc.)
6. A. Cristofor — 14 anj (C.C.A.)
7. Z. Szabados — 14 ani (CI. Sp 

Tg. M.)

C. STANESCU 
(C.F.R. Grivița Roșie)

din Cluj, vor întări în acestcultăți 
sezon rindurile formației din această 
localitate.

• Iată și alte cereri mai importante, 
depuse la F.R.R. în termenul legal de 
transferare: Ion Doruțiu, Anastase
Toma de la Dinamo la Metalul 
M.I.G. II, Sandu Griin de la Dinamo 
la Metalul M.I.G. I, Șerban Mehedinți 
și Sever Posmoșanu de la Construc
torul Buc. la Meteorul, Al. Giugiuc 
(Constructorul Bîrlad), Ion Țuțuiami 
(Metalul M.I.G. I), Mihai Șerbu (Ști
ința Buc.) la Dinamo, Gheorghe Me- 
linte (Constructorul Bîrlad) la Con
structorul Ploești, Iile Mazăre (Știința 
Cluj) la Știința Petroșani, Teodor Sto- 
ian (Constructorul Buc.) la C.S.M.S. 
lași. Ion Teodoresca și Victor Luscal 
(Constructorul Buc.), David Grigoriu 
(C.F.R. Grivița Roșie) la Știința Bucu
rești, Mihai Nadolenco (Știința Pe
troșani) ,1a Cetatea Bucur, Stan Da- 
șan, Ovidiu Petrescu, Tiberiu Egler 
și Nicolae Hodoneanța de la Știința 
Timișoara la C.F.R. Timișoara, Mircea 
Deba (Sirena), Radu lonescu (Rapid), 
Nicolae Marin și C-tin Popescu (am
bii Metalul M.I.G. I) la A.SA. Plo
ești.

ția în care se găseau la un moment 
dat, nu a contat nici un moment în 
lupta pentru titlu.

Dintre echipele celelalte am reținut 
comportarea frumoasă avută de FA
RUL CONSTANȚA și PETROLUL PI
TEȘTI, care s-au străduit în tot cursul 
campionatului să practice un joc des
chis, spectaculos.

în general, caracteristice acestei se
rii au fost disputa dîrză dusă pentru 
cucerirea primului loc și jocurile spec
taculoase, de un bun nivel tehnic și 
tactic, în care surprizele au abundat.

Merită de asemenea să fie subliniată 
nota de sportivitate întîlnită în majo
ritatea meciurilor.

De-a lungul campionatului s-au re
marcat printr-o formă constant bună, 
prin îmbunătățirea tehnicii individuale, 
printr-o concepție superioară de joc, 
o serie de sportivi printre care: Ilie
scu, Tenenbaum (Știința), Marinescu 
11, Trandafirescu (Rapid). FL Gheoti- 
dea, Gișmaș (Dinamo), Badea, Decle- 
zis (Cetatea Bucur), Reus, Dinescu 
(Sirena), Stanciu (Farul Constanța) 
și Barbu (Petrolul).

(Ș. ALEXANDRU-coresp.

Media
Media
Media
Media primelor 25

primelor 5 
primelor 10 
primelor 20

performanțe 
performanțe 
peformanțe 
performanțe

FEMININ

. 12 ani (Știința

ani (CI. Sp. Șc.

(Șc. sp. elevi

ani (C.F.R.

(a. Sp. $c.

8. C. Georgescu — 
Buc.)

9. C. Deutel — 14
Buc)

10. W. Soos — 13
Timișoara)

11. L. "
Cluj)

12. L.
Buc)

13. W.
Stalin)

14. AI. . x ,
J“ ~ J -

Buc)
16. Em. Walkai — 14 ani (CI, 

Șc. Buc.)
17. P. ” " ‘ ~

Buc)
— VI.
19. V. 

elevi)
20. S.
21. C.
22. G.

ani

14Horvath —

Zager — 12

Hofman — 14 anj (Olimpia Or.

. Lepădata — 14 ani (Dinamo)
15. Dan Bergher — 13 ani (CI. Sp. Șc.

Sp-

.. Șc.

(Sc. Sp.

ani

Șc.

Nagy — 13 ani (CI. Sp.

Vinea — 14 ani (C.C.A, 
Einhorn — 13 ani

Tarasof — 14 ani (Sc. Sp. elevi) 
Cizmaru — 13 ani (Cet. Bucur)
Malarciuc — 12 anj nSp.

28,5 Șc. Buc )
23. A Nagy — 14 ani (Știința Cluj)

30,7 24. S. Negulescu — 12 ani (CI. Sp.
Sc. Buc.)

30.8 25. A. Pîrvulescu — 12 ani (CI Sp.
31 0 Sc. Buc.)
31.9 —- P. Costoglu — 13 ani (CI. Sp. Sc.
31,9 Buc.)

— M. Pctruțiu — 14 ani (C.F R.
32,3 Cluj)

1957 1958 j
34,50 30,92
35,26 32,06
36,38 33,36
— — sj

2.C.A.)
(C.C.A.) 
(Sc. Sp.

(CI. sP.
(C- -4

ani

1958)

Sc Cluj)
13. Rodica Brătianu — 13 anj (Petro

lul) Cîmpina)
— Lucia Hillerin —- 14 ani

50 m (rec: 32,5 — îngrid Wachter,

1. Eva Nagy — 13 ani (CI. Sp. Sc. 15. Marina Prodanof — 14 ani
Tg. Mureș) 34,4 16. Gabriela Talpan ■— 11 ani

2. Ditta Langer — 14 ani (Olimpia Re- elevi Buc.)
sit*) 35,3 17. Elisabeta Laza — 13 ani

3„ Anca Trohani — 14 ani (CI. sP. Sc. Cluj)
Sc# Buc.) 35,9 18. Sabina Dobreanu — 12 ani

Milena Dumitrescu 1419. Prîscila B-inu
Bucur) _ V—
20. Mihaelc Diaconescu — 11 ani (Olim

pia Reșița)
21. Eftihia Andriță — 11 ani (CL Sp. 

Sc, Buc.)
— Anemarie Windt — 14 ani (Cet. 

Bucur)
23. Monica Munteanu —- 10 ani (Cetatea 

Bucur)
24. Ioana Dumitrescu — 12 ani (Con

structorul București)
25. Irina Flore» — 12 ani (CI. Sp. 

Sc Buc.)

86,2

86,5
36,9

4.
Sp. Sc. Buc.)

5. .*
Cluj)

6. Cristina Sever — 13 ani

13 ani (Ci.

Ana Waldman — 13 ani (Progresul

:.c.a.)

Media primelor 10 performanțe
Media prifmelor 20 performanțe 

Media primelor 25 performanțe

7
8.

Cristina Balaban — 12 ani (Dinamo) 37 3
Irina Damian — 12 ani (CI. Sp.

Sc. Buc.) 39,8
— Monica Dimescu — 13 ani (CI. Sp.

Sc. Buc.) 39,8
10. Anca Dimca — 13 ani (CI. Sp.

Sc. Buc.) 41,0
— Maria Gluvacov — 13 ani (Ci. Sp.

Sc. Buc.) 41,0
12. As ne Weini -ger — 14 ani (CI. Sp.

Media crimelor 5 performanțe
1957 1958

42.22 35.74
46.59 37,17

— 39,56

Azi și mîine la „Recoli

Ultima etapă a campionatului mas^ol

Deși echipele din categoria A și B 
sînt în vacanță, mulți dintre amatorii 
de volei din Capitală pot fi întîlniți, 
la fiecare sfîrșit de săptămînă, în sala 
„Recolta". Aici au loc meciurile din 
cadrul campionatului masculin de ca
lificare ai orașului București.

Și în această competiție meciurile 
sînt la fel de dîrze ca și în cele dis
putate în sălile Floreasca, Dinamo sau 
Giulești, deși nu se mai întrec Roman, 
Horațiu Nicolae, Derzei sau Corbeanu. 
In schimb, pot fi admirate acțiunile 
subtile la plasă ale lui Giurgea (Me
talul M.I.G.), jocul spectaculos în apă
rare al lui Radu Emil (Dinamo I) etc. 
Simbăta trecută, duelul dintre Metalul 
M.I.G. și Dinamo I a durat peste două 
ore, timp în care au fost furnizate u- 
neori acțiuni la fel de spectaculoase 
ca și în categoria A. Iată de ce reco
mandăm celor care îndrăgesc voleiul 
programul acestui sfîrșit de săptămînă 
în campionatul masculin de calificare 
al Capitalei, care coincide cu ultima 
etapă a competiției.

Sîmbătă, în sala Recolta, de la ora 
18 vor avea loc partidele: Metalul 
M.I.G.-U.G.R., Titanii 23 August-Știin- 
ța Construcții, Oțelul-Recolta. Progra
mul de duminică începe la ora 9 și 
este următorul : I.P.R.O.F.I.L.-I.O.R.,
Statistica-Sănătatea, Victoria-Dinamo 1. 
Deosebit de interesante se anunță par
tidele Metalul M.I.G.-U.G.R. și 
I.P.R.O.F.I.L.-I.O.R.

de atletism
A

IR
inaugurată activitateaMîine va fi 

atletică competițională din acest an. 
In sala Floreasca II din Capitală se 
va desfășura de la ora 9, un concurs 
pentru juniori și copii organizat de 
oounisia orășenească de atletism.

al Capitalei
înaintea ultimei etape, în clasat 

conduce Metalul M.I.G. urmată' 
ordine de I.O.R., Dinamo I, U.< 
I.P.R.O.F.I.L., Știința Gonstrucții, 
tanii 23 August, Recolta, Sănăt 
Statistica, Oțelul, Victoria M. I. B

AZI
In Capitală

HANDBAL. — Sala Floreasca, 
19: Dinamo București ■— D
Praga.

VOLEI. — Sala Recolta, de la . 
18: Metalul M.I.G.—U.C.R„ Ti 
23 August—Știința Construcții, 
Iul—Recolta (campionatul mas' 
de calificare al Capitalei).

HOCHEI, -r- Patinoarul „23 
gust", ora 12: G.S.M. Rădăuți—A 
ța Miercurea Giuc; ora 17: Din 
Tg. Mureș—Știința Cluj; ora 19; 
vintul Miercurea Giuc—G.G.A.

MÎINE 
In Capitală

BASCHET. — Sala Floreasca, 
19: G.G.A.—Dinamo Tbilisi.

HOCHEI. - Patinoarul „23 Aug 
de la ora 9,30: Voința Miere 
Ciuc—Avîntul Miercurea Giuc; 
17: Dinamo Tg. Mureș—G.S.M. 
dăuți; ora 19: G.G.A.—Știința Gh

VOLEI. — Sala Recolta de la 
9: Iprofil—I.O.R., Statistica—Săt 
tea, Victoria M.I.B.G. — Dinan 
(campionatul masculin de califi 
al Capitalei).

BOX. — Sala Floreasca, de la 
10: prima reuniune din cadrul tuf 
lui boxerilor de categoria semitt 
cie și mijlocie-mică.

C.FR


— ----------------------------------SCRISOARE DIN FI
laments tinere în ioturile Bulgariei 
entru Turul Egiptului și Cursa Păcii

Cicliștii bulgari vor avea în acest 
n un bogat program competițional— 

, stern și internațional. In actualul 
. ezon, pe lingă tradiționalele compe- 

ții Turul Egiptului și Cursa Păcii, 
ei mai buni rutieri bulgari vor lua 
tartul la întrecerile din cadrul Olim- 
iadei de la Roma și la alte întreceri 

- îternaționale. Față de numărul mare 
l competițiilor cicliste, federația bili
ară de specialitate a hotărît inclu

derea în loturile reprezentative a nu
meroase elemente tinere. Astfel, în 
>ful pentru Turul Egiptului au fost 
îtroduși numai cicliști tineri, care au 

_ j început pregătirile pe șoselele din ju- 
. ’ îl orașului Plovdiv. E important să 

ibliniem faptul că federația bulgară 
S ciclism a hotărît ca și pentru Cursa 
ăcii să selecționeze o echipă formată 
in elemente tinere, avîndu-se în ve- 
ere și cicliștii care au urmat pregă- 
rile pentru Turul Egiptului.
j Cicliștii din lotul olimpic și-au în- 
;put recent și ei pregătirile.’ Din lot 
ic parte cei mai buni cicliști bulgari;

' .1. Hristov, B. Koțev, St. Glieorghiev, 
Bobekov și N. Stoianov, cărora li 

î vor alătura ulterior St. Neicev și 
. Traikov, „Olimpicii" vor petrece

o parte din perioada de pregătire în 
Italia, unde vor susține și cîteva con
cursuri de verificare. In a doua pe
rioadă de pregătire ei vor participa la 
cîteva competiții internaționale, ur- 
mînd ca ultimul examen pentru selec
ționarea în echipa olimpică să-l con
stituie campionatul republican de fond.

probabil, și un meci cu echipa de ti* 
neret a italiei. Juniorii vor participa 
la turneul U.E.F.A. Numeroase echipe 
de club străine vor evolua în Bulga
ria, iar formații bulgare se vor depla
sa peste hotare.

Printre formațiile care vor participa 
„Cupa orașului București" la hand- 

il în 7 se numără și redutabilele 
lupe, masculină și feminină, H. G. 
jpenliaga, cîștigătoarele ediției de 
■iul trecut a acestei competiții.
Anul acesta cele două echipe daneze 
(plasează loturi puternice, întărite cu 
|cători sau jucătoare de la alte for- 
ații. Echipa masculină va avea în 
iartă pe Bengt Mortensen (portarul 

aprezentativei Danemarcii), care la 
tima ediție a campionatului mondial 
R.D. Germană, 1958) a fost cel mai 
in portar al competiției. In echipa

PE SCURT
• LA „ZIMNY STADION” din Pra- 

în prezența a peste 14.000 de spec-
tori, echipa olimpică de hochei pe 
icață a R. Cehoslovace a susținut un 
iu joc de verificare în compania e- 
ipei anglo-canadiene „Brighton Ti- 
rs”. Hocheiștii eehoslovaci au termi- 
it învingători cu scorul de 7—1 
—0 ; 3—0 ; 1—1).
• MARELE MAESTRU SOVIETIC 
exandr Kotov, care se află în prezent
Suedia, a dat în orașul Goteborg un 

uultan de șah la 32 de mese. Kotov 
cîștigat 26 de partide, a remizat 4 
a pierdut două.

S COMITETUL OLIMPIC ITALIAN 
hotărît ca noul velodrom din Roma, 

care se vor desfășura întrecerile de 
stă din cadrul Jocurilor Olimpice, să 
arte numele regretatului campion 
susto Coppi.
• FEDERAȚIA POLONEZĂ DE 

, IX a selecționat un lot de 20 pugi-
ti în vederea întîlnirii internaționa- 
de box care va avea loc la 10 a- 

. ilie la Varșovia între echipele R. P. 
done și R. F. Germane. Din Iot fac 
rte printre alții Pazdior, Walasek, 
impe și Pietrikowski. Cele două e- 
ipe s-au mai întîlnit anul trecut la 
sen cînd rezultatul a fost egal : 10— 
. După meciul de la Varșovia echipa 
F. Germane va întîlni Ia 12 aprilie 
Cracovia echipa secundă a R. P. 

done.
• LA 13 IANUARIE s-a disputat Ia 
meva întîlnirea de baschet dintre e- 
'ipele Urania (Geneva) și Slovan 
•bis (R. Cehoslovacă). După un joc

bună calitate tehnică baschetbaliștii 
hoslovaci au terminat învingători cu 

. >rul de 62—54 ( 31—28).
)• FEDERAȚIA JAPONEZĂ de schi 
selecționat un lot de 13 schiori care 
T participa la Jocurile Olimpice de 
Squaw Valley. In afara acestor spor

ii delegația japoneză va mai cuprin
și 15 jucători de hochei pe ghea- 
Din rîndul echipei de schi fac parte 

intre alții : Chiharu Igaya (slalom), 
kashi Matsuhashi și Yosuke Edo 
md).

Bogat calendar international 
pentru fotbaliști

Considerind că numeroasele întîlniri 
internaționale susținute în ultimii ani 
de către fotbaliștii bulgari au contri
buit într-o măsură însemnată la creș
terea nivelului acestui sport, federația 
de specialitate a perfectat și pentru 
anul în curs numeroase întîlniri inter
naționale, atît cu echipe reprezentative 
cît și cu echipe de club. Astfel, prima 
reprezentativă va susține 7 meciuri, 
fixate Ia următoarele date : 3 aprilie, 
cu Olanda (la Amsterdam); 1 mai, 
cu R.P.R. (Sofia, în cadrul turneului 
preolimpic); 22 mai, cu Belgia (Sofia); 
26 iunie, cu Polonia (Varșovia); 10 
iulie, cu R.D.G. (Sofia); 20 septem
brie, cu R.F.G. (Sofia) și 27 noiem
brie, cu Turcia (Sofia). Selecționata B 
va susține 3 meciuri: cu Polonia, 
R.D.G. și Turcia. Echipa de tineret se 
va deplasa în R.D.G. și va susține,

Cei mai buni zece sportivi 
ai anului 1959

Ancheta întreprinsă la sfîrșitul anu
lui trecut de către ziarul „Naroden 
sport" din Sofia cu privire la cei 
mai buni zece sportivi ai anului a dat 
următorul clasament: 1. Liutvi Ahme- 
dov (campion mondial la lupte libe
re), 2. Vania Voinova (baschet), 3. 
Stoian Slavkov (atletism), 4. IvanVe- 
selinov (haltere), 5. Gheorghi Naide- 
nov (fotbal), 6. Kiril Vodenicearov 
(parașutism), 7. Boian Koțev (ci
clism), 8. Mihail Bîcivarov (atletism), 
9. Ivan Kolev (fotbal), 10. Liubomir 
Panov (baschet) și Hristo Hristov (a- 
tletism).

TOMA HRISTOV

i Cea mai bună săritură a sezonului: 
Helmuth Recknagel
număr de 

urmărit pe 
la Oberwiesenthal

mare
au
de
întrecerea celor mai buni 
din U.R.S.S., R. Ceho- 
R.P. Polonă și R.D. Ger-

spec- 
tram-

Un 
ta tori 
bulina 
(R.D.G.) 
săritori 
slovacă, 
mană.

Faimosul săritor din R.D.G., 
Helmuth Recknagel a repurtat un 
strălucit succes, obținînd primul loc

cu 242,0 p. (82,5 m-ț-80,5 m). In 
actualul sezon nici un schior din 
lume nu a reușit un asemenea 
punctaj. Pe locul II s-a clasat 
sportivul sovietic Vitalii Sannikov 
urmat de compatriotul său Nikolai 
Gamov, de Fejt Kurth (R.D.G.), 
W. Tajner (R.P.P.) și Werner Les
ser (R.D.G.).

PENTRU A 22-a OARÂ LA BEVERWIJK
Beverwijk este supranumit un Has

tings al Olandei. Pentru motivul că 
în orășelul olandez ca și în cel bri
tanic se desfășoară de multă vreme 
tradiționalele turnee anuale de șah 
care reunesc în diferitele sale cate
gorii un mare număr de participanți.

Nu de mult Beverwijk a început

H. G. Copenhaga va evolua și Preben 
Marott, care a făcut parte din repre
zentativa Danemarcii la ultimul joc, 
susținut împotriva echipei R.D. Ger
mane. Iată lotul care va veni la Bucu
rești: B. Mortensen,. J. Rasmunssen 
(portari), O. Nielsen, K. H. Nielsen, 
B. Thrame, K. Lundberg, P. Marott, 
A. H. Petersen, P. Borg, F. Jacobsen, 
N. Prieme, O. Jansen. Antrenorul echi
pei este II. Christensen.

In echipa feminină vor evolua nu
meroase „internaționale" printre care 
Lena Olensen (portar), Vibeke Jensen, 
Else Birkemose, Agnes Ostergard, 
Kirsten Nielson. In turneul de la 
București vor mai evolua următoa
rele handbaliste: V. Jorgensen (por
tar), Anne Marie Nielsen, Annelisse 
Corneliussen, Gerda Jensen, L. Hen
riksen, E. Hansen, A. Christensen. 
Antrenorul echipei va fi Grimur Gu- 
narson.

' ■■

aspect de la deschiderea grandioasei competiții a primei Spartachia.deUn ,
pe întreaga Chină. întrecerile finale au avut loc pe marele „Stadion Munci

toresc" inaugurat cu acest prilej. Foto: Sinhua
...........•■==* ★------------------- -r=

cea de a 22-a ediție a întrecerilor de 
Șah. La turneul. principal, al maeștri
lor, _ iau parte în ordinea tragerii la 
sorți: marele maestru Matanovici (Iu
goslavia), Tan (Indonezia), maestrul 
internațional Bouwmeester (Olanda), 
marii maeștri Flohr și Petrosian 
(U.R.S.S.), maeștrii internaționali Van 
Scheltinga (Olanda) și Toran (Spa
nia),. maestrul Barendreg (Olanda), 
marii maeștri Donner (Olanda) și 
Larsen (Danemarca).

După cinci runde, Flohr conduce în 
clasament cu 3% p. urmat de Matano
vici și Larsen cu 3 p. (1), Petrosian 
2% P- (1).

SURPRIZE PE PÎRTIILE
DE LÂ WENGER

Fotbaliștii sovietici 
încep pregătirile

Federația de 
cătuit un lot de 
începe în curînd pregătirile pentru me
ciul cu echipa Spaniei din cadrul „Cu
pei Europei inter-țări”. Au fost selec
ționați printre alții Inșin, Kuznețov. 
Soldatov, Netto, Voinov, Metreveli, 
Ivanov, Kaloev, Ilin, lsaiev, Bubukin. 
Antrenamentele se vor face sub condu
cerea lui Iakușin ajutat de Glazkov. 
Primul meci U.R.S.S.-Spania va avea 
loc la 29 mai la Moscova.

V

fotbal a U.R.S.S. a al-
27 de jucători care vor

V

Humele lui apare tot mai rar în paginile 
ziarelor. La rubrica știrilor scurte, peste care 
cititorii adesea trec repede. Cei tineri poale 
că nici n-au auzit de el. Și doar iubitorii mai 
vîrstnici ai sportului îfi amintesc de Primo 
Carnera, o glorie de altădată a arenelor 
profesioniste de lupte Și a ringurilor de box. 
A fost adulat frumosul Primo. Părea că nu 
există un al doilea om căruia soarta să-i fi 
zîmbit cu atâta bunăvoință. Avea bani și glo
rie. Ce-și putea dori mai mult ? S-au grăbit 
însă cei care l-au invidiat pe Carnera...

Piui unui țăran sărac italian, Primo Car
rier a nu avea nimic extraordinar, decit înăl
țimea ieșită din comun (2,06 m) și dimensiu
nile uriașe ale labei piciorului (nr. 57 !}. De 
mie copil a trebuit să lupte greu pentru exis
tență. Șomajul și foamea l-au făcut să fuga 
din Italia fascistă, pentru a-și căuta aiurea 
norocul. Trece în Franța și dincolo de Alpi 
găsește angajament la o trupă volantă de 
luptători, în care cîștiga exact atât cit îi tre
buia pentru o masă modestă. Un manager în
treprinzător, impresionat de statura Ini Car
nera, l-a luat în „grajdul" său. Cîțiva ani 
de antrenament asiduu au făcut din acest tâ
năr un atlet desăvîrșit. Camera este arun
cat in ring și împins mereu mai sus. Victorii 
repurtate în fața celor mai buni boxeri euro-

Un an de mari succese 
pentru sportul din China populară

Bilanțul anului 1959 a fost rodnic 
pentru sportul din Republica Populară 
Chineză. Evenimentul eel mai impor
tant al sezonului l-a constituit, fără 
îndoială, prima Spartachiadă pe în
treaga Chină, la întrecerile căreia au 
luat parte peste 50.000.000 de oameni, 
iar cei mai buni 10.000 și-au disputat 
în finala de la Pekin titlurile de cam
pioni. In cursul Spartacbiadei sportivii 
R. P. Chineze au stabilit 4 recorduri 
mondiale și 104 naționale. In total, 
în 1959, reprezentanții Chinei popu
lare au îmbunătățit de 18 ori recor
durile lumii la diferite sporturi.

Succesele sportului chinez nu sînt 
întîmplătoare. încă din primele zile 
ale existenței R. P. Chineze partidul 
și guvernul au acordat o mare atenție 
problemelor culturii fizice. In anii re
gimului democrat-popular au fost a- 
menajate peste 4000 de stadioane și 
terenuri de sport (înainte de eliberare 
existau doar 6), mai bine de 270 bazine 
de înot, aproape 60 mari săli de sport.

pîrtiile localității elvețiene Wen- 
s-a desfășurat tradiționalul con- 
internațional de schi cunoscut 

numele de „Combinata Lauber- 
horn". Intîietatea și-au disputat-o 120
de schiori din 18 țări.

La co-borîre o victorie surprinzătoare 
a repurtat-o studentul din Munchen, 
Willy Bogner, în vîrstă de 17 ani. 
El a lăsat în urmă cu aproape 3 
secunde pe experimentatul schior aus
triac Peppi Stiegler.

In cea de a doua zi, la slalom, cel 
mai bun rezultat a fost obținut de 
austriacul H. Leitner, urmat de Stiegler 
și Hinterseer.

Primul loc în clasamentul general 
a revenit astfel lui Stiegler urmat de 
Bogner, H. Leitner, Hinterseer, L. Leit
ner.

Principalii favoriți ai concursului, 
austriecii Karl Schrantz și Anderl 
Moltherer, precum și elvețianul R. 
Staub nu s-au clasat între primii

peni i-au făcut o uriașă reclamă. E drept 
că mai târziu primul său stăpîn a recunoscut 
că multe din meciuri fuseseră aranjate. Dar 
aceasta nu are nici o importanță. Carnera 
intră în lupta pentru titlul suprem. El îi în
vinge Pe King Lewinski și pe Stanley ” 
reda, îl ucide în ring pe Ernie Schaff,

Po. 
iar

în 1933, cîștigind prin k.o. la Jack Sharkey, 
devine campion al lumii la toate categoriile.

Soarta boxerilor profesioniști este însă 
schimbătoare. Peste un an Carnera este zdro
bit de Max Baer. Apoi ringul este stăpînit 
de faimoșii Braddock, Schmelling, Joe Luis. 
Și uriașul Primo nu le poate opune rezis
tență.

Atunci Camera își amintește de tinerețe și 
devine din nou luptător. Dar el nu mai caută 
să-și aducă adversarii la parter, să-ț arunce 
în pod, să-i facă tuș. In urletele isterice ale 
publicului, Carnera rupe mîini și picioare. su
grumă, lovește cu pumni și cu coate, aruncă

In momentul de față există în țaTă 
6 institute de cultură fizică. Peste 
4.000.000 de tineri și tinere se pre
gătesc în școlile sportive, al căror 
număr a trecut de 100.000.

Sportul chinez capătă tot mai mult 
un caracter de masă. In provincia de 
munte Junan au luat parte Ia com
petiții de maraton 10.000 de oameni! 
La Tiantzin și Datun aproape 10.000 
de participanți s-au întrecut în com
petițiile de tenis de masă.

Baza materială a sportivilor chi
nezi se completează necontenit. In 
1959 au fost amenajate numeroase te
renuri de sport, printre care un pa
tinoar de altitudine, o mare bază de 
sehi în provincia Ghirin, un velodrom 
cu tribune pentru 6.000 de locuri, pre
cum și marele Stadion Muncitoresc cu 
o capacitate de 80.000 locuri. Nu în
cape îndoială că anul 1960 va aduce 
succese și mai mari sportivilor Chinei 
populare.

adversarii peste corzi Din nou celebritate, din 
nou succes. Paris... Tokio... Roma... Viena... 
Carnera este purtat de afaceriști peste tot. De
vine iarăși campion mondial. El nu-și cruță 
eforturile. In timpul marilor turnee, italianul 
susține pînă la 15 meciuri pe lună.

Trec anii. Loviturile lui Carnera nu mai 
sînt atît de puternice. Mușchii îi slăbesc. Banii 
se termină. Succesele nu-i mai zîmbesc la fie
care întâlnire. Și totuși Primo trebuie să în
treprindă ceva. Trebuie să trăiască. Face fi
gurație la cinematograf, mai ales în filme de 
groază. Apare în arena circului și in rolul 
„omul fiară1*, mănincă carne crudă, sftșie a- 
nimale. Dar Și aceste numere se perimează. 
Carnera se întoarce la catch. Tot mai dese 
sînt înfrîngerile sale. Acum, Carnera este a- 
cela aruncat peste corzi, i se răsucesc mîi- 
nile, i se întorc articulațiile. Trebuie acest 
lucru pentru capitalism, trebuie pentru poto
lirea poftelor diferiților organizatori de circuri.

Nu de mult, fostul campion al lumii a îm
plinit 53 de ani. El continuă să nu pără
sească arena, deși îi vine din ce in ce mai 
greu să urce scările ei.

Cu ani în urmă, fiul 
lian trecuse Alpii să 
găsit-o. Pentru că în

în 1932, cînd se pregătea să atace ti
tlul suprem ia box, Primo Carnera cre
dea desigur că soarta i-a surîs pen
tru totdeauna. Astăzi^ la 53 de ani, 
sărac, cu forțele istovite în sutele de 
meciuri de catch, Carnera se gîndește 
cu groază la bătrînețea care bate la 
ușă și nu-i rezervă nimic bun._

In fotografie: ~x K
palma cu fostul 
categoria muscă,

Camera își măsoară 
campion mondial la 
Izi Schwartz.

Vîrsta nu-i o glumă, 
unui țăran sărac ita- 
caute fericirea. N-a 
sportul capitalist nu

Poate exista — cel multpoate exista fericire. - — -------
— posibilitatea de a-ți umple buzunarele. Dar 
aceasta, nu pentru sportivi, ci pentru Jtntre- 
prenorii nemiloși, cei care s-au îmbogățit și 
se îmbogățesc de pe urma unor oameni ca 
Primo Camera,

Spartachia.de


Viața nu mai începe la 20 de ani
Fausto Coppi în mijlocul cicliștilor romîni

...în anul 1934 Comite
tul de Cultură Fizică din 
Uniunea Sovietică a luat 
hotărîrea de a decerna 
celor mai buni sportivi 
ai țării titlul de cinste de 
maestru emerit al sportu» 
lui ? Cu acest titlu au 
fost distinși acum 26 de 
ani 22 de sportivi. La 1 
ianuarie 1960 existau în 
Uniunea Sovietică 1100 
de maeștri emeriți ai 
sportului !

Se apropia miezul nopții. Mesenii obosiseră. Și totuși toasturile nu mai 
pridideau : în cinstea lui Gheorghe Viziru, maestru emerit al sportului. 
Gogu părea mai obosit ca toți ceilalți, Iar temporara retragere „stra

tegică" în penumbra camerei alăturate, nu putea indispune pe nimeni 
oaspeții erau prieteni intimi.

...în sfîrșit, liniște. Duc instinctiv mina la carnetul de însemnări. 
să-1 scot. Ezit. E oare momentul ? N-aș vrea să forțez lucrurile.

Gogu îsi privește mica insignă roșie de maestru emerit. (Trebuie 
tept). Apoi’, strivește prelung țigara în scrumieră. (Cred că nici nu voi 
voit să pun întrebări).

Nu rn-am înșelat. Gogu fixează cm punct In gol
rine! O fi apă caldă la ves
tiar ?"

Și zilele de antrenament se
succed. Fără
arșiță mm pe 
drul debutai 
matei noastre

și începe șoptind

— Se știe că în unele 
momente ale vieții ți se pe
rindă în minte, ca 
film rulat în viteză, tot 
ce ai trăit pînă atunci, 
spune că am retrăit 
rile momente din viața 
și in acea clipă de neuitat, cli
pa în care mi-a. fost prinsă 
pe piept insigna de maestru 
emerit.

...Nici nu știu cînd au ple
cat oaspeții. In camera... 
toasturilor e aproape întune
ric. Am stat de vorbă cea
suri în șir. Irina, fetița 
pionului, doarme...

...Se face ziuă. Ninge, 
nunț Ia tramvai. Poate că 
voi izbuti să 
vestea lungă 
o clipă. îmi 
crîmpeie...

...Exodul spre Capitală al 
familiei 
foamete, 
tire din

intr-un 
ceea 
Pot 
rna- 
mea

recompritn
a filmului 
revin în minte

Viziru. împinsă de 
Nici o altă amin- 

A... Floreștii copilăriei...
....Viziru-tatăi aleargă pe te

renurile de jăratec ale Tennis 
Clubului, zmucind tăvălugul... 
Dar pîinea nu ajunge. Cei 
doi gemeni, Gogu și Marin, 
au cinci ani... Sînt numai 
nuni de ,,mingi*...

...Gemenii cresc... Seamă
nă... Jeannot și Beatrice, obiș_ 
nuiții Tennis-Clubului, nu-i 
disting. („Băiete ! Un pachet 
de Chesterfield... și o calotă 
de cărți !“) Spre seara, tere
nurile sînt părăsite... In schimb 
se umple terasa... („Garson, 
de trei ori caviar Se
întunecă, dar cei doi copii bat 
mingea cu „bătacele“. Seară 
de seară.

...Turneul Tilden-Barnes... 
Gemenii demonstrează în fața 
campionului. Arbitrul : ,,Not- 
ready !‘* Beatrice (cu aceeași... 
candoare) „Ma chere, sînt °- 
dorabili. Qui est Gogu

(„Băiete ! Un pachet de 
Chesterfield !a)

Trec anii. La 15 ani Gogu 
e internațional. E fericit. Ii 
chinuie însă un gînd : „Fată, 
de ce n-am voie să mă dez
brac în vestiar Bătrînul
tace și zmucește cu furie tă
vălugul.

...Băieții au crescut... Gogu 
nu mai are timp pentru te
nis Muncește la Grivița-Va- 
goane... Vreo doi ani. In ’40 
e arhivar 
Aici se 
Apoi trece 
terenurile

i. Toți

Dau
să aș-
fi ne-

de la Ca-succeselor. Victoria 
iro, victoria aproape nespera
tă în întîlnirea cu Noua Zee- 
landă, Ordinul Muncii, titlul 
dc maestru emerit al sportu
lui. Poporul, știe să răsplă
tească.

tetreruperc. 
lapoviți- In 
sportiv al 
populare.

a-

la 
tetiis ACSA. 

furtunul. Are

la „Redevența*. 
fumează ,,Lucky*, 
ca îngrijitor 
de

Tăvălugul și 
20 de ani.

23 August 
a Eliberării. 
Florești. In 
care, dăinuia în mintea 
Gheorghe Viziru doar ca 
sat ai foametei și al pelagrei, 
viitorul campion trăiește ma
rea bucurie a sosirii trupelor 
sovietice eliberatoare.

In acea zi de august ’44 
Floreștii copilăriei i-au săpat 
în minte cea mai frumoasă 
dintre amintiri,

...Din nou în București. Pe 
terenurile Tennis - Clubului. 
Frații Viziru se antrenează de 
zor pe central*. Spre seara 
Gogu își întreabă fratele (pe 
tonul cel mai firesc) :

1944. Măreața zi 
,.Vizirii* . sînt 
satul natal, 

în

la 
cel 
lui 
un

Amintiri despre Fausto Cop pi
Era o zi însorită din luna august a anului 1956

Așteptam nerăbdător pe stadionul orașului italian Udine sosirea alergători
lor noștri In etapa a Il-a a Turului ciclist al Europei. Deodată s-a apro

piat de mine un ziarist —------ —-— ! * -• — = - » -
emoție în glas : Fausto 
mulțime.

italian cu care călătorisem împreună și mi-a spus c*u 
Coppi e aici, trebuie să-1 cunoști... Am privit In

Maestrul emerit al sportului Gheorghe Vizirii 
împreună cu Irina... în rol de preparator la fizică. 

„Elenă" e fetița sa.
Foto : V. Bageac

mic nu ic lipsește pentru 
creșterea măiestriei. Tennis- 
Clubul devine terenul Băncii, 
iar tennisul pierde pe unul 
din cei doi «. CSte nu se 
schimbă prin pierderea acestui 
«. La răstimpuri, pc .Do
herty* flutură steaguri. Des- 
tremeau, Adam, Kraictk și 
mulți alții părăsesc terenul 
învinși. Gogu luptă cu dîr- 
zenia omului dezrobit. Pînă 
la epuizare. Cupele umplu vi
trina noului său cămin.

...Se naște Irina. Intre 
două schimburi de mingi, 
Gogu zărește în colțul tribunei 
un cărucior cu dantele. E al 
Irinei. Din clipa aceea Ka- 
tona nu maj regește 
stop...

Viața își urmează 
Un curs non — făurit
tid. Gogu învață. Anul tre
cut și-a trecut examenul de 
maturitate. La 35 dc ani. 
Pentru el viate a început însă 
la 20.

Lupta pe teren n-a încetat. 
La Cairo înfruntă șase mcci- 
boluri te partida decisivă cu 
Moubarek. Copleșit de dîrze- 
nia romînulm, secretarul Fe
derației egiptene își pierde 
cunoștința.

Anul 1959 a fost un an al

de-a binelea. 
Irina s-a tre-

O 
cu nici

de la

la școală.
vrut

...S-a luminat 
Mă gîndesc că 
zit să meargă 
fi obosită. N-a
un preț să lipsească 
sărbătorirea tatălui ei.

O dată nu-i păcat, 
ca niciodată. Mai

O data 
ales că 

pentru ea viața nu începe Ia 
20 de ani.

1OAN GHIRILĂ

A doua
a iMies

nici un

cursul, 
de par-

Zilele acestea, parcurgînd 
cîteva ateliere ale maeș
trilor penelului și ai pa
letei, am „descoperit” cu 
satisfacție lucrarea picto
riței Cici Constantinescu, 
„Partidă de hochei”, in-

fi®

Fotbalul văzut de...
...un contabil: Ge e fot- 

. balul ? Un sistem de con
tabilitate în partidă du
blă. Tabela de marcaj: 
registru în care se (ine 
evidența golurilor. Pla
sa ? Casierul golurilor.

Numai că noi îl facem 
bine l

... un cizmar: un sin- 
gur lucru nu-nțeleg : de 
ce se supără lumea cînd 
un jucător pune o „tal
pă** ? La noi, lucrul a- 
cesta e foarte -preciat.

... un portar: dacă 
păzi și eu poarta, ca 
de pe teren, sînt sigur 
aș trebui să-mi caut 
post...

... un 
sfătuiesc 
geți de 
se va strica.

aș 
cel 
că 
alt

văceasornicar: 
să nu mai tra- 
ceas. Intr-o zi

... un zidar : Și tjoi și 
fotbaliștii construim. Noi 
case, ei faze... Și noi și 
fotbaliștii facem zid. Noi 
din cărămizi, ei din... ei.

... un șofer: am impre
sia, după cum conduc 
unii fotbaliști mingea, că 
și-au pierdut bara de di
recție. Eu le-aș lua car
netul 1

Coppi stătea așezat pe 
marginea de beton a pistei 
privind trecerea plutoa
nelor. Ne-am apropiat. 
Coppi era în ținută de a- 
lergător. Concura pentru 
prima oară după acciden
tul din Turul Italiei (o frac
tură a coloanei vertebrale). 
Pe tricoul alb, sub care 
se vedea un bandaj avea 
prinsă o insignă familiară 
mie : insigna Spartachiadei 
noastre de vară. I-o dăruise 
un ciclist romîn în semn de 
prietenie. Ziaristul italian 
m-a prezentat. Am strîns 
o mină nervoasă, grea; 
asprită de contactul cu 
frînele bicicletei. Coppi 
obișnuia să conducă de 
multe ori fără mănuși. 
M-a întrebat ce sînt Spar- 
tachiadele noastre. I-am 
explicat. El mi-a mulțumit, 
adăugind că ar vrea să a- 
siste la o Spartachiadă a 
sportivilor sovietici, la care 
a fost chiar invitat ulterior, 
dar nu a putut participa, 
deoarece 
accident.
stantin 
sat, în acel an pe locul doi 
în Cursa Păcii.

II aveam în față pe cel 
căruia i se spunea „II Cam- 
pionissimo“, pe cel mai 
mare ciclist al timpurilor 
noastre, pe cîștigătorul a 
peste 100 de mari curse 
și tururi cicliste interna
ționale, pe cel care sosea 
în vîrful Alpilor sau Dolo- 
miților cu 10-15 minute 
înaintea adversarilor săi. 
Și aproape nu-mi venea 
să cred că omul acesta cu 
aspect firav, cu ochi al
baștri, melancolici, cu fața 
suptă și palidă, cu brațe 
atît de’ subțiri, este însuși 
autorul atîtor dovezi de 
energie și curaj, al unor 
performanțe pe care poate 
nici un ciclist nu le va 
mai reedita. Coppi a fost 
un fel de Zatopek al bi
cicletei. Cunoscîndu-1, mă 
impresionase de la început 
simplitatea și modestia a- 
cestui campion. In viața 
lui Copppi urcușul către 
culmile gloriei s-a 
tăiat cu cele mai mari de-

suferise un alt 
Auzise de Con- 

Dumitrescui cla-

între-

cepții și nenorociri. Coppi 
ne-a povestit cum l-a văzut 
murind pe fratele său 
Serse, ciclist și el, la so
sirea în Turul Piemontului, 

că l-am 
fost cea 
din ca-

îmi amintesc 
întrebat care a 
mai grea cursă 
riera sa.
- Poate cînd am doborît 

recordul orei al lui Archam- 
bond dar mai ales Turul 
Franței din 1949. Pierdusem 
31 minute în etapa a V-a. 
Am sosit totuși cu tricoul 
galben la Paris. Am suferit 
mult. In ciclism voința 
contează 90 la sută. Ci
clismul, spunea Coppi, e 
sportul celor ce știu să 
îndure. Spectacolul acestui 
import e oferit oamenilor 
simpli, de aceea cred că el 
va dăinui și băieții vor 
mai pedala mulți ani prin 
orașe și peste frontiere. 
Cu o condiție : să fie pace.

A doua zi, pe stadionul 
din Trento, l-am întîlnit 
din nou pe Coppi. Cicliștii 
romîrii îi erau, ~ ~ - -
simpatici. Cînd Ion 
a sosit al patrulea 
fusese cîștigată de 
rini) Coppi a venit 
bătut prietenește pe 
mustrîndu-1 pentru 
că intrase pe pistă 
„pas^ prea mare și pier
duse șansa de a ocupa 
un loc mai bun. Folosiți 
„păsuri* cît mai mici și 
pedalieri mai lungi, spunea 
Coppi care le-a ținut a- 
tunci o lecție practică a- 
lergătorilor noștri.

Aproape o oră Coppi a 
rămas în mijlocul micii 
noastre delegații. A dis
cutat probleme de tehnică 
cu antrenorul N. 
leanu, s-a interesat 
fiecare alergător, 
dat sfaturi cum să se a- 
limenteze (le recomanda 
iaurtul și drojdia de bere), 
cum să-și pregătească bi
cicletele, cum să coboare 
pe munți. Ne-a dat un 
autograf cu un salut pentru 
toți cicliștii romîni. Foto
grafii localnici care roiau 
prin jurul nostru, au imor
talizat prietenia lui Coppi 
cu cicliștii romîni.

se vede, 
Vasile 
(etapa 
Falla- 
și l-a 
umăr, 
faptul 
cu un

Oțe- 
de 

le-a

L-am mai văzut la Namur, 
la terminarea Turului Eu
ropei, unde alergase ală
turi de regretatul Ockers 
intr-un criteriu pe care l-a 
cîștigat de altfel. Era trist, 
ii impresionase catastrofa 
de la Marcineile, unde mu
riseră mulți compatrioți 
de ai săi. A venit totuși 
și ne-a felicitat pentru 
victoria de etapă a lui 
Dumitrescu, care nu-i ' 
șelase speranțele.

Așa l-am cunoscut 
Fausto Coppi. De atunci' 
am urmărit prin ziare lupta' 
sa acerbă pe care l-o' 
impunea meseria de ci
clist profesionist. Coppi 
era dintre cei care clști-, 
gaseră ceva bani, totuși se. 
pare că insuficlenți ca să 
poată renunța. După ce 
Casa Bianchi s-a dispensat 
de serviciile sale, a alergat 
pentru o firmă de lichior 
apoi pentru una de bri-' 
liantină. Ca șl Bartali, 
Fausto 
cicletă. 
200.000 de 
roți. Avea 
doi copii, . 
Faustino. Coppi 
și suferise prea mult pentru 
acest sport, fusese stors 
pînă la limita rezistenței 
și inima sa care batea cu 
54 de pulsații pe minut 
în tinerețe n-a mai 
putut rezista.

In primele zile ale acestui 
an, Fausto Coppi a făcut 
ultima sa cursă spre locul 
de unde nu se va mal în
toarce, în satul său natal 
Castellania; lăsînd în urmă 
regrete 
neuitat.

...întrecerile sportive 
cuprinse în programul ce
lei de a Il-a Spartachia- 
de a popoarelor U.R.S.S. 
— organizate în fabrici 

și uzine, în colhozuri și 
sovhozuri, pe raioane, o- 

X rașe, regiuni, ținuturi și 
republici — au angrenat 

■► peste 40.000.000 de spor- 
tivi sovietici, de două ori 

", mai mulți decît la prima 
‘.T ediție a acestei competi- 
X ții? In cadrul întreceri- 
j- îor au fost stabilite 30.000 
ț noi recorduri ale orașe- 
ij lor, regiunilor, ținuturi- 
■Ț lor și republicilor.

încercare reușita 
artiste plastice!...

modernul patinoar artifi
cial din parcul „23 Au
gust”. Artista a știut să 
surprindă și să fixeze pe 
pînză dinamismul hoche- 
iștilor, jocul lor plin de 
energie și... atmosfera „cu-

pe 
cu 
de 
De

,fo •
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„Partidă de hochei" Cici Constantinescu

spirală din dîrzele dispu
te sportive care se desfă
șoară cu regularitate pe

liselor” (banca cu jucă
torii de schimb și publi
cul) fapt care răsplătește

Longevitate sportivă
Un caz rar de longevi

tate sportivă îl reprezintă 
belgianul Cyrille Van He- 
uwert, cîștigătorul cursei 
Milan—San-Remo din anul 
1908. La vîrsta de 75 de 
ani pe care o are actual-

mente, el continuă să 
practice zilnic sportul său 
favorit, ciclismul, pe care-1 
consideră excelent pentru 
menținerea sănătății. Vîr
sta sa, cît și cei 450.000 
de km. parcurși pînă a- 
cum, îi dau dreptate !

zilele de documentare 
teren, contactul direct 
subiectul, apropiere-a 
fenomenul sportiv, 
altfel, Cici Constantinescu
nu este la prima ei lucra
re bazată pe o temă spor
tivă. Ne aducem aminte 
că acum doi ani, ea a de
butat... în sport cu „Par
tida de șah”.

perioada relativ
— doar 3 ani — 
prima și cea de a

...m 
scurtă 
dintre . .. .

P<șț doua Spartachiadă a po-. 
poarelor U.R.S.S., sporti
vii sovietici au stabilit 
un număr impresionant 
de recorduri: 302 mon» 
di ale și 735 unionale ? 
Este important de stAe rt 
niat faptul că aproape 
mătate din record^ 
mondiale înregistrate' , 
parțin în prezent repre» 
zentanților sportului soi 

pe douăt vietic-
de ani șiT
Merîna șiT ...dr. J. de Souza Meti
se dăruiseX campionul de șah al 

Braziliei, a cîștigat a- 
cest titlu de mai multe 
ori, pe o perioadă de a-î 
proape... 35 ani (!): în 
1925, 1928, 1930, 1943,
1954 și 1958?

în-

Ca și 
îmbătrînea pe bi-

Parcursese peste 
km 

40' 
pe

...prima partidă de șah 
prin telegraf s-a jucat în 
anul 1845, în luna apri-' 

și amintiri de-£- lie, între orașele engleze 
Portsmouth și New 
Gross ?IL1E GOGA

Umor

Mica publicitate'
PREDAU gratuit ulti

mul loc din clasamentul 
campionatului republican 
de baschet feminin (Știin
ța Gluj).

QUMPAR fluier auto 
mat care să semnalizeze 
ofsaidurile și mai ales... 
faulturile în meciurile din 
deplasare. (Arbitrul Au

rel Man-Baia Mare).
GAUT loc în echipă de 

fotbal (poate fi și de ca
tegoria B) dau în schimb 
loc de rezervă în echipă 
mare de categoria A, 
(Crișan de la O.G.A.).

GEDEZ loc permanent 
la restaurant, masă lin
gă ringul de dans, servi-

ciul prompt. Motivul"? 
prea atu fost luat la ochi 
în ultimul timp (Serfozo 
G.S.M. Reșița).

SGHIMB poartă spați-i 
oasă de fotbal, teren cen» 
trai în București contra 
una mai mică (de hand-; 
bal în 7 sau de hochei)’» 
A se' adresa lui Gozma 
Dinamo).

GĂSIT metoda de a 
lipsi „motivat** de la ser» 
viciu : cînd trebuie să fiu 
în producție spun că sînt 
la sport și viceversa. O 
cedez gratuit deoarece 
nu mai ține. A se adre» 
sa sub numele de „chiu-: 
langiul**.

ROMAN VAS1LE, BUCUREȘTI. - Se- 
zisarea dv. e justă: în lucrarea -„Fot
balul nostru" apărută acum 3 ani s-a 
strecurat o greșeală în lista campioni
lor țării; arătîndu-se că Unirea Trico
lor ar fi cîștigat campionatul de două 
ori. Iată; de-altfel, numele echipelor 
care au deținut titlul de campioană 
de-a lungul anilor: 1910—11 : Olimpia- 
Bucureștl, 1911-12 : United-Ploeștl, 1912- 
13 : Colentina-București,- 1913—14 : Colen- 
tina-Bucureștl, 1914-13 î C.B.A.-București; 
1915-16 : Prahova-Ploeștl, 1916-19 : nu 
s-a disputat din cauza războiului, 1919- 
20 : Venus-Bucuresti; 1920—21 : Venus; 
1921-27 (6 ani consecutiv) : Chinezul-Ti- 
mlșoara, 1927-28 : Colțea-Brașov, 1928- 
29 : Venus; 1929-30 : Juventus-București; 
1930-31 : U.D.R.; 1931-32 : Venus; 1932—
33: Ripensia-Timîsoara; 1933—34: Venus; 
1934-35 : Ripensiă; 1935-36 : Venus;
1936-37 : Ripensiă, 1937-40 (trei ani con
secutiv) : Venus, 1940-41 : Unirea Tri
color, 1941-46 : nu s-a disputat din cau
za războiului; 1946-47 : I.T.A.; 1947-48 ! 
I T.A., 1948-49 î I.C.O.; 1950 : Flamura
roșie-Arad, 1951-53 (trei ani consecutiv): 
C.C.A., 1954: Flamura roșie, 1955: Di-
namo-București; 1956: C.C.A., 1957—58:
Petrolul, 1958—59 5 Petrolul.

3. MIHAI, TURNU MĂGURELE. -< 1)

Recordul mondial la proba de 200 m 
fluture este deținut de Troy (S.U.A.) cu 
performanța de 2:16,4 stabilită ta 
1959. 2) In momentul de față, cel mai1 
bun jucător de tenis de masă al U.R.S.S. 
pare a fi Averin. Vîrsta lui: 18 ani. 3) 
Fotbalistul brazilian Vava joacă de un 
an la Atletico Madrid.

ALEXANDRU POPA; BRAIL A. - La. 
turneul olimpic de fotbal de la Mei-, 
bourne s-au înregistrat următoarele re
zultate : Primul tur: u.R.S.S.-Germa» 
nia 2-1; Marea Britanie—Tailanda 9-0; 
Australla-Japoniai 2-0. Al doilea tur b: 
Iugoslavia—S.U.A. 9-1; U.B.S.S.—Indotic-,
zia 0-0 (după prelungiri); Bulgaria-Ma» 
rea Britanie 6-1; U.R.S.S.-Indonezia (re» 
jucare) 4-0; India-Australia 4-2. Semi» 
finale i: Iugoslavia — India 4-1 (0-0)1.
U.R.S.S.—Bulgaria 2-1 (0-0); după prelun» 
girl. Finala : U.R.S.S.-Iugoslavia 1-0 
(0-0), Preliminarii n-au fost, iar Romi» 
nia n-a participat la turneul de la Mei* 
bourne.

MARIAN ZAMFIRESCU, PLOEȘTL « 
1) P. Gane s-a clasat al 28-lea în Turul 
Ciclist al R.PR. - ediția 1959. 2) Pînă 
acum nu s-a disputat nici un med de 
fotbal intre Romînia șl Spania și nici 
între echipe de club. >
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