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Organizațiile de partid și U.T.M 
din raionul I. V. Stalin, 

factor activ în dezvoltarea 
culturii fizice și a sportului

ION CRISTEA 
Secretar al comite
tului raional P.M.R.

I. V. Stalin

continuitatea prac
ticării unor ra nuri 
de sport de către 
membrii U.C.F-S.
întrecerile din ca

Ga o urmare fi
rească a dezvol
tării economiei și 
culturii socialis
te în patria noastră, miș
carea de cultură fizică și sport 
a înregistrat an de an succese 
tot mai însemnate. Mii și mii 
de jjneri își petrec o parte din 
timpul lor liber pe stadioane și 
în sălile de sport, întărindu-și 
sănătatea, devenind mai vigu- 
roși, bucurîndu-se din plin de 
binefacerile vieții noastre noi.

Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.M.R. și a Consiliului 
de Miniștri al R.P.R. cu privire 
la reorganizarea mișcării de 
cultură fizică și sport în țara 
noastră a constituit un impor- 

-t sprijin și o prețioasă că
ii în activitatea organizații

lor sportive din raionul nostru, 
îndrumate și sprijinite efectiv 
de către organizațiile de partid, 
asociațiile sportive au înregis
trat în anul 1959 succese deo
sebite în munca de atragere a 
oamenilor muncii și a familii
lor lor într-o activi ate sportivă 
continuă și organizată. Astfel, 
în anul 1959 a crescut simțitor 
numărul membrilor înscriși în 
U.C.F.Ș., acesta ajungînd în 
prezent la 31 000. In cadrul ce
lor 73 de asociații sportive din 
raionul nostru activează peste 
200 echipe, din care fac parte 
circa 5000 sportivi legitimați la 
diferite discipline sportive. Un 
loc important în activitatea 
sportivă de masă l-au ocupat 
numeroasele competiții organi
zate în scopul de a asigura

Numai la 
drui Spartachiadelor de iar
nă și de vară au luat parte 
aproape 83.00t> de tineri. De a- 
semenea, asociațiile sportive au 
organizat în acest timp un nu
măr însemnat de competiții de 
masă la disciplinele 
de membrii " 
a făcut ca 
lin" să fie 
Capitală, 
de masă a 
unor elemente talentate care au 
făcut să crească și mai mult 
numărul sportivilor de perfor
manță. In prezent, în cadrul a- 
sociațiilor și cluburilor sportive 
din raionul nostru activează 13 
maeștri emeriți ai sportului și 
75 maeștri ai sportului. Dintre 
aceștia amintim pe Alexandru 
Bizim, Ștefan Roman, Aurora 
Popescu, Victorița Dumitrescu. 
Mihai Mitrofan, Margareia Te<>- 
dorescu și alții.

Progresul activității sportive 
a fost înlesnit într-o largă mă
sură și de existența unei baze 
materiale corespunzătoare Mo
bilizați de organizațiile de 
partid și U.Ț.M., de asociațiile 
sportive, tinerii din raionul nos
tru au participat cu elan la a- 
menajarea unor baze sportive 
simple, fără cheltuieli. In aceas
tă direcție pot fi citați ca e-

preferate
U.C.F.S., fapt care 
raionul „I. V. Sta- 
declarat fruntaș pe 
Activitatea sportivă 
dus la descoperirea
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Despre succesul Vo
inței Miercurea Ciuc... 

și despre celelalte 
echipe de hochei

• •
Actualitatea sportivă 

internațională
• •

Magazin sportiv

Azi, în primul joc al turneului de hochei pe gheață

Spartak Brno
întîlnește Știința Cluj
• Oaspeții au deplaxa: un lot valoros • Mîine seară 

ei întîlnesc selecționata București
Patinoarul artificial din Parcul 

„23 August" găzduiește astă- 
seară primul joc din cadrul tur
neului echipei de hochei pe 
gheata Sparta'; Brno, organizat 
de Clubul sportiv Știința Bucu-

De sus: Pavlik, Schwach. și 
Sedlâk.

(Văzuți de Neagu)

„Cupa orașului București" la handbal în 7

rești. Oaspeții au deplasat un Iot 
puternic, alcătuit din 17. jucători, 
printre care trei foști internațio
nali din echipa Ă (Schwach, 
Pavlik și Sedlak) și trei ho- 
cheiști tineri care au jucat de 
mai multe ori în echipa națio
nală de juniori (Novak, Turnma, 
Klima). Fostul internațional La
dislav Stemprok, antrenorul echi
pei, ne-a declarat: „Echipa 
noastră este într-o formă cum 
n-am avut pînă acum în acest 
sezon și sperăm Că vom reuși 
să lăsăm o bună impresie publi
cului bucureștean. Socotim tur
neul de la București destul de 
greu, pentru că hocheiul dv. 
este intr-un continuu progres. 
Faptul că meciurile au caracter 
amical va contribui la realiza
rea unui spectacol de calitate".

Spartak Brno, echipa fabricii 
„.lan Zverna" din acest oraș, are 
la activ cîteva rezultate foarie 
bune obținute în acest sezon. De 
exemplu, a învins cu 3-2 și 2-0, 
pe SONP Kladno și Spartak So- 
kolovo, clasate pe locurile 3 și 
4 în divizia A. Pentru a ne face 
o idee asupra valorii actuale a e- 
chipei din Brno, notăm rezultatele 
înregistrate de Spartak în ultimele 
sale partide cu Dukla Jiliava, 
cunoscută publicului nostru : 4-1, 
3-3 și 4-5. (Meciul pierdut

(Continuare în pag. a 5-a)

Comunista Matilda este muncitoare fruntașă to
sectorul S al fabricii de confecții „Gheorghe Gtieorghiu-Dej“.

Matilda Ionescu iubește sportul. Ea s-a oferit să conducă 
exercițiile de gimnastică in producție ale muncitorilor din sec
torul s. Foto Gh. Dumitru

17 recorduri mondiale

ale halterofililor sovietici

Federația internațională 
haltere a omologat recent 
recorduri mondiale stabilite în 
ultimii doi ani. Dintre acestea, 
17 aparțin sportivilor sovietici. 
Numai în anul 1959 reprezen
tanții U.R.S.S. au corectat 
recorduri ale lumii

Semifinalele

Ultimele două etape programate în cadrul „Cupei orașului București" la handbal în 7 
au prilejuit selecționatelor Capitalei noastre realizarea unor frumoase victorii, care le mențin 
pe primul plan în lupta pentru cucerirea celor două trofee puse in joc. In general jocurile au 
fost viu disputate, dinamice, ceea ce ne face să credem că, în continuare, această competiție 
va oferi partide din ce în ce mai interesante.

Jocurile de joi au debutat 
cu o surpriză

PRAGA — VOJVODINA (f) 
0-7 (4-3)1 Prima surpriză 
de mari proporții a competiției. 
Jucînd cu o însuflețire deose
bită, handbalistele iugoslave au 
reușit ca la sfîrșitul celor 40
minute de luptă epuizantă să
obțină o victorie nesperată, în
fața unei echipe superioare din 
punct de vedere tehnic, dar
care a comis nenumărate _ gre
șeli atît în apărare cît și în a- 
tac. Ticici (3), Markovici (2) 
și Sabljak (2) au înscris pen
tru învingătoare, în timp ce de 
la Praga au marcat Dvorakova 
(2), Svermova (2), Brabkova și 
Malerova.

BUCUREȘTI TINERET—SA
RAJEVO (m) 19—19 (10—10). 
O partidă aprig disputată și, 
după cum arată și scorul (atît la 
pauză, cît și cel final), perfect 
echilibrată. Jucînd cu multă a- 
țenție în apărare și atacînd cu 
un deosebit curaj, selecționata 
de tineret a Capitalei noastre a 
înregistrat un rezultat neaștep
tat de bun. După o repriză e- 
gală, handbaliștii iugoslavi au 
forțat victoria. In min. 50 ei 
conduceau cu 18—14, dar echi
pa noastră a avut o revenire pu
ternică și în ultimele 10 minu-

GALIN ANTONESCU 
A. VASILIU

^Continuare în pag. a 4-a)

O pasă fulgerătoare și pînă cînd să-și „revină" cunoscutul 
internațional Trojan, bucureșteanul Telman a „zburat" dea
supra semicercului șutind decisiv la poartă. Va fi un nou gol 
pentru formația Bucureștiului care a învins meritat echipa 
orașului Praga.

de
28

14
(Agerpres).

„Capei 

europeni”

Comisia de organizare
,C.C.E.“...........................-

i le. După cum se știe, echipa Di
namo București întîlnește pe te
ren. propriu formația F. A. Go
ppingen, campioana R. F. Ger
mane. Data întîlnirii încă nu a 
fost fixată. In cealaltă semifi
nală se întîlnesc la 24 ianuarie 
la Copenhaga echipele P.U.G. 
(Franța) și G.A.F. Aarhus (Da
nemarcă

(Agerpres).

J. Konrads—2:01,9

„kj.'j.l.. la handbal în 7 a ho- ' 
tarii ca semifinalele să se dis
pute pînă la data de 21 februa- de. 2:01,9.

pe 220 y liber
In cadrul unui concurs de na-' 

tație desfășurat la Sydney îno
tătorul australian Jon Konrads 
și-a corectat cu 3/10 sec. pro
priul record mondial pe 220 y 
liber. Noua sa performanță este

Un nou succes pe calea cuceririi spațiului cosmic

Lansarea cu succes a unei puternice rachete 
balistice sovietice cu mai multe trepte

@ Macheta ultimei trepte a rachetei a atins suprafața Oceanului 
Pacific în apropierea punct utaâ de cădere stafciOî prin calcul • Măsu
rătorile efectuate au confirmat înalta precizie a sistemului de ghi
dare a rachetei

MOSCOVA 21 (Agerpres). — TASS: In 
seara zilei de 20 ianuarie din Uniunea Sovie
tică a fost lansată în direcția Oceanului Pacific 
o rachetă balistică cu mai multe trepte.

ACEASTA ESTE PRIMA DIN SERIA DE 
LANSĂRI PLANIFICATE ÎN CADRUL PRO
GRAMULUI DE REALIZARE A UNEI RACHE
TE BALISTICE MAI PUTERNICE CU MAI 
MULTE TREPTE, IN VEDEREA LANSĂRII 
DE SATELIT! GREI Ai PAMINTULUI ȘI 
EFECTUĂRII' DE ZBORURI COSMICE SPRE 
PLANETELE SISTEMULUI SOLAR.

Iată amănuntele :
Penultima treaptă a acestei rachete împreună 

cu macheta ultimei trepte, deptasîndu-se exact 
pe traiectoria stabilită prin calcul, dezvoltând 
o viteză de peste 26.000 km. pe oră, a atins 
la 20 ianuarie, ora 20,05, ora Moscovei, supra
fața Oceanului Pacific, în regiunea stabilită, 
situată la o distanță de punctul de lansare de 
aproximativ 12.500 km., măsurată de-a lungul 
suprafeței terestre.

Penultima treaptă a rachetei, după ce și-a 
îndeplinit misiunea, pătrunzînd în păturile 
dense ale atmosferei Ia o altitudine de 80—90 
km., continuîndu-și zborul, s-a distrus și ars 
partial.

MACHETA ULTIMEI TREPTE A RACHETEI, 
ADAPTATĂ PENTRU A TRECE PRIN STRA
TURILE DENSE ALE ATMOSFEREI, A A- 
TINS SUPRAFAȚA APEI IN APROPIEREA 
PUNCTULUI DE CĂDERE STABILIT PRIN 
CALCUL.

Nave speciale ale flotei sovietice aflate în 
regiunea în care. s-a presupus că va. cădea ra
cheta au efectuat valoroase măsurători tele-

traiectorieimetrice pe ramura descendentă a 
zborului.

Macheta ultimei trepte a rachetei, 
servată în timpul zborului în atmosferă și a 
fost reperată la căderea în apă de către stațiile 
de radiolocație și de stațiile optice și acustice 
instalate pe nave.

POTRIVIT DATELOR FURNIZATE DE MĂ
SURĂTORILE EFECT'UATE S-A STABILIT CA 
ABATEREA PUNCTULUI DE CĂDERE AL 
RACHETEI FATĂ DE CEL STABILIT PRIN 
CALCUL A FOST MAI MICA DEGIT 2 K.M., 
CEEA OE A CONFIRMAT ÎNALTA PREClZfE 
A SISTEMULUI Î)E GHIDARE A RACHETEI.

Racheta a fost lansată exact la timpul sta
bilit. Zborul rachetei în ansamblu și functio
narea tuturor treptelor ei s-au desfășurat potri
vit programului stabilit.

Sistemele și aparatura de măsurat de pe bor
dul rachetei'au asigurat pe întregul. traseu de 
zbor transmiterea datelor necesare către stațiile 
terestre și de pe bordul navelor.

In cursul zborului rachetei a fost verificată 
de asemenea funcționarea unor aparate științi-; 
fice și au fost efectuate măsurătorile necesare.

In vederea obținerii unor noi date experimen
tate, VOR CONTINUA ÎNCERCĂRILE UNOR 
RACHETE BALISTICE PUTERNICE GU MAI 
MULTE TREPTE. Rachetele vor cădea în limi
tele zonei anunțate în comunicatul agenției 
TASS din 8 ianuarie 1960.

Lansarea ou succes a puternicei rachete ba
listice sovietice cu mai multe trepte asigură 
progresul continuu al științei sovietice pe calea 
spre cucerirea spațiului cosmic și studierea 
planetelor sistemului solar.

a fost ob-



unde se muncește in colectiv, 
rezultatele slnt din cele mai bune

Așteptîndu-1 pe președintele consi
liului asociației sportive „Titanii 
August" și văzînd că întîrzie, 
gîndeam că am făcut un drum 
geaba. Asta însă n-ar fi nimic... 
ce se va întîmpla cu materialul pen
tru care mă deplasasem ? Pentru el 
aveam nevoie neapărat de președin
te. Voiam să-mi vorbească despre 
munca consiliului asociației, să ne 
spună dacă toți membrii acestui con
siliu activează cu tragere 
dacă, pe scurt, se respectă 
muncii în colectiv. Nu-mi 
altceva de făcut decît să-l

Nicu Petre, președintele 
asociației sportive, 
așteptarea n-a fost zadarnică 1 
să

23 
mă 
de- 
Dar

de inimă, 
principiul 

rămînea 
aștept pe 

consi-

vină tov. Nicu Petre, m-atn 
că în cadrul asociației „Ti- 
August" munca se duce în 
Cînd sirena a anunțat pau

tov. 
țiului

Și 
Pînă
convins 
lânii 23 
colectiv, 
za de la ora 9,45 ușa n-a mai avut
astîmpăr. La sediul asociației era un 
du-te-vino continuu- Numeroși acti
viști sportivi veneau pentru a rezolva 
probleme curente. La un birou, secre
tarul consiliului asociației, șeful de 
echipă St. Geac, cunoscut și ca arbi
tru de fotbal, alcătuia un plan de 
muncă. Alături de el, tehnicianul con
siliului, Mihai Covaci, redacta proce
sul verbal al ședinței ținută de res
ponsabilul sectorului tehnic al consi
liului, Cristian Popescu, cu antrenorii 
și instructorii celor 12 secții pe ra
mură de sport. Iar acestea sînt nu
mai două exemple...

O dată cu sosirea președintelui 
consiliului asociației, începînd să dis
cutăm despre problema muncii în co
lectiv exemplele s-au înmulțit De alt
fel, ia baza succeselor obținute de a- 
sociația „Titanii 23 August" stă mun
ca entuziastă, neobosită a unui mare 
număr de activiști obștești. Consiliul 
acestei asociații are 19 membri, din 
rindul cărora a fost ales un birou, 
compus din Nicu Petre, președinte. 
St. Geac, secretar, Vasile Dinescu, 
responsabil cu propaganda și agitația, 
Tr. Velea, responsabil administrativ- 
financiar, Gristian Popescu, respon
sabilul sectorului tehnic, Paul Ma- 
zilu și Teodor Chirică, membri. Bi
roul consiliului se întrunește de două 
Ori pe lună în ședințe de analiză, în 
cadrul cărora se discută cele mai im
portante probleme și se analizează 

Jelui în care membrii consiliului își 
realizează sarcinile. Ceilalți membri 
9Î consiliului răspund de diferite sec
toare de producție și de secții pe ra
mură de sport.

Planul de muncă al consiliului este 
defalcat pe sectoare de activitate (teh
nic, organizatoric, financiar ete.) și 
apoi, cu ajutorul membrilor consiliu
lui sarcinile ajung în grupele sportive 
din sectoarele de producție ți la sec
țiile pe ramură de sport.

Din controlul făcut s-a constatat că

La asociația sportivă 
Combinata! Poligrafic 

Sncurești:
« Săptămîna viitoare vor începe în

trecerile la șah din cadrul Spartachia- 
dei orașului București-

® Este în curs de disputare cam
pionatul pe asociație la tir, ce se des
fășoară la poligonul Combinatului. In5 
acest campionat au fost angrenați 
peste 100 de salariați. Competiția se 
va termina fa sfîrșitul lunii februarie 
a.c.

@ în prezent se desfășoară anaii- 
iza muncii sportive din cadrul grupe- 
jlor din secții. Se analizează activita- 
țtea pe anul trecut privind încasarea 
(Cotizațiilor U.C.F.S. De asemenea, în 
jcadrul acestor adunări se lac propuneri 
jpentru dezvoltarea activității sportive 
lin anul i960...

N. TOKACEC, coreap.

SPORTUL POPULAR
tPsg- 2-a 

pretutindeni se muncește cu conștiin
ciozitate pentru îndeplinirea obiecti
velor planului de muncă al asociației. 
Trebuie citate, numele unor harnici ac
tiviști, membri ai consiliului, cum ar fi 
lăcătușul Gh. Buruc, care răspunde de 
activitatea sportivă de la sectorul „au
tomotoare", Jack Priffer care răspun
de de secția de box și de sectorul 
„mecanică" etc»

O problemă cu caracter organiza
toric pe care consiliul asociației o 
studiază în momentul de față este a- 
ceea a creării pe lingă, organizatorii 
sportivi din sectoarele de producție 
a unor colective de muncă care să-i 
ajute pe aceștia în îndeplinirea sar
cinilor. Pe baza constatărilor făcute 
anul trecut s-a ajuns Ia concluzia că 
un singur organizator sportiv nu poa
te cuprinde . întreaga muncă ce trebuie 
desfășurată intr-un sector de produc
ție unde lucrează sute de oameni, în 
schimburi. Tocmai datorită acestui 
fapt au fost unele greutăți în munca 
de încasare a cotizațiilor sau de mo
bilizare a oamenilor muncii în com
petițiile de mase. Străduindu-se să le 
creeze acestor organizatori sportivi 
colective de muncă compuse din cîți- 
va tovarăși de muncă, consiliul aso
ciației speră ca în anul 1960 să reme
dieze bună parte din lipsurile consta
tate.

Astfel, asigurînd și în cele mai 
mici unități ale asociației desfășurarea 
activității pe baza principiului muncii 
colective, consiliul asociației sportive 
„Titanii 23 August" este hotărit să 
realizeze in viitor succese și mai sem
nificative.

Comisiile locale pe ramură de sport
Mai mulți cititori au adresat redac ției noastre următoarea întrebare: Ce 

sînt comisiile locale pe ramură de sport și care este rolul lor ?

Comisiile . locale pe ramură de sport 
sînt organe obștești ale federațiilor, 
create pe lîngă consiliile regionale, 
raionale și orășenești U.C.F.S., în sco
pul de a ajuta aceste consilii în acti
vitatea de dezvoltare permanentă a 
mișcării de cultură fizică și sport și 
pentru a -contribui la .ridicarea nive
lului tehnic al ramurii de sport res
pective. In esență, sarcinile principale 
ale acestor importante organe obștești 
sînt: 1. Lărgirea continuă a bazei de 
mase ; 2. îmbunătățirea permanentă a 
procesului in struct iv-educativ în sec
țiile pe ramură de sport.

Pentru îndeplinirea acestor sarcini 
comisiile regionale (alcătuite din 7— 
15 membri aleși pe termen de doi ani 
de către conferința, regională) traduc 
în fapt hotărîrile biroului federal, țin 
legătură permanentă cu comisiile ra
ionale și orășenești (din sportul res
pectiv) de pe întreg teritoriul regiunii, 
ajutîndu-le în desfășurarea muncii, în- 
drumează și controlează munca an
trenorilor și activitatea arbitrilor se 
îngrijesc de educarea cetățenească a 
sportivilor, elaborează anual calenda
rul competițiilor regionale, îndrumînd 
comisiile raionale și orășenești în al
cătuirea calendarului propriu. De ase
menea, ete asigură pregătirea și or
ganizarea tehnică a competițiilor re
gionale și a etapelor regionale ale 
campionatelor republicane, exercitînd 
un control tehnic și disciplinar asupra 
secțiilor asociațiilor și cluburilor spor
tive precum și asupra sportivilor care 
participă la aceste competiții, selecțio
nează echipele reprezentative de re
giune, organizînd și supraveghind 
pregătirea lor etc.

Comisia regională este sprijinită în 
îndeplinirea unora dintre sarcini de 
către colegiile regionale de antrenori 
și arbitri. Pentru desfășurarea opera
tivă a muncii comisia regională are 
un birou executiv compus din 5—7 
membri.

Comisiile raionale și orășenești își 
desfășoară activitatea pe raza teri
toriului respectiv. Ele au sarci
na de a îndeplini hotărîrile co
misiei regionale, de a îndruma, a-' 
juta și controla munca de instruire 
sportivă a secțiilor pe ramură de sport 
din cadrul cluburilor și asociațiilor 
sportive (ținînd un permanent contact 
cu ele) și de a îndruma și controla 
activitatea antrenorilor și arbitrilor. 
Comisiile raionale și orășenești tre
buie să se ocupe permanent de munca 
de afiliere a secțiilor Ia federații și de 
legitimarea sportivilor, ținînd o evi
dență la zi a modului de îndeplinire 
a acestei importante sarcini-. 

Comisiile locate pe ramură de 
sport nu ati numai sarcina de a ur-

Ifc 3551 aaări realizarea calendarului -oficial

Numeroase și interesante cnmoetitii miliare

După orele de muncă, masa cu 64 de pătrățele oferă o plăcută relaxare, 
gustată din plin de sportivii lugojeni.

avută zilele trecute — 
cu bucurie știrea organi- 

competiții populare la tenis 
și șah. întrecerea se va

„Membrii asociațiilor sportive din 
orașul nostru — ne-a declarat tovară
șul Gavril Ignea. președintele consi
liului raional U.C.F.S. Lugoj, într-o 
convorbire 
au primit 
zării unei 
de masă
desfășura în două etape. Prima, faza 
pe asociație, în curs de desfășurare, are 
ca obiectiv principal mobilizarea unui 
număr cît mai mare de participant! 
din întreprinderile și instituțiile din 
oraș. Cea de a doua etapă, (finala)T. V1DESCU

Răspuns Ia întrebările cititorilor

care angrenează unități gata consti
tuite (secții afiliate și sportivi legi
timați) ci și aceea de a iniția forme 
populare, atractive și- interesante de 
atragere a tinerilor începători într-o 
activitate sportivă sistematică și - con
tinuă. Această sarcină deosebit de im
portantă constituie cheia succestttai în 
munca de dezvoltare permanentă a 
bazei de mase a sportului respectiv.

Munca organizatorică a comisiilor 
locale pe ramură de sport este ilus
trată de numărul concursurilor iniți
ate pe plan local, de numărul sporti
vilor cuprinși în aceste concursuri, de 
numărul secțiilor afiliate la federații și 
de numărul de sportivi legitimați. Re
zultatele muncii de instruire pot fi 
văzute în preocupările pe care comi
siile locale le-au avut pentru califica
rea și instruirea sistematică a cadre
lor (tehnic ți politic), în controlul pe 
care l-au efectuat la secții, în numă
rul sportivilor clasificați, în numărul 
recordurilor regionale și republicane 
pe care le-au realizat sportivii, în nu
mărul titlurilor de campioni ai țării 
obținute în respectivul sezon sportiv 
efc.

Pentru obținerea succeselor este 
cesar ca aceste comisii locale pe 
mură de sport să fie compuse din 
meni cunoscători ai sportului respec
tiv, din tovarăși îndrăgostiți de sport 
și dispuși să muncească cu entuziasm 
pentru progresul continuu al activită
ții sportive. De asemenea, o condiție 
importantă în realizarea unor rezul
tate valoroase este aceea de a se 
munci în colectiv, de a exista p justa 
repartiție a sarcinilor pe fiecare mem
bru al comisiei. Comisiile ^locale .pot, 
și trebuie să contribuie efectiv ia dez
voltarea permanentă a mișcării de cul
tură fizică și sport din țara noastră.

ne-
ra-
oa-

Concursuri de schi și patinaj 
la Reșița

Cu prilejul desfășurării lucrărilor 
conferinței orășenești a U.T.M., con
siliul orășenesc U.C.F.S. Reșița a orga
nizat o serie de manifestații sportive. 
Pe
de
46
Au

traseul Dealul Driglovăț — Palatul 
Cultură C.M.R. s-au întrecut cei 
pai'ticipanți la concursul de schi 
luat parte sportivi din asociațiile 

Metalul, -Banatul, Tînărul Metalurgist

Gimnastica înseamnă vigoare, forță și tinerețe. Iată de ce la compențule 
de masă organizate la această disciplină sînt atiți amatori printre iubitorii 
sportului din Lugoj.

(întâmplare în
Prolog: Pare neverosimil să asiști 

la conversația unor lucruri neînsufle
țite. Și totuși în anumite împrejurări 
lucrurile fără viață sînt nevoite să... 
ia cuvîntul I Să le ascultăm !

Locul acțiunii : sala de sport a 
asociației sportive Vulturul Tulcea.

Personaje :
Un sac de box 
Salteaua de lupte 
Becul
Podeaua

MOMENTUL I

un

Să nu ne certăm / La ce

Guideam la pumnii aceia 
încasez toaiă ziua! Ciad se

(Anul trecut, 25 oct. ora 12 noaptea)
Tăcere, tăcere, .apoi...
Becul: Brrr... S-a făcut răcoare! 

Dormiți prieteni ?
Sacul: .(sârțîmd din inelul său) 

Da de unde ! Iacă cugetam !
Salteaua: La ce poate cugeta 

biet sac de box ?
Becul : 

gîndeai ?
Sacul : 

pe care-i 
apropie de mine Paul Juga sau Du
mitru Constantin mi-se încrețește.. 
pielea !

Salteaua : Eu ce să zic ? Ehei... 
Cînd face cite un salt lacob Lun.gu 
sau maestrul Ion Geambazu... cred 
că-mi sar cilții H Greu mai e!

Podeaua: (grav) Voi vă plingeți? 
Cu ce drept? Eu ar trebui...

Becul: Ajunge! E drept că e greu 
de voi dar ce să-i faceți ?

.’Sacul : Nu ne-ar strica o nucă va
cantă.

și Olimpia. Margareta Arvai și Fran- 
else .Kolat au cîștigat probele rezerva
te schiorilor avansați. Doina Țundrea 
și Ion Gheorgheviei cele ale începăto
rilor. Un frumos concurs de patina) a 
avut Ioc la patinoarul din localitate. 
De remarcat nnmăreil mare de partici
pant!: peste 80.

IANCU PLAVIȚU 
corespondent

LA LUGOJ

se va disFu<a în ziua de 28 
a.-c. la niveH orașului. Aci 
ticipa echipele de tenis de 
șah clasate pe locul I în cadrul între
cerilor pe asociație. In faza finală la 
tenis, de masă echipele vor îi formate 
din doi băieți și o fată, iar la șah 
un băiat și o fată".

In continuare, tovarășul Gavril Ignea 
ne-a arătatvcă pînă în prezent în 14 
asociații sportive din oraș au început 
competițiile atît la tenis de masă cît 
și la șah, angrenîndu-se peste 2000 
de tineri și tinere.

„Prima întrecere organizată în 1960 
pentru iubitorii sportului din orașul 
nostru s-a desfășurat la începutul lunii 
ianuarie printr-un concurs popular 
(pentru neefasificați) la tenis de masă 
la care au participat peste 40 de ti
neri".

februarie 
vor par- 
masă și

trei momente)
MOMENTUL II 

(...După o noapte de pomină!)
Salteaua: (gemind) Insfîrșit... Sin- 

tem singuri! Hei... Ce faceți ? Dor- 
miți 2

Sacul : (din colț de abia se aude.) 
Ce, poți dormi ?!

Bcettl : (scuturlndu-și praful) Rine 
că s-a terminat...

Sacul : (oftind) Și ce mai țopăiau... 
Becul : Păi nu voiai... vacanță ?
Salteaua: Vacanță, vacanță, dar 

nu... baluri și reuniuni in sala noastră 
de sport. Uite în ce hal am ajuns!

Sacul : Și cînd te glndești că prin
cipalii organizatori ai acestor activități 
extrasportive sînt antrenorul de hnx 
Hristu Țamuris și...

Salteaua: ... Maestrul de lupte Ion 
Geambazu.

Sacul: (of tind) Parcă era mai bine 
cînd mă lovea... Paul...

Salteaua : Iar pe mine...
Sacul : Ce ne facem ?
Salteaua : Chiar, ce ne facem ?
Pddeatia : Așa-i! >

.MOMENTUL II!

(A avut loc în nopțile trecute)
Becul : Să vă spun o veste..
Podeaua : De e bună te ascultăm l
Sacul : Că din celelalte avem not 

destule.
Salteaua: Așa-i I Nu se mai fac 

antrenamente în mod regulat nici la 
lupte nici la box!

Becul : Da tăceți o dată și oscul-'IBeciîl : 
iați-mă... 
; Sacul :

Becul : 
U.C.E.S.

Spune, ce mai stai!
Ieri s-a ținut o ședință la

oraș și antrenorul de lume
Ion Geambazu a primit o sancțiune
pentru lipsa lui de preocupare pentru 
buna desfășurare a antrenamentului
c.ît și pentru faptul că nu s-a ocupat 
de educația sportivilor...

Sacul : Și antrenorul de box ? 
Salteaua : El n-a primit sancțiune? 
Becul : Nu știu!
Podeaua : Principalul este că se va 

relua acum activitatea sportivă.
Sacul : Îmi era dor de boxerii mei....
Salteaua : Și mie de luptători...
Becul : Totul e bine dacă neregula- 

ritățile sînt făcute... K- O.
Toți : Așa-i / De acum... la treabă III

OTTO BENKO
(După o corespondență 
trimisă de Păun Stan)



Jfic simpozion literar și artistic la 2000 m înălțime...
S-a înserat. Schiorii au părăsit panta 

l'ăsînd în urma lor linii paralele care 
formează nenumărate arabescuri pe ză- 
pada inwculată. S-a înserat... De după 
creastă au apărut valuri de nori și 
ceață, iar mai tîrziu vînlul a început 
să șuiere năprasnic șfichiuind zăpada. 
In cabană însă e cald. Ușița sobei e 
înroșită de jar, iar plăcile teracotei do
goresc, silindu-te să „păstrezi distanța”. 
După terminarea antrenamentului 
schiorii s-au spălat, s-au schimbat, iar 
după cină își continuă activitatea. De
sigur, la ora aceasta .nu mai poate fi 
vorba de antrenament, dar nici de 
somn. Este de-abia ora 20. Oră aștep
tată cu multă nerăbdare, deoarece 
acum vor trece la o activitate care 
feră satisfacții poate la fel de mari 
acelea produse de alunecarea 
schiuri.

de
o- 
ca 
pe

ir

S-au format grupuri. Intr-o încăpere 
se urmărește la televizor cu emoție fil
mul „Moartea în șa”. In altă cameră 
al ți schiori îngînă splendidele arii cin- 
taie de Dinu B adesea în opera Boema, 
îransmisd la radio din sala Teatrului 
de Operă și Balet din București. In 
sufragerie, un grup discută cu aprinde
re, Ne-am apropiat și am auzit pro- 
uunțîndu-se numele marelui scriitor 
Ostrovschi. Sportivii Gh. Bălan, Cor
nel Tăbăraș, Niculae Pandrea, Ilona 
Mikloș, Adrian Bătușaru își aleseseră 
ca subiect de prezentare pe autorul 
minunatului roman „Așa s-a călit oțe
lul”. înconjurați de numeroși „specta
tori”, cei de mai sus discutau despre 
operele lui Ostrovschi, scoțînd în evi
dență calitățile romanului citit în ulti
mele zile.

Aceasta într.-o seară. -Discutând cu ei 
im aflat apoi și alte lucruri interesan
te. Am aflat de pildă că între schiori 
există interes, dragoste pentru citirea 
operelor marilor scriitori, pentru dis- ' 
cutarea în mod organizat a lucrărilor

lor, Preocupările pentru necontenita 
îmbogățire a cunoștințelor de cultură 
generală nu se rezumă însă doar la li
teratură. Mu zică a devenit și ea un su
biect de studiu, unii, — cei mai tineri, 
firește, — aflînd pentru prima dată a- 
mănunte despre Verdi, Mussorgski. 
Beethoven, Mozart, Ceaikovski, Puccini 
sau Chopin. Firește, muzica nu poate 
fi apreciată doar din discuții. In dis
cuții au fost prezentați respectivii com
pozitori, s-a făcut a caracterizare a ope
relor lor, iar cînd s-a ivit prilejul (din 
fericire radioul transmite atît de des 
muzică simfonică și de operă...) au fost 
organizate audiții.

Am mai aflat apoi despre con
cursurile „Cine știe cîștiga”, organizate 
pe teme sportive sau de cultură gene
rală. Intr-una din zile, de exemplu, a 
fost ales drept subiect „Astronomia^. 
Pregătindu-se cu sirguință după mate
rialele puse la dispoziție, tinerii schiori 
au putut răspunde precis și documen-

lat ce sînt constelațiile cerești, cite se. 
cunosc ș.a.m.d. In alte seri au fost or
ganizate concursuri „Cine știe cîștiga” ( 
pe tema „Să ne cunoaștem patria”, în 
cadrul cărora s-au arătat caracteristi
cile, altitudinile, drumurile de acces ale 
Făgărașilor și Bucegilor.

ir
Așa e acum la munte. Eraja munți-' 

lor, farmecul serilor, frumusețea schiu
lui, sînt completate de lumina culturii. 
Tinerii schiori cunosc acum o armo-i 
nioasă dezvoltare-, împletesc activitatea 
de instruire sportivă cu cea de per-t 
manentâ îmbogățire a nivelului 
ral. Ei citesc, ascultă muzică, 
nează filme, piese de teatru, 
Acțiunea nu poate fi localizată,
literare sau de audiție muzicală sînt 
organizate în Făgăraș, în Bucegi, la 
Predeal sau în Postăvar, unde au loc 
antrenamentele sau se desfășoară con
cursurile. Dorința de cultură nu cu
noaște granițe. Nici chiar pe cele ale 
înălțimilor...

Organizațiile de partid și U. T. I
din raionul I. V. Stalin, factor actiî

în dezvoltarea culturii fizice și a sportului
(Urinare din, pag. 1)

xemplu tinerii de îa „Terrno-Tehnica“, 
Combinatul Poligrafic „Casa Scînteii*. 
Institutul de Fizică Atomică ș.a.

, Chezășia succeselor obținute în ac-
cuttur s țjvjțațea sportivă din raionul nostru 
vrzio-4 a constituit-o sprijinul permanent și 

opere, f eficace al organizațiilor de partid din 
SsriTe 1 întreprinderi și instituții. In această 

direcție există nenumărate exemple 
care dovedesc că acolo unde birou
rile organizațiilor de bază au acor
dat importanța cuvenită activității 
sportive, lande s.-a muncit cu simț de 
răspundere pentru traducerea în viață 
a sarcinilor izvorîte din Hotărîrea 
Partidului și Guvernului, rezultatele 

D. STANGULESCU f fost dintre cele mai frumoase.
% La întreprinderea „Muncitonul ma- 
k nual", de pildă, biroul organizației 
l de bază a constatat la un moment 
) dat serioase lipsuri în activitatea con

siliului asociației sportive. Aici, mi- 
.? mărul membrilor înscriși în U.C.F.S. 
5 era cu mult sub posibilități, iar ac- 
J tivi ta tea competițîonală se desfășura 
? sporadic. După o analiză temeinică 
? făcută de către biroul organizației 

de partid și prin acordarea unui mai 
mare sprijin în muncă, asociația spor
tivă a reușit, în cîteva luni, să atragă 
la practicarea educației fizice un nu
măr de 950 salariați, față de 300 
cîti existau înainte. De asemenea, afci 
au fost lichidate și restanțele în plata 
cotizațiilor. Tot cu sprijinul organi
zațiilor de partid, la Combinatul po
ligrafic gimnastica în producție a 
fost extinsă în, mai multe secții și 
sectoare de muncă. Zilnic iau parte 
la exerciții peste 1700 de angajați. Cu 
ocazia alegerilor organelor conducă
toare de partid de la Ministerul Indus
triei Grele, membrii de partid au 
acordat un loc important în discu
țiile lor problemelor legate de ac
tivitatea sportivă. Consiliul asociației 
sportive din această unitate se bucură 

1 de un larg sprijin din partea comite-

sprijin 
raionul
munca

Cine hotărăște drumul unui sportiv?
Un factor important: profesorul de educație fizică

îndrrăgirea «nes ramuri de sport de 
către un tînăr, activitatea pe care o de
pune ani de-a rîndul pentru obținerea 
unor rezultate sportive de valoare, este 
determinată de mai multi factori. Mo
dul în care acești 'factori sînt organi
zați, felul în care ei se îmbină în ac
tivitatea practică, poate să-1 determine 
pe un tînăr să-i placă o ramură de 
sport și să muncească activ și conștient 
pentru pregătirea sa.

Unul dintre acești factori activi care 
joacă un rol important în hotărîrea 
drumului unui sportiv este profesorul 
de educație fizică.

Prin specificul muncii sale, profeso
rul de educație fizică. își petrece un 
timp mai îndelungat în mijlocul elevi
lor. Activitatea sa se desfășoară fără 
întrerupere de-a lungul unui an întreg, 
muncind cu elevii atît în timpul orelor 
de curs, cît și în activitatea extrașco- 
lară. De cele mai multe ori activitatea 
profesorului de educație fizică nu se 
întrerupe nici în timpul vacanțelor, de
oarece este chemat să organizeze acti- 

: vitatea elevilor și în aceste perioade.
Prin grija statului nostru democrat 

popular întregului tineret din țara noa
stră îî este asigurată posibilitatea obți
nerii unui nivel general de cunoștințe, 
in școlile de toate gradele.

Intrînd în școală, în clasa 1 a ciclului 
elementar, tînărul ia contact pentru pri
ma dată cu activitatea de educație fi
zică, activitate prevăzută în planul de 
învățămînt cu două ore săptămînal, or
ganizată și condusă de învățător. învă
țătorul are menirea de a da un carac
ter organizat jocului copiilor, de a-i in
troduce în problemele elementare ale 
educației fizice, ale mișcării.

Terminînd ciclul I elementar, tînărul
întră în clasa 
mentar, unde 
educație fizică 
învățămînt cu
ceastă activitate este condusă de pro
fesorul de educație fizică. Primii pași 
tn sport, primele deprinderi tehnice, tî
nărul, — viitorul nostru sportiv, « le 
primește de Sa profesorul de educație 
fizică, atît în cadrul orelor de curs cît 
și îa activitatea sportivă extrașcolară : 
concursuri, spartachiade, campionate 
etc.

Profesorul de educație fizică are Ia 
îndemînă numeroase ocazii și posibili
tăți de a descoperi elementele talen
tate, dornice de a practica o activitate 
Sportivă, pe care să le îndrumeze, să 
ie stimuleze dorința spre obținerea u- 
nor rezultate valoroase. In orele de 
curs, în orele de pregătire a diferitelor 
echipe reprezentative ale școlii, în tim
pul pregătirii demonstrațiilor și serbă
rilor ’sportive, în pregătirea și trecerea 
normelor complexului sportiv F.G.M.A., 
^n'tabere,'în excursii, în timpul diferi
telor concursuri și campionate, profe
sorul de educație fizică poate observa

și selecționa elemente capabile, cu per
spectivă de dezvoltare, pe care să le 
termine spre o muncă continuă și 
tematică.

In' cadrul tuturor manifestărilor 
mai sus, datorită educației noi și
nătoase ce se face, profesorul de edu
cație fizică aduce o contribuție impor
tantă la formarea tinerilor ca viitori 
sportivi de valoare.

de- 
sis-

de 
să-

Ancheta
noastră

Nici unde mai mult decît iu acest ca
dru organizatoric, în acest cadru peda
gogic, nu se poate exercita o influență 
mai puternică, mai adecvată, asupra ti
nerilor, pentru practicarea exercițiului 
fizic.

Este cunoscut faptul că copiii au în
clinație 
jocuri, 
trebuie 
aspect,
necesitate de mișcare a copiilor poate 
constitui un factor de ușurare în mun-

firească spre mișcare, spre 
Profesorul de educație fizică 

să fie foarte atent însă la acest 
deoarece nu întotdeauna această

a V-a a ciclului II ele- 
întîlnește activitatea de 
prevăzută in planul de 

două ore săptămânal. A-

Orașul rămase undeva In urmă. Au
tobuzul înainta încet pe drumul alu
necos. Oamenii discutau cu glas scă
zut... Toți, afară de doi tineri care 
vorbeau cu pasiune. Devin atent și 
ascult.

— Cred — zise cel mai înalt — că 
ne vom lua revanșa asupra celor din 
Albina!

— Măcar de data asta — adăugă 
celălalt — că la fotbal...

Nu-și termină vorba, dar gestul fă
cut era destul de semnificativ.
l-am cunoscut pe Alexandru Korasz, 
secretarul asociației sportive „înainte" 
din Moșnița Nouă și pe tînărul A- 
dolf Bervanger. Normal, discuția a 
continuat. Subiectul fiind tot ... spor
tul. Știam cîteva date despre activi
tatea harnicilor sportivi ai gospodăriei 
colective din Moșnița Nouă, date pe 
care le-am obținut de la consiliul ra
ional U.C.F.S. Timișoara, dar ele erau 
prea puține.

— Nici doi ani... nu sînt de cînd a 
luat ființă asociația noastră — ne-a 
spus Alexandru Korasz. In prezent, 
ea numără 120 de membri U.C.F.S. 
Cotizația ? La zi! Adică pînă în de
cembrie 1959. Sportul preferat și de... 
sportivi, și de... susținători este te
nisul de masă. Dar să vă spun despre 
fotbal acuma. In duminica ,,-de meci“ 
tot satul e la teren. Secția noastră 
de fotbal are peste 30 de sportivi,,..Ti-

controlînd fetal în care se achită de 
munca încredințată pe această linie 
membrii de partid. De asemenea, in
structorii comitetului raional urmăresc 
și analizează în diferite ocazii felul 
ou<m este sprijinită de către organi
zațiile de partid activitatea sportivă.

Una din preocupările de seamă ale 
organizațiilor de partid din raionul 
nostru a fost și este educarea comu
nistă a sportivilor. In acest scop 
s-a urmărit ca sportivii fruntași, ca
drele tehnice și activiștii sportivi să 
fie încadrați în diferite forme ale în- 
vățămîntului politic de partid și U.T.M. 
La Combinatul poligrafic, de pildă, 
tov. A. Nițescu, secretar al comitetu
lui de partid, s-a ocupat personal și 
a organizat în bune condițiuni îtivă- 
țămîntuî de partid pe secții de sport 
(volei, box, fotbal etc.). Exemple ase
mănătoare ne oferă și organizațiile de 
partid de 1a „Muncitorul manual", 
P.T.T.R., Getax, I.P. 13 ș.a.

Desigur, cel mai substanțial 
acordat activității sportive din 
nostru l-a constituit prezența și
entuziastă a membrilor de partid, care 
fac parte din conducerile asociațiilor 
și organelor sportive. Exemplul în 
muncă al unor membri de partid ca 
Dumitru Chiose (președintele asocia
ției P.T.T.R.), Gh. Sandor (preșe
dintele asociației de la Combinatul 
poligrafic), M. Frăticiu (Mecano-Pre- 
cizia), Andrei Vasile *(1.C.M.A.). Ion 
Tînțu (Inst Fizică Atomică) etc. a 
însuflețit și pe alți activiști sportivi 
de a depune eforturi susținute în di
recția dezvoltării mișcării noastre 
sportive. O rodnică activitate desfă
șoară și comuniștii din cadrul con- 
siltaltai raional U.C.F.S. și din comi
siile raionale pe ramură de sport, 
cum sînt: I. Popa (președintele con
siliului raional U.C.F.S.), Nistor Cle
ment (președintele comisiei de tenis 
de masă), Vintilâ Burlacii (G.M.A.), 
M. Barok și Al. Cernea (fotbal) etc.

Condițiile create de regimul nostru 
democrat-popular dezvoltării mișcării 
noastre sportive permit ca activitatea 
de cultură fizică și sport să ia în 
acest an în raionul 1. V. Stalin o 
și mai mare amploare, atrăgînd toi 
mai tnulți oameni ai muncii pe sta
dioane și în sălile de sport. In ve
derea realizării acestui obiectiv, mem
brii de partid și utemiștii care 
vează în cadrul organizațiilor 
tive sînt chemați să-și sporească

ca sa. Adesea acest lucru poate în-i 
greuna munca sa, datorită tendinței co-i 
p-iilor de a nu se încadra într-o activi-' 
tate organizată- .

Dorințele cele mai frumoase ale pro
fesorului de educație fizică de 
liza necesitatea de mișcare a copiilor! tului de partid, lucru care a d'US ia 
spre ceva organizat rămîn fără 
dacă nu știe să capteze energia 
r “ ’ 
să le stimuleze 
curajul» dragostea de adevăr.

Există
sori de educație fizică care au reușit,1 
datorită i.................... . . '
canalizeze și să îndrume pașii celor ti-' 
neri spre practicarea organizată a exer- 
cițiUor fizice, spre înțelegerea rolului a-i 
cestora, profesori care au hotărU ala-;
turi de ceilalți factori,
sportiv. Astfel’ de exemple le constâfcuie 
profesorii Angela Filip, .
pescu, Dumitru Gîrleanu, Valentin Oră- 
șanu. Anton lonescu din București, Ioni 
Scurtu, Cluj, Gheorghe Rusu, Orașul Sta- ’ 
lin, Attila Madaras, Ștefan Surdu, Ar- 
cadie Momenitzki din Tg. Mureș, Alexai 
Pop am Arad, Mircea staion, pîoestiA și a Consiliului de Miniștri al R.P.R. tarile, să contribuie ca tot mai 
și muîți altu. - f , . . . . i , .

Acești profesori, prin exemplul perso-l ou privire la reorganizarea mișcăm oameni ar muncii să facă sport, api- 
î?r’ iiep?ecup^ițepe au ^reușit’^T^u'ÎYde cultură fizică și sport din R.P.R. find ta teta! acesta la creșterea unei 
*■— în rînduriie tinerilor hotărireal jin 2 iulie 1957. Biroul cotnitetatai generații viguroase, capabile să duci, 

a practica o ramură de sport/1 . , . , . , . . ...... _ , , . . ,alta, au făcut ca o serie de tineri^ raional a trasat ca sarcină birourilor la îndeplinire mărețele sarcini de con- 
a socialismului în scumpa 

îndeaproape de activitatea sportivi din noastră patrie — Republica Populară 
întreprinderi și instituții, îndrumînd și Romînă.

& cana-'

sporirea numărului de competiții snor-Vft&vl-C UW OU* 1.7 CV JfcZ '.VZ<V COpliLOs. Sj f . . '
și să le călăuzească continuu năzuințele,/ live organizate, la angrenarea

- -usu-a dragostea de patrie,( ma; £ p g }fj

numeroase exemple de profe-f carea sportului. Si exemplele euuear.ie îizica care au reușst,% , ’ /
măiestriei lor pedagogice, sS.f continuate. Comitetul raional 

„I. V. Stalin'* a acordat la 
său atenția cuvenită dezvoltării acti- 

drumiă unuit vității sportive, întăririi organizatorice 
Consfcântin^l’o-J a asociațiilor și organelor sportive 

din raion, urmărind consecvent înde
plinirea sarcinilor trasate de Hotă- 
rîrea Comitetului Central al P.M.R.

a tot 
pracfl- 
pot fi 
P.M.R.
rînduâ

actw 
spor-: 
efor- 
mulți

nal,

tive
de
sau __ _______ _ -yj™ „ - . _ .

de ’“^7 organizațiilor de partid să se ocupe struire
Prof. ALEX. MOGOȘ 

Inspector general în M.I.0.

Intr-un sat
rul se bucură de asemenea de o mare 
popularitate în comuna noastră.

— E și natural să fie așa, intră tn 
discuție celălalt ttnăr, Adolf Bervan
ger. Atît la băieți cit și la fete noi 
deținem întîietatea pe raion. Nu de 
mult am cucerit „Cupa Prieteniei". 
Cei mai buni trăgători ai noștri au 
fost colectivista Elisabeta Baranyi, 
și contabilul colectivei, Octavian Bor- 
dea.

— lată-ne ajunși! ne întrerupse 
Alexandru Korasz. Ne am îndreptat 
spre căminul cultural. Dinăuntru zgo
mot de voci. Intrăm. O masă lucioasă, 
de tenis în mijlocul sălii, Prinzln- 
du-mi privirea, un tînăr din sală mi 
se adresă dezghețat:

— E nouă. Săptămîna trecută am 
primit o!

— Nu bănuiam — ne spuse âmbitid 
secretarul asociației — că tenisul de 
masă va dezlăntui atâtea pasiuni. Sec
ția numără aproape 30 de membri din
tre care 7 fete, dar de jucat joacă 
mai mult de dublul celor înscriși.

— N-ar strica — se amesteci tn 
vorbă o fată, subțirică și înaltă — să 
mai cumpărăm o masă. r.

— Vedem noi — răspunse potolit 
secretarul.

— Alte activități?.

bănățean...
•— Să începem cu... șahul. Cele pa

tru garnituri existente satisfac pe cei 
26 membri ai secției plus... restul ama
torilor. La această disciplină nu am 
obținut însă rezultate bune pe raion. 
In schimb, ne rnîndrim cu o campioa
nă raională la aruncarea greutății 
fete, colectivista Maria- Mohacsi. La 
trîntă deținem un titlu regional cu
cerit la ultima Spartachiadă de co
lectivistul Stefan Arato (categoria 
peste 87 kg) și cu un loc II obținut 
de tractoristul Adolf Bervanger. Ci
clismul constituie un sport destul de 
nou la noi. 11 practicăm din vara tre
cută. Performante ? Cuvîntul e prea 
pretențios ! Ceva am făcut totuși. Eli- 
sabeta Barany este campioană pe ra
ion, iar la etapa Spartachiadei pe re
giune a ocupat un loc HI.

— Este vorba de o revanșă...
— Era verba de o revanșă... asu

pra celor din Albina. Tinerii s-au 
privit între ei o clipă. Parcă un nor 
le-a întunecat privirea. Apoi, ne-a 
răspuns unul din fotbaliști, colectivis
tul Domenic Muller:

— E o poveste mai veche. Noi ne 
îfltreoem cu cei din Albina de vreo... 
cîti a'tii să fie?

— Cîti ?... Exact zece ! II ajută co
legul de echipă Iosif Sziics,

■— Așa 1 In primii patru ani I-atn 
bătut noi, iar de atunci..,

— Ne bat ei. Ultima oară am pieri 
dut numai cu 1—01 Și cînd te gini 
deșii că puteam cîștiga. Iar acum ne-a 
plecat la armată și cel mai bun ju
cător al nostru Franeisc Filsti...

— Dar las-că-i batem duminicala 
șah sau măcar la tenis de masă.

— Sau — adaugă A. Bervanger 
—la trîntă !

In afară de ai — ii întregi se
cretarul •— vor mai participa și spor
tivii din Urseai și din Moșnița Ve
che. Trofeul pus în joc se numește 
„Cupa celor patru sate".

— Puncte slabe ?
—• Avem și încă destule, ne-a răs

puns Alexandru Korasz. Deși echipa 
noastră de handbal băieți este prima 
pe centru de comune, titlul cucerit 
anul trecut în Spartachiadă, la fete 
stăm prost. Cît au durat întrecerile la 
Spartachiadă am avut echipă, iar după 
aceea... Nu am organizat campiona
tele pe asociație... Nu toți responsabilii 
de secție ne ajută în suficientă mă
sură în activitate. Sperăm că în ac
tualul sezon de iarnă să punem la 
punct aceste lipsuri și să întîmpinăm 
cum se cuvine primăvara.

OTTO BENKO
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Învingătoare în ultimele partide, echipele Capitalei 
se află pe primele locuri în

(Urmare din pag. 1)

acțiuni
19—19.

Nicolici (3), Jianu (3), Hausner și 
Messe pentru echipa noastră și Galici 
(3) Cakeljici (3), Praljak (3), Sa- 
renkapa (3), Ivanișevici (2), Pilici (2), 
Rebici (2) și Brojici pentru Sarajevo.

te, la capătul unor frumoase 
colective, a reușit să egaleze: 
Au înscris: Oțelea (7), Coman (4),

Două excelente performanțe ale selecționatelor orașului București
BUCUREȘTI I — H. G. COPEN

HAGA (f) H—9 (7—5). Intîlnirea 
dintre cele mai bune formații feminine 
ale turneului a fost așteptată cu un 
viu interes. Aveau să confirme hand
balistele noastre excelentul rezultat ob
ținut în fața echipei campioane mondia- 
ie, reprezentativa R. Cehoslovace? Iată 
întrebarea pe care și-o puneau cei mai 
mitlți din numeroșii spectatori. Fără 
să se intimideze de loc de renumele 
adversarelor lor, care alcătuiau aproa
pe selecționata Danemarcei, compo
nentele echipei Bucure.știului au jucat 
dirr primul minut excelent și au obți
nut în cele din urmă o victorie pe de
plin meritată.

Un prim factor care a determinat 
realizarea acestei victorii de prestigiu

ria, iar bucureștencele au părut puțin 
obosite și în unele momente s-au lă
sat ușor depășite de adversare. Cu 
toate acestea cînd au fost egalate de 
două ori în ultimele 5 minute (min. 
35 : 8—8 ; min. 37 : 9—9) ele au mai 
găsit resurse și cu un admirabil efort 
de voință au reușit să termine învin
gătoare. Au marcat: Starck (5), Va- 
sile (2), Dumitrescu, Ghiță, Ștefăne- 
scu și Szoko pentru București și Oster- 
gard (3), Jensen (3), Birkemose (2) 
și A. Nielson pentru H. G. 
haga.

Copen-

Anzor Lejava și prietenii săi

clasamente Despre ce a fost si (mai ales) despre ce va fi

MASCII.IN

București 3 3 0 0 59:38 6
H.G. Copenhaga 2 1 1 0 28:24 3
Praga 2 0 1 1 29:31 1
Sarajevo 2 0' 1 1 32:44 1

București tineret 3 0 1 2 39:50 1

FEMININ
București I 2 2 0 0 17:11 4
H.G. Copenhaga 3 2 0 1 45:22 4
București II 2 1 0 1 12:13 2
Vojvodina 3 1 0 2 18:38 2
Praga 2 0 0 2 13:21 0

Programul ultimelor două zile
Azi de la ora 16,30 : Praga-Bucu- 

rești tineret (m) ; București Il-Praga 
(f) ; Sarajevo-H.G. Copenhaga (m) ; 
București I-, Vojvodina (f).

Mîine de la. ora 16 : Praga-Sarajevo 
(m) ; Bucuriăști II-H.G. Copenhaga 
(f) ; București I-Praga (f) ; H.G. 
Copenhaga-București (m).

cu care bucu- 
pentru fiecare

BUCUREȘTI—PRAGA (in) 
(8—5). A fost un meci foarte 
care a confirmat pe deplin excelenta 
formă în care se găsesc handbaliștii 
noștri. Ei au dominat net prima re
priză și în unele situații ;u condus 
chiar cu 4 sau 5 goluri diferență 1 In 
această parte a jocului echipa noas
tră a demonstrat că are mari posibi
lități, apărîndu-se excelent și realizînd 
unele

15—13 
frumos

îl constituie ambiția 
reștencele aii luptat 
minge și atenția cu care ele s-au apă
rat. Atît de mobilă și de promptă a 
fost apărarea echipei noastre, încît în 
acest meci periculoasele acțiuni pe se
micerc ale echipei daneze au fost 
foarte rare. Anihilînd astfel princi
pala armă de atac a formației H. G. 
Copenhaga, echipa noastră și-a creat, 
pe de o parte, un ascendent moral, iar, 
pe de altă parte, a obligat handbalis
tele daneze să șiiteze de la distanță. 
Dacă Iriria.Nagy eră la fel de atentă la 
unele șuturi cum a fost la altele și 
dacă blocajul ar fi funcționat prompt 
pe toată durata jocului, socotim că 
diferența de scor în favoarea echipei 
noastre ar fi putut să fie mai mare.

Ca desfășurare partida a avut două 
aspecte diferite. In prima repriză au 
dominat jucătoarele noastre, care au 
știut să pună foarte bine în valoare 
forța de șut a lui Starck, să folosească 
orice culoar oferit de apărarea daneză 
(astfel Ștefănescu și Szoko au marcat 
goluri de toată frumusețea), să ame
nințe poarta și chiar să înscrie pe ex
tremă, punînd în dificultate evidentă 
rutinata echipă H. G. Copenhaga. Re
priza secundă s-a disputat sub sem
nul unei sensibile egalități. Danezele 
au făcut totul pentru a obține victo-

faze de atac extraordinar de ra

ita etapa de ieri — 
Cele-- patru parlide disputate ieri 

s-au încheiat toate cu rezultate scon
tate. Vom sublinia ca un amănunt in
teresant faptul că echipa de tineret 
a Capitalei a dat o replică curajoasă 
redutabilei formații H. G. Copenhaga. 
In repriza secundă a acestui joc, ti
nerii handbaliști romîni au fost egali 
cu adversarii lor. Rezultat final: 12-'8 
(9-4) pentru H. G. Copenhaga. In 
continuarea programului, echipa femi
nină București II a întrecut comod, 
mai ales în repriza secundă, selecțio
nata regiunii Vojvodina cu scortd de 
10-7 (4-3).

Așteptată cu interes, evoluția selec

pide, în care procedeele tehnice folo
site au făcut „mat" apărarea praghe- 
ză. Un singur exemplu: golul înscris 
de Hnat în min. 23 la capătul unei 
acțiuni colective, care a ridicat sala în 
picioare. In primele 10 minute ale re
prizei secunde handbaliștii cehoslovaci 
au luptat din răsputeri să egaleze. Ei 
au înscris trei puncte, dintre care 
două din lovituri de la 7 m și au a- 
juns la 8—9 (min. 37 printr-un 7 m. 
frumos transformat de Havlik). A in
tervenit o perioadă de joc în care 
s-au ratat multe situații de ambele 
părți. Abia în min. 43 echipa noastră 
reușește două goluri la interval de cî- 
teva secunde și... praghezii sînt de
zorientați. Puțin mai tîrziu (min. 50) 
scorul ajunsese 13—8 pentru Bucu
rești. Și cu asta jocul era încheiat 1

Ca o concluzie se poate spune că 
handbaliștii noștri, dacă nu ar fi în
ceput slab cea de a doua repriză, ca
racterizată prin mai puțină atenție în 
apărare și prin ușurința cu care pier
deau mingea în atac, puteau obține o 
victorie comodă. Șî așa, însă, rezulta
tul este excelent și face cinste repre
zentanților' orașului București. Punc
tele au fost înscrise de: Bulgaru (5), 
Telman (4), Ivănescu, Bădulescu, 
Hnat, Covaci, Costache I, Popescu 
pentru București si de Herman (4), 
Havlik (2), Trojan (2), Petr (2), Va
lența, Mares, Jirek pentru Praga.

rezultate normale
ționatei masculine a orașului Bucu
rești ne-a prilejuit din nou o deplină 
satisfacție. Jocul rapid, combinativ, 
precum și forța de șut a handbaliștilor 
bucureșteni au fost elementele care au 
stat la baza victoriei obținute de ei 
în meciul cu echipa orașului Sara'evo. 
Final, formația orașului București a 
învins cu scorul de 24-13 (14-4).

In ultima partidă programată ieri 
seară, echipa feminină H. G. Copen
haga a întîlnit selecționata orașului 
Praga. Victoria, după cum era de aș
teptat a revenit handbalistelor daneze: 
14-7 (8-2).

...Pe baschetbaliștiî gruzini i-am. în- 
tilnit ultima oară cu o zi înainte de 
plecare, pe drumul de la hotel Ia Casa 
Centrală a Armatei. (Masivitatea echipei 
atrăgea privirile trecătorilor)

După victoria împotriva i ' " ‘ '
bucure.ștene, gruzinii și-au 
buna dispoziție. Și totuși, tema 
cu C.C.A. a revenit mereu, ca 
motiv.

Tuturor le-a plăcut mult jocul 
noastre. Tînărul Ugrehelidze a 
surprins de tempo-ul rapid și de 
înaltă a „militarilor", în timp ce medicul

selecționatei 
recăpătat 

jocului 
un leit

echipei 
rămas 

tehnica

Un „capac" reușit al lui Lejava 
împotriva unei aruncări spectaculoa
se executate de Novacek.

(Foto B. Ciobanu)

Kiladze (căpitanul echipei) a admirat 
(generalizînd) „nivelul sportiv înalt**.

L-am rugat să-mi dea un... diagnostic 
mai complet. Excelentul jucător al 
formației gruzine n-a stat pe gîndurî 
și a răspuns ex catedra : „temperament; 
precizie în aruncările de la semidistanță 
și voință de victorie. Apoi a adăogat ;

— Și ’mai e ceva. Medical vorbind; 
aveți o „ideală temperatură a camerei"; 
reglabilă cu mare ușurință de entu
ziasmul publicului diri sala Floreasca.

Lejava ne-a spus că principala parte 
slabă a echipei noastre este lipsa unuia 
sau a doi jucători înalți. Ințkîrveli nu 
scapă prilejul să lanseze 6 săgeată 
spre... Guliver :

— E drept, dragă Anzor, că tu ai 
2.09, dar romînii. au un om și mai înalt. 
Spune-mi, te rog, cîte „angajări între 
doi" ai cîștigat cu Novacek ?

Anzor nu răspunde. Totuși, din pru
dență, micul „11" se furișează în spa
tele lui Goghelîa...

Toți baschetbaliștii gruzini au admirat 
(fără excepție) jocul lui „13" al nostru 
(Novacek).

— A „prins" o zi bună... — Anzor mă 
întrerupe :

— Lasă că l-am văzut eu și la 
Moscova...

Aproape tuturor le-a plăcut „nomer 
sem“, „Mișa“ (Nedeff), multora— ;,de- 
siatîi" (Fodor), iar lui Ințkirveli « 
Folbert. x .

O ultimă întrebare : „Cine va învinge 
la Tbilisi și cu ce diferență de scor 
aproximativă ?... Optimism generai. Cel 
mai ponderat — antrenorul Avalîșvilil 
Hazaradze speră într-o victorie Ia 1® 
puncte, iar Ugrehelidze e dispus să mai 
adaoge cîteva. II întrerupe Kiladze :

— Nu te supăra, tovarășe reporter, 
dar întrebarea e cam naivă... Nu e firesc 
să credem în victorie ?...

Minașvili zîmbește semnificativ. A 
tăcut tot timpul. Nu declară nimic. Aș
teaptă nerăbdător jocul de la Tbilisi.

Ne despărțim. Cred că Lejava, Haza
radze și Goghelia mi-au confundat 
mîna cu dinamometrul.

...Pe drum mă gîndesc Ia marea 
performanță a băieților de Ia C.C.A. și 
la cuvintele lui Kiladze, îi dau dreptate. 
Folbert ar fi răspuns la fel : „Nuz 
firesc să credem în victorie ?“... 1

IOAN CHIRI LA

Locațiune de bilete
Biletele pentru turneul echipei de 

hochei pe gheață Spartak-Brno, care va 
avea loc în zilele de 23, 24 și 26 ianuarie 
a.c.. pe Patinoarul Artiticial 23 August, 
s-au pus in vînzare la chioșcul special 
din str. Ion Vidu, agenția centrală 
Pronosport din calea Victoriei și Ia 
casele patinoarului.

întreceri reușite la Vatra Dornei, Baia Mare și Păltiniș
In ultima vreme, în special în ulti

mele săptămîni, schiorii au avut satis
facția de a vedea cum crește stratiil 
de zăpadă, favorizîndu-le desfășurarea 
întrecerilor. Ca o consecință a sporit 
și numărul concurenților. La Vatra 
Dornei, Păltiniș, Semenic, Poiana Sta
lin, Baia Mare sau în Bucegi, peste 
tot comisiile regionale, raionale și o- 
rășeneștî, cluburile și asociațiile spor
tive organizează săptăniînă de săptă- 
mînă interesante concursuri de schi. 
Despre cîteva din aceste întreceri ne 
vom ocupa pe scurt în rîndurile de 
mai jos.

La Vatra Dornei s-a disputat 
„Cupa de iarnă**

€ei mai buni schiori din regiunea 
Suceava s-au întrecut, de curînd, pe

frumoasele pîrtii de la Vatra Dornei, 
disputîndu-și „Cupa de iarnă" oferita 
de comisia regională. Numeroși con- 
curenți au luptat cu multă ardoare 
pentru a se clasa pe primele locuri, 
care aduceau și selecționarea în re
prezentativa regiunii în vederea viitoa
relor competiții. Rezultatele înregistra
te au fost următoarele: MASCULIN, 
fond 10 km : 1. P. Gotea (Vatra Dor
nei) ; 2. Tr. Ciotu (Vatra Dornei) ; 3. 
N. Buciuceanu (Vatra Dornei) ; ștafe
ta 4x5 km: 1. Vatra Dornei; slalom 
uriaș : 1. M. Grigoraș (Vatra Dornei); 
2. R. Pali (Vatra Dornei); 3. C, Fe- 
restrăianu (Cîmpulung) ; slalom spe
cial: 1. R. Pali*, 2. At Grigoraș; 3. 
St. Sindilaru (Cîmpulung) ; FEMI
NIN : fond 3 km : 1. Elena Bălan 
(Cîmpulung) ; 2. Angela Pietrarii 
(Vatra Dornei) ; 3. Iveia Adochian

Petre Gotea, ci^tigătorul probei de 10 km din cadrul „Cupei de iarnă" disputata la Vatra Dornei,
(Fgto Șlelw. Ffețfeșcu)

km : 1.
Aldona

ștafeta 3x3 
Cîmpulung; slalom uriaș: 1. 
Rei (Vatra Dornei) ; 2. Maria Oblez- 
niuc (Vatra Dornei) ; 3. Ana Pali (Va
tra Dornei); slalom special: 1. Al
dona Rei; 2. Maria Oblezniuc; 3. Ana 
Pali.

„Cupa de iarnă" a fost cîștigată de 
schiorii din raionul Vatra Dornei, ur
mați de cei din raioanele Cîmpulung 
și Suceava.

ȘTEFAN PETRESCU-corespondent

(Vatra Dornei) ; 
Cîmpulung;

Concursul popular 
de la Baia Mare

Sute de spectatori au urmăritSute de spectatori au urmărit con
cursul popular organizat de consiliul 
U.C.F.S. din orașul Baia Mare, des
fășurat pe Dealul Florilor. Probele de 
slalom uriaș și de fond au fost foarte 
disputate, cei 66 de conctirenți punîn- 
du-și în valoare toate calitățile pentru 
a avea o comportare cît mai bună. în
trecerile s-au bucurat de un 
succes, la care și-au adus un 
nat aport și membrii comisiei 
nale și profesorii de educație 
printre care Iosif Levendula, Ferdinand 
Szekely, Vasile Ghiță, Adalbert 
Sclieipp, Vasile Papp, Iosif Pongracz, 
Iuditlia Popp, Oscar Griga, Vasile 
Veso ș.a.

Primele locuri au fost ocupate de 
următorii : slalom uriaș juniori cate
goria I: 1. Alex. Takacs (Școala me
die mixtă) ; 2. A. Feldman (Școala 
medie mixtă) ; 3. Z. Berkesy (Școala 
medie mixtă); slalom uriaș junioare 
categoria a Il-â: 1. A. Chizbăian
(Școala medie mixtă) ; 2. A. Klocza 
(Școala medie mixtă) ; 3. I. Gherasira 
(Școala medie mixtă); slalom uriaș ju
nioare : 1. Gliizela Miszovicz (Școala 
financiară) ; fond 1.500 m băieți: 1.
P. Chizbăian' (Școala medie mixtă) ; 
2. Z. Barcsi (Școala medie, mixtă) ; 3. 
I. Korinendi (Școală medie mixtă) ; 
fond 600 m fete : 1. Șozana Kovacs 
(Școala medie mixtă) ; 2. Magda Vari 
(Școala medie mixtă).

VASILE SĂSARANU
«felii regional

deplin 
însetn- 
regio- 
fizică,

ewespon-

La Păltiniș peste 180 de concurenji

Pîrtiile de schi de la complexul Păl
tiniș din apropierea orașului Sibiu au 
găzduit un reușit concurs organizat 
de Școala sportivă de elevi din Sibiu, 
la care au luat parte peste 180 de 
tineri și tinere. întrecerile s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : FETE: 
fond 2 km : 1. Gerda Schuster (Școa
la medie 4);~ 
la medie 2) ; 
Ia medie 4) ;
avansate) : 1. Elena Roman (Școala 
medie 3) ; 2. Mărieta Lissai (Școala 
medie 3) ; 3. Marga Salmen (Școala 
medic 2) ; slalom special (pentru înce
pătoare) : 1. 
medie 2); 2. 
la medie 1) ;
Ia medie 4);
II. Alayerbuchler (Școala medie 4);
2. Roland Binder (Școala de meserii);
3. Erich Datky (Școala de meserii) ;
slalom special (pentru avansați) : 1. 
I. Stenzel (Școala medie 2) ; 2. H. 
Fazekaș (Școala medie 2); 3. S. Apoi-' 
zan (Școala medie 1) ; slalom special 
(pentru începători) : 1. G. Bucur 
(Școala medie 3) ; 2. W. Fredl (Școa
la medie 4) ; 3. Al Catană (Școala 
medie 2). . .. .

G. PITARIU — corespondent

2. Marga Salmen (Școa-
3. Inge Bonfert (Școa- 
slaiom special (pentru

Ioliana Schuler (Școala 
Cornelia Gostnan (Școa- 
3. Maria Konrad (Școa- 
BAIEȚI: fond 4 km : t.

Concursurile
de la Poiana Stalin

și- luni se desfășoară 
Stalin următoarele ' con-'

. Azi, inline 
la Poiana' ______ ________
cursuri de schi ou caracter republican: 
„Gupa U.AS.R.", organizată de 
U.A.SJ?., și „Ci»|?a Voința" organi-l 
rati de consiliul asociației 'sportive 
Voința Orașul Stalin. „Gupa U.A.S.R.** 
cuprinde proiiele de slalom uriaș 
(sîmbătă pe Sulinar), slalom special 
(duminică în Kantzer) și coborjre 
(luni pe valea Lupului), iar „Cupa 
Voința" următoarele probe de fond: 
15 km seniori, 10 km juniori, 5 km 
senioare (sîmbătă în Poiana Stalin) 
și ștafetele 4 x 10 km seniori, 4x5 Iun 
juniori și 3x3 km fete (duminică tul 
în Eoiniia ^țalin).
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Primele meciuri de verificare.

«.la Ploești și Lupeni la 7 februarie, 
la Arad la 14 februarie

Antrenamentele fotbaliștilor noștri 
runtași continuă. Săptămîna aceasta 

Insă, starea timpului (a nins și chiar 
a viscolit) a ridicat, în unele orașe 
lin țară, dificultăți în calea echipelor 
ie fotbal. Unele echipe s-au... refugiat 
n săli.

MARINESCU. căpitanul echipei 
Petrolul

(Desen de P. Stoenescu)

. rimul meci al Petrolului

Fotbaliștii Petrolului se află la .al 
(2-lea antrenament și-și continuă cu 
leosebită rîvnă pregătirea. Stadiul este 
lestul de avansat, astfel că antrenorul 
pană a și programat primul meci de 
verificare. El va avea loc la 7 februa- 
îe și, firește, se va disputa în com
pania unei echipe de categorie regio
nală.

Antrenament pe zăpadă la Arad

U.T.A. își continuă cu intensitate 
pregătirea fizică, în ciuda timpului

nefavorabil care a fost zilele trecute. 
In aceste zile, antrenamentele au al
ternat pe teren și în sală. Luni, texti- 
liștii au participat la un cros desfășu
rat pe pista înzăpezită a stadionului. 
Traseul a măsurat 1600 m, iar cel mai 
bun timp l-a realizat Petescu (S min. 
01 sec.).

Sîmbătă, un lot de jucători va pleca 
la Băile Victoria, unde-și va continua 
antrenamentele, timp de 12—14 zile. 
Comori și. Sziics suit bolnavi și na vor 
face această deplasare. Ei își vor re
lua antrenamentele săptămîna v it oare, 
împreună cu Capaș, Sereș, Mețcâs și 
Farmati, care se înapoiază luni de la 
băi.

U.T.A. va susține primul său- meci 
de verificare la 14 februarie

Ce fac celelalte echipe arădene ?
C.F.R., care a început pregătirile la 

12 ianuarie, a ținut pînă acum 2 șe
dințe afară și 5 în sală (dintre care 
una la bazinul de înot de la Băile 
Sănătatea).

A.M.E.F.A. a făcut primul antrena
ment la 17 ianuarie și de atunci se 
pregătește zilnic, alternativ, în sală 
și pe teren. Din lotul său de jucători 
face parte și Jurcă. fosta extremă a 
echipei U.T.A.

A| șaptelea antrenament la Lupeni

Corespondentul nostru, l. Ciortea, ne 
informează că la Lupeni, Minerul a 
făcut al 7-lea antrenament în aer 
liber, deși în ultimul; timp zăpada că
zută în cantitate destul de mare, a 
îngreunat pregătirile. Paras'chiva, care 
conduce antrenamentele în lipsa antre
norului Lazăr, a declarat însă că. nu 
va renunța la ședințele în aer liber. 
In ce privește pregătirile, jucătorii e- 
chipei Minerul dau dovadă de multă 
seriozitate, participlnd cu multă re
gularitate. Nu s-a înregistrat nici o 
absență.

De la 7 februarie Minerul va începe 
seria partidelor de verificare. La a- 
ceastă dată va întîlni o formație de 
categorie raională. Ultimul meci, înain
tea returului, va avea loc la 28 fe
bruarie, în compania unei echipe de 
categoria A.

Start în turneul boxerilor 
de categorie mijlocie mică

Alîine dimineață, începînd de la ora 
0, se va desfășura în sala Floreasca 
>rima reuniune din cadrul turneului 
ioxerilor de categorie mijlocie mică, 
ată programul: Al. Aloise (ICI) — 
r. Badea (MIG) ; I. Pițigoi (G-lting 
luscel) — L. Gavrilă (IGI) ; V. Lă- 
ăreanu (IGI) — Gli. Constantin (CB); 
. Asztalos (Reghin) —- Q. Stănescu 
ICI) ; Șt. Rusu (Gluj) — A. Gănes- 
u (Gonstr. Buc.) ; V. Bogoi (Galați)
- N. Constantin (Constr. Buc.) ; Gh. 
luzatu (Craiova) ■— L. Kakocsi (Cl
ădea) ; N. Stoenescu (Orașul Stalin)
- D. Bălăci (Semănătoarea Buc) ; I. 
’ăduraru (Cîmpina) — O. Silberman 
ICF).

De asemenea, în completare, se vor 
desfășura meciurile M. Constantin 
(Get. Bucur) — N. Ghibu (Pasteur) 
și C. Citirea (C-lting Muscel) — 0. 
Rusii (Știința).

începe campionatul 
republican de calificare

Astă-seară se desfășoară în sala de 
festivități a institutului Pasteur (șos. 
Giulești nr. 333, tramvai 11) prima reu
niune de box din cadrul campionatului 
de calificare, juniori și seniori. Vor urca 
în ring o seamă de boxeri tineri, talen- 
tați, care s-au afirmat cu prilejul ulti
melor reuniuni. Gala începe la ora 19.

~...... .. s «gat». i m !_i < aww =—
Despre succesul Voinței Miercurea Ciuc 

...și despre celelalte echipe
Așadar, Voința Miercurea Ciuc a 

reușit să-i învingă pe actualii campioni 
și să ia astfel o serioasă opțiune asu
pra titlului de campioană republicană 
pe 1960. Victoria cu 4-0 a echipei din 
Miercurea Ciuc, (previzibilă, dar nu la 
un asemenea scor) încununează efortu
rile depuse in turul campionatului de 
această tînără echipă, care a fost evi
dent cea mai bună a turneului.

Cum a reușit Voința să-și surclaseze 
adversarul miercuri seara ? Prima ex
plicație a succesului o constituie supe
rioritatea în viteză - atît viteza de pa
tinaj, cît și cea de execuție — capitole 
la care tinerii din Miercurea Ciuc au 
cîștigat foarte mult în ultima vreme. 
In al doilea rînd este de subliniat ca
racterul combinativ al jocului lor în a- 
tac, fantezia fraților Szabo și pătrun
derile derutante ale lui Andrei și Ta
kacs I, care au creat mereu derută în 
apărarea echipei C.C.A. Nu putem ig
nora nici avantajul pe care l-a avut 
Voința sub aspectul omogenității, cei 
10 jucători de cîmp ai săi avînd’ o me
die valorică superioară celei a milita
rilor. In meciul ,..derbi“ atît prima for
mație a Voinței (Varga, Balint II, Sza
bo II, Ferenczi, Szabo I), cît și cea de 
a doua (Hollo I, Hollo n, Ciorbă, An
drei, Takacs I) au fost superioare gar-

jucătorii, în frunte cu antrenorul lor, 
vechiul internțional Paul Sprencz, por
tar al echipei noastre naționale.

Cît despre C.C.A., partida anterioară 
cu știința lăsase să se întrevadă că nu 
mai este echipa de anul trecut care 
„n-avea probleme" cu nici o echipă 
din țară. Militarii au cîștigat atunci 
greu (3-1, în ultimele minute) și aceasta 
în primul rînd datorită scăderii forței 
de atac a clujenilor. Unii atacanți ai 
C.C.A.-ului (Peter, Lorincz și chiar Zo- 
grafi) nu mai sînt în largul lor într-un 
joc în forță (o primă explicație), iar 
Czaka și Ionescu, care de obicei impul
sionează atacul, au cam fost nevoiți să 
stea mai mult în apărare, în fața unor 
adversari care aveau un ,-,atu“ în fac
torul viteză. Ceea ce face însă din 
C.C.A., pe mai departe, una din echi
pele noastre de prima mînă, este bo
gata experiență a jucătorilor acestei 
echipe, soliditatea apărării ei, abilita
tea cu care atacanții știu să folosească 
greșelile apărătorilor adverși. Cu toată 
înfrîngerea severă de miercuri, C.C.A. 
nu este scoasă din cursa pentru titlu 
și meciul său revanșă cu Voința se a- 
nunță drept unul din principalele punc
te de atracție ale returului. In cazul că 
militarii înving în retur, titlul de cam
pion se vă desemna la golaveraj. Deci,

chipele fruntașe, pe care le-a întîlnit în 
primele etape, dar spre sfîrșitul com
petiției a dat semne de oboseală, pier- 
zînd în fața lui C. S. Tg. Mureș (2-2) 
un punct pe care toate pronosticurile 
i-1 acordau. Antrenamentul, continuita
tea în joc și-au arătat foarte plastic 
„greutatea" în determinarea comportă
rii și rezultatelor unei echipe, în felul 
cum a jucat în acest tur C. S. Tg. Mu
reș. Echipa care în prima zi a turneu
lui a pierdut cu 2-21 (!) în fața Științei 
a reușit — după patru etape în care’ a 
cîștigat în pregătire și acomodare cu 
gheața — să facă joc egal cu Avîntul 
Miercurea Ciuc. Cu echipa pe care o 
are, Tg. Mureș rămîne mai departe un 
centru de bază al hocheiului nostru. 
Cît despre C.S.M. Rădăuți, sperăm că 
returul va prilejui comportări mai bune 
acestei echipe, care în tur s-a arătat 
departe de valoarea celorlalte protago
niste.

Așadar, revanșa Voința—C.C.A., în
cercarea Științei de a ocupa locul 2, ri
valitatea C. S. Tg. Mureș—A vini ul, efor
turile rădăuțenilor de a ’ scăpa de ulti
mul loc, iată cîteva din punctele de 
atracție ale returului acestui interesant 
campionat.

G. RADU

O fază din meciul C.C.A. — C.S.M. Rădăuți. Atacul întreprins de Cozan 1 este oprit de portarul rădăutean. 

(Foto B. Ciobanii)
niturilor aliniate de C.C.A. (Czaka, Io
nescu, Zografi, Kalamar, Ganga și apoi 
Raduch, Tomor, Lorincz, Cozan I, Pe
ter). Sub așteptări s-au comportat li
niile de atac ale C.C.A.-ului, poate și 
din cauză că tocmai 
mai ales Kalamar) 
parte randamentul 
partidă, Voința a 
bună : a urmărit 
treimea adversă, 
moment pe jucătorii bucureșteni să-și 
„facă jocul11, să-și înceapă atacurile din 
treimea proprie. Ritmul de joc susținut 
(vitalitatea și... tinerețea erau arme de 
partea Voinței !) n-a convenit echipei 
C.C.A., care — la un moment dat — se 
mulțumea ca după ce a respins un a- 
tac să-1 aștepte, în treime, pe celălalt...

Superioritatea tehnico-tactică, precum 
și o putere de luptă exemplară, iată 
explicațiile succesului Voinței, succes în 
realizarea căruia au merite egale toți

cei doi centri (și 
n-au dat nici pe de- 
scontat. In această 
aplicat și o tactică 
permanent pucul în 
nelăsîndu-i nici un

pînă la meciul lor direct. C.C.A. și 
Voința își vor continua i.duelul* indi
rect, fiecare căutînd să-șl asigure — 
pînă atunci - un raport de goluri cît 
mai bun..

Știința Cluj s-a dovedit apropiată ca 
nivel de C.C.A. și Voința, în fața că
rora a pierdut după meciuri strînse. 
Studenții au avut de făcut față cam
pionatului actual în condiții dificile : 
cu un lot de numai 9 jucători de cîmp 
și cu un sensibil decalaj valoric între 
atacanți (aproape toți componenți ai 
lotului republican) și fundași. In legă
tură cu Știința Cluj e de remarcat pro
gresul înregistrat de A. Biro și Otvds, 
precum și forma mai slabă decît în tre
cutul sezon a lui Nagy și Takacs H. 
O deficiență pe care Știința Cluj trebuie 
s-o elimine : nervozitatea.

Avîntul Miercurea Ciuc
cută revelație.

a fost
Această echipă 

tînără a realizat scoruri strînse

o plă- 
foarte 
cu e-

'4 învingători în prima rundă 
a turneului din Capitală
Turneul șahiștilor fruntași din Capi

tală a continuat joi cu disputarea par
tidelor întrerupte din prima rundă. 
Una singură dintre acestea a dat un 
cîștigător: Bozdoghină a reușit să-și 
valorifice avantajul avut la întrerupere, 
întrecîndu-1 pe Botez. Toate celelalte 
partide s-au încheiat cu un rezultat de 
egalitate. Pavlov se convinsese că a- 
vantajul avut în partida cu Pușcașii 
s-a irosit după ultimele mutări dinain
te de întrerupere și a acceptat — fără 
joc — remiza. Puține mutări au mai 
fost făcute în partida Gavrilă — Ur
sea nu, încheiată și aceasta cu remiză. 
In șfîrșit, Troianescu a căutat zadar
nic să transforme în cîștig ușorul a- 
vantaj de spațiu pe care-1 avea la 
Ichim în finalul de nebuni de aceeași 
culoare.

In urma acestor ultime rezultate, 
elăsainentul turneului a luat forma 
neccsa' .i alcătuirii 'programului rundei 
următoare. De notat că în concurs au 
mai. fost introduși doi jucători — 
ca.-iuida*:; de maestru V. Georgescu și 
(1 Rotam —, numărul participanților 
mărind;'.-se astfel la 29.

Injclasăment figurau trei grupe de 
jucato.: cei cu 1 punct (Bdzdoglîițiă, 
Ciocîțtea, Drimer și Samarian), cci cu 
i/2t‘punct (Gavrilă, Gliițescu, Ichim, 
Mehls,. Naclit, Pavlov, Pușcașu, Stan- 
cufeseii, Troianescu și Urse'ânu) și 
cei., cu 0 ’puiioțe. (Botez, Crețulesfu, 
.Joița'ăși Reicher). Pentru a se putea 
face tragerea la sorți, Georgescu și 
Rotarii an fost' asimilați jucătorilor cu 
Rf- p.-' Și Tată aciim rezultatul tragerii 
la sorți pentru runda a 2-ă: Bozdo- 
ghihă — Gioe.iltca,' Samarian — Dri
mer, Naclit — Pavlov, Troianescu — 
Ghițescu, Meiias — Ichim, Gavrilă — 
Georgescu, Pușcașii — Stanciilescu, 
l rse:r a — Rotarii, Crețulescii — Rei- 
clier, Joița — Botez.

După cum se vede; sînt programate 
o serie de partide cu caracter decisiv, 
atît între actualii fruntași în clasa
ment, cît și între cei situați în imediata 
lor apropiere. Intîlnirile au loc^ azi 
după-amiază la clubul Dinămo, între
ruptele urinînd sâ se dispute luni.

(rd. v.)

Spartak grno întîlnește Știința Cluj
(Urmare din pag. 1) București. Spartak a condus cu 4-3

pînă în ultimul minut).
cu 4-5 a fost ultimul susținut de Spar- Partida de astă-seara (ora 19) va 
tak Brno înainte de plecarea spre.,, opune formației cehoslovace pe Știin- 

_ ta Gluj.-‘Echipa noastră va fi urmă
toarea: Stafie, Pușcaș-Tompoș, Var
ga, Ionescu, Raduch-Cozân II, Biro, 
Dtvds, Takacs I, Naghi, Andrei, Co
zan I, Kalamar, Tiriac. In deschidere, 
ora 17, un meci între două echipe 
bucureștene, Știința-Victoria.

Mîine seară, Spartak Brno va tn- 
tîlni selecționata Bucureștiidui, la 
ora 18. In deschidere, începînd de la 
ora 47, program de demonstrații de 
patinaj artistic. Lotul selecționatei 
bucureștene estex alcătuit pe scheletul

Un pronostic al colectivului de participanți din Alexandria
Ungureanu din București, I. Călărașii 
din București-și Nelu Șțeflea din corn. 
Brezoi — regiunea Pitești.

PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT NR. 5 

DIN 31 IANUARIE 1960.

I. NAPOLI — INTERNAZIONALE
(camp, italian)

II. GENOA - FIORENTINA (camp. . U U--
italian) ' . - czi). ; Ultima partida din cadrul tur-

III. PADjOVA — BOLOQNA (câmp.
italian)

IV. LANERO.SSI - SAMPDORIA A_
(câmp, italian) . s .

V. UD1NESE —
italian) 
BARI — SPĂL (câmp, italian) ’ 
ST. ETIENNE - LIMOGES , 
(camp, francez) '
BORDEAUX - RAGING PARIS ! 
(camp, francez) 1
NIMES — LYON (camp, francez) j 
REIMS — LENS (camp, francez) ■ 
SOCHAUX — NICE (camp, j 
francez)

concursul Participanților la Pronoexpres le gj 
mințim că la concursul nr. 2 din cele 
opt numere extrase din urnă șapte au 
fost fără soț iar la concursul nr. 3 au 
ieșit șapte numere de la 30 în sus; 
cinci din acestea făcînd parte din grupa 
30—10.

Rețineți! Pentru a obține premii 
mari la Pronoexpres jucați în colectiv

76.395 lei premiul I la 
jr. 2, ‘ . .................. .

! 87. 398 lei premiul I la concursul
r. 3. 
120.Ș14 lei valoarea premiilor obți-

.. șute de un colectiv de particip,anți din 
alexandria (regiunea București) la 
oncursul nr. 3.
lata numai cîteva din motivele care , , ,

u contribuit la creșterea interesului cu scheme cît mai mari, pe sistem re- 
entru concursul Pronosport nr. 4 (e- dus.
apa din 24 ianuarie 1960), concurs 
are participă și la premiile suplinien- 
are din. luna ianuarie în valoare de 
00,000 lei.
Concursul nr. 4 cuprinde opt ule

iuri ;de fotbal din penultima etapa a 
arului campionatului italian șt patru 

■; beciuri de fotbal din Cupa Franței, 
pentru acest concurs, colectivul de 
(articipanți din Alexandria ne-a dat 
rmătorul pronostic: » ■ ■

1 1.x; II 1,2; III x; IV x,2; V
ll l,x,2; VII 1, x; VIII l,x,2; 

. , x, 2 ; X 1, x, 2 ; XI 1 ; XII 2.

ono sport

• echipei CGA, adăugîndu-se cîțiva din
cei mai buni jucători de la Voința 
'(Varga; frații Szabo, Hollo I, Keren-

neiihii va avea Ioc marți seara, .chid 
oaspeții vor întîlni o selecționată a

ROMA (camp. ’•

1 : 
IX

TRAGEREA CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 4 LA SIBIU

Miercuri va avea loc la Sibiu tra- 
erea din urna a numerelor de la 
oncursul Prauoexpres nr- 4

PREMIILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 3

In urma omologării buletinelor de
puse la concursul Pronoexpres nr. 3 
(tragerea din 20 ianuarie 1960) au

Cat. IlI-a 
categ. IV-a 
categ. V-a : 
categ. VI-a : 
categ. Vll-a : 5.279 variante â 23 lei.

Fond premii : 529.689 lei.

fost omologate următoarele premii:
3 variante a 25.223 leî; 
50, variante a 1.513- lei ; 

302 variante a 4.17. leij 
1.044 variante a 120 lei;

VI. 
VII.

VIII.

IX. 
X.

XI.

lik, Novotny ; fundași: Babek (9),
Zamasfit (II), Jurek (5), Ros (3), 
Chocholaty (4) ; înaintași: Ștrubel 
(15), Schvach (7), Novak (17), Ne- 
sersta (6), Sedlak (12), Tumma (8), 
Adreisek (13), Klima (10)» Salai (14). 
'In paranteză; numerele (ie care le vor 
pui ta juca'o: »L

STADE FRANGAIS — MONACO Intîliiiriie vor fi conduse de cupluri 
(câmp, francez) r’alcîituite din cite un arbitru romîn și

____r._............. Rubrică redactată de I. 8. Loto—
trepiiiU III a fost ob|inut 4c; Pronosport-

arbitrul cehoslovac M. Vivial, care în
soțește pe oaspeți.



La 14 februarie începe competiția dotată 
cu „Cupa firigore Preoteasa11

Retrospectivă după un sezon bogat în învățăminte
Primele întîlniri oficiale de rugbi 

vor avea Ioc în cadrul tradiționalei 
„Cupe Grigore Preoteasa", organizată 
în fiecare an de către F.R.R. în me
moria regretatului său președinte. La 
edifia din acest an a „Cupei Grigore 
Preoteasa", care va începe la 14 fe
bruarie și se va desfășura în patru 
etape, au fost invitate 8 eeliipe și 
anume: C.F.R. Grivița Roșie, C.C.A., 
Dinamo, Progresul, Constructorul, Ști
ința, Metalul M.I.G. — toate din 
București — și Petrolul Ploești. Spe
răm că , formațiile invitate se vor pre
zenta bine pregătite, întrecerea fiind 
un fericit prilej pentru echipele noas
tre fruntașe de a-și desăvîrși pregă
tirea în vederea viitorului campionat.

Dintre participantele la competiție, 
Știința este echipa care atrage de la 
început atenția. Aceasta pentru că 
proaspăta promovată în categoria A, 
va prezenta în acest sezon un bogat 
lot de jucători, etnițînd, în consecință, 
pretenții în lupta pentru un loc frun
taș. Studenții bucureșteni se antre 
nează bisăptămînal în sala de sport 
a căminului Politehnicii. După cura 
ne-a declarat antrenorul lor Dan lo- 
neseu, în această perioadă ei își de- 
săvîrșesc pregătirea fizică, își îmbu
nătățesc tehnica individuală și practică 
iocuri complimentare: baschet, hand 
bal în 7, volei.

TEIUIS D^MAȘA [

Concursul de verificare
Frumoasa sală de sport din Capi

tală (str. Mendeleev nr. 34), inaugu
rată la sfîrșitul anului trecut, găzdu
iește azi și tnîine un interesant con
curs de tenis de masă. Cu trei săptă- 
mîni înaintea confruntării cu repre
zentanții tenisului de masă maghiar, 
această competiție' — Ia care participă 
sportivi din tot și o serie de invitați 
— prezintă o semnificație deosebite, 
întrecerile vor constitui un prim cri
teriu de verificare pentru importan
tele întîlniri de la jumătatea lunii 
februarie, un prilej de a se constata 
gradul de pregătire al celor care vor fi 
chemați să ne reprezinte în apropia
tele meciuri internaționale. Deși antre
namentele componenților lotului repu-

-----—OfflHEEajtfi
Spre o concepție tactică ofensivă

Tactica este un element care are o 
mare importantă în obținerea rezulta
telor în ciclism. De aceea mă voi re
feri la această importantă problemă. 
Exemplul de care mă voi folosi este 
cei oferit de „Turul ciclist al R. P. 
Romîne", ediția 1959. In această com
petiție — în opoziție cu indicațiile și 
îndrumările insistente date de F.R.G. 
— a predominat defensiva. Acțiu
nile tactice ofensive au fost puțin 
folosite în raport cti posibilitățile a- 
tergătorilor noștri. Nu au fost aduse 
noutăți tactice, lipsind cu desăvîrșire 
schemele și combinațiile ofensive, în 
afara acelora care aveau caracterul... 
frînării cursei. Lînor antrenori cu ex
periență, cum sînt Nicolae Voicu, Er- 
vant Norhadian și alții, nu le este 
permis sub nici un motiv să dea 
indicații tactice care să frîneze cursa. 
Mă refer la situațiile cînd unii aler
gători încercau evadări din pluton și 
cicliștii dinamoviști își asumau... mi
siunea de a anihila acțiunile. Aceasta 
fără a încerca să inițieze pe cont pro
priu alte acțiuni ofensive.

Nu crede antrenorul N. Voicu — a 
cărui experiență și pregătire au fost 
deseori apreciate în diferite competi
ții grele — că este mai nimerit ca 
alergătorii dinamoviști să fie pro
motorii tacticii ofensive și nu cei 
care frînează elanul altor alergă
tori ? Oare nu-i mai convenabil 
din toate punctele de vedere să-ți aperi 
șansele și cu aceasta să-ți consolidezi 
poziția în clasament, prin mărirea a- 
vantajului, grație unor acțiuni oferi 
sive ? Experiența diferitelor concursuri 
cfcfete de lung kilometraj a arătat că 
este posibil ca într-o singură etapă, 
datorită anumitor împrejurări, 'echi
pele cele mai bune să piardă minute 
foarte prețioase și uneori să fie de-
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La antrenamente participă următorii 
'jucători : Laurențiu Ghiță (23 ani), 
Octavian Smighelschi (asistent Poli
tehnică, 27 ani), Gh. Atanasiu (21), 
S. Tenenbaum (23), N. Roibu (medic 
veterinar, 26 ani), L. Pirdea (26), 
P. Popescu (20), D. Bacă (23), M. 
Iliescu (22), I. Gherbali (24), M. Le- 
onte (24), A. Gudov (22), V. Geor
gescu (24), D. Stănculescu (24), M. 
Nagel (22), P. Georgescu (26), I. 
Iordan (preparator Construcții, 25 ani), 
N. Giuliani (19). Aceasta este de fapt 
echipa de anul trecut (lipsesc doar 
M. Șerbu și D. Cochia, transferați 
unul la Dinamo și celălalt la Pro
gresul). Formația va fi întărită și de 
alți sportivi ce vin, prin transfer, de 
Ia alte echipe și care de pe acum 
participă la pregătiri. Este vorba de 
V. Ciimovschi (23), F. Tudorache 
(prof. educație fizică, 24 ani), V. 
Luscal (24), I. Teodorescu (23), D. 
Grigoriu (22), M. Trandafirescu (21), 
M. Dinescu (24), R. Marca (25), M 
Ioanovici (19).

După cum se vede, un lot excelent 
de la care se așteaptă o comportare 
superioară. Problema de bază a echi
pei constă în omogenizare, astfel ca 
ea să poată da un randament pe mă
sura valorii componenților ei.

a Iotului republican
blican au început luna aceasta, deci 
pregătirea se află în prima sa fază, 
sperăm, împreună cu spectatorii care 
vor veni să urmărească partidele, că 
cei 12 sportivi participant, se vor stră
dui să fie la înălțimea așteptărilor, 
furnizînd meciuri de un bun nivel 
tehnic.

La cele două turnee iau parte : An
gelica Rozeanu, Ella Gonstantinescu, 
Geta Pitică, Maria Alexandru, Nazar- 
beghian, Angelescu (într-un turneu) șj 
Covaci, Popescu, Bottner, Pesch, V. 
Gavrilescu, Iscovici sau lonescu Soare 
(în al doilea). Toate meciurile se 
joacă după formula „cel mai bun din 
cinci seturi". Competiția începe azi de 
ia ora 17, iar tnîine de la ora 9.

pășite în clasament cu 30—40 sau 
chiar și mai multe minute.

Tot atît de inexplicabilă s-a dove
dit. și. tactica foloșiță de echipa clu
bului spqrtivț Victoria. Deși această e- 
chipă se găsea pe Iacul II, la o mică 
diferență de cea a clubului sportiv Dina
mo, nu a schițat totuși nici o încer
care de atac, apărîndu-se cu înverșu
nare pentru a nu fi întrecută de e- 
chipa O.O.A., clasată pe locul III. 
Dacă mergem. mai departe cu analiza 
comportării echipelor în această im
portantă competiție internațională, van 
constata cu părere de rău că aceeași 
tactică defensivă a folosit și echipa 
C.G.A. (antrenor Ervant Norhadian), 
ca de altfel și alte formații.

Linia tactică urmărită de antrenorii 
și cicliștii .fruntași din țara noastră cu 
ocazia „Turului ciclist al R. P. Ro
mîne" s-a dovedit prin cele arătate 
mai sus nesatisfăcătoare. Ea nu a co
respuns cerințelor și mediilor orare 
ridicate cu care se aleargă în marile 
concursuri internaționale. Aceste lip
suri în orientarea tactică a antrenori
lor și cicliștilor noștri au mai reieșit 
și cu ocazia altor concursuri. Biroul 
Federației romîne de ciclism a criticat 
în nenumărate rîndurf lipsa de com
bativitate a multor cicliști și a reco
mandat antrenorilor ca în pregătirea 
alergătorilor să țină seama de necesi
tatea obținerii unor medii orare ridi
cate. Problema mediilor orare ridi
cate în cursele cicliste interne repre
zintă în fond criteriul cel mai obiec
tiv de apreciere a dezvoltării sportu
lui cu pedale. Concepția tactică folo
sită de. antrenorii și cicliștii noștri de
termină Ia rîndul ei și metodele de 
pregătire. Mult mai pretențioasă și mai 
completă devine pregătirea atunci cînd. 
ți-ai propus un obiectiv ofensiv, de 
cîștigare a unei curse prin acțiuni de 
atac, decît atunci cînd te mulțumești’1 
să te aperi, să faci fată, să te menții’ 
în pluton. Trebuie să recunoaștem că

înaintea oricăror comentarii privind 
activitatea de canotaj din anul 1959, 
este necesar să reamintim că — prin
tre alte obiective principale cano
torii noștri trebuiau să confirme va
loarea lor mondială, să înregistreze 
un salt calitativ corespunzător norme
lor preolimpiee și, totodată, să aplice 
în practică învățămintele trase în urma 
desfășurării ultimei ediții a campiona
telor mondiale de caiac-canoe de la 
Praga, unde — îndeosebi caiaciștii — 
n-au realizat performanțele așteptate. 
Privită din aceste puncte de vedere, 
activitatea competitionaln din anul care 
a trecut a corespuns întrutotul scopuri
lor sale. Exemplele sînt cunoscute. Atît 
la Grtinau, în luna iulie, cît — mai 
ales — în marea confruntare interna
țională de la Duisburg (august), cano
torii noștri au avut o bună comporta

SIMJON ISMAILCIUC

re, reușind să cucerească 7 medalii, 
ceea ce reprezintă un progres față de 
campionatele mondiale din 1958, unde 
au cucerit 5 medalii. Firește aceste a- 
precieri se adresează, în primul rînd. 
canoiștilor în frunte cu campionul eu
ropean Simion Ismailciuc, vice-campio- 
nilor europeni Kalinov-Sidorov precum 
și „cuplului” Dumitru Alexa — Al. 
lacovici, clasat pe locul III, Dintre 
ceilalți canoiști, un progres evident a 
înregistrat și Ichim Lipalit (locul IV 
la canoe simplu fond). La caiac însă,

în problema lipsei de combativitate 
și a mediilor orare scăzute o vină im
portantă revine Federației romîne de 
ețlistn. In calendarul, anual au .pre
dominat cursele :cu multe etape. Au 
fost prea puține cursele de o‘zi, două, 
scurte în kilometraj și care, tocmai 
din această cauză, se caracterizează 
prin acțiuni ofensive dinamice și medii 
orare ridicate. Ținînd seama de expe
riența anilor trecuți, calendarul pe a- 
nttl 1960 a fost orientat tocmai spre 
astfel de întreceri scurte care — după 
părerea noastră — vor permite creș
terea mediilor orare !

Trebuie să colaborăm — Federația, 
antrenorii și cicliștii — pentru ca 
printr-un efort comun să dăm ciclis
mului nostru o orientare ofensivă care 
va asigura un progres firesc. Ritmul 
nostru de creștere poate fi la nivelul 
celui internațfonal numai dacă vom 
depune toate strădaniile pentru dina
mizarea curselor interne, pentru trans
formarea tor într-o adevărată școală.

ALSO BALAJ
secretar general al F.R.G.

H I P
alergările de mîine

Mîine dimineață, la o-ra 10, se desfă
șoară o reuniune pe hipodromul Bă- 
heasa-Trap.

Principala alergare este premiul Uni
rii, în care participă cai cu recorduri 
1’25-1’28 și anume : Triumf 1700 (Crai
nic Tr,), Novac 1700 (Dinu Tr.), Lac 1700 
(Ichim), Wînetu 1700 (Ciobanu Gh.), De
mon 1700 (Szabo A.), Hamefal 1720 (Ta
pase), Tareău 1720 (Solcan), Chiostec 
1729 (Butan V.), Eronin 1760 (Mihăile- 
seu).

.. .Cei .mai numeros pluton — 11 cai — îl 
prezintă premiul Crîngul. Participă : 
Hermina II 1700 (Ichim), Rovina 1720 
(Vasile Gh.). Gresia 1740 (Brailovselii), 
Rușețu 1740 (Szabo A.), Narcis 1740 (Ol
teana), Spic 1740 (Kocsis), Holtei 1740 

rezultatele nu au fost cele scontate și 
slabele performanțe ale unora dintre 
caiaciștii noștri au făcut ca în clasa
mentul pe națiuni să nu ocupăm decît 
locul IV cu 46 de puncte, după R.P. 
Ungară, Uniunea Sovietică și R.F. Ger
mană.

Analizînd cauzele acestei stări de 
lucruri trebuie subliniat faptul că deși 
—- în urma criticilor făcute — cole
giul de antrenori a luat unele măsuri 
privind coordonarea procesului de in- 
struire, totuși antrenorii noștri n-au gă
sit cele mai corespunzătoare metode 
și, astfel, față de valoarea caiaciști- 
lor din celelalte țări, ocupăm un loc 
sub posibilitățile existente.

O vină serioasă revine și unor clu
buri și asociații sportive (C.C.A., Di
namo etc.), care au neglijat în anul 

trecut dezvoltarea secțiilor 
de caiac-canoe, mulțumin- 
du-se în cel mai bun caz 
să se preocupe de activi
tatea canoiștilor, ale că- 
ror rezultate erau supe
rioare. Spre deosebire de 
acestea, clubul Victoria 
București, Clubul sportiv 
școlar Timișoara. Recolta 
București aii acordat toa
tă atenția creșterii de ti
nere cadre obținînd, de 
altfel, numeroase titluri 
de campioni republicani 
la juniori.

O serioasă lipsă de ac
tivitate s a manifestat și 
în centrele nautice de la 
Galați și Brăila — în alți 
ani pepiniere serioase 
pentru caiacul nostru.

Revenind la comporta
rea în ansamblu a canoto
rilor fruntași trebuie men
ționat — ca o confirma
re a progresului general 
înregistrat — faptul că a- 

proape toți aceștia și-au îndeplinit nor
mele preolimpiee, manifestînd o con
tinuă preocupare pentru îmbunătățirea 
performanțelor lor. Fără îndoială că 
aceste victorii constituie un puternic 

. stimulent pentru activitatea viitoare în 
care fruntașii canotajului nostru se vor 
strădui să realizeze și normele olimpi
ce pentru a putea face fală standardu
lui ridicat al marilor întreceri, care 
vor avea loc la Castelgandolfo cu pri
lejul Jocurilor Olimpice.

Pentru aceasta este însă nevoie de o 
muncă susținuta, de o mai intensă 
preocupare din partea antrenorilor 
care răspund de pregătirea lotului o- 
limpic. In marile întreceri sportive 
internaționale la care au luat parte 
pînă acum, canotorii noștri au dovedit

Scrisori de ia
Boxerii de !a Dinamo Craiova 

învingători
In prima lor întîlnire din arest an, 

boxerii dinamoviști din localitate (an
trenor Ioan Pinta) au obținut o cate
gorică victorie cu 15—3 în fața for
mației I.M.B. Timișoara (antrenor 
Paul Mentzel). Craiovenii au dovedit 
un avansat stadiu do pregătire atît 
tehnică cît și fizică. Peste nivelul ce
lorlalte întîlniri s-a ridicat meciul din
tre Vasile lonescu (Dinamo) și Petre 
Molnar (I.M.B.), care a avut loc în 
cadrul categoriei ușoare. S-au mai evi
dențiat M, Marinescu și C. Dumitres
cu. Zoltan Pazmany a fost cel mai 
bun boxer timișorean.

Avram Ion Ohtuza

U IM O E ME OG
ÎN CAPITALA

Azi
HANDBAL. —- Sala Fforeasca, de la 

ora 16,30: meciuri în cadrul „Cupei 
orașului București".

I S M
(Marcu Tr.), Hlamida 1760 (Ghinea), Ha
rapnic 1760 (Mihăilescu), Avia 1760 (Ște- 
fănescu).

în premiul Căciulata aleargă cai de 
trei ani alături de cai de patru ani și 
mai în vîrstă, anume : Distinsa 1700 
(Szabo I.), Rozaliu 1700 (Marcu Tr.), A- 
driatica 1720 (Kocsis C.) Utopist 1720 
(Brailovschi), Dafin 1720 (N-iculae Gh.), 
Nimfa 1720 (Oană I.), Iubitul meu (Cio
banu), Graba 1740 (Radu C.), Haga 1740 
(Baraonici), Ograda 1740 (Vasile Gh.).

în ansamblu, p-rogramul este atractiv 
datorită marelui număr de cai partici
pant, precum, și echilibrării șanselor 
cailor concurenți, anticipînd astfel în
treceri spectaculoase.

Viitoarea reuniune va avea loc dumi
nică M ianuarie. 

nu numai măiestrie sportiva, ci și n 
triotism, dîrzenie și multă voință 
a învinge. Sînt calități care le-au ah 
simpatia iubitorilor de sport din ța 
noastră. Canotorii noștri fruntași 
datoria să fie mai departe modești ț 
muncitori, să se străduiască necontenh 
Și, în același timp, să elimine untf 
năravuri bare nu le fac cinste și ca! 
și-au făcut loc în ultima vreme 
comportarea unor caiaciști și canoiș 
In ceea ce privește măsurile necesai 
acestea aii fost luate cu hotărâre de < 
tre Biroul federal și sperăm că ele 
vor dovedi eficacitatea.

Vorbind despre baza de mase a 
cestor ramuri se poale spune că ea 
cunoscut în anul 1959 o oarecare d< 
voltare. Progresele realizate sînt în| 
nesatisfăcătoare față de condițiile exj 
tente. Orientarea Federației de șpe 
turi nautice de a centraliza o serie 
acțiuni sub forma diferitelor concurse 
și campionate republicane, s-a d 
vedit a fi nejustificată. Aceasta a si 
bit activitatea de mase, ce trebuia 
se desfășoare pe plan local și a co 
tribuit la o preocupare exclusivă pent 
pregătirea unui număr restrâns ( 
sportivi ce urmau să participe la <| 
feritele competiții cu caracter repub 
can. In acest an se va acorda o m 
mare atenție acțiunilor pe plan loci 
care vor fi stimulate de către Fedei 
ția de sporturi nautice, de către c 
misiile orășenești pentru ca număr 
celor care practică sporturile nauti 
să crească, iar activitatea competition 
lă să aibă o bază de mase corespunz 
toare, în centrele unde actualmeni 
există condițiile materiale.

Pentru realizarea acestui importa 
obiectiv sarcini de răspundere rev 
comisiilor de specialitate, antre^jilr 
secților de caiac-canoe precurC/ ? as 
ciațiilor și cluburilor sportive^sfy cat 
sînt practicate aceste sporturi. Col 
giul central de antrenori va trebj 
să sprijine mai îndeaproape activii 
tea secțiilor de caiac-canoe.

Anul 1960 pune în fața canotoriij 
noștri fruntași sarcini din cele m- 
importante. Este anul olimpic în ca 
sportivii noștri se pregătesc să obții' 
performanțe care să contribuie Ia îț 
tărirea prestigiului sportiv al patrii 
Canotorii romîni trebuie să se alaiul 
din tot sufletul acestui entuziasm g 
neral, să muncească și să se pregî. 
teaseă cît mai bine pentru ca k 
Roma, în orașul Jocurilor Olimpii 
din acest an, ei să confirme valoan 
lor mondială. Este o sarcină de cinsr 
și așteptăm de la canotorii noșt- 
fruntași aceeași dragoste și însufl 
ți re pe care au manifestat-o de fieca 
dată cînd au reprezentat culorile scum
pei noastre pairii.

VASILE GRIGORE 
secretar general al Federații 
de Sporturi Nautice _^|j

DAN GIRLEȘTEANU

corespondent
Activitatea bogată Sa f,Horticultoru 

Curtea de Argeș
Numeroși amatori de fotbal, voii 

atletism, tenis de masă, handbal, șa 
haltere și turism activează în cadr 
asociației sportive „Horticultorul” d 
localitate. Ei au obținut o serie de 1 
zultate frumoase. Astfel, la campion 
tul regional de haltere elevul Nieol 
Stamate a obținut locul I, iar Ghec: 
ghe Amzev s-a clasat al 2-lea la cat 
goria sa. Membrii asociației au cucei 
un număr de 103 insigne „Cel ni 
bun sportiv din 10” și 24 insigt 
„Campion al asociației”. Dintre cîș 
gători îi amintim pe Aurel Ghirij 
Nicolae Stamate, Maria Diaconesc 
Olga Căciulescu și alții.

Ion Cotoi

E M ?
HOCHEI PE GHEAȚA. — Patinaj 

rul „23 August", ora 17 : Știința Buci 
rești — Victoria București ; ora U 
Știința Cluj — Spartak Brno.

TENIS DE MASA. — Sala de spo 
din str. Mendeleev nr. 34, de ia o 
17: turneul de verificare a lotului r 
publican.

Mîine
HANDBAL. — Sala Fforeasca, de 

ora 16: meciuri în cadrul „Cupei or. 
șului București".

HOCHEI PE GHEAȚA. - Patino, 
rul „23 August", ora 17 : program c 
patinaj artistic; ora 18; Șei. Bucure) 
— Spartak Brno.

TENIS DE MASA. — Sala de spo| 
din str. Mendeleev nr. .34, de la ora £ 
turneul de verificare a lotului repi 
blican.

BOX. — Sala Fforeasca, de la ot 
10; turneiiil [Migiliștifor de eategwf 
mijlocie mică. r



„Anul olimpic, nu numai pentru olimpici**..
Flacăra olimpică a început să 

strălucească deasupra stadioane
lor încă înainte de a fi străbătut 
legendarul său drum din Olimpia 
și pînă Ia Jocurile unde se adună 
participants la Jocuri în fiecare din 
anii cînd februarie numără 29 de 
zile.

Ea s-a aprins cu mult înaintea 
starturilor oficiale de. la Squaw 
Valley și Roma, la Moscova și 
Kostroma, la Kiev și Sverdlovsk, 
la Murmansk și Bakuriani, în ne
numărate localități din Uniunea 
Sovietică. O străjuiesc cele cinci 
cercuri olimpice. Iar sub semnul 
lor se întrec cu pasiune și ardoare 
sute și sute de mii de tineri, spor
tivi a căror măiestrie n-a ajuns 
încă pe treapta de la care se poate 
aspira Ia o medalie olimpică, fie și 
de bronz.

O inițiativă generoasă, pusă în 
slujba dezvoltării spiritului olimpic, 
a nornit în U.R.S.S. „ANUL O- 
LIMPIG, NU NUMAI PENTRU 
OLIMPICI". Aceasta înseamnă că 
în anul Jocurilor fiecare tînăr so
vietic este chemat să se alinieze 
la startul unor întreceri de masă,

unice ca amploare, închinate Olim
piadei. Patinatorii, schiorii, hoche- 
iștii au aprins flacăra. Va veni 
rîndul atleților, al înotătorilor, al 
cicliștilor și vîslașilor... In fiecare 
duminică răsună de mii de glasuri 
„Colinele lui Lenin" de lingă Mos
cova, „Parcul Sokolniki", dealurile 
înzăpezite din jurul Sverdlovsku- 
lui și ale Kievului, malurile Volgăi 
— încremenită sub răsuflarea geru
lui de stepă. Veselie și obraji îm
bujorați, concursuri de schi și între
ceri de săniuțe, viraje amețitoare 
pe pistele de gheață... Tineri, 
vîrstnici, copii se întrec. La start 
și finiș vîntul iernii clatină cele 
cinci cercuri, poartă spre înălțimi 
fumul alburiu al torței olimpice.

Relatările zilnice ale presei nu 
ajung să reflecteze întregul interes 
pe care tineretul sovietic îl mani
festă față de această mare acțiune. 
Cu siguranță că la startul simbolice
lor întreceri se aliniază astăzi muiți 
dintre aceia care mîine vor aștep
ta cu nervii încordați și răsuflarea 
întretăiată semnalul de plecare în 
întrecerea olimpică adevărată. Ma
sele de sportivi nasc campionii...

FAVORITn OZ.IMPICI

Dmitrii Kocikin nu mai poate fi confundat...
Cu un an în urmă, la concursul 

preolimpic de la Squaw Valley, Dmi
trii Kocikin a aruncat mănușa con- 
curenților scandinavi într-o probă 
care pînă atunci cunoscuse ca învin
gători aproape numai schiori din 
miază-noapte. Motiv pentru care s-a 
și consacrat în nomenclatura sportivă 
sub denumirea de „Combinata nordică".

Intr-adevăr, consultînd rezultatele 
probei de combinată la marile con
cursuri din ultimii 35 de ani, găsim 
în 20 de campionate mondiale și 
Jocuri Olimpice 17 victorii scandinave 
și numai 3 ale reprezentanților altor 
țări. Nu e de mirare deci că acum 
un an, cînd la marele concurs pre
olimpic de la Squaw Valley, Dmitrii 
Kocikin a învins — surpriza a fost 
cel puțin egală cu cea produsă de 
prima înfrîngere a lui Emil Zatopek.

S-ar părea că proba de 15 km fond 
și săriturile de pe trambulină n-au 
nimic comun decît (firește)... schiurile 
și zăpada. Și totuși cineva a avut 
ideea să le unească. A rezultat o

nouă disciplină care în scurt timp și-a 
cucerit popularitatea.

La Dmitrii Kocikin se împletesc ad
mirabil calitățile de fondist cu cele 
de săritor. De fapt, schiorul din Kirov 
a început să practice simultan ambele

noscute. Măiestria sa a crescut sim
țitor S-a îmbogățit experiența.

Gu un an în urmă Kocikin avea 
un mic necaz. Corespondenții de presă, 
pentru care numele tînăruilui sportiv 
sovietic nu spunea încă nimic. îl con-

SerisoH de la prieteni

Iama olimpică în Cehoslovacia
Cum se pregătesc sportivii ceho-

- slovaci în vederea apropiatelor Jocuri 
llimpi-ce de iarnă de la Squaw Val- 

ey? La drept vorbind Squaw A'alley este 
oarte departe și deci echipa reprezen

tativă cehoslovacă nu va fi atît de 
1 iiuncroasă ca la Cortina. Cu . toate a- 

■estea se fac pregătiri asidue. In mod 
sigur, hociheiștii vor participa la Jocu- 
ile Olimpice de iarnă. Formația echi
pei rămîne, deocamdată, neschimbată. 
Adică, alcătuită din jucătorii care au 
xsupat locul trei Ta campionatele mon

diale de la Praga și în ultimul tur au 
nvins pe campioana mondială, echipa 
Canadei.

După 
n baza 
n cursul întregului -sezon, 

r iesemnată echipa reprezentativă
Cehoslovaciei. Antrenorul principal este 
i anul acesta tot Sykora, cel care a 
ondtis „naționala" în sezonul trecut.

■ . Jocheiștii cehoslovaci trebuie să plece 
■’i' St-,iele Unite la 30 ianuarie, urmînd 

î drum către Squaw Valley să

terminarea campionatului, 
observațiiinilor făcute 

va fi 
a

susțină trei întîlniri prietenești. Dar 
marea călătorie transoceanică nu se 
va încheia cu J. O. La Squaw Valiev, 
jocurile se țin între 18 și 28 februarie. 
După aceea, hoobeiștii cehoslovaci vor 
face un turneu de cinci meciuri în Ca
nada. întoarcerea în patrie va avea, 
loc în jurul datei de 20 martie.

Un reprezentant al sportului ceho
slovac care va lua — de asemenea — 
startul la Jocurile Olimpice, va fi du
blul campion european Ia patinaj ar
tistic, Karel Divin. El are Ia bază o 
pregătire serioasă, efectuată în tim
pul verii, cînd s-a antrenat pe stadio
nul Staroboleslav și pe suprafețe de 
.gheață mai mari din R.D.G.

Schiorii cehoslovaci nu au decît de de performanță participă și ei 
puțină vreme zăpadă. Ultimele concur
suri de verificare rte vor arăta dacă ei 
vor pleca la Jocurile Olimpice și mai 
ales... 
poate 
pildă 
ranțe

Ce preocupare au sportivii ceho
slovaci în timpul iernii olimpice ? De
sigur, în primul rînd, pregătirea conș
tiincioasă pentru Jocuri, pentru obține
rea unor rezultate bune la aceste în
treceri. Cu excepția hocheiului pe 
gheață ei privesc cu modestie perspec
tivele ce le au.

Dar activitatea sportivă care pulsea
ză în această iarnă în toate discipli
nele atrage nu numai vîrfurile sportu
lui. întreaga mișcare de cultură fizică 
din țară este orientată către evenimen
tul sportiv culminant al anului 1960, 
către cea de a Il-a Spartachiadă. Re- 

progra- j 
sportivii I 
la corn- 
încă în 
o serie

ptllblfcană. Deși va predomina 
mul de gimnastică de mase,

'care anume. Deocamdată se 
considera că unii săritori (de 
Bulin) au cele mai mari spe- 
în vederea calificării.

Flacâra olimpica
va fi aprinsă la 30 ianuarie

■ NEW
- ’Jacăra 

anuarie 
lia din 
iruarie
1 purtată în ștafete de-a lungul 
00 km pînă ia Squaw Valley, locul 
e desfășurare a Jocurilor Olimpice 
fe iarnă. Timp de mai multe zile 
lacăra va arde în vîrful unui munte, 
3r la 18 februarie campioana olim- 
Țcă de schi Andrea Mead-Lawrence

, . va purta la stad-ion-M de gheață
ude o va înmiita patinatorului Keneth

YORK 22 (Agerpres). — 
olimpică va fi aprinsă la 30 
în străvechea localitate Olim- 
Grecia și va sosi fa 1 le

la Los Angeles, de unde va 
a

Henrich, învingător în jocurile de . la 
Oslo. După un tur de pistă de patina J 
viteză, Henrich va depune flacăra în 
vîrful „turnului națiunilor", decorat cu 
emblemele și drapelele țărilor partici
pante. Flacăra olimpică va sta aprinsă 
pe toată durata jocurilor de iarnă, 
între 18 și 28 februarie.

petiții închinate Spartachiadei. 
această iarnă sînt organizate 
de întreceri sportive de calificare. Ho- 
cheiștii se vor întîlnl în cadrul unor 
turnee interesante, turiștii și alpiniș- 
tii își vor încerca abilitatea în condiții 
de iarnă pe povîrnișurile din munții 
Vysoke Tatry.

Este de lăudat faptid că activiștii 
sportivi din Cehoslovacia au reușit să 
împletească problemele olimpice cu 
activitatea tinerilor sportivi neorgani
zați pînă acum. In prezent tinerii iu
besc crosa și pucul mai mult chiar de- 
eît mingea de fotbal. In cadrul con
cursurilor din anul Olimpiadei și al 
Spartachiadei, cluburile vor primi ho- 
chei.ști noi și de nădejde care în cîțiva 
ani se vor transforma în reprezentanți 
de valoare. Concursurile periodice a- 
trag mii de schiori tineri de pe tot cu
prinsul republicii în rîndurile sportivi
lor activi.

IOSEF PONDELIK
Praga, ianuarie 1960.

Tamara Rîfova
campioâiiă absolută

de patinaj
a Uniunii Sovietice
ALMA ATA 22 (Agerpres). — Cam- 

ionatele unionale feminine de patinaj 
ifeză s-au încheiat cu un strălucit 
Mees ai sportivei Tamara Rîlova, 
are a ocupat primul loc în clasa- 
rentid final, 
Jou record 
atru probe cu performanța de 196,410 
lUhefe. Ea <_.Ț- 
e Guseva (197,039 p), ______ ...
198,066 p), Stenina (199,083 p), Don- 
enko (201,050 p) și Frolova (201,800 
). Primele cinci clasate vor parti- 
ipa la campionatele mondiale din 
iiledia.

stabi'ind totodată un 
mondial la totalul celor

este urmată în clasament 
, Skoblikova

DMITRII 
probe. Împrejurimile orașului ofereau 
posibilități pentru aceasta. Specialiștii 
au afirmat că este făcut pentru com
binată. Și nu s-ati înșelat. Gu doi ani 
în urmă Kocikin atrage pentru prima 
oară asupra sa atenția antrenorilor. 
Anul trecut triumfă la Squaw Valley. 
Iar în acest an devine campion al 
U.R.S.S.

Acum în fațav sa stă un singur țel: 
să repete performanța de anul trecut 
din S.U.A. Pîrtiile și trambulina în
soritei văi oaliforniene îi sînt bine cu-

KOCIKIN
fundau deseori în relatările lor cu... 
Kolcin. S-au produs chiar confuzii 
hazlii: faimosul fondist a figurat ca 
învingător la... combinată. Astăzi... 
Astăzi situația s-a schimbat. Kocikin 
e un nume consacrat 
lui sport de iarnă. Și 
nu și-ar mai putea 
confunde fără riscul
„fulgerele" cititorilor...

în arena mare- 
nici un gazetar 
permite 

de a-și
să-1... 

atrage

V. 6H.

R. P. Romînă-R. P. Polonă în primul tur

“ la tenis
a avut Ioc la Melbourne, la 
Federației de tenis a Austra-

Ieri 
sediul 
liei, tragerea la sorți pentru compe
tiția internațională de tenis pe echipe 
„Gupa Davis", ediția I960. Inițial se 
stabilise că în zona europeană să fi
gureze 29 țări, în cea americană 7, 
iar în cea asiatică 6.

Pentru primul tur al zonei europene 
au fost fixate următoarele întîlniri 
(în ordinea tragerii 1a sorți): Africa 
de s«d — Suedia. Romînia — Polonia, 
R. F. Germană — Cehoslovacia, Ar
gentina — Finlanda, Iugoslavia — 
Danemarca, R.A.tl. — Austria, Bra
zilia — Turcia, Elveția — Belgia, 
Norvegia — Olanda, Chile — Israel, 
Luxemburg — Monaco, Irlanda — 
Ungaria. Calificate direct în turul doî 
sînt Italia, Franța, Spania și Anglia. 
Noii Zeelande, înscrisă în zona euro-

peană, i s-a recomandat trecerea îri 
zona Americii.

Ditpă cum se vede din program, 
echipa tării noaste urmează _să în-: 
tîlnească reprezentativa R. 
lone, la București.
jocurile din primul tur trebuie să 
fie consumate pînă la data de 1 mai.

P. Po-’
S-a precizat că

PE SCURT

Parisul va avea un noa stadion?
De muiți ani așteaptă iubitorii de 

sport din capitala Franței un stadion 
pe măsura aspirațiilor lor. Cele exis
tente poartă prea evident amprentele 
timpului scurs de cînd au fost ridi
cate, au devenit cu totul demodate și 
construcția lor greoaie contrastează 
strident cu frumusețile arhitectonice 
care fac mîndria Parisului. Cine intră 
pe stadionul Colombes — ridicat pen
tru Olimpiada din 1924 — este ne
plăcut impresionat de aspectul baroc 
al schelăriei de fier a tribunei, far 
terenul-velodrom „Parc de Princes", 
celălalt stadion mai mare al Parisu
lui, nu este mai aspectuos Și își tră
dează cu prisosință vîrsta: datează 
dinainte de primul război mondial.

Dar nu numai argumente de ordin 
estetic reclamă un stadion nou. Tri
bunele lui Colombes pot găzdui doar 
45.000 spectatori, iar „Parc de Prin
ces" și mai puțin. La marile meciuri 
Șl competiții internaționale cererile de 
bilete întrec cu mult posibilitățile tri
bunelor

tată de ce in planurile conducerii 
sportului francez stă de muiți ani în
scris că dbidcth major proiectul cons
truirii unui stadion modern, cu o ca-

pacitate corespunzătoare, așa cum 
sînt în majoritatea capitalelor euro
pene. Dar de fiecare dată punerea în 
practică a acestui proiect a fost amî- 
nată din motive financiare. Pînă acum 
nu s-au găsit banii necesari (aproxi
mativ 6 milioane franci noi) pentru 
construcția stadionului de 100,000 
locuri și pe drept cuvint parizienii iu
bitori de sport au început să-și piardă 
speranțele.

Și totuși, iată și vești bune pentru

aceștia. O știre transmisă recent de 
agenția „United Press International" 
anunță că există șanse ca în anul 
1961, capitala Franței să-și aibă sta
dionul dorit. Un concern financiar din 
R. F. Germană este gata să preia 
proiectul și poate livra Parisului sta
dionul pînă. la sfîrșitul anului viitor. 
In schimb, financiarii vesi-germani își 
rezervă anumite drepturi, pe care le 
formulează sub următoarele trei al
ternative (cităm din textul telegramei 
U, P.

1. Financiarii obțin toate cîștigurile 
rezultate din exploatarea stadionului 
pe următorii 30 ani, după care acesta 
va fi trecut municipalității.

2. Se va crea o societate cu capi
tal german și francez, care va fi pro
prietara stadionului.

3. Concernul g-ermain construiește 
stadionul și primește înapoi banii în 
rate, în termen de 20 de ani. In tot 
acest timp concernul obține exclusivi
tatea asupra dresptului de închiriere 
și de concesionare al reclamelor de 
pe stadion.

Firește, bucuria inițială a sportivi
lor francezi scade pe măsura citirii te
legramei...

Capitalul 
construiască 
ris, dar va 
va exploata 
ani de zile ■— cînd și stadionul anu
lui 1961 va deveni la rîndul său de
modat — el va fi dat in sfîrșit mu
nicipalității Parisului.

Rămtne de văzut dacă sportul fran- 
. cez va accepta acest „cadou" jignitor 
■ — echivalent cu o adevărată palmă 
— care i se pregătește cu atîta „gri
jă" în safeurile băncilor vest-ger- 
mane,

vest-german vrea să 
un mare stadion la Pa- 
fi și proprietarul lui, îl 
pînă la limită, iar după

« ECHIPA CEHOSLOVACA de fot-’ 
bal Spartak Trnava, care se_află în 
turneu în țările Africii, a jucat la 21 
ianuarie la Addis Abeba cu o selecția 
nată a fotbaliștilor din Etiopia. Scor: 
6-2 pentru oaspeți.

• IN CADRUL unui concurs de pati
naj viteză desfășurat la Davos pati- 
natoarea Helga Haase (R.D:G.) a ob-' 
ținut o excelentă performanță la tota
lul celor patru probe cu 202,834 punc
te.

• ECHIPA SELECȚIONATA de ho
chei pe gheață a cluburilor din Mos
cova, care se află în turneu în Canada, 
a întîlnit la Toronto formația Whith.v 
Dunlops, campioană mondială în 1958; 
întărită cu jucători de la echipele Kit
cheners Dutchman și Bolville Mac 
Farlands. Meciul a-a terminat cu re
zultatul de 9-1 în favoarea hocheiștilor 
canadieni.

® IN STAȚIUNEA de sporturi de 
iarnă de la Bakuriani a început con
cursul preolimpic al schiorilor sovietici 
de fond. Proba de 30 km fond a fost 
cîștigată de Pavel Kolcin. Proba de 
10 km fond femei a revenit Măriei Gu
sakov a.

• CAMPIONATELE de patinaj vite
za ale Suediei, disputate recent la 
Stockholm, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : bărbați : 500 m — Wil- 
helmson 43,6 sec; 1500 m — Daslberg 
2:18,9; 5000 m — Nillson 8:22,7;
10.000 m — Beckman 17:12,7; femei: 
500 ni — Einarson 49,4 sec; 1000 m 
— Einarson 1:46,1 ; 1500 m Scherling 
2:42,6; 3000 m — Scherling 5:43,7.
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Teatrului Tineretului, cu cîteva clipe

ce-i tracul...
Foto Gh. Dumitru

neașteptatDiagnostic

U M O R

Printre invi- 
r‘ ” : Volei, 
Și cum se

8 medalii au călătorit! Posta magazin
de la Londra la București

Zilele trecute a sosit 
la sediul Uniunii de 
Cultură Fizică și Sport 
un mic colet. Expeditor: 
Federala Internațională 
de Moiociolism Lon-

In toamna anului trecut 
am fost martorii unei ori- 

. ginale... competiții, la star- 
& tul căreia s-au înscris zeci 

și zeci de concurenți: Tea
trul Tineretului căuta in
terpret» de o... șchioapă, 
pentru a transpune pe 
scenă cunoscutul roman 
al lui Mark Twain „Prinț 
și cerșetor", dramatizat 
de S. Mihalkov. Pe „po
diumul* învingătorilor au 
reușit să se urce 13 șco
lari, în frunte cu frații 
gemeni Mircea ’ 
Constantiniu, 
rolurilor principale.

Am văzut echipa acto
ricească cu cîteva clipe 
înainte de gongul premie
rei... In sală, critici tea
trali, actori reputați, zia
riști 
părinți, 
emoție debutul.
nu cuprinsese însă și cu
lisele. Buna dispoziție, vo
ioșia, domneau din plin în 
camera de machiaj sau 
acolo unde tinerii prieteni 
ai Thaliei își schimbau fi
zionomia și portul, îmbră- 
cînd veșmintele pitorești 
ale Angliei medievale. Fi
gurația, mai ales, era în 
mare vervă. Șahistul 
St. Lăzărescu (pajul de 
mătase) de pildă, se hîr- 
jonea cu scrimerul Jose 
Kern (pajul de catifea), 
spre disperarea regizorului 
de culise ’ Gimnastul M. 
Butnaru discuta lucruri 
„serioase" cu tenismanul 
Dan Zapisescu, în timp ce 
AI. Sorescu „specialist" 
în natație dădea indicații 
„tehnice* lui Vladimir 
Pogonat și Radu Fotino. 
care erau tentați să în
ceapă dintr-odată cu toate 
stilurile... La discuție lua 
parte de asemenea și fot
balistul Lucian Hanu, se 
pare, nu prea convins de 
argumentele „profesoru
lui"... După cum se vede, 
aproape toate disciplinele 
sportive își dăduseră întîl- 
nire în culisele teatrului. 
Același ghiduș, Al. Sorescu, 
ne-a prezentat și „forma
ția". Asupra numărului 
componențiior ei n-am că
zut prea repede de acord.

— Cîți școlari apar pe 
scenă ?

— 11 î a venit răspunsul. 
— Auzeam de mai muiți?! 
— Da, că bine ziceți. I-ani

uitat pe Ioniță... Deci, 13!
- ??
•• Nu . vă mirați. N-am 

rămas niciodată corijent 
Ia matematică. Să vedeți: 
Ioniță sînt de fapt... doi, 
Marin și Radu - cea de a 
doua pereche de gemeni, 
în termenii noștri sportivi 
- rezervele titularilor...

Pe „titulari*, frații Con
stantiniu, nu i-am mai 

deranjat, i-am lăsat să se 
concentreze asupra roluri
lor. Am reținut însă în
demnul pe eare li-1 făcea 
mama la intrarea în sce
nă :

— Cornele, cît mai vioi l 
..Și tu, Mircea, fii atent 
la ținută !

Nici o teamă! Totul a 
mers ca... acele cronome- 
trului. De Ia primele re
plici. O scurtă.,. încălzire 
și ,,echipa" a început să 
dea viață savuroasei po
vestiri satirice îndreptată 
împotriva aristocrației
engleze de acum patru 
veacuri, transmițînd spon
tan înțelegerea și dragos
tea față de cei sărmani 
și exploatați. Povestea lui 
Mark Twain cuprinsă in

și Cornel
deținătorii

In sală, critici 
actori reputați, 
și bineînțeles mulți 

care așteptau cu 
' " ' Emoția

Eroii lui Mark Twain. Tom și Eduard (frații Mircea și Cornel Constau- 
tlniu) la o oră de educație fizică; iată-i executîiid o reușită cumpănă la 
calul ca minere, sub privirile admirative ale colegilor de clasă.

tiparele teatrului de scrii
torul sovietic Serghei Mi- 
halkov, era repovestită din 
nou pentru cei mici și cei 
mari, în mod firesc, con
vingător, de parcă ne-am 
fi trezit In fața unor bă- 
trini maeștri. Și dacă am 
simtit bătindu-ne inima cu

bidit de unde a plecat, 
am înțeles datorită jocului 
la fel de expresiv al celui
lalt Constantiniu, Mircea, 
că prințul Eduard rămîne 
iremediabil tot prinț, cu 
toate marile defecte legate 
de mediul din care a fost 
plămădi frații Con-

In culisele ..... ......... ......
înainte de ridicarea cortinei... Strînși Ui jarul 
ghitarei, componența „echipei* de elevi sportivi 
dovedesc că mi prea știu ce-i tracul...

putere pentru Tom Canty 
(Cornel Constantiniu) bă
iatul sărac din popor - 
inimos, cinstit și piin de 
înțelepciune, care în 
scurta sa „domnie" îm
parte binele poporului o-

stantiniu i-am reîntilnit la 
o oră de educație fizică 
la școala medie ,,G. 
Coșbuc". Le-am admirat 
detenta, indemînarea, elas
ticitatea in mișcări, de ve
ritabili gimnaști, deși așa

Un ziarist din Africa de 
Sud, cronicar de box la o 
gazetă sportivă din Io- 
hannesburg, a declarat că 
— după părerea sa — ac
cidentele mortale din box 
se datoresc sutelor de lo
vituri căpătate de-a lungul 
carierei de către boxeri.

Sport capitalist

El s>a angajat să dove
dească acest lucru prin- 
tr-un examen medical că
ruia urmau să i se supună 
atît el însuși, cît și un 
boxer vechi. Convins că 
medicul respectiv va deo
sebi la prima vedere pe 
cel mai lezat de lovituri 
dintre ei, a așteptat cu în
credere diagnosticul. Sur
priza sa a fost cu atît mai 
mare cînd doctorul i-a de
clarat... că trebuie să re
nunțe la practicarea boxu
lui și să se îngrijească a- 
tent pe vii tor căci 
creierul ..obosit” I

— Fii mai atent, Bill. Era să mă lovești ! 
Desen de Grad

cum aveam să aflăm, a- 
mindoi sînt reputați îno
tători — mîndria școlii ! 
La terminarea orei, i-am 
mtrebat, dacă sînt hotă- 
riți să ramînă credincioși 
Thaliei. Judecind după ta
lentul lor, nu așteptam 
decît o confirmare. Și 
totuși...

— Eu aș vrea sâ mă fac 
ofițer de marină, ne-a 
răspuns Cornel, visător, 
parcă se și vedea pe va
lurile înspumate ale Ocea
nului.
- In ce mă privește spune 

Mircea îmi plac foarte 
mult artele plastice...
Așadar, pur incindentală 

prezența pe scenă a a- 
cestor elevi. Incidentală, 
dar nu și lipsită de inte
res. Ea oglindește un fe-~ 
nomen ~ fenomenul se 
cheamă multilateralitate — 
care reprezintă o îmbinare 
de preocupări — pentru 
învățătură, pentru sport, 
pentru cultură. Un fenomen 
atît de frecvent astăzi în 
viața luminoasă, plină de 
bucurii a tineretului nostru!

dra; destinatar: Fede
rația Romînă de Moto- 
ciclism — București. 
Mîini nerăbdătoare 
desfăcut la iuțeală pa
chetul. Surpriză : 
cutiuțe catifelate au iz- 
vorît sclipiri de attr și 
argint! 8 .............. ..
risers de 
București, 
kilometri, 
plăti pe cei 8 motocic’iști 
romîni care, în septem
brie 1959 lăsaseră în ur
mă pe traseele din Ce
hoslovacia multe glorii 
ale motodclismului 
ropean...

„Cursa de 6 zile" 
denumită „Olimpiada 
tocicliștîîor" — aste 
ganizată în fiecare an de 
Federația Internațională 
de Motociclism. In 1959, 
la Gottwaldov (R. Ceho
slovacă), reprezentanții 
țării noastre au realizat 
excepționala performanță 
de a obține 7 medalii de 
aur și ---- J ' 1
Cum 
medalii 
special 
lergător după

au

din

metalii călăto- 
la Londra la 

cale de mii de 
pentru a-i răs

una
aceste 

sînt 
pentru

eu-

mo
or-

de argint, 
prețioase 

comandate 
fiecare a- 
terminarea

TIBERIU STAMA 
NEAGOE MARDAN

OCTAVIAN GUTU, CLUJ.
1) Iolanda Balaș a îm

plinit în decembrie 23 de 
arii. — 2) Veți primi răs
puns detaliat prin poștă.

competiției ele au so- 
sit la București cu o în- 
tîrziere de aproape 4 luni. 
Intîrzierea n-a scăzut însă 
cu nimic bucuria moto- 
cicliștilor noștri. Ei știu 
că se află printre puținii 
alergători din Europa 
care în aceste zile ale 
anului 1960 au avut plă
cerea de a primi recom
pensa binemeritată a sîr- 
guinței 
antrenat și a 
cu care au concurat în 
1959. De aceea socotim 
că nu este tardiv să le 
adresăm alergătorilor M 
Pop, B. “ ' .
Ioniță, 1. Popa, M. Cer 
nescu, L. Szabo, Șt. Ian- 
covici si Gh. Ion încă un 
BRAVO MOTOCICLIȘTI!

— h. n. —

cu care s-au 
dîrzeniei

Predescu, Gh.

Știati că...
...actorul de cinema 

Gregory Peck a fost atlet 
de performanță ? Intr-a
devăr, interpretul princi
pal «al mult comentatului 

■film „Ultimul țărm“ — 
o elocventă pledoarie îm
potriva războiului atomic 
— a practicat cu succes 
atletismul în timpul stu
diilor universitare. Per
formanțele sale: 1,98 la 
înălțime și 7,19 Ia lun
gime.

Este vorba însă de Stan
ley Matthews iunior, fiul 
celebrului fotbalist, care 
la cei 14 ani ai săi se 
arată un tenisman foarte 
talentat. Recent a fost in
clus în lotul reprezenta
tivei școlare a țării sate.

de
Italia 
istoria

fotbal 
va fi 

spor- 
țări ?

...Stanley Matthews a 
fost selecționat în lotul 
de tenis al Angliei ?

...întîlnîrea
U.R.S.S. — 
prima din 
tivă a celor două
Ea este programată pen
tru luna octombrie, la 
Moscova, returul urmînd 
să se dispute în mai 1961 
la Roma.

FLORENTIN BURCIU 
BUCUREȘTI. - 1) In baza 
rezultatelor 
anul 1959 - 
4-2 cu 
Suedia, 
4-2 cu Iugoslavia, 
Elveția, 4-3 cu " 
mană și 1-1 
îritr-un 
de revista „France Football‘S 
echipa . Ungariei ocupă 
primul loc în Europa, — 
2) Romînia și Ungaria s-au 
întîlnit pînă acum, la 

' fotbal, de 12 ori. Repre- 
' zentativa noastră n-a reușit 
‘ s-o învingă niciodată pe 
. cea a vecinilor noștri, dar 
, judecind după ultimul 
( meci, cel disputat în oc- 
I tombrie 1958 în București,;

viitoarele întîlniri dintre 
fotbaliștii romîni și ma
ghiari apar mult mai echi
librate. Pînă acum, cele 
mai bune partide realizate 
de echipa de fotbal a Ro- 
mîniei în fața Ungariei 

- sînt cele din 1952, de la 
Olimpiadă, 1958, la Bucu
rești (în ambele meciuri 
am pierdut la mare luptă 
cu 2-1), precum și jocul 
egal (1-1) din 1939 de la 
București.

obținute în 
3-0 cu Tunis, 

Iugoslavia, 3-2 cu 
0-1 cu U.R.S.S.J 

8-0 cu 
R.F. Ger- 

cu Italia — 
clasament alcătuit

NICOLAE ENESCU, ORA
ȘUL STALIN. - Buzăul 
a avut echipă în „B“ — e 
vorba de C.F.R. — în cam
pionatul 1947-1948, cînd au 
fost 4 serii a cîte 15 și 16 
echipe, C.F.R. s-a clasat 
atunci pe locul 11. Tre
buie să amintim însă că 
din fiecare serie au retro
gradat echipele clasate de 
la locul 8 inclusiv în jos, 
în anul următor treeîndu-se 
la un campionat pe for
mula de 2 serii a cîte 14 
echipe.

PUIU 
NOUA.
sportiv 
preolimpică f 
in 1959 și în aiiul o5 
1960 nu realizează 4 
olimpică, pleacă la .BtRW?**, 
Vă răspunderii 
întrebare : Dv. 
mite ? 2) Finala 
Campionilor Europeni" 
handbal în 7 se joacă Ia 
Paris. Locul de disputare 
a semifinalelor s-a fixat 

, prin tragere la sorți., iar 
în primele tururi s-a 

I jucat o dată „acasă" și 
I. o dată în deplasare. (Me-- 
i ciul Dinamo .București- 
• Spartak Kattoxvice s-a 
i disputat la Cracovia, dar 
J rezultatul fiind egal, reju- 
i carea a avut loc la Bucu- 
1 rești).

RUJAN, .COMUNA 
—1) „Dacă '«a 

a realizat norma 
și 'olimțJJfC.ă/ 
•avi iii <>’’

aa
p'rintr-o... 
l-ați tri- 

„Cupei 
la

5 ION POȘTAȘUL

Aventurile FOT-BALLULUI
Foileton din „Sovetski sport"

Vechiul an se apropia de 
finiș. El străbătuse etapa 1959 
exact după grafic fi se pre
gătea să predea bățul ștafe
tei schimbului său olimpic.

Cu acest prilej în Palatul 
sportului se adunaseră cei mai 
vestiți sportivi. Printre -
tați erau frații Ball :
Baschet și Fot. Ș’
cuvine în orice familie ono
rabilă, din primii doi frați
au ieșit oameni, ei au de
venit campioni ai Europei și 
ai lumii, al treilea însă — 
Fot— zile întregi gonea min
gea, amețfa capiii fetelor, 
dezlănțuia pasiunile suporte
rilor în tribunele tuturor ță
rilor lumii, lăfăindu-se- în pro
pria sa popularitate.

Aproape toți ședeau de acum 
la masă și în așteptarea mo
mentului festiv discutau cu în
suflețire.

— Ați. auzit ? Hocheiul cu 
puc a trimis în locul său pe 
Nad-ejda -(«-.t.--în- limba rusă 
Nadejda înseamnă speranță, 
dar este totodată și un nume 
de fată foarte răspîndit).

— Poftim ! Nu putea veni 
personal...

— Se pregătește pentru 
Squaw ■ Vălley.

— Iacă na ! Toți se pre
gătesc.
. — Dar nu toți au... Nă
dejde, _

oprefle 
de bat

eu am

în

— Dumneata îmi vorbești. 
Cobor ir ea, mie Slalomului Uri- 
aș 1 Vă felicit pentru auto
critică ’

— Nu se știe încă cine pe 
cine o sa felicite,

— Am putea să și gustăm 
ceva, mormăi Categoria 
Muscă.

— Mine ați, nu vă 
nimeni răsună vocea 
a Greului.

— Vă convine, dar 
350 grame în plus.

— Hei. ce citiți acolo 
șoaptă ? Spuneți tare !

— Poftim ; -„Vă felicităm 
cu prilejul sărbătorii. Aștep
tați în anul nou. Recorduri 
de înot și Patinaj Viteză*.

— Uite neobrăzare ! Și noi 
am fi meritat o telegramă, 
exclamară scandalizate Recor
durile pe Distanțe Medii.

— Credeți ? zîmbi Jrontc 
Recordul la 5000 -m.

— Și de ce nu ?
— N-ați prea făcut cine știe 

ce.

opusă a mesii Fot discuta a- 
prins cu Knockaut.

— Va să zică ești contra 
Knochauttilui ?

— Contra.
— Mai repetă o dată.
— Con-tra,..
Bum 1 ! I Totul s-a răstur

nat în fața ochilor lui Fot. 
El s-a prăbușit, a zburat și 
dintr-odată a nimerit într-o 
țară neobișnuită. De jur îm
prejur era un teren de fot
bal. In tribune spectatorii. 
Dar, dintr-un motiv neînțeles, 
nimeni nu- striga „Afară- ar- 
bitrul“. Și nu se vedeaii fot
baliștii.

Fol a surit pe teren, & con
dus mingea spre poartă,

e* însă că unele dintre linii 
sini paralele...

Pe coridor Fot a fost 
de un om ciudat.

— F.vrika ! strigă el. Auziți 
colega, am găsit. Ce cunoș
team noi pînă acum. ? Din 
schimbarea locului cifrelor în
tr-o adunare suma e.,..

— ...Nu se schimbă, răs
punse mașinal Fot.

Tocmai asta 1 Dar eu am 
demonstrat inversul. Priviți : 
jucăm în sistemul 1A-4A-2A-4 — 
suma golurilor marcate și pri» 
mite este una. Jucăm în sîs-: 
temui 14- 5 4- 2 4- 5, suma est&; 
cu totul alta. Astea da. cal-'i

voi.

n-ai 
bit ie

Prea multe știi d-la. 
In orice caz mai mult ca

Obrăznicie f Se 
prea fost bătut

vede ; df 
cum tre-

— Și nici n-o să ma bată. 
Picioarele vă, sînt scurte. Re
zultatul 13:35,0 nu-i de colo.

In attest .timp în par\tea

Și nici n-o sa

BETELE"
— Nu vă suparăți, dumneavoastră sînteți 

magazinerul căruia acum cincj ani i s-a pre
zentat o tînără, înaltă, drăguță, cu un sac 
de echipament în mina stingă ?...

■— Cîți sportivi vin la mine după echipa
ment ! Mai țin eu minte ?...

— ...Și care v-a cerut cu 
împrumut o pereche de schiuri 
pentru două zile ?...

— A, da. îmi amintesc, 
Lehtița Popescu parcă o che

mi ?
O chema ! Acum îi spune Marinescu, 
căsătorit cu mine. Ea m-a trimis la 

dumneavoastră... .
— Dar, luați loc vă rog! Și eu care cre

deam că cine știe ce i s-a întimplat de n-a 
mai adus schiurile înapoi...

— Vă rog să mă credeți, ton. magaziner, că 
eu...

— Ei, se mai întîmplă.

— Totuși, după atîția ani...
— Lasă frate, nu te mai scuza atît. 

că e sănătoasă. Mai face sport ?
— Face. Schi, însă, mai puțin,
— Mă mir, era talentată și-i plăcea atît de 

mult schiul !...

Bine

— Credeți că acum nu-i 
place ? Dar ce parcă poate 
să-l . practice T'

— Nu înțeleg
— ' Dumneavoastră 

cum sînt uniț oameni■?... 
bețe ?

tovarășe magaziner.
— Ii pun...
— Dimpotrivă,
— Atunci cum ?... Dacă nu-i pun bețe...
— De unde să-i pună tovarășe dacă nu 

Ea de ce m-a trimis la dumneavoastră ?
— De ce ?
— Ca să-i dăți și bețele la schiuri !...

ax.

V. TOFAN

tras și desigur 
nimerit. Imediat l-a înconju
rat o mulțime de oameni. 
Toți vorbeau și gesticulau.

— Ce se întîmplă aici, în
trebă Fot, trăgînd de mînecă 
pe un bătrînel.

— Cum^ nu vedeți ?- Dis
cutăm .problemele fotbalului. 
Ve ce rămîneți ța o parte î

— Nu ma interesează a- 
ceasta, {a răspuns Fot. îmi 
blace mai mult să joc.

— F.hc, și noi la început am 
jucat. Apoi ne-au năpădit 
problemele. Au apărut prea 
mulți doritori de gîndire teo
retică și n-au mai rămas ju
cători.

Cu aceste cuvinte bătrînelul 
l-a luat pe Fot de mină și 
l-a dus spre a clădire 
se zărea mi departe.

— Priviți. Acesta este 
tituțul nostru de fotbal, 
sonul, continuă bătrînelul, lu
crez la descoperirea chintc- 
senței șutului. Aceasta va pro
duce o revoluție în fotbal.

Mai departe Fot a mers 
singur In camera alăturată 
ședeau probabil marii teoreti
cieni ai fotbalului. Ei liniau 
o hlrtie Și studiau cu ateniie 
încrucișarea liniilor.

— Căutăm un centru înain
taș, i-au explicat teoreticienii 
lui Fot. El se află undeva 
în punctul de intersecție al 
tuturor, liniilor. Nenorocirea

Apoi Fot intră 
laterală. Și dintr-o dată îl 
asurzi un zgomot infernal. El 
nimeri intr-lin laborator chi
mic. De jur împrejur stăteau 
uriașe retorte. In ele ceva 
fierbea și exploda. Pe ecrane» 
în jurul pereților, (dergaii 
mici săgeți de foc, ca niște 
fulgere,

■— Stabilim compoziția echi
pei cu ajutorul analizei spec
trale, îi strigă în ureche un 
laborant mustăcios .

care

Ins-
Per-

Fot deschise ochii.
— Am fost undeva departe* 

spuse el.
— Ai fost în Knockaut, în 

„lumea visurilor*.
Ceasul bătu de 12 ori. Abia 

acum observă Fot că toți stau 
cu cupele în mină, iar de l(t 
start, în marea etapă olimpî-' 
că, pornea Noul An.

— Stai ! 1 strigă Fot. Stai -f I 
Opriți-l. Am uitat să iau bi
letele pentru Roma. A plecat 
cu biletele mele.

—- Așa-ți trebuie, spuse cu\ 
satisfacție Șahul. De ce n-ai> 
jucat ?

Iar anul olimpic pleca tot 
mai departe și mai departe, 

îndepărta, înȘi cu cit se ___
capul lui Pot situația deve
nea mai clară.
în fire.

El își venea

A. ZILBERBORT


