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întâlnirea de la București 
a tineretului

Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste 
si muncitorești die țările socialiste ale Europei 

cu privire la schimbul de experiență 
in dezvoltarea agriculturii

Conform înțelegerii dintre Comitetele Centrale ale partidelor comuniste ' 
și muncitorești din Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Romînia, Ungaria și Uniunea Sovietică, la 2 februarie 1960 va ’ 
avea loc la Moscova o consfătuire a reprezentanților partidelor frățești 
din aceste țări cu privire la schimbul de experiență în dezvoltarea agri
culturii.

. ★ ★
La 28 ianuarie a plecat la Moscova delegația Partidului Muncitoresc ț 

Romîn la Consfătuirea reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești 
din țările socialiste ale Europei cu privire la schimbul de experiență în 
dezvoltarea agriculturii.

Delegația este compusă din tovarășii • Gheorgh» Gheorghiu-Dej, con
ducătorul delegației, Chivu Stoica, Alexandru Moghioroș, Alexandrii ’ 
Bîrlădeanu, Ion Cozma.

La gara Băneasa, delegația a fost condusă de tovarășii: Emil ' 
Bodnăraș, Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, Alexandru Drăghici, Constantin 
Pirvulescu, Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Ștefan Voitec, membri ai C.G. ț 
al P.MJ?., miniștri, activiști de partid și de stat.

Au fost de față A. A. Epișev, ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei. ‘

Au sosit oaspeții... Încep întrecerile „Cupei Prieteniei"
Vineri au continuat să sosească în 

Capitală delegați la Intîlnirea tinere
tului și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice.

Dimineață, în Gara de Nord, un 
mare număr de tineri bucureșteni au 
venit să întîmpine delegațiile din Cipru, 
Grecia, Italia și R.P.F. Iugoslavia.

Delegația din Cipru, care participă 
' 1 înfîlnire în calitate de observator, 

e condusă de Mihalis Olimbios, se
cretar al Uniunii Tineretului Democrat 
Unit din Cipru. Din delegație fac par
te 4 tineri membri ai acestei organi
zații;

Din Grecia a sosit o delegație alcă
tuită din 25 de membri. Din delegație 
fac parte 11 deputați, reprezentanți 
ai partidelor EDA, liberal, democrat 
liberal, Uniunea democratică și Noua 
mișcare agrară, membri ai unor orga
nizații de tineret, precum șf tineri, 
oameni de artă, ziariști, sportivi.

Din partea tineretului italian par
ticipă Ta întîlnife o delegație alcătuită 
din 32 de tineri muncitori, -studenți, 
țărani, intelectuali, regrezentind Mis

ia sosire, în Gara de Nord, un 
tllnirea tineretului' de la București 
din partea unor tinere romince, Flori ale 

Foto : Gli.

„Ștafeta Prieteniei"
a sosit in Capitală

Joi după-amiază, în piața din fața 
Palatului Culturii din-orașul Ploești, 
a avut loc un entuziast miting cu o- 
cazia sosirii ștafetei organizată de 
C.C. al U.T.M. și de Consiliul Gene
ral U.C.F.S., în cinstea Intîlnirii ti
neretului și studenților din țările re
giunii Balcanilor și Mării Adriatice.

In aplauzele îndelungi ale- tinerilor 
ploeșteni, purtătorii mesa jelor de pace 
și prietenie ai raioanelor regiunii 
Ploești și solii regiunii Stalin și Ga
lați s-au aliniat în fața tribunei fru
mos pavoazate, pe care se puteau citi 
rîndnrile: ..Salut frățesc pariicipanți- 
k>r la întîlflirea tineretului și studen

Aspect de la sosirea primului grup de
de masă ) la aeroportul Băneasa

carea tineretului socialist. Federația 
tineretului, comunist. Tineretul radical, 
Confederația Generală a Muncii, U- 
n-iunea sportului popular, Aso
ciația de cultură și turism, Aso
ciația pionerilor etc. In delegație 

se afl.ă de asemenea 5 
deputați, membri ai gru
pului parlamentar socialist 
italian.

Delegația care a sosit 
din R.P.F. Iugoslavia 
este alcătuită din 51 de 
membri printre care ti
neri. muncitori, țărani, 
studenți, intelectuali, un 
grup cultural din care 
fac parte o orchestră 
studențească de muzică 
ușoară, soliști vocali și. 
instrumentiști, balerini, 
precum și tineri sportivi 
care vor participă la-în- 
tîlnirile prietenești de 
teniș de masă și șah. 
Conducătorul delegației 
este Vlado Obradovici, 
membru al Prezidiului 
C.G. al Tineretului Popu
lar din Iugoslavia.

Pe peronul Gării de 
Nord oaspeții au fost în- 
tîmpinați' de reprezentanți 
ai U.T.M. în frunte cu 
Virgil Trofin, . prim-secre- 
tar al C.C. al U.Ț.M., 

participant la In- 
pricnește, jlori 

Prieteniei...
Dumitru

ților din țările regiunii Balcanilor și 
.'terii Adriatice !“

In numele tineretului din regiunea 
Stalin și a tineretului din regiunea 
Galați, Teodor Nicoară, secretar al 
comitetului U.T.M. de la uzina „Stea
gul roșit" din Orașul Stalin și eleva 
Reia Ghintnială d. la Școala medie 
nr. 4 Galați ati raportat cu mîndrie 
succesele în numea și sport pe care 
tineretul din cele două regiuni le-a 
obținut în cinstea Intîlnirii de la

V. TOFAN

(Continuare în pag. a 4-a) 

sportivi bulgari (jucătorii de tenis

Foto: B. Cioba-nu 
precum și de membri ai Comitetului de 
pregătire a Intîlnirii tineretului și Stu
denților din țările Balcanilor și Mării 
Adriatice. Au fost de față reprezentanți 
ai Ambasadei R.P.F. Iugoslavia la 
București^

Nipolae Roman, secretar al C.C. al 
U.T.M., a urat oaspeților bun sosit 
în patria noastră.

Răspunzinit, Albarello Adelio, depu
tat al Partidului. Socialist Italian, 
Nicolas Exarhos, deputat al Partidului 
Democrat Liberal din Grecia, Miloș 
Nicolici, membru al prezidiului C.C. 
al Tineretului . Popular din Iugoslavia, 
și Mihalis Olimbios, secretar al Uni
unii Tineretului Democrat Unit din 
Ciprti, au mulțumit pentru primirea 
călduroasă ce li s-a făcut.

(Continuare in pag. a -l-a)

Un aspect de la mitingul ținut la Gara de Nord cu prilejul întîmpi norii delegațiilor din Cipru, Gretia,
Italia și Iugoslavia sosite la Intllnirea tinerelului și studenților din țările regiunii Balcanilor și a M..rjt, 

-'■"Adriatice. *

Timp de aproape o săptămînă capi tuia țării noastre va găzdui important» 
competiții sportive organizate în cinstea Intîlnirii tineretului și studenților din. 
țările regiunii Balcanilor și a Mării Adriatice, dotate cu „Cupa Prieteniei**^ 
Amatorii de șah, tenis de masă și baschet ou prilejul să urmărească disput» 
care, reunesc sportivi de valoare și ca re se anunță deosebit de interesante.

Printre concurenții turneului de șah...

...se numără 1 mare maestru inter
național și fost campion mondial de 
juniori, 1 maestru internațional, 7 maeș
tri, 3'campioni naționali. O participa
re deosebit de valoroasă care ar face 
cinste oricărui turneu internațional.

Aseară a avut loc ședința tehnică. 
Intrucît două formații (Albania și 
Grecia) au venit fără jucătoare, con
ducătorii echipelor au căzut de acord 
ca în turneul pentru ..Cupa Prieteniei” 
să conteze numai rezultatele formațiilor 
masculine. Reprezentantele Bulgariei și 
Iugoslaviei, împreună cu două jucătoa
re din țara noastră, vor susține un 
turneu paralel. ,

Iată locul echipelor pe. tabelul do 
concurs și lista jucătorilor în ordinea 
meselor :

1. IUGOSLAVIA (Ivkov, Djurase- 
viei, Parma. Căpitanul echipei : Boii- 
dar Djurasevici).

2. GRECIA (Angos, Vergopoulos, 
Psaroudak’is. Căpitanul echipei : Niki
tas Zimninskis).

3. ROMÎNIA (Ghițescu, Drimer, Pav
lov. Căpitanul echipei : Petre Sci-
meanu).

4. ALBANIA (Pustina, Duraku, 
Konci. Căpitanul echipei : Esat Dura- 
ku).

5. BULGARIA (Bogdanov, Stefanov, 
Țankov. Căpitanul echipei : Peter Pe
trov).

In turneul feminin joacă : 1. Elisa- 
beta Polihroniade, 2. Alexandra Nico- 
Iau, 3. Liubița locici (Iugoslavia), 4. 
Antonina Kuzmanova (Bulgaria).

Astfel, în runda întîia se întîlnesc : 
Crecia-Bulgaria și Bomînia-Albania, 
iar în turneul feminin : Polihroniade- 
Kuzmanova și Nicolau-Iocici.

Participare valoroasă la tenis 
de masă

O competiție deosebit de interesa, tă 
din cadrul „Cupei Prieteniei" esta 
fără îndoiala și aceea de tenis da 
masă. întrecerea se anunță de o. bună 
valoare tehnică, ținînd seama că j.star-l 
titl“ va fi luat — după cum se știe —• 
de o serie de jucători bine cotbti îti 
arena internațională.

Loturile complete ale țărilor.: part 
ticiparite sî.nț următoarele :

R. P. BULGARIA: Virginia Po
pova, Evghenia Kplarcva, Svetoșlav 
Gerogikov,' Viktor Kirin, Zweta'n Ani 
tonov; R.P.F. IUGOSLAVIA: Vijislav 
A.larkovic, Ianez Teran. Do ian Kern; 
R, P. RO.'ITNÂ: Maria Alexandru, 
Mariana Barașch, Tiberiu Co-i 
vaci, Adalbert, Nicolae Angeles-; 
cu; București : Mariana Jandrescu, 
Victoria .landr.escu. Nicolae Bărbule'scu, 
Laiirențiu Gheorghiu, Marin Antonescu-

Programul primelor două zile, da 
joc :

Sîmbată, ora 17 : descinderea festivă, 
de la. ora 17,30: întîluiri interechipe 
R.P-.R. tineret— București .<tineret (mas-ț 
călin), R.P. Bulgaria tineret—R.P.F*. 
Iugoslavia tineret (masculin), R.P. . 
Bulgaria fiberct—București tineret (fel 
minin); întîlniri individuale : simplu, 
baieii (tirul I si Ii) si simplu .fele 
(turul I).

Duminică, de la ora C-: R. P. Fo
mina tineret—R.P. Bulgaria tineret- 
(masculin), R.P.F. Jugoslavia tine
ret—București tineret (masculin), R.P- 
Romînă tineret—București tineret (fe— 
minin); dublu băieți, dublu fete și 
dubiu mi'.t (turul I și 11).

Duminică, de la ora 17: R.P. Romînă 
tineret—R.P.F. Iugoslavia tineret (mas
culin), R.P. Bulgaria tineret—București 
tineret (masculin), R.P. Romînă finer

(.'iitiiuic re în gag. a 4-e)



ANCHETA NOASTRĂ Din experiența organelor U.C.F.S»

Cum ne îngrijim materialul 
și echipamentul sportiv?

© Ficosuparo pantru bu-ia întreținere a echipamentului sportiv • Țrei magazii dar, de fapt doar una 
e „ftm scăpat de echipament..."

Una din principalele sarcini ale asociațiilor sportive 
este și aceea de a asigura un bogat program eompetițio- 
nal care să contribuie la angrenarea maselor de oameni 
ai muncii într-o activitate Sportivă continuă. Pentru rea
lizarea acestei importante sarcini, consiliile asociațiilor 
sportive șe străduiesc să organizeze cit mai mutte între
ceri sportive de mase, mobilizînd ta startul lor un mare 
număr de oameni ai muncii. In același timp consiliile 
asociațiilor sportive sînt preocupate de a asigura cele mai 
bune cpndițiuni de participare la aceste întreceri, printr-o

atentă organizare a concursurilor și prin consolidarea ba
zei materiale.

In special dezvoltarea bazei materiale a asociațiilor 
sportive poate constitui punctul de plecare pentru desfă
șurarea unei frumoase activități competiționale de mase. 
Iată de ce am întreprins recent un raid-anchetă prin 
asociațiile sportive bucureștene pentru a vedea felul în care 
ele se ocupă de buna îngrijire a echipamentului și mate
rialului sportiv.

Toată atentia muncii 
din asociațiile sportive

Buni gospodari...

Asociația sportivă organizată pe lingă 
Fabrica de Chibrituri din Capitală se 
poate mîndri cu o frumoasă activitate. 
Este- adevărat că -numărul, secțiilor pe 
ramură de sport nu este prea mare, dar 

. echipele de vojei (masculin și feminin), 
fotbal, șali și altele grupează în jurul

Primăvara nu mai e.., departe. Nu peste mult timp vor începe din nou 
întrecerile. Magazinerul Paraschiv Nic ulescu pregătește și sortează cu multă 

dragoste echipamentul sportivilor

lor numeroși tineri și tinere, care sini 
«uagrenați în diferite competiții.

Frumoasele rezultate pe care această 
asociație Ie înregistrează în activitatea 
ei se datoresc, în mare măsură, aten
ției care se acordă dezvoltării și întăririi 
bazei materiale. Spre exemplu, în ulti
mii ani, asociația sportivă și-a construit 
© bază sportivă prin mijloace proprii și 
a reușit să-și doteze magazia cu un bo
gat echipament sportiv, așa cum puține 
esociații de mărimea acesteia se pot 
mîndri. Vizitînd magazia de echipament 
sportiv a asociației de la Fabrica de 
Chibrituri nu se poate să nu rămîi im
presionat de curățenia și ordinea care 
domnește acolo. Echipamentul sportiv 
este spălat, călcat și reparat la timp, 
ceea ce face să crească durabilitatea lui.

Am stat de vorbă cu magazinerul a- 
sociației, Paraschiv Niculescu, un pensio
nar al întreprinderii, care se ocupă cu 
multă dragoste de îngrijirea materialului 
și echipamentului sportiv. După ce ne-a 
arătat modul de funcționare al maga
ziei (în treacăt fie zis, o adevărată... con
tabilitate), harnicul magaziner ne-a ru
gat să-l iertăm, fiind foarte grăbit.

La plecare ne-a mărturisit și motivul 
pentru care se grăbește! pleca în oraș 
să cumpere o mașină de spălat rufe 
pentru asociația sportivă ! Realizînd fon
duri din închirierea sălii de sport, consi
liul asociației sportive a hotărît să cum
pere o mașină de spălat rufe pentru ca, 
în acest fel, echipamentul sportiv să fie 
curățat Ia timp și în mod economic.

Și aici domnește ordinea 

și curățenia!

La asociația sportivă „Metalo-globus* 
organizată pe Ungă întreprinderea cu 
același nume, magazia de material și 
echipament sportiv nu este prea mare. 
In schimb, strălucește de curățenie. In 
două dulapuri este aranjat echipamentul 
pentru antrenament. Te-ai aștepta ca 
acest echipament să nu fie chiar așa de 
prezentabil, dat fiind că el este folosit 
numai pentru antrenamente. Dar nu este 
așa. Spălat și îngrijit, echipamentul îi 
așteaptă pe sportivi. Alături, frumos rîn- 
duite în raftu.ri.se află echipamentele de 
competiție, iar sus sînt așezate mate
rialele sportive. Un merit în realizarea 
acestui lucru revine și muncitorului Con
stantin Căpreanu, care folosește o parte 
din timpul său liber pentru punerea la 
punct a magaziei de echipament sportiv.

Aceeași impresie frumoasă ți-o face și 
magazia asociației sportive „Timbre" or
ganizată pe lingă Imprimeria Băncii de 

Stat. Antrenorul de handbal, Mihai 
Chiriță, care este în același timp și 
magazinerul asociației, ne-a arătat cu 
bucurie magazia de echipament și ma
terial sportiv. In două dulapuri și cî- 
leva rastele marț găsești echipament și 
material sportiv. în valoare de 30.000 
lei. El este curat și frumos aranjat. 
Un fapt important pe care trebuie să-l 
subliniem aci este acela că făcîndu-se 
recent inventarul magaziei, nu s-a găsit 

lipsă absolut nimic. Adică, de anul tre
cut, datorită grijii cu care a fost gos
podărit și folosit materialul și echipa
mentul sportiv, nimic din inventarul 
asociației sportive nu a fost risipit pe 
la diferiți membri, în așa fel incit astăzi 
să fie greu de recuperat.

Este b’ne așa?

Am dorit să vedem și magazia aso
ciației sportive „Complexul C.F.R. Fila
ret “ și n-am reușit. Aceasta pentru că 
era vorba de fapt nu de o singură ma
gazie, ci de trei: una se află la stadionul 
Giulești (pentru echipa de fotbal care 
își face antrenamentele acolo), alta se 
găsește chiar la sediul asociației (este 
vorba de un dulap cu cîteva echipa
mente în el), iar a treia există la echi
pa feminină de volei ! Material și echi
pament sportiv în valoare de aproape 
50.000 Iei dispersat în trei locuri. Cum 
poate fi el bine controlat în această si
tuație ? Mai ales că echipamentul secției 
feminine de volei este dat la fiecare spor
tivă în parte.

Activiștii acestei asociații susțin că 
este bine așa. Noi ne îndoim de acest 
lucru. De altfel s-a și întîmplat ca cîteva 
echipamente sportive să fie greu de 
recuperat de la sportivi. Este cazul ju-
cătoarei de volei Ana Vlad, care nu a 
predat un sac de echipament o lună de 
zile. Nu ar fi mai folositor dacă tot echi
pamentul și materialul sportiv ar sta in
tr-un singur loc, de unde să fie repar
tizat în funcție de necesitățile activității 
competiționale ?

Am prezentat cîteva aspecte din activitatea unor asociații sportive bucu
reștene pe linia consolidării bazei lor materiale. Atenția care se acordă bunei 
îngrijiri a echipamentului și materialului sportiv, lucru constatat în multe aso
ciații ne dovedește cît de mare este grija consiliilor asociațiilor sportive res
pective pentru,consolidarea bazei lor materiale. Scurtul nostru raid prin cîteva 
întreprinderi din Capitală ne-a prilejuit și constatări mai puțin plăcute, unele 
asociații sportive manifestînd o totală lipsă de atenție față de materialul și 
echipamentul sportiv. Este timpul ca această importantă problemă să fie pri
vită cu toată atentia si tot spiritul de răspundere

1KTENSĂ ACTIVITATE SPORTIVĂ
In vederea cuprinderii maselor de 

tineret în activitatea sportivă de iarnă, 
comisia raională a sporturilor de iarnă 
din Dorohoi a luat măsuri pentru 
organizarea unor concursuri de schi 
și săniuțe rezervat asociațiilor spor
tive sătești. De .asemenea, tot aces
tora li se adresează și o serie de 
concursuri care au loc la șah și tenis 
de masă. La aceste întreceri au par-.

„Uf! Am scăpat 

de echipament!”

întreprinderea de produse alimentare 
din București nu se putea lăuda cu o 
activitate sportivă prea rodnică nici cu 
cîțiva ani în urmă. Totuși, echipa -de 
fotbal, care participa- în campionatul rd- 
ional, însemna un început. Rezul
tatele, la început slabe, nu i-au 
descurajat pe fotbaliști. S-au pregătit 
mai conștiincios, mai temeinic, și de la 
joc la joc se îmbunătățeau și rezulta
tele. La un moment dat însă activitatea 
secției de fotbal s-a întrerupt. Nici 
întreg anul 1959 nu a adus 
vreo schimbare. Ce s-a întîmplat 
cu echipamentul sportiv existent ? Comi
tetul de întreprindere (președinte M. 
Vișan) s-a grăbit să scape de el. Și... 
l-a „pasat** f.S.E.B.-uluii „Cu proces 
verbal în regulă !** — ne-a asigurat
tov. M. Vișan. Un alt amănunt. Coti
zația celor 77 membri U.C.F.S. pe în
treg anul 1959 nu a fost încasată, ex- 
ceptînd doar trei membri care și-au achi
tat pe 1 — 3 luni cotizația. Trebuie să 
menționăm totuși că salariații întreprin
derii de produse alimentare din Bucu
rești ar vrea să facă sport. Dovezi: după 
terminarea orelor de producție îi poți 
vedea jucînd șah pe Marin Mihai, Nico- 
lae Drăgan, Gh. Ionescu, Ștefan Uțan, 
ing. Gh. Solomon și mulți alții. Unde ? 
Pe mese, pe birouri, unde găsesc puțin

— Și ca ce vom mai juca fotbal ?
— Cu... procesul verbal!

Desen de D. Mihăilă

loc. Altă dovadă. Astă toamnă s-a con
struit un teren de volei. E adevărat că 
nici pînă acum nu există echipă...

Ce se poate totuși face ca activitatea 
sportivă să se dezvolte și la această în
treprindere ? Nimic mai simplu: puțină 
atenție, mai mult interes și... mai mare 
sprijin.

DE IARNĂ ÎH RAIONUL DOROHOI
ticipat - peste 1000 tineri și tinere. 
S-au evidențiat în mod special aso
ciațiile sportive din comunele Dimă 
cheni, Cristinești și Cordâreni.

In orașul Dorohoi a fost amena jaf 
— și inaugurat la 24 ianuarie .— un 
patinoar. Cu acest prilej a avut loc 
un concurs la care s-au întrecut peste 
40 patinatori.

M. CRIȘAN corespondent

Consiliul raional U.C.F.S. Sibiu a 
obținut în ultimul timp o serie de 
succese. Iată numai cîteva exemple : 
numărul particjpanților la competi
țiile de mase a crescut cu 80% față 
de anul 1958, angajamentele cu pri
vire la sporirea numărului de membri 
ai U.C.F.S. au fost îndeplinite în pro
centaj de 140,5%, iar la încasarea co
tizațiilor s-a realizat o depășire de 
50,4%...

întrebarea este firească: Cum au 
fost obținute aceste frumoase succese? 
O contribuție însemnată în desfășu
rarea unei activități rodnice au adus-o 
asociațiile sportive din raion. Dar, nu 
întotdeauna aceste asociații au muncit 
cu rezultate asemănătoare. Se întîmpla 
uneori că în diferite sate sau comune 
să nu se organizeze nici o competiție 
sportivă. iar numărul membri
lor U.C.F.S. să fie mult prea 
mic față de posibilitățile existente. 
Intr-un’ cuVînf, erau destule' asociații 
în care nu se ducea o activitate or
ganizata. Activizarea continuă a tu
turor asociațiilor — aceasta era una din 
sarcinile principale ale consiliului raio. 
nai U.C.F.S. Și, activiștii sportivi au 
pornit la muncă.

In primul ri.id trebuia întărită legă
tura cu terenul. Consiliul raional 
U.C.F.S. Sibiu a găsit cele mai bune 
metode pentru îndeplinirea acestui o- 
biectiv — planuri de muncă indivi
duale de deplasări pentru toți membrii 
consiliului, cu eliminarea deplasărilor... 
„fulger" în care de-abia se interesau 
de una sau două probleme. In curînd, 
asociațiile sportive au început să-și 
îmbunătățească activitatea. Multe din 
realizările obținute pe linie organiza
torică sau în activitatea competițională 
sedatoresc și tovarășilor Virgil Ionescu, 
Tompa Koloman, Al. Dumitrii! etc. 
care au vizitat de multe ori asocia
țiile sportive de a căror îndrumare 
răspund ca membri ai consiliului ra
ional U.C.F.S., dînd un ajutor sub
stanțial. O altă formă de activizare 
a muncii sportive de la sate a fost 
aceea a controlului permanent al 
consiliilor de asociații ; cel puțin opt 
asociații sportive sătești au fost con
trolate lunar în munca lor de către 
membrii consiliului raional. Activiștii 
sportivi nu s-au mulțumit însă numai 
să constate unele deficiențe sau greu
tăți, ci au pus mîna și au ajutat efec
tiv asociațiile în rezolvarea unor im
portante probleme cum sînt : munca 
de evidență, organizarea tehnică a 
diferitelor competiții etc. Un capitol 
important l-a constituit instruirea ac
tiviștilor sportivi de la sate. Instruc

întreprindere mică, 
activitate mare

In ultima vreme, mai precis de un an, 
întreprindereia „Arta Textilă" din Timi
șoara și-a adăugat la faima excelentelor 
suveici pentru războaiele de țesut și a sto
felor de mobilă — produse de fabrică — 
și aceea a unei înfloritoare activități spor
tive.

ÎNCEPUTUL...

...a fost făcut în primăvara anului tre
cut, cînd mai mulți muncitori care iubeau 
sportul cu balonul rotund au hotărît să cre
eze o echipă. Apoi, a fost rezolvată pro
blema echipamentului. Era totul gata nu
mai competițiile... lipseau. Prilejul s-a ivit 
însă repede. Sc disputa „Cupa 1 Mai“ la 
care participau numeroase echipe de fotbal 
din orașul Timișoara. Cea mai tînără echipă, 
„Arta Textilă", a fost și ea prezentă. Ni-
meni n-o băga în seamă, în ...calculele fa-
voriților, deoarece nimeni nu auzise de ea.
A venit însă primul succes, al doilea, al
treilea...

CINE APARA POARTA?

Și iată-î ajunși în finala. Acum, părea 
un lucru obișnuit pentru cej de la „Arta 
Textilă", ca tînăra lor echipă să-și dispute 
trofeul în compania echipei „Tehnometal". 
Ș-a ivit însă o grea problemă. Portarul s.a 
accidentat ! Cine va apăra poarta ? Propuneri 
multe, ba unul, ba altul... Dar nici unul 
nu jucase în poartă pînă atunci. Strungarul 
Petre Drăgan a făcut o propunere: să apere 
directorul întreprinderii, tovarășul Alexandru 
Trifonov! „Cu plăcere! — a răspuns - acesta 
— clar eu n-am mai jucat fotbal de vreo 
13 ani!*

.. Și, în finală, poarta echipei „Arta Tex
tilă" a fost apărată de directorul întreprinde
rii, fostul portar divizionar. Scor: 3—2 peri- 
ru „Arta Textilă", un 11 metri apărat... și 
cupa cucerită !

AL DOILEA ÎNCEPUT I

Deși- subtitlul pare nefiresc a sa s-a întîm
plat atunci la... „Arta Textilă". S-a în
ființat echipa de handbal feminin : 14 spor
tive. S-au făcut înscrieri la popice (peste 
30 de amatori) ! Planuri : un teren de po
pice acoperit cu pistă de bitum din resurse 
locale. Tenisul de masă a cucerit și el... 
teren. Din cej peste 30 de membri ai secției 
sînt 8 femei. A mai luat ființă și prima 
echipă de volei, apoi a doua... Tar în pre
zent fiecare din cele patru secții de pro
ducție își are echipa sa.

ANTRENAMENTE...

In spatele fabricii, prin munca voluntară 
la care au participat toți mune’torii. a fost 

. amenajat un frumos teren de fotbal

tajele lunare, ședințele in care est 
temeinic analizată munca asocia 
țiilor cu activitate mai slabă, popii 
larizarea experienței asociațiilor frun 
tașe îi ajută pe activiștii sportivi d 
la sate să cunoască mai bine proble 
mele, să muncească cu rezultate mere 
mai bune. „Ziua 1 președinților" a de 
venit o acțiune permanentă, un bu 
prilej de instruire a președinților, 
celorlalți membri ai consiliului, 
profesorilor de educație fizică etc
care sînt invitați întotdeauna s 
participe la asemenea discuții'. I
munca de activizare a asociațiile! 
sportive un rol deosebit de irr 
portant l-a avut și stimularea cori 
tinuă a inițiativei, extinderea celo 
mai bune metode de muncă. Din cc 
muna Glimboaca a pornit inițjativ 
colectiviștilor, de a întări baza tna 
terială a asociațiilor sătești cu nd- 
terenuri de sport, cu echipament d 
materiale sportive (prin folosirea rd 
surselor locale, prin creșterea veni 
turilor etc.). Consiliul raional U.C.F.S 
s-a îngrijit de popularizarea acestei ini 
țiative și exemplul colectiviștilor di 
Glimboaca a fost urinat de cei di 
Cristian, Bradtt, Ocna Sibiului. Slid 
nic, Vttrpăr, Șelimbăr, Rttsciori... Ur 
alt exemplu : asociația sportivă d; 
Ocna Sibiului a luat inițiativa inșii: 
țării unor echipe reprezentative .1 
volei, șah, tenis de masă, fotba 
popice... Exemplul a fost urmat d 
numeroase alte asociații sportive si 
teșii, care au înregistrat evidente sud 
cese pe linia consolidării organizate 
rice. Consiliul raional U.C.F.S. a f< 
losit și o altă metodă care a contribu 
la stimularea și activizarea ar iir 
țiilor sportive: organizarea del rr 
petiții raionale în diferite comuna sind 
asociațiile sătești au muncit cu bun 
rezultate. Și, astfel. în Ioc să se îi 
tîlnească numai la SiViu, sportivii di. 
raion își dispută acum întîietatea și p 
terenurile — întotdeauna pregătite c 
grijă — din Tilișca, Vurpăr, Tălmăci;', 
etc.

Sînt numai cîteva aspecte ale t< 
meinicii activități desfășurate în r; 
ionul Sibiu pentru activizarea asocif 
țiilor sportive. Această important 
problemă continuă să constituie 
preocupare principală în munca cor' 
silfului raional U.C.F.S. și pentri 
lunile de iarnă au fost — în cont 
nuare — prevăzute o serie de frt 
moașe acțiuni pe linia întăririi necoi 
tenite a asociațiilor sportive. Este li 
exemplu care trebuie urmat.

DAN GIRLEȘTEANU

— Astă-toamnă — mi-a spus tovarășL^ 
Ion Bîrneață, membru în biroul organizați 
de bază ‘ P.M.R. — din materiale recupera 
am făcut un vestiar pentru echiparea spo 
tivii or. Pe terenițl de sport fac untrename.- 
te sub condticerea maestrului sportulu 
Ștefan Rodeanu, timpi ar al fabricii noa 
tre, echipa de seniori fi juniori. Avem
30 de pitici! Trebuie să ne gîndim si \ 
viitor ! Sînt puștii de pe străzile alăturate j > 
bricii noastre. Au venit o mulțime ! l-a 
selecționat, iar acum au rămas numai c 
mai buni și la sport și la carte. Aște.- | 
tăm cu nerăbdare fi noi și ei ... primăvara .

Șahiștii sc antrenează la „Colțul roșu" 
proape în fiecare după-amiază. Tot aco 
își desfășoară antrenamentele și jucătpi 
de tenis de masă. Popicarii folosesc deocar. ' 
dată popicăria unei fabrici apropiate.

COMPETIȚII, COMPETIȚII... *

Deși calendarul competițiilor de mase 
orașului Timișoara este destul de bogs J 
cei de la „Arta Textilă" nu se rezumă n 
mai la programul existent. Sportivii de ai 
au mulți prieteni la alte întreprinderi 
„Bumbacul", Fabrica de cărămizi, „Kandiaj 
Fabrica de bere, întreprinderea „Ambal. 
jul". Asociațiile sportive din aceste fabri 
sînt și ele dornice de întreceri. Un telefon 
„Alo ! Kandia ? Sînteți dispuși să ne î. 
trecem la tenis de masă și șah ? Bine ! . 
tund pe azi la orele 17 la „Colțul roșu“ ■ • 
întreprinderii noastre*. Astfel de întrece 
au loc săptămînal — uneori chiar de cî; . 
două ori pe săptămînă. In momentul de fa|.'' 
campionatul de șah pe fabrică se află 
plină desfășurare : participanți 50 ! Un 
mănunt, nu numai tinerii așteaptă cu nerăț/ ‘ 
dare primăvara ci și cej vîrstnici ! E vorl 
de revanșa la fotbal cu muncitorii uzin? 
„Teba" Arad.

DESPRE SPORTIVI ȘI ALTE AMANUNT

La întrebarea cum se comportă sportiv 
în producție ? Tovarășul inginer șef G 
Goldman mi-a răspuns :

— Po/ spune chiar, bine. Mă voi- refei 
în primul rînd, la. fotbaliștii Petre Draga 
Petre Tegan și loan Nagy,, toți fruntași 
muncă. Amintesc și de maistrul de suveici 
Nicolae Ciapu, inovator, căpitan al echip 
de volei

Un amănunt : asociația are in prezent 2 
membri U.C.F.S. cu cotizația la zi. In ace 
an numărul membrilor U.C.F.S. va creș! 
simțitor iar în apropiatele competiții t ; 
mase vor fi angrenați majoritatea din c ; 
aproape 500 de muncitori ai întreprinder’

OTTO BENKG? '.
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Considerații pe marginea 
campionatelor republicane de șah 

simțitor al teh nicii de joc • Finalul, punctul slab al jucătoarelor ți jucătorilor noștri, 
isuri menite să contribuie la ridicarea nivelului tehnic al țahițtilor fruntași.

® Un progres s
• Importante măsuri

Recent, biroul Federației Romîne de 
șali a analizat în cadrul unei ședințe 
desfășurarea campionatelor republicane 
feminin, și masculin, trecînd în revistă 
comportarea jucătoarelor și jucătorilor 
și trasînd o serie de importante sarcini 
a căror îndeplinire va contribui la ri
dicarea nivelului tehnic al jucătorilor 
noștri, la- creșterea măiestriei.

In rîndurile de mai jos ne ocupăm

încep finalele 
campionatului 

universitar
Tinde a deveni o frumoasă tradiție 

ca vacanța studențească de iarnă să 
constituie totodată ultimul act de des
fășurare al importantei competiții care 
reunește în întrecere pe numeroșii iu
bitori de șah din rîndurile studențimii 
noastre. Și în acest an, o dată cu pri
ma zi de vacanță încep finalele cam
pionatelor studențești, ultima confrun
tare a celor calificați în dîrze întreceri 
disputate în toate centrele universita
re din țară. Este suficient să notăm că 
nu i la București s-au întrecut în 
faz preliminare ale campionatului 
3885 participând.

Ca decor de desfășurare a finalelor 
a fost aleasă Sinaia, pitoreasca locali
tate de pe Valea Prahovei, loc de iu
ti] ni re pentru sute de studenți meri
tuoși, care se vor afla aci la odihnă 
după perioada de examene.

Pentru disputarea titlurilor de cam
pioni universitari s-au calificat 30 ju
cători și tot atîtea jucătoare, 
aceștia au fost invitați direct 
Eleonora Gogîlea, campioana 
trecut, și Gh. Varahiescu, pe 
zulLatelor hune obținute în 
-campionat republican. Toți aceștia vor 
participa la două turnee individuale 
paralele, masculin și feminin, disputa
te fiecare după „sistemul elvețian”.

Finalele campionatului universitar 
de șah, care a ajuns la cea de-a doua 
ediție a sa, va scoate în evidență fără 
îndoială creșterea înregistrată în nn- 
iduriie mișcării șahiste din institutele 

^■superioare de învățămînt din țara 
tioastră.

Pe lîngă 
în finală 
pe anul 
baza re- 
ultimul

de principalele probleme ridicate și 
discutate cu prilejul acestei ședințe.

In general, biroul, federal a apreciat 
ca satisfăcătoare evoluția jucătoarelor 
în cadrul finalei disputată la București 
între 10—29:X.1959. Actuala ediție a 
campionatului feminin a purtat un ca
racter deosebit, acela al unei competiții 
de selecție în vederea bogatei activități 
internaționale din anul 1960. S-a putut 

_ remarca o îmbunătățire a tehnicii de 
joc. 
ales 
mod 
cum 
ifca 
sabeta Polihroniade, Margareta Pere- 
voznic, Eleonora Gogîlea ș. a. In pri
vința repertoriului deschiderilor s-a 
putut observa că el a fost dezvoltat 
într-o măsură mult mai mare în actu
alul campionat. Margareta Teodor eseu 
Alexandra Nicolau, Margareta Pere- 
voznic au folosit cu succes o serie de 
sisteme noi de joc. Restul jucătoarelor 
au căutat să aprofundeze deschiderile 
clasice, arătînd în foarte multe întîlniri 
că au progresat în înțelegerea ideilor 
începutului de partidă, întîlnirile lor a- 
vînd un caracter unitar. S-a putut ve
dea în partidele multor jucătoare (AT- 
colau, Gogîlea, Polihroniade, Teddores- 
cu, Reicher) continuarea logică a ide
ilor deschiderii alese, rezolvarea, cu o 
tehnică mulțumitoare, a principalelor 
probleme strategice. Capitolul la eare 
șahistele noastre arată cele mai multe 
lipsuri este finalul, în care vădesc su
perficialitate, deficiențe elementare de 
tehnică. La o serie de jucătoare, prin
tre care Elena Rădăcină, Clara Fried
man, Elena Ududec, Rennee Farcaș, 
s-a putut observa lipsa unui antrena
ment metodic. Ele tratează deschiderile 
stereotip, nu au un orizont strategic 
în jocul de mijloc, comit grave greșeli 
și inexactități în final.

Ca o concluzie generală se poate 
spune că jucătoarele noastre fruntașe 
se împart în două grupe distincte. In 
prima grupă fac parte maestrele și 
candidatele de maestru, cu care este 
necesar să se studieze jocul de mijloc 
la un nivel superior, să se analizeze

Această observație se referă mai 
la jucătoarele care studiază în 
sistematic problemele teoretice, 
ar fi Margareta Teodore seu, Ro- 
Reicher, Alexandra Nicolau, Eli-

deschideri bine legate de strategia ge
nerală a partidei, să se facă un stu
diu aprofundat al finalurilor, mai în- 
iii simple, apoi cele complicate. In 
grupa a doua, în care intră jucătoare 
de categoria I și a Il-a, trebuie să se 
treacă la alcătuirea unor repertorii de 
deschideri fixe, cu explicarea ideilor 
strategice principale a variantelor fo
losite. In jocul de mijloc să li se arate 
felul cum sînt aplicate de către maeș
tri ideile deschiderii, iar în sfîrșit de 
partidă să se studieze reguli elemen
tare ale finalului.

★
campionatului masculin des- 

între 12 noiembrie — 4 de- 
1959, a dovedit în mare mă- 

progresul realizat de jucătorii

Măsuri bune».» dar care 
puteau fi luate mai devreme

Sport se făcea în întreprindere. Un 
concurs de șah, imul de tenis de 
masă, c< întrecere de volei, l'otba'ul 
avea, bineînțeles, cei mai mulți adepți. 
După orele de muncă strungarii, ma- 
trițer-ii, sticlarii, inginerii (întreprin
derea de Materiale Didactice are nn 
profil variat) ieșeau pe teren și 
.bateau mingea. Așa s-a înfiripat o 
-echipa de fotbal. De primele jocuri 
sînt legate și cele dinții amintiri fru
moase. Jucătorii vorbesc cu plăcere 
de întîlnirile amicale eu fotbaliștii de 
la G.Ă.S. „36 Decembrie" Copăceni, 
Bere Grivița etc. De neuitat pentru ei 
fete și performanța (locul II) pe care 
au realizat-o în „Cupa Victoriei", com
petiție în care formații mai experimen
tate ca aceea a „Radiodifuziunii" sau 
„Difuzarea Presei" au „înclinat" steagul 
in fața tinerilor de la I.M.D...

„A sosit timpul — .și-au spus oa
menii — să ne înscriem echipa in 
(campionatul raional". Inițiativa celor 
lin conducerea grupei sportive a fost 
îmbrățișată cu entuziasm de munci- 

. lori. La început aceștia veneau în 
număr mare să încurajeze tînăra echipă 
1 I.M.D. Dar, cu timpul, rîndurile 
belor ce strigau de pe marginea tere
nului „Hai I.M.D.!" s-au rărit. Din ce 
în ce niai nemulțumiți de comportarea 

îi reprezentau (și 
multe ori), muti
la meciuri. Astfel, 
aproape singuri... 
membrii susțină- 
că echipa lor a 

pcupat locul II din 14 participante. 
Acest loc nit reflecta posibilitățile for
mației I.M.D. Din punct de vedere 
tehnic, echipa a fost superioară multor 
adversare. Și totuși, chiar în fața a- 
bestora a pierdut... Atunci ? Disciplina, 
Corectitudinea în întrecere, iată lacu- 
lele care au făcut ca ea să ocupe un 
ioc în coada clasamentului. La început 
jGonslantin Ostafi, apoi D. Dumitru 
și, treptat, aproape întreaga echipă a 
jiceout să comită acte de indisciplină 
>e teren; Ieșiri nesportive, insulte. Ce 
aduceau acestea ? Eliminări de pe 

"teren, scăderea potențialului de 
luptă a echipei și, firește, îtiLingerect.

S-a terminat turul campionatului 
raional, iar „roadele" comportării ne
satisfăcătoare s-au văzut. In curînd 
va începe returul. Desigur, lucrurile 
nu mai pot continua astfel. Și atunci, 
din inițiativa organizației U.T.M. s-a 
ținut o ședință cu componenții secției 
de fotbal. S-a prezentat un referat 
amănunțit și documentat, în care, fie
care fotbalist s-a văzut ca într-o. 
oglindă.

Strungarul Ostafi, matrițerul Ena- 
che, electricianul Bandei, sticlarul 
Sandu Anton au luat poziție auto
critică față de cele relatate în referat. 
Angajîndti-se să fie și pe terenul de 
sport la fel de buni ca și în muncă, 
aceștia au asigurat organizația de 
partid, direcțiunea și comitetul de în
treprindere — ai căror reprezentanți 
au fost prezenți la ședință --- că în 
viitor nu vor mai avea prilejul să se 
plîngă de comportarea lor. Cu atît mai 
mult — au arătat ei — cit cît în
drumare, sprijin și condiții 
pentru o rodnică activitate 
sînt asigurate.

La sfîrșitul ședinței s-au 
serie de măsuri. Prima se
încadrarea tuturor fotbaliștilor în a- 
c'eeași formă de învățămînt politic. 
Apoi, urmărirea felului în care aceștia 
frecventează cursul, cum își însușesc 
materia. Sub îndrumarea comunistului 
Ion Sfetcu — jucător și el — sportivii 
vor studia, vor face ieșiri în grup la

1 culturale, filme etc. Pentru 
oricăror manifestări ne-

materiale 
sportivă

hotă rit o 
referă la

\ pe teren a celor ce 
le-au spus-o de mai 

‘țitorii n-au mai venit 
fotbaliștii s-au trezit 

Aveau și dreptate 
tori să fie supărați

tegice în mijloc de partidă. Ca și în 
întrecerea șahistelor, partea cea mai 
slabă a actualului campionat au fost 
finalurile, în care s-au comis nume
roase greșeli.

Nu pot fi trecute cu vederea o se
rie de abateri de la disciplină comise 
de unii’ jucători. Intîrzieri Ia partidă 
(Pavlov a pierdut chiar prin Reprezen
tare întîlnirea cu Botez), continuarea 
jocului în poziții total compromise, în
treruperea partidei într-o situație cînd 
nici analiza de acasă nu mai poate da 
nici un fel de speranțe, au putut fi 
observate la o serie de jucători ca 
Urseanu, Drirher, Ghițescu.

Din punct de vedere organizatoric 
concursul s-a desfășurat într-o sală co
respunzătoare, s-ă bucurat de un mare 
interes din partea iubitorilor șahului.

Analizînd lipsurile ieșite la iveală cu 
prilejul actualei ediții a campionatelor, 
pentru a îmbunătăți munca de pregă
tire teoretică și continuitatea studiului, 
precum și posibilitățile de control, bi
roul federal a hotărît următoarele mă
suri :

1. Fiecare sportiv, maestru al spor
tului sau component al lotului repu
blican, este obligat a prezenta la 
F.R.S. (colegiul de antrenori) progra
mul și planul de muncă trimestrial al 
studiului individual.

2. Fiecare sportiv fruntaș va trebui 
să prezinte trimestrial cel puțin trei 
traduceri referitoare ta studii teoretice 
asupra deschiderilor. Colegiul de an
trenori este însărcinai să controleze 
modul' de pregătire a fiecărui șahist 
fruntaș.

3. lucătorii fruntași din București se 
vor întruni pentru antrenamente co
mune în conformitate cu programul 
care va fi alcătuit.

4. Pentru a descoperi noi elemente 
talentate, maeștrii sportului vor sus
ține, cel puțin o dată pe lună, simul
tane în școli, întreprinderi, uzine, ins
tituții,

5. Vor fi organizate diferite con
cursuri de clasificare și antrenament 
pentru loturile feminine și masculine 
în perioadele premergătoare îrttîlnirilor 
internaționale (n.r. un asemenea con
curs a început în București).

6. lucătorii fruntași au sarcina să co
laboreze larg în paginile organului 
F.R.S. .Revista de Șah", furnizînd ar
ticole teoretice din repertoriul propriu 
de deschideri, studii de final, să abor
deze diferite probleme ale jocului 
practic.

7. Se va urmări cu atenție modul 
cum sportivii muncesc pe locul de 
producție, și cum ei înțeleg să se

In întreaga țară se desfășoară îfffi 
prezent întrecerile fazei orășenești a 
competiției de handbal în 7 rezer
vată echipelor de juniori, „Cupa, 
Sportul popular*4. Iată cîteva antă* 
nunte asupra desfășurării jocurilor:

o La Sibiu, 14 echipe de juniori 
și 8 de junioare s-au întrecut timp 
de 4 săptamîni în cadrul celor 6 
grupe (4 masculine și două fetnh 
nine). Cîștâgătoarele celor 4 serii 
masculine, Voința I, Textila Cisnă4 
die, Progresul școlar și G.S.M. Sibiu; 
se vor întrece duminică în cadrul 
unui turneu final. In aceeași zi^ 
C.S.M. Sibiu și Șc. Sp. E. Sibiu —cîș* 
tigătoarele celor două serii ale întrec 
cerii feminine — își vor disputa f<n 
nala, desemn înd echiipa calificată 
pentru faza următoare. 4

IL1E IONESCU
corespondent j

Finala 
îășurată 
cembrie 
sură , _
noștri. Campionatul a furnizat partide 
interesante, de bună valoare tehnică, 
inovații teoretice prețioase. Merită să 
fie subliniate în mod deosebit întîlni- 
riîe Reicher—Foița, Pușcașii—Gunsber- 
ger, Soos—Mititelu, Ghițescu—Suta,
Radovici—Urseanu, Mititelu—Drimer,
Urseanu—loița, Urseanu—Pavlov, Ga
vrila—Suia.

Din păcate însă, mai ales în prima 
jumătate a campionatului, a putut fi 
observată la unii jucători o tendință 
exagerată spre simplificarea 
spre evitarea complicațiilor. De 
rezultat un nurnăr prea mare 
mize, survenite în partide care 
oferi o luptă interesantă, plină 
tensitate. Printre adepții jocului pasiv 
trebuie citați Reicher și Botez, al că
ror rezultat în actualul campionat 
sub posibilitățile cunoștințelor și 
gătirii lor. Spre deosebire de ei, 
mer, Radovici, Giinsberger, Suia, 
n-au căutat cu orice preț realizarea de 
atacuri spectaculoase, au dus pînă la 
capăt lupta, căutînd să obțină victoria 
prin realizarea unor mici avantaje teh
nice. Ei au dat cîteva . partide pline de 
subtilitate și profunzime. Mititelu, Ghi
țescu, Soos, Urseanu au arătat în 
actualul campionat că sînt posesorii 
unui stiț complet de joc, combinativ 
și pozițional. Szabo, Gavrilă, Pușcașii, 
loița au furnizat partide interesante. 
Dar, deși latura spectaculară a fost 
satisfăcută, tehnica realizării avanta
jului a lăsat mult de dorit.

Idei noi și interesante au fost aduse preocupe pentru ridicarea nivelului lor 
teoriei deschiderilor în partidele Soos— 
Mititelu, Pavlov—Rădulescu, Ciocîl- 
tea—Bozdoghină, ' Ciocîltea—Pușcașu . 
ș. a. De asemenea s-a putut observa 
o mai mare aprofundare a ideilor stra-

Ultimele două restanje 
din campionatul bucureșteaa

Mîine, începînd de la ora 16, sala 
Floreasca va găzdui ultimele două’ 
restanțe din cadrul 
republican masculin 
lui “
Pa 
(iei 
ca 
pid

jocului, 
aici a 
de re- 
puteau 
de in-

este 
pre-
Dri-
deși

politico-ideologic, cultural și tehnic.

F. HARTMAN 
Secretar general al F.R.Ș.

TR ICHIM
Președintele colegiului de antrenori

Jucătorii bucureșteni
din nou în întreceri

După desfășurarea finalei campio
natului feminin al Capitalei și a sfer
turilor de finală din cadrul campiona
tului masculin, jucătorii bucureșteni 
sînt angrenați într-o nouă întrecere: 
au început optimile de finală ale cam
pionatului republican pe 1960. Aproa
pe 100 de șahiști, împărțiți în 6 grupe, 
își dispută întâietatea. Ei luptă nu nu
mai pentru calificarea în faza ttrmă-

4:

to-are a întrecerii, sferturile de finală. 
Turneele dau, totodată, prilejul de a 
obține (sau de a confirma) categoria 
I de clasificare.

întrecerile au loc luni, miercuri și 
vineri (începînd de la orele 17,30) în 
sălile „Statistica" din str. Smîrdan 
.16, „Progresul" din str. Doamnei 4 și 
„Dinamo", iar marți, jo.i și sîmbătă 
în sala C.F.R. de la Gara de Nord.

>

manifestări 
combaterea ____ _ ___
sportive ce se vor. mai ivi, va. fi înfiin- i 
țață o gazetă satirică unde vor fi cri
ticați cei ce nu vor înțelege să-și res- ' 
pecie angajamentul...

Multe — șî bune —- sînt măsurile , 
pe care le-au luat sportivii de la I.M.D. ' 
Da-r, poate că era bine 94 treaba aceasta ; 
să fie făcuta .. mai de mult. Sînteți • < 
de acord, tovarăși de la I.M.D.? Dar 
dv.» tovarăși de la asociația sportivă 
Poligrafie, Presă, Edituri și Difuza-’ 
rea Cărții ?

z fiLENâ MATEES6U

campionatului 
■ faza oraștn 

București. In prima partidă echi* 
C.C.A- va primi replica fo-rma- 
Clubului Sportiv Școlar, urmînd 

în continuare, jocul Dinamo-Ra-i 
să decidă Cea de-a doua particia 

pantă la turneul final din luna fe
bruarie.

SPORTIVII DIN ARAD 
IN PLIN PROGRES
Desfășurarea jocurilor din prima 

fază a campionatului republican de 
popice pe echipe ne-a prilejuit pîriă 
acum constatări îmbucurătoare. Ra-I 
poartele sosite la F.R.P. precum și nu
meroasele scrisori primite de la co-l 
respondeiiții noștri oglindesc frumoa
sele rezultate obținute de cele peste 
1000 echipe angrenate în actualul cam
pionul. De data aceasta vă prezentăm 
unele aspecte din activitatea popicari
lor din orașul Arad.

In lupta pentru calificarea în etapa 
superioară a campionatului republicau, 
la Arad au luat startul 7 echipe 
masculine și 6 feminine, cu un efectiv 
de aproape 120 de jucători și jucă
toare. Faptul că s-a trecut la un an-’ ' 
trenament metodic și conștiincios a 
dat posibilitate multor popicari să de-! 
pășească de mai multe ori în actua
lul sezon granița celor 400 p.d., re-' 
zultat care în alți ani constituia o 
.raritate. Astfel, un număr de 19 jucăa 
tori au întrecut cifra de 400 p.d. Gel 
mai mare procentaj a fost obținut de 
tînărul jucător Giiearghe Crețu (Vo
ința), care a doborît din 100 bile mixte 
447 popice. El a mai realizat 405, 434, 
411, 402, ceea ce confirmă valoarea 
acestui popicar. De asemenea au mai 
avut o comportare bună și constantă 
jucătorii Caro! . Babarczi și Ludovic 
Parducz, care din 5 jocuri au depășit 
de 4 ori cifra de 400. p.d. Au mai 
înregistrat procentaje valoroase și alți' 
jucători. La fete cea mai bună 
performanță individuală a fost rea
lizată
Nadaș __  ,__ ___ . „____ _
locuri în cele două clasamente ale 
turului: feminin : U.T.A. 15 p.ț Vo4 
ința 13 p; Electrica 11 p. Masculin: 
U.T.A. 18 p.ț Voința 16 p; Electrical 
14 p.

de maestra sportului Maria
cu 420 p.d. Iată - primele 3

La 6 februarie, pe p a ti n o a r u i „23 Augusfr<r

Spectacolul artistic „Toată lumea pe gheață“
Din-•-luna octombrie, patinoarul ar- Vă fi prezentat în seara zilei de 6 fe- 

' tificial din parcul „23 August” este bruarie.
deschis în fiecare zi, de-dimineață pînă '„Cred că va fi cel mai reușit 
.seara. Atunci cînd nu sînt programate’ spectacol or^animaț pînă acum, pe acest 
antrenamentele sau jocurile hocheiști- 
lor, pe gheața lucie aleargă sau valsea
ză nenumărați țineți și tinere care au 
îndrăgit în ultima vreme patinajul. Co
misia locală de specialitate organizează 
cu regularitate competiții rezervate în
cepătorilor, concursuri pentru clasifi
care, acțiuni de recrutare â elemente
lor talentate, iar' de cîteva zile au în
ceput pregătirile pentru primul spec-

(tacul -artistic dim■ acest sezon. Miercuri 
...seara, în timp ce pe patinoar avea Ioc 
o nouă repetiție, 1 am rugat pe tov. A.

’ Lupea, președintele comisiei orășenești, 
! vorbească dcggre spectacolul carg

patinoar. Spectacolul la care. își vor 
da concursul peste, 60 de patinatori de 
la duhurile Dinamo, C.C.A., Construc
torul, Recolta și Clubul sportiv școlar 
va fi împărțit In 3 arie și l-am. denumit 
„Toată lumea pe gheață’*. Cele mai 
interesante numere sînt : Duelul cava
lerilor, Patinajul în Bucureștiul de al
tădată, Moda și patinajul, Tomazian 
pe. gheață, Dansul focului, Fata hornar, 
Muzică și dans pe gheață și alte nu
mere atractive, pe care le rezervăm pu
blicului buewreștean pentru ziua de 6 
februarie”.

• Cunoseînd valoarea tinerilor patina- 
țerj arțiștiei dip, Capitală, pare datorită

patinoaralui artificial au laout în ulti. 
ma vreme progrese vizibile, avem con
vingerea că apropiatul festival va ras* 
jxiinde exigenței publicului buoureștean,

★

Duminică dimineața s a desfășurat pe 
patinoarul artificial un nou concurs de 
clasificare îâ cadrul căruia și-au dispu
tat întâietatea, peste 20 de concurenți. 
Aceștia au executat 10 figuri obligatorii 
și uu minut de exerciții liber alese. 
Șapte fete și băieți și anume : Ileana 
I’etrescu, Sabina Damian, Corina I.upea, 
Levente Nanași, Lucian Fforescu, Victor 
Neaga și Niculae Belhi ău reușit să ob
țină cc’egoria a IV-a la patinaj artistic.

SPORTUL POPULAR
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întâlnirea de la București
a tineretului

Ștafeta prieteniei66 a sosit în Capitală
. . Urmare din pag. 1)

București. Totodată, ei au transmis 
mai departe mesajele de pace și piie- 
ten.e ale tinerilor din legiunile. Su
ceava, Iași,' Bacău, .Constanța, Baia 
Mpre, Cluj,. Regiunea Autonomă Ma
ghiara, Hunedoara, Oradea și Timi
șoara.

Rțeliund mesajele de pace șl prie
tenie ale tinerilor din- regiunile Stalin 
șt Galați, tov. Vasile Popa, secretar 
al comitetului regional U.T.M, Ploești, 
a transmis un călduros salut primei 
Intîlniri a tineretului și studenților din 
țările regiunii’ Balcanilor și Mării A- 
driatice.

Teri la prînz, Ștafeta tineretului re
giunii Ploești a p.ornit spre -Capital^. 
Coloana .motocicfiștilcr formată din 
sportivii ce purtau în jurul bluzelor 
de trenhțg -/eșarfe albastre pe eare 
scria efik 1'itfeVe' aiirife : ,;Ștafeta Prie
teniei" a fost întînipinată cu multă 
dragoste de către locuitorii comune
lor a'șezate de o parte și de alta a 
șoselei Ploești—București...

La aceeași oră, dar pe un alt drum, 
solii tineretului regiunii Pitești care 
purtau și mesajul tinerilor din regiu
nea Craiova ,șe îndreptau, de aseme
nea,* spre Capitală.

Cele două ștafete s-au întîlnit la 
ora 17 la sala Canei de cultură a ti
neretului din raionul N. Bălcescu, 
tinde îi așteptau sute de tineri și ti
nere. Adunarea festivă a fost deschi
să de tov. Ion Sgondea, prim-secre
tar al raionului U.T.M. N. Bălcescu, 
care a dat cuvîntuî tovarășului Ion
l--------- --- ----------- - -------

regiunea Ploești..Eleva viorica Costescu laminează mesajul tinerilor din
Raiciu, membru în biroul comitetului 
orășenesc U.T.M. București.

„Tineretul romîn — a spus vorbi
torul — salută cu căldură Intîlnirea 
de la București, fiind dornic să dis
cute cu tinerii din celelalte țări pro
blemele luptei comune pentru pace șir 
înțelegere, pentru transformarea țări
lor regiunii Balcanilor și Mării Adria
tice într-o zonă a păcii".

Ștafeta, care a străbătut întreaga i 
iară, va fi predată astăzi în cadrul 
festivității de deschidere a Intîlnirii de 
la București a tineretului, de către

sportivii lolanda 
lexandru, Cristian
Roman, Gheorghe ____ . . . .___
Vamoș, Florica Grecescul Gheorghe Ne
grea și Elena Jianu.

Balaș, Maria A- 
Popescu, Ștefan 

Constantin, Zoltah

Ga și. anul trecut, în ..centrele.;de ,S.țalin& ConstanțaMăzgăreanu s-a«da=, 
inițiere în 'schi, .organizate. în i^eesțt .sat pe .primul .loc în proba de sla- 
sezon în regiunea Stalin se depune L~ -< --
o activitate febrilă pentru a se asi
gura copiilor participanți cele mai 
bune condiții de pregătire. Cele 6 
centre organizate la Predeal, Rîșnov, 
Fundata, Rășinari (Sibiu), orașul Vic
toria și Orașul Stalin cunosc o aflu
ență impresionantă de tineri dornici 
să învețe și să practice. acest frumos 
sport. Peste 600 de copii și tineri se 
inițiază s.ub îndrumarea antrenorilor și 
instructorilor I. Enache, Vasile Bo
bit, D. Mănușel, I. Miloiu, N. Sume- 
drea, I. Gîrbacea, N. Bîrsan și D. Vă
carii care se ocupă' zi de zi de instrui
rea viitorilor schiori.

De altfel, această preocupare este, 
o continuare a muncii depuse cu sîr- 
guință încă de anul trecut cînd, da
torită capacității și ștăruinții instruc
torilor și antrenorilor, precum și' ma
terialului și echipamentului pus ia dis 
poziție de* F.R.S.B.A., copiii și tinerii 
care au învățat să schieze în regiu
nea Stalin s-au evidențiat prin buna 

' lor pregătire. Printre cei care s-au 
remarcat în mod deosebit amintim de 
Constanța Măzgăreanu,. care a și fost 
selecționată de clubul sportiv școlar 
Luceafărul. Participînd în acest an 
la un concurs . organizat la Poiana

lom rezervată juniorilor. Alte elernen- 
te evidențiate sînt Iuliana Blebea, Ion 
Vlădea, Haidu Bujor, Maria Vintilă, 
Doina Boboc, Elena Ghițu ș.a. care, 
după încheierea cursului de inițiere, 
au fost îndrumate la diferite asociații 
unde își desăvîrșesc pregătirea.

Subliniam că în afara sprijinului 
primit din partea F.R.S.B.A. și a coA 
misiei de schi din regiunea Stalin, 
cele 6 centre sînt susținute și de o 
serie de asociații sportive (Sinteza 
la Orașul Victoria, Bucegi la Fun-, 
data,. Recolta, la Rășinari„,A. S- Pre
dealul, ; Kâbfiea. de scule din Rîșnov. 
și clybul sportiv școlar Luceafărul la 
Orașul Stalin), care acordă un. aju
tor- efectiv în buna desfășurare a acti
vității centrelor. Semnificativ este fap-:ț 
tul că cAisiiinl’regional "U.G.F.S. și, 
comisia regională de schi acordă on 
deosebită'atenție acestor Centre; doveU 
dind multă înțelegere: pentru satisfa-1 ■ 
cerea necesităților și pentru asigurarea 
builiiliti mers al centrelor. Controlul 
permanent și îndrumările date condu-' 
cerilor centrelor contribuie la o mai 
bună desfășurare a muncii în cele 6 
centre.

C. GRUIA — corespondent

încep întrecerile
„Cupei Prieteniei"

(Urmare din pag. 1)

ret—R.P. Bulgaria (feminin); simplu 
băieți (turul III), simplu fete (turul 
II și semifinale), dublu băieți, dublu 
fete si dublu mixt (semifinale).

Saschetbaliștii își încep 
mîine întrecerea

săAmatorii de baschet au prilejul 
asiste la noi și interesante întreceri 
care se vor desfășura mîine, luni și 
marți seara în sala Floreasca. Cele 
patru echipe participante la competiția 
dotată de F.R. Baschet cu „Cupa Prie
teniei" susțin azi ultimele antrena
mente, iar de mîine își vor începe în
trecerea după următorul program :

DUMINICA, de la oca 18,30: R. P. 
Romînă — R. P. Albania și R. P. 
Bulgaria — Selecționata studențească 
a R. P. Romîne.

LUNI, de la ora 18,30: R. P. Bul
garia — R. P. Albania, R. P. Romînă 
— Selecționata studențească a R. P. 
Romîne.

MARȚI, de la ora 18,30: R. P. Al
bania — Selecționata studențească a 
R. P. Romîne și R. P. Romînă — 
R. P. Bulgaria.

Menționăm că programul de mîine va 
începe la ora 15,45 prin disputarea 
meciurilor de handbal C.C.A. — Clu
bul . sportiv școlar și Dinamo — 
Rapid, iar la ora 18,15 va avea loc 
festivitatea de deschidere a „Cupei 
Prieteniei".

Cele patru echipe participante la 
competiție vor fi alcătuite din urmă
toarele loturi de jucători :

R. P. ROMÎNĂ: Or. Popescu, Ca- 
ragheorghe, Parașchivescu, Kiss, Tur- 
sugian, Duțescu, Predulea, Giurgiu, 
Toth, Balint, B. Popescu, Suciu.

SELECȚIONATA STUDENȚEASCA 
A R. P. ROMINE : Radulescu, Barau, 
C. Dumitru, Nosievici, A. Popovici,

PROGRAMUL „CUPEI PRIETENIEI*

Sîmbătă 30 ianuarie

Aula Institutului de Petrol, 
Geologie, de la ora 17, run-

ȘAH :
Gaze și 
da I.

TENIS DE MASA : Sala Dinamo, 
de la ora 17.

Duminieă 31 ianuarie

ȘAH : Aula Institutului de 
Gaze și Geologie, dimineața 
ora 9, partidele întrerupte, 
ora 17 runda a II-a.

TENIS DE MASA : Sala Dinamo, 
de la oră 9 și 17.

BASCHET : Sala Floreasca, de la 
ora 18.30.

Petrol, 
de Ia 

de la

(Urmare din pag. })

Tinerii veniți in întîinpinare au ma
nifestat împreună cu oaspeții pentru 
prietenie și pace.

★

Tot în cursul dimineții de vineri, la 
aeroportul Băneasa a sosit delegația 
tineretului din R.P. Bulgaria.

Delegația este condusă de Ivan A- 
badjiev, prim-secretar al Uniunii Tine
relului Comunist Dimitrovist. Din 
delegație fac parte 50 de ti
neri muncitori, țărani, studenți, 
intelectuali, 'un grup cultural alcătuit 
din 16 tineri artiști, precum și 26 de 
tineri sportivi care vor lua parte la 
întilnirile prietenești de baschet, tenis 
de masă și șah.

• Concursurile de popularizare de azi și mîine • „Insigna Sulinarului", o inițiativă încununată de succes 
• întrecerile

Aceste adevărate zile de primăvară pe care le trăim 
în toiul iernii nu împiedică sezonul de schi să se des
fășoare în mare măsură conform calendarului stabilit 
inițial. Căldura din ultimele zile a făcut impracticabile 
însă unele pîrtii cum sînt cele de la Mogoșa și de la 
Vatra Dorner, fapt care a determinat amînarea întrece
rilor programate aci. In schimb, la Semenic, Paring, Rîș
nov, Fundata și Rășinari, concursurile se vor desfășura 
conform programării, iar localnicii — concurenți și 
spectatori — vor avea prilejul să urmărească azi și mîine 
evoluția celor mai buni schiori ai țării, veniți să demon
streze măiestria lor, să împărtășească din experiența 
tinerilor schiori din regiunile respective.

Să urăm succes participanților la aceste întreceri 
să ne ocupăm, pe scurt, de două acțiuni încheiate 
curînd.

de la Odorhei
nici care au reușit să străbată traseul în timpul impus 
de regulamentul alcătuit de comisia de schi a regiunii 
Stalin. De remarcat este faptul că printre purtătorii in4 
signei se află și turiști străini care ne vizitează țara. 
Unul dintre aceștia este Siegfrid Weiss din R. D. Ger-’ 
mană, care a concurat alături de ceilalți candidați Ia’ 
insignă. Concursurile pentru cucerirea „Insignei 
ru’ui" vor fi organizate săptămînal

Sulina-î

lor

și 
de

CONCURSUL DE LA ODORHEI

Selecționatele de băieți
ghieni, Odorhei, Tg. Mureș și Toplița s-au întrecut

și fete ale raioanelor

„INSIGNA SULINARULUI"

Inițiată anul trecut, populara întrecere pentru cu
cerirea „Insignei Sulinarului" a cunoscut și în acest 
sezon un deosebit succes. Cu prilejul concursurilor dotate 
cu „Cupa U.A.S.R.“ și „Cupa Voința", de pildă, „In
signa Sulinarului" a fost cucerită de 44 de tineri și vîrst-

Gheor-î 
„ ... . . . . ...____  într-un
interesant concurs desfășurat la Odorhei. Zăpada bună șî 
dtzenia concurenților au contribuit la realizarea unor în
treceri frumoase, mult apreciate de numeroșii spectatori. 
De remarcat, că primele trei locuri au fost ocupate de 
reprezentanții raionului Gheorghieni. Iată rezultatele: 
fond 5 km băieți: 1. St. Miklos; 2. Arpad Bogbzi; 3. 
Imre Portik; 3 km fete: 1. Iulia Gyorgy; 2. Ilona 
Bogdzi; 3. Iren Magyar!; ștafeta combinată 4x3 km • 
1. Gheorghieni I; 2. Gheorghieni II; 3. Odorhei (Ba; 
și Ioan Bartha-coresp.).

1**
I

i
1

Cîrlan, Gh. Ioneșcu, Popa, Cordier, 
Hoffman, Albu, Demian.

R. P. ALBANIA: Heriek, Papa, 
Goleini, Saka, Taska, Hyka, Guraziv, 
Fober, Ciumași.

R. P. BULGARIA: Milanov, Toșev, 
Velev, Gaitanciev, Dencev, Vandalov, 
Georgiev, Tatiranov, Glesev, Belobra- 
dov, Kaminarov și Ivanov.

la Bucu-

Băneasa, 
de repre-

împreună cu delegația au sosit acad. 
Petko Stainov, compozitor, artist al 
poporului, și Margarita Duparinova, 
artistă, laureată a premiului .Dimitrov, 
deputați, oaspeți de onoare ai Intîlnirii 
tineretului șî studenților de 
rești.

La sosire, pe aeroportul 
oaspeții au fost întimpinați
zentanți ai U.T.M., de membri ai Co
mitetului de pregătire a Intîlnirii tine
retului și studenților din țările regiunii 
Balcanilor și Mării Adriatice, precum 
și de numeroși tineri din Capitală. Au 
fost de față reprezentanți ai Ambasa
dei R.P. Bulgaria la București.

Ion Iliescu, secretar al C.C. al 
U T.M., președintele Uniunii asociați
ilor studenților din R.P. Romînă, a 
adresat oaspeților tm călduros cuvînt 
de bun sosit. A răspuns Ivan Abad- 
jiev.

Tinerii romîni și bulgari au mani- ‘ 
festat pentru pace și prietenie. 1

(Agcrpr.es)

De pe pîrtiile din Poiana Stalin
• Slalomul special, proba cea mal apreciată • Rivalitate între 3... coechipieri • Timpul pierdut trebuie 

recuperat
Gh. Bălan

„uriașul” și 
Tăbăraș pe lingă faptul 
la „special” a fost mereu

Sportul nr. 1 al sezonului, schiul, a 
fost menținut la sfîrșitul saptămînii 
trecute în actualitate de întrecerile or
ganizate laganizate la Poiana Stalin de LLA.S.R. 
(alpine) și de asociația Voința (fond)

★
special, eea mai apreciatăSlalomul

probă alpină -— poale și datorită faptu- 
j Iui că poate fi urmărită de la start la 
’ sosire —- s-a bucurat, duminică, de un 
j timp splendid. După prima manșă, pe 
> primul plan al întrecerii rămăseseră 
1 doar Cornel Tăbăraș (cu 34,4 sec.) și 
i Nicolae Pandrea (cu 34,7 sec.). A 
1 urmat manșa a doua : C. Tăbăraș decis 
I să-și mențină avantajul a pornit vije- 
I lios prin porțile „de viteză”, dispuse 
I în prima treime a cursei. La sosire 
i acele cronometrelor arătau timpul de 
1 33,3 sec. A urmat în cursă dinamovis- 
i tul N. Iovici și apoi, imediat, N. Pan- 
' drea. După felul în care se strecura 
; printre porți, specialiștii de pe margine

„dădeau” lui Pandrea eel mai bun 
timp al ambelor manșe. In așteptarea 
rezultatului oficia], spectatorii, nerăb
dători, scandau:

— Timpul!... Timpul!...
Și, în sfîrșit, după cîteva secunde 

(mari cît un veac pentru Pandrea și 
Tăbăraș), vocea crainicului s-a făcut 
auzită : 33,2 — eel mai bun timp al 
ambelor manșe. Pandrea recuperase o 
zecime de secundă (din cele 3), dar...

★
De altfel, în două din cele trei probe 

alpine, la slalom special și eoborîre 
învingătorul a fost decis doar de 2 
zecimi de seeundă. După cum spuneam 
„specialul” a revenit lui Tăbăraș cu 
67,7 sec. seeondat de Pandrea cu 67,9 
sec., iar „coborîrea” lui Gh. Bălan eu 
timpul de 1:49,4 față de C. Tăbăraș 
cu 1:49,6. La „uriaș” pe un traseu de 
2.200 m, cu porți neobișnuit de multe 
la noi (65!) locul I a fost de aseme
nea aprig disputat, revenind final
mente lui Gh. Bălan (2:39,3 see.) 
urmat de C. Tăbăraș (2:41,5 sec.). De

remareat • eă 
să eîștige 
rea”, iar C. 
că a triumfat 
în plutonul fruntaș, ocupînd locurile 
II atît Ia slalom uriaș cît și la eoborîre. 
Ambii schiori împreună cu N. Pandrea 
se arată a fi deocamdată cei mai 
buni în probele alpine. Sensibila apro
piere valorică creează, desigur, o fru
moasă întrecere sportivă între cei trei 
reprezentanți ai C.C.A., întrecere care,

a reușit 
„coborî-

pentru care schiorii noștri de perfor
manță și-au și mutat aiei „reședința”, 
ieșind săptămînal pe pîrtiile de fond 
din Poiana sau — pentru alpine — pe 
Cele din Kantzer. Sulinar și Lupului,

Concursul desfășurat Ia sfîrșitul săp- 
tămînii trecute Ia Poiana Stalin a fost 
al doilea dintr-un șir pc eare tinerii- 
noștri schiori, dornici să atingă trepte 
mai înalte ale măiestriei sportive, l-ar 

neîntrerupt în acest sezon;

(C.C.A.) 

că timpulsperăm, va avea ca principal rezultat, 
continua ameliorare a performanțelor 
realizate de fruntașii schiului nostru.

★
O iarnă adevărată, cu zăpadă căzută 

din abundență s-a statornicit de-a bi- 
nelea, cel puțin în principala noastră 
stațiune țle Poiana S(plin ; motiv

pierdut în așteptarea 
recuperat printr-o in- 

instruire-an-

Cornel Tăbăraș

ales
zăpezii trebuie
tensificare a muncii de 
trenament în vederea unor importante șî 
apropiate concursuri.

C. NICQLAESCU

Agcrpr.es


r L

Au început
Fotbaliștii de categoria A își con

tinuă pregătirile, în aer liber sau în 
sală, după cum permite timpul. Iată 
ultimele vești din tabăra unor echipe :

Minerul pe locul întti la un turneu 
de... handbal

• Minerul Lupeni își desfășoară an
trenamentele de condiție fizică în aer 
liber, iar cele cu caracter tehnic în

jocurile de verificare
Programul Petrolului

Petrolul și-a continuat pregătirile 
joi cu un meci de antrenament în 
compania Flamurii roșii Dorobanți 
din ‘ campionatul orășenesc. Echipa 
campioană a cîștigat întîlnirea cu 
14-0. Au marcat: Dumitrescu (3), 
Tabarcea (3), Babone (3), Dridea 
(2), A. Munteanu, Fronea și Bădu
lescu.. Formația, Petrolului: Sfetcu 
(Ringheanu) — Tendler, Marinescu, 
Florea (Topșa) — Fronea, Neacșu —

caș, Soare-Petrescu, Știrbei-Oaidă, 
Protopopescu, Dinulescu, Mafteufă, 
Baboie.

REPRIZA a Il-a: Olteanu (Efec- 
trobobinaj) - Sandu, Ioniță, Dobres- 
cu - Smărăndescu II, Dinu - Coicea, 
Birn, Grigore, Marin, Vasilescu.

Firește, fiind primul meci de an
trenament (la care s-a adăugat și 
dificultatea terenului alunecos la în
ceput și noroios mai tîrziu, pe mă
sură ce se juca), jocul de ansamblu

de categorie

Foto: T. Roibu

Aspect de la antrenamentul de joi al Progresului, Mafteufă (stingă) a străpuns apărarea echipei „Electrobobinaj” și se 
pregătește să șuteze la poartă.

Cele patru gale prilejuite de turneul 
boxerilor de categorie semimijlocie și 
mijlocie mică pe care le-a găzduit sala 
Floreasca au stîrnit un interes deo
sebit în rîndurile spectatorilor bucu- 
reșteni. Meritele revin în primul rînd 
federației de specialitate care a știut 
să alcătuiască programe atractive. De 
asemenea, se cuvine să evidențiem rîv- 
na pe care au depus-o în pregătirea 
lor mulți dintre pugiliștii care au urcat 
treptele ringului de la Floreasca, grija 
antrenorilor și a comisiilor de box 
din orașele Cîmpulung Muscel, Con
stanța, Oradea și Cluj — care, se poate 
spune, au prezentat la București cei 
mai bine pregătiți boxeri

Neagu, 2. Marin Ion, 3. Constantin Sto4 
ian, 4. Ion Maieu, 5. Arcadie Nagy.

CATEGORIA MIJLOCIE MICA RA. 
MINE MAI DEPARTE O... PROBLEMA

Au corespuns oare așteptărilor și 
meciurile prilejuite de turneul „mij
lociilor miei”? Intr-o măsură, da. Ele 
au prilejuit dispute dîrze, uneori chiar 
pasionante. Totuși, impresia care s-a 
creat după terminarea acestui turneu i 
este că boxerii de categorie mijlocie ț
mică nu s-au ridicat la valoarea cole* j 
gilor lor mai... mici semimîjloeiLj

ai turneului.

SEMIMIJLOCIII — LA ÎNĂLȚIME

în amintirea

Sală. Timpul la Lupeni fiind nefa
vorabil pentru jocuri de verificare, 
antrenorul a programat pentru du
minică și marți meciuri de fotbal în 
sală.

Interesant de remarcat că în ca
drul programului de pregătire Mi
nerul a participat cu o formație 
„ad-hoc“ la un turneu fulger de 
handbal în 7. Invingînd pe specia
liștii în materie (Minerul I și Stra
ja), fotbaliștii de la Minerul s-au 
clasat pe primul loc în acest turneu. 
Iată echipa cîștigătoare: Mihalache- 
Kiss, Peref, Nisineanu, Pal. Milea. 
Plev, Crăiniceanu.

(I. C1ORTEA — coresp.)

Babone, Tabarcea, Dridea, Dumitres
cu, A. Munteanu (Bădulescu)- Du
minică, petroliștii vor juca cu Vic
toria Buzău. In continuare, ei vor 
susține meciuri amicale cu urmă
toarele echipe: Unirea Ploești (4. 
II), Victoria Buzău (revanșă la 7. 
II), o echipă de categoria B încă 
nedesemnată (14.11), Corvinul 
nedoara (21.11.), Știința Cluj 
II)..............................................
juca

Hu- 
(28. 
vorUltimele două meciuri le 

în deplasare.
(M. BEDROSIAN — coresp.)

Primul meci
la

de antrenament 
Bacău

Fotbaliștii de 
susținut joi un 
avînd ca parteneri p.e jucătorii echi
pei Partizainul din localitate. Dina- 

vi.știi au cîștigat întîlnirea (2x30 
...ai.) cu scorul de 8-2. Iată lotul 
folosit : Bucur, Faur, Giosan, Lazăr, 
Cincu, Cîrnaru, Vătafu, FI. Angliei, 
Filip, Țîrcovnicu, 
vram, Asan și Zaharia. Public, 
vâri, 
participat ia antrenament fiind bol
navi.

(A. AROMINESEI — coresp.)

la Dinamo Bacău au 
meci de antrenament

Gram, Ciripoi, A- 
' ' " " Uj-

Drăgoi și Rădulescu nu au

Ce fac bucureștenii ?...
Cele trei echipe bucureștene 

(C.C.A., Dinamo și Progresul), care 
au participat recent la o pregătire 
comună, și-au reluat antrenamentele 
în Capitală. Joi, 
nurile Progresul, 
gust (II) s-au 
intense.

• Progresul a 
său (și în fața cîtorva sute de pa
sionați ai fotbalului) primul antre
nament de ansamblu, jucînd la 

. porți cu formația orășenească 
trobobinaj. In cele două reprize 
de minute, Progresul a folosit 
formații:

REPRIZA I : Birtașu-Ionifă,

de pildă, pe tere- 
Dinamo și 23 Au- 

desfășurat pregătiri

susținut pe terenul

două 
Elec- 
a 45 
două

Cari-

Un pronostic al Toto-ului din R. P. Ungară
Cele patru concursuri anterioare au Gejioa—Fiorentina = 1, x, 2,; 

marcat un început promițător al par- " 
ticipării pe 1960 la Pronosport. Ne re
ferim atît la 
miile obținute 
și la numărul 
ticipanților. ’

Ne aflăm înain
tea unui concurs 
care credem că va înregistra o nouă 
creștere. In afară de creșterea intere
sului pentru concursurile Pronosport 
(datorită premiilor frumoase obținute), 
elementul care determină să se pre
vadă acest lucru, îl constituie PRE
MIUL SUPLIMENTAR în valoare de 
200.000 lei acordat pentru luna ia
nuarie. Cum acest concurs este ulti
mul din luna curentă,, pentru a avea 
mai multe șanse de a obține un pre
miu din fondul suplimentar, trebuie 
să ne depunem chiar astăzi buletinele 
pentru concursul nr? 5. Aceasta întru- 
eît ASTAZI ESTE ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor lă concursul 
PRONOSPORT Nr. 5. Avînd în vedere 
toate, acestea, înseamnă că participant 
ții vor încerca diferite scheme de joc 
pentru a-și mări șansele de premiere, 
atît la concursul nr. 5, cit si Ia tra
gerea pentru PREMIUL SUPLIMEN
TAR. In acest scop, „PROGRAMUL 
LOTO PRONOSPORT" nr. 302 conți
ne un bogat material.

Pe de altă parte, cercetînd presa 
străină, am constatat câ majoritatea 
meciurilor cuprinse în programul con
cursului nostru nr. 5, se găsesc și în 
programul concursului „TOTO“ din 
R. P- Ungară.

Cu titlu informativ, publicăm prono
sticurile la meciurile respective, apă
rute în presa maghiară :

Napoli Iiifernazioriale == x, 2# T;

onosport

cuva—i .vi cunun == 1, x, 2,; Padova 
—Bologna = 4 ; Lanerossi—Sampdoria 
= 1 ; IJdinese—Roma = 1, x; Bari— 

Spăl = x, T; St. 
Etienne —Limoges 
— 1; Bordeaux — 
Racing = x, 2; 
Sochaux — Nice 
= 1 ; Stade Frăn- 

țais—Monaco = 1,2.
★

Miercuri s-au disputat două restanțe 
din camp, francez. Rezultate: Angers 
—Lyon 1-1 si Limoges — Strasbourg 
8-0.

PRONOEXPRES
In urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronoexpres 
nr. 4 din 27 ianuarie au fost stabilite 
următoarele premii :

1 premiu de 83.930I— Categoria 
lei.

— Categoria 
6.994 lei.

— Categoria 
1.182 lei.

— Categoria 
185 lei.

— Categoria
61 lei.

— Categoria 
.23 lei.

Fondul de premii al concursului 
4 a fost de 587.510 lei.

De la 1 ianuarie pînă azi pârtiei 
panții la Pronoexpres au încasat premii 
în valoare de aproape 2.300.000 lei. La 
fiecare concurs se împart numeroase 
premii valoroase. Premiul I la con
cursul nr. 4 a revenit participanttilw 
Buba Pompiliu din str. Grigorescu 
Nr. 3, Timișoara.

Rubrică redactată de 1. S. Loto. 
Pronosport. .

a

a

a

a

a

IlI-a 12

IV-a 71

V-a 452

premii

premii

premii

Vi-a 1367 premii

VII-a 7287 premii

de

de

de

de

de

nr.

nu a satisfăcut. Antrenamentele ur
mătoare vor avea drept scop îmbu
nătățirea coeziunii și a desfășurării 
variate a acțiunilor. Pregătirea fi
zică s-a dovedit destul de bună. 
Progresul a și marcat 9 goluri (Pro- 
topopescu 2, Mafteufă, Marin 2, 
Birn, Vasilescu, Grigore și Stoica- 
autogol) fără să primească vreunul.

Viitorul antrenament la două por- 
ti: mîine dimineață pe terenul din 
sir. dr. Staicovici, între două for
mații ale Progresului.

• C.C.A. s-a antrenat cu tot efec
tivul său pe terenul II de la „23 Au
gust". In actuala perioadă, liderii 
campionatului fac cîte 6 antrena
mente pe săptămână (pînă la 6 fe
bruarie), punînd accent pe pregăti
rea fizică generală și specială, pre
cum și pe pregătirea tehnică. Durata 
fiecărui antrenament : între 50 și 110 
minute. De joia viitoare — după cum 
ne-a spus antrenorul Gh- Popescu — 
vor începe și jocurile-școală cu 
parteneri (de două ori pe săptă- 
mînă). C.C.A. urmează să susțină 
partide amical-e, cu adversari mai 
puternici, la 21 și 28 februarie.
• In sfîrșit, Dinamo a făcut un . 

antrenament fizic-tehnic pe terenul 
său, sub conducerea antrenorului Tr. 
lonescu. Duminică, lotul dinamovist 
va fi verificat — ca stadiu de pre
gătire — într-un joc de antrena
ment care va avea loc la ora 10 
dim. pe terenul II din Parcul spor
tiv Dinamo, în compania formației 
Pompierul (cat. B).

• Rapid revine în Capitală în 
cursul zilei de mîine sau luni.

• Pentru zilele 
rie se proiectează 
rești între cele 
categorie A-

Multă vreme va rămîne 
spectatorilor care au umplut sala Flo- 
reasca, excelentele dispute ce au avut 
loc în primele două reuniuni ale tur
neului de la București. Atît în prima, 
cît mai cu seamă în gala finală, boxerii 
de categorie semimijlocie au. dovedit 
că sînt la înălțime și că se poate conta 
pe ei. Tinerii pugiliști, dornici de afir
mare, s-au străduit și au reușit să se 
impună în ochii specialiștilor prin 
boxul lor combativ, tehnic, uneori bo
gat în subtilități. Amintiți-vă de constăn- 
țeanul Vasile Neagu (antrenor Ștefan 
Iordache), care în finala turneului a 
entuziasmat întreaga asistență prin 
boxul său viguros, prin marea dorință 
de a învinge, prin excelenta sa pregă
tire tehnică, atribute care îl recomandă 
pe tînărul constănțean drept cel mai 
complet boxer al turneului. 0 foarte 
bună impresie a lăsat și învinsul său, 
dinamovistul Constantin Stoian, tînăr 
înzestrat eu calități deosebite, dar care 
va trebui să-și corecteze neapărat exe
cuția directelor de dreapta, să evite 
folosirea loviturilor laterale, de cele 
mai multe ori defectuoase. Marin Ion, 
un alt tînăr talentat, a dovedit mai 
multă maturitate, mai multe cunoștințe

într-adevăr, disputele lor au fost de- 
licitare din punct de vedere tehnic. Ca - 
toate acestea, utilitatea organizării a- 
cestui turneu nu poate fi pusă Ia în.

din cadrul federației de specialitate să 
cunoască posibilitățile reale ale boxe- | 
rilor de categorie mijlocie mică, în rîn- 5 
durile cărora se află mulți care deliu ,1 
categorii de ' clasificare inferioare față 
de cei ce au evoluat în turneul semi- 
mijlociilor. Tehnicienii prezenți la tur
neu au remarcat pe talentații Păduraru, 
Silberman, Stoienescu etc., care au 
reale posibilități, dar majoritatea lor 
mai au mult de învățat. Problema ri
dicării cadrelor de valoare în această 
categorie de greutate rămîne deci pe 
mai departe deschisă...

doială. El a dat prilej tehnicienilor ;

ABSENȚE NEMOTIVATE

Anunțat din timp, turneul boxerilor 
de categorie semimijlocie și mijlocie 
mică s-a bucurat de o participare nu
meroasă. Majoritatea boxerilor au în
țeles scopul acestei verificări și s-au 
pregătit cu toată atenția. Este regre
tabil însă că nu în toate centrele cu 
tradiție ale țării boxerii, antrenorii șî, 
firește, consiliile de box, au răspuns 
chemării federației de specialitate 
Regiunile Timișoara și Iași nu și-au 
trimis nici un reprezentant la turneele 
de la București, deși nu se pot pîînge 
că nu au boxeri la aceste categorii. Nici 
Capitala nu a fost bine reprezentată în 
această mare competiție...

Cîteva cuvinte despre arbitraje. In 
general, acestea au corespuns, deciziile 
acordate oglindind cele petrecute în 
ring. Este îmbucurător faptul că unii 
dintre arbitri și îndeosebi Petre Epu- 
reanu și Dumitru Dimulescu au condus 
disputele de așa manieră îneît au lăsat 
lupta liberă și au intervenit numai 
atunci cînd situația o impunea. Alții 
însă (Gh. Dumitrescu, A. Radulescu 
etc.) au interpretat greșit lupta corp la 
corp, dovedind uneori neatenție în ring 
sau intervenind cu întîrziere în mo
mentele decisive ale întâlnirilor.

R. CĂLĂRAȘANU

PADURARU
văzut de Clenciu

de 13 și 14 februa- 
un turneu la Bucu- 
patru formații de

IN JURUL
• Deschiderea festivă a cursului de 

arbitri de. fotbal va avea loc mîine du
minică, la ora 10, în sala de festivități 
a clubului Dinamo din șos. Ștefan cel 
Mare. Lecția introductivă se va ține 
în ziua de 2 februarie ora 18, în sala 
din str. A. Saiigny 2.

trecutul apropiat. Vie-

BALONULUI

tehnice față de 
toria lui, de prestigiu, obținută în fața 
lui Dobre Pavel, dovedește că tînărul 
boxer de la .Cetatea Bucur are mai mari 
posibilități de progres, cu condiția să 
persevereze în pregătirea sa.

Dacă ar fi să facem un clasament 
(neoficial bineînțeles) al primilor 5 
boxeri participanți la turneul semimij- 
lociilor, clasament bazat pe comporta
rea fiecărui pugilist din punct de ve
dere fizic, tehnic și tactic, am opta 
pentru următoarea ierarhie : 1. Vasile

O revelaț'e 
în „Cupa 16 Februarie 
Școala sportivă de elevi

.»»

Turneul echipelor Wisla-Cracovm 
și Lokomotiv*Leipzig

După cum am anunțat acum cîteva rești, Ploeșfi și Constanța, iar. la ple- 
zile, în luna februarie ne vor vizita 
două .echipe de fotbal: Wisla-Craco-

care Wisla se va opri la Cluj, iar Lo
komotiv la Arad. In ce privește par- 

via din RS P. Polonă și Lokomotiv- fidele de la București se proiectează 
Leipzig din R. D. Germană. Cele două un. turneu dotat cit „Cupa 16 Februa- 
echipe an confirmat venirea 1-or. în rie" la 20 și 21 februarie, cu partici- 
țara noastră în cursul unor convorb’ri 
telefonic'e cu conducerea clubului Di
namo București, organizatoarea celor 
două turnee. Wisla va sosi la Bucu
rești în jurul datei de 10 februarie și 
va rămîne aici pînă la 28 februarie; 
Lokomotiv și-a anunțat sosirea Ia, 8 
sau 9 februarie, pentru o perioadă de 
16 zile.

Programul turneelor acestor două 
echipe nu a fost definitivat. în prin- 

- cipiu,: s-â" 'stabilit săv joace : ia Bucii-

parea echipelor Dinamo, Rapid, 
Wisla și Lokomotiv.

De altfel, programul acesta interna
țional va constitui unul din punctele 
de discuție ale unei consfătuiri a echi
pelor bucureștene . de categorie A. Șe
dința va avea loc luni și în cursul ci 
vor fi discutate șl alte probleme: pro
gramul meciurilor amicale din luna 
februarie, cum se vor disputa meciu
rile de campionat de la' Buburești etc.

Fără îndoială, echipele bucureștene 
de juniori desfășoară o rodnică și 
neîntreruptă activitate. Abia s-a Ier* 
mimat competiția dotată cu „Cupa 
de iarnă" (cîștigată de formația Ce-t 
tatea Bucur) și imediat a început o 
alta : „Cupa 16 Februarie", organi
zată de clubul Rapid. După jocurile 
disputate pînă în prezent, clasamen
tul celor 7 echipe participante la 
competiție. se
1. Școala sportiva
2. Dinamo
3. Rapid
4. Clubul sportiv 

Constructorul
Bucur

prezintă
de elevi

5. '
6. Cetatea
7. Voința

țcoJar 2
3
3
4

12: 2 2
7:43 2

M:J9 1
3:52 O

16 Februarie'
mîine la bazinul Floreasca 

astăzi, era 19:

programează„Cupa
astăzi și
următoarele jocuri :
Dinamo-Clubul sportiv școlar ; mîine,
de la ora 10: Rapid-Clubul sportiv 
școlar și Constructorul — Cetatea 
Bucur.
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Ilie Păunoiu a devenit alt om!

’ Afară se întunecase de-a binețe?. 
Antrenorul de box Alarin Dumitru 
mergea cu p‘ași grăbiți pe bulevardul 
Băleescu din Buzău, îndreptîndu-se 
spre sala asociației Voința. Dorința 
de a-și Readuce elevul pe un drum bun 
îl stăpînea de mai multă vreme. își 
aminti din nou cît de mult a greșit 
atunci cînd îl lăuda pretutindeni, spu- 
nînd la toată lumea că Ilie Păunoiu 
trebuie socotit ca un mare talent, că 
mai tirziu va ajunge campion la se
niori. Lăudat întruna, Păunoiu s-a 
înfumurat Anul trecut, de pildă, după 
ce s-a întors de la Constanța, unde 
devenise pentru a doua oară campion 
al țării la juniori, nimeni nu se mai 
înțelegea eu el. Absenta de la antre
namente, nu ținea seama de sfaturile 
antrenorului, începuse să ducă o viață 
nesportivă. Se înhăitase cu niște bule- 
vardiști cu care, mai în fiecare seară, 
stătea ore întregi prin holurile cinema
tografelor, acoștînd fetele. Uneori, sub 
diferite pretexte, lipsea chiar și de la 
lucru.

Intr-o bună zi, Păunoiu i-a spus lui 
Marin Dumitru că ar vrea să plece la 
Ploești pentru că acolo sînt adversari 
de... talia lui. Antrenorul l-a povățuit 
să nit-și părăsească părinții care sînt 

' bătrîni și și-au pus mari speranțe în 
el, că la Buzău are toate condițiile 
să-și completeze itudiiie și să se în
scrie la o școală de maiștri. ..Pe tine 
nu te doare sufletul că te desparți de 
tovarășii tăi de muncă? In școala pro
fesională te-au ajutat ca pe un frate 
să devii un bun meseriaș 1“ Păunoiu 
însă nu a vrut să asculte. Atunci, Ma
rin Dumitru i-a vorbit pe un ton mai 
sever: „Văd că de la o vreme ți-ai luat 
cîmpii... Tot ce-ți spun îți intră pe-o 
ureche și-ți iese pe cealaltă". Apoi a 
continuat : „De asemenea elemente nu 
am nevoie. Ce să învețe de la tine 
ceilalți băieți din secție ? Dacă nu vrei 
să mă asculți pe mine care te-am în
vățat box sau pe tovarășii din jur, 
atunci fă ce te taie capul!".

Dar peste citeva zile l-a iertat,4 
...Și tot gîndindu-se cum trebuie să 

se poarte de acum înainte cu elevul 
său. antrenorul Marin Dumitru se po
meni deodată în fața sălii. Dar ime
diat tresări. „Ce s-o fi întîmplat de ard 
luminile ? Cine a deschis ușa, că doar 

' ■ cheile sînt 
în sală.

— Cu' ce
... 1 — Foarte

(acesta fără 
vreme de la
stau pe afară ? Am scos belciugele și 
latit'a tot.

— Apoi, dragul mamei, o să ajungi 
de rîsitl lumii.

— Ei. ce știi dumneata...
Păunoiu s-a culcat tăcut și a ador

mit gîndindu-8e la cele întîmplate.
într-o astfel de situație i-ăm lăsat 

pe Marin Dumitru și elevul său. In 
tren mă gîhdeam la complexul -de îm
prejurări care l-au 
noiu în vîrstâ de 
alunece pe o pantă 
cui este greșeala ? 
simpatia sa oarbă 
i-a

tru a vedea ce s-a întîmplat cu Pău- 
noiu. Dar surpriză ! Acolo l-am întîl
nit nu numai pe Păunoiu, ci și pe an
trenorul său Marin Dumitru. „Nu cred 
că mai este cazul să scrieți la ziar. 
Păunoiu a început să se cumințească. 
Cînd am văzut că singur nu reușesc 
să-1 fac să înțeleagă realitatea, am ape- 

făCut pe Ilie Pău » lat la ajutorul colectivului. Am orga- 
numâi 18 ani, să -:--x - - j:-‘* >- - •
greșită. De partea 
Marin Dumitru, în 
față de Păîmoîii, 

cocoloșit acestuia toate greșe
lile grave. IHe Păunoiu, Eu de mun
citor, în cei trei ani de școală profe
sionala, timp în care a îndrăgit și 
boxul, s-a dovedit un băiat cuminte,: 
mode t și harnic, țn momentul în care 
s-a înconjurat însă de cîf va „prieteni", 
de inși fără nici un căpătii. a început să 
ducă o viată de .tnntor. Tovarășii lui 
de muncă din secția turnătorie a între
prinderii „Aletalul" spuneau despre el 
cam așa : „Campionul nostru lucrează 
la o piesă două ore în loc de una. 
Halal... campion!" Păunoiu nu-i lua în 
seamă, deoarece „prietenii" de bulevard 
îi preziceau un .viitor de mare boxer...

Mă gîndearp însă că Păunoiu are 
totuși un fond bun și că, ajutat cu răb
dare, poate să se îndrepte. De ase
menea, speram că Alarin Dumitru nu l 
va îndepărta din colectivul secției de 
box. Credeam în priceperea antrenoru
lui și în forța colectivului. De aceea, 
m-am hotărît să aștept, să văd cum 
evoluează procesul de conștiință al. 
tînărului.,,nostru boxer, altfel acest 
material trebuia scris acum trei luni, 
cîiid am aflat că Păunoiu scosese bel
ciugele de la sala de antrenament, Și 
poate mai așteptam încă cîtva timp, 
dacă într-o vizită făcută recent la 
Ploești nu aflam întîmplător dintr-un 
afiș, că Ilie Păunoiu va boxa cu Vasile. 
Bogoi din Galați, în cadrul unei gale 
amicale. „Să știi că nu a reușit totuși 
să-1 oprească să plece din Buzău 1" 
mi-am zis citind acest afiș și lăsînd 
toate treburile de o parte, m-am în
dreptat spre sala uzinei „1 Mai" pen-

nizat o ședință de secție în care Aurel 
Fieraru, Gh. Radu, Zamfir Gavrilă, 
Petre Gherghelescu și alți tovarăși ai 
lui de muncă și sport l-au criticat as
pru. Apoi. Păunoiu a fost discutat și 
în organizația U.T.M. Intre timp au 
mai stat de vorbă Cu el comunistul 
Ștefan Nicolae. responsabilul sportiv 
al atelierului și tov. Ioan Dobre, di
rectorul fabricii, care i-au arătat gre
șelile pe care le făcuse. De curînd 
tov. Constantin Miroș, secretarul or
ganizației U.T.M. de la „Metalul" 
mi-a spus că Păunoiu se străduiește 
să-și îndeplinească angajamentul luat 
în fața organizației, de a deveni un

i Scrisori de la corespondenți
demonstrație de gimnastica

Elevii și elevele celor două școli 
medii din orașul Focșani — „Unirea" 
și „Alexandru Ioan Cuza" — au pre
zentat zilele trecute în sala căminului 
cultural „Nicolae BălcesCu" un bogat 
program de gimnastică. Demonstrația 
a fost bine pregătită de profesorii' de 
educație fizică Margareta Conac și 
Horia Dulgherii. S-au evidențiat ginit 
nașfii Elena Predescu, Elena Miinteanu, 
Elena Ene, V. Vărzarii, I. Pană și 
alții.

' i /ft. j fi 1

j CAMPIONATUL DE H ANDBAL IN .7 
l AL ORAȘULUI GALAȚI
î
( De aproape două luni se dispută în 
jlocaiitafe un campionat- mascu in de 
j handbal în 7, în două serii a cîle 
I patru echipe. Mai este de jucat o 
| singură etapă. In cele dona serii con- 
(dtic „Știința" cu 10 puncte și „Spe- 
Jranța" cu 8 puncte. Față de anii pre- 
Icedenți, calitatea, tocurilor e-te mult 
»superioară. Deși nu se află pe locuri 
J fruntașe, echipele iiîornJ" și „Miliai 
i Viteazul" au dovedit reale posibilități. 
•Cea mai bu.nă echipă se arată a fi și 
t anul acesta „Știința" Galați, care are 
|ceî mai în formă jucători, în special 
ZTâmășanu și Cițu.
î O muncă susținută în propagarea 
rhandbalului în 7 în rîndid elevilor o 
j duce prof. Florin Balăeș, fost înter- 
■ național.
| ............... * '
i 
j

»
i

Victor Paladeșeu

ACTIVITATEA SPORTIVA 
DE IARNA LA CLRTICI
curînd a fost amenaiat un pa-{ De ....

ț tinoar, uode se întîlnesc zilnic zeci de 
j amatori ai acestui sport. Pe de astă 
! parte, sub îndrumarea profesoarei Flo- 

muncitor de bază, de a-și recăpăta din | rica \laj, elevii școlii de 7 ani din 
noy stima tovarășilor săi. Acum vine 
primul la antrenament, nu mai bate 
bulevardele și nici nu mai este refrac
tar la critică. Așa că vă rog să nu 
mai scrieți"...

★
Am găsit de cuviință că 

totuși să scdiem. Din cazul 
Ilie Păunoiu ău de învățat 
sportivii de vîrsta lui, ci și 
și asociațiile în care nu

frica Viaj, elevii școlii de 7
| Curtici deprind tainele schiului.
i Petru Ardeleanui
• TURUL CAMPIONATULUI DE FOT-
V
l
I
)
I

•gătite. Iată' cum
i tiiru’iii : ;

BAL AL RAIONULUI PLOEȘTI
Activitatea fotbalistică din raionul 

nostru a cunoscut în toamna anului 
trecut o frumoasă dezvoltare. Cele 12 
echipe înscrise în campionatul raio
nal s-au prezentat-destul de bine pre-, 

clasamentul

ai deschis ușa, Pătinoiti ? 
simplu, maestre, răspunse 
sfială. Am plecat mai de- 
lucru și ce era să fac, să

1 — Așa ? Ei bine. Cum ai intrat, așa
(să pleci I Imbracă-te și părăsește ime
diat sala 1

...Amărît, antrenorul Marin Dumi
tru pășea încet spre sediul asociației. 
(Nici nu vedea pe unde călca. „Ce e 
•ide făcut cu băiatul ăsta ?“ se gîndea 
el.

★
” In seara aceea Ilie Păunoiu a ajuns 
jacasă mai devreme‘ca de obicei.

— Ce-f cu tine, la ora asta ? îl 
înt împină maicâ-sa.

— AA-a dat maestrul afară din sală..
r1111 —*----------------- *----------------------- ;----------------------- ----------- -------------

Unie mergem?
AZI

IN CAPITALĂ

ȘAH — Sala Institutului Petrol si 
.. l^aze de la ora 17 : întreceri în ca- 

Jjjrtil „Cupei Prieteniei".
,j TENIS DE MASA — Sala Dinamo, 

$de la ora 17 : prima zi a întrecerilor 
■țjflin cadrul „Cupei Prieteniei".

POLO — Bazinul Floreasca, de 
Jbra 19: jocuri în cadrul „Cupei 
Wehruirie".

la
16

MÎ1NE

la

Aurelian Axente ■
MEROASE COMPETIȚII ’ 

LA LUGOJ
de masă, volei, schi, handbal ? 

în orașul 
în aceste 

iarnă. Concursul de tenis de 
care a reunit pe cei mai buni 

jucători din localitate, a

NU

Tenis
Iată sporturi care cunosc 
nostru o frumoasă activitat, 
zile de 
masă,
16 jucători din localitate, a revenit 
juniorului Nicolae A vender (Șc. medie 
de băieți), urmat de Traian Cinai 
(C.F.R.) și Livin Stoichescu .(A.S.M.). 
Patru echipe masculine și patru fe- 
minine au luat parte la o competiție 
de volei. Primele locuri au revenit 
echipelor Liceului nr. 1 Lugoj (mas
culin)' și școlii medii de fete Lugoi. 
La concursul de schi, organizat pe 
Dealul Viilor, au participat 72 coricu- 
rențL Iată rezultatele. Fond juniori : 
Jiva Alilutin; fond seniori: Ludovic 
Varga ; slalom uriaș cosii : 
Streîănu ; slalom uriaș juniori : 
Pândele; slalom uriaș seniori: 
Quint ; slalom, uriaș senioare reste bine 

boxerului 
nu numai 
antrenorii

se duce o 
susținută muncă de 'educație și unde 
mai persistă îr.că obiceiul rău ca a- 

“tunci cînd un tînăr cade în greșeală, 
să se recurgă la o. singură rezolvare: 
îndepărtarea din colectiv. O rezolvare 
mult prea comodă. Firește, trebuie să 
se muncească tot timpul, pentru a se 
preîntâmpina asemenea greșeli, iar a- 
tunci cînd un tînăr alunecă pe o pantă 
greșită să fie tras înapoi, să simtă 
grija și ajutorul permanent al colec
tivului, al tovarășilor săi de muncă.

TRAIAN IOANIȚESGU

arată

U: Geamul Scăeni 11
Petrolul. Brazi. 11

10 1
10 0

0 43: 5 21
1 46: 7 20

3. Petrolistul Boldești
11 9 1 1 51: 8 19

4. Cooperatorul 11 6 2 3 26:26 14
5. Energia Bucov 11 5 i 5 20:22 11

; 6. Recolta Negoesti
11 . 5 0 6 24:31 10

7. S.M.T. Buda Aricești
11 4 î 6 15:23 . 9

8. Rec. Tariceni 11 3 2 6 19:27 8
9. Carton Berce ni 11 3 î 7 20:33 *7

10. Spicul Streinic 11 3 0 8 13:36 6
II. Prahova Scăeni

11 2 1 8 13:30 5
12. Recolta Tîrgsoru Nou

11 0 0 11 1:28 0
Gh. Alexandrescu

ȘI ALTFEL DE PERFORMANȚE..
♦..sau despre victoriile studenților de la I. C F. la învățătură

Pentru anatomie, materia se repetă cel mai bine în laborator în fața planșelor 
și mulajelor. Acest lucru l-au înțeles și studenții Cornea, Vieru, Țurcaș și 
Moldovan, din anul 11 (în fotografie) și rezultatele n-au întîrziat să se arate 

la examen.

Virgil 
Miliaf 
Petru 

. . , . ___ ,, ___ _ _____ _ .. Erica
Noftz. 12 echipe, 6 de băieți și 6 de 
fete, se întrec în „Cupa Sportul popu
lar" la handbal în 7. In urma desfă
șurării etapei a Vil-a, în . cele două 7 
clasamente conduc formațiile clubului 
A.S.M.L.

L. Varga '

ȘEDINȚĂ DE COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Consiliul regional U.C.F.S. Gluj, în 
colaborare cu cabinetul metodico-știîn- 
țific și secția de medicină a culturii 
fizice din cadrul filialei Cluj, a socie
tății științelor medicale, a organizat, 
în amfiteatrul clinicii medicale I, o 
ședință de comunicări științifice cu 
următoarea ordine de zi: prof. FL 
Bodnar: Tirul sportiv eu arcul; dr. 
O. Chețianu, Al. Pivaru și Ilie Dan: 
Influența culturii fizice la copiii orbi; 
dr. T. Crișan, dr. M. Morarii și dj. 
Gh. Simn : Tratamentul accidentelor 
sportive prin ionizare cu hialuronidară 

reticulină : dr. Ion Zăgreanti și dr. 
Crișan: Valoarea modificărilor EKG 
antrenamentul sportiv.

Radu Fisch

Și 
T. 
în

BASCHET'— Sala Floreasca de 
■gra 18,30: meciuri în cadrul „uupei 
|Prieteniei“ : R. P. Romînă—R. P. AL 
Șjania și R. P. Bulgaria—Selecționata 
^tudențeâșcă, a R. P. Romîne.
; FOTBAL — Stadionul Dinamo, te-

. ten.- î II, ora 10 : Dinamo—Pompierul.
POLO — Bazinul Floreasca, de la 

•fora 10 : jocuri în cadrul „Cupei 16 Fe
bruarie".

HANDBAL — Sala Floreasca, de 
Ia ora 15,45; C.C.A.—C. S. Școlar (m), 
Di namb—Rapid (m).

TENIS DE MASA - Sala Dinamo, 
. jHe la .ora 9 și 17: a doua zi a îutre- 
fcerilor din cadrul „Cupei Prieteniei".

ȘAH — Sala Institutului Petrol și 
Gaze, de la ora 9 și 17: întreceri în 
(cadrul „Cupei Prieteniei".

'Țag. a

Contrar obiceiului, reportajul acesta 
despre examenele „icefiștilor” nu în
cepe în forfota de pe coridoare și nici 
în liniștea solemnă a sălilor de examen 
de la I.C.F., ci cu totul în altă 
parte. Este locul unde sosesc neconte
nit, ca la un adevărat „stat major”, vești 
din marea bătălie a examenelor, pe 
care o dau în aceste zile cei peste 
10.000 de sțudenți bucureșîeni. Acolo, 
la sediul Consiliului U.A.S. din Capi
tală, mesajele acestea sînt de" îndată 
transcrise în cifre, grafice și tabele, 
aride la prima vedere, dar îndărătul 
cărora se ascund izbînzile și nereuși- 
tele^ emoțiile, și, înfrigurarea, însfîrșit 
bucuria unei datorii împlinite. ' Și, în- - 
graficele amintite am întîlnit rezultate 
ce fac cinste studenților de la I.C.F.-, 
adevărate „recorduri” cum le-ar place 
lor să le numească, care îi situează în 
fruntea institutelor și facultăților din 
Capitală. Iată: din totalul studenților. 
99% s-au prezentat la examene. Din 
aceștia ,au promovat 97%, dintre care 
40% cu notele 9—10, 45% cu notele 
7—8 și 15% cu notele 5—6.

Pentru edificare, să facem o vizită Ia 
I.C.F. și să privim rezultatele altor se
siuni de examene. Vom constata că nu

seamănă nici pe departe cu cele de azi. 
Anatomia, bunăoară, a fost întotdeauna 
o grea „piatră de încercare” pentru „ice- 
fiștii” din anii I și II și nu sînt puțini 
profesorii de educație fizică de astăzi 
care își amintesc (eu nostalgie?...) 
că au trebuit să dea de mai multe ori 
acest examen pentru a-1 lua o singură 
dată. Dar în acest an ? Să cercetăm 
foile eu note ale unei- grupe din anul 
I, să zicem grupa 107 :

prezentați la examen 15-'student! din 
15 :

opt au obținut nota 10, 
patru au obținut nota 9, 
iar trei, au- obținut nota R.

Ș-J-4-f-3 = 15. Da, nu-i nici o greșeală: 
toți studenții grupei au primit notele 
de 8-—.9—101 Situații asemănătoare 
sînt și la alte grupe, alți ani, alte dis
cipline. Evident,- materiile nu sînt mai 
ușoare ca în anii trecuți și. nici exigența 
profesorilor nu e cu nimic mai prejos.

— Nicleînd n-au fost rezultatele stu
denților noștri atît de bune . ne spune 
cu satisfacție directorul. I.C.F,, 
I. Siclovan.
teri se munci de pregătire a examenelor 
consecințele.
de muncă a studenților»

conf?
Se văd roadele anei in-

imei joste atitudini față

Cine sînt fruntașii? Privim tabloul 
așezat la loc de cinste, cu numele și 
notele celor aproape 400 de sțudenți și 
conchidem cu părere de rău că nu-i 
putem însemna pe toii cei ce au luat 
numai 9 și 10: sînt peste 150. Unele 
nume ne atrag atenția. Iată, în anul I. 
în dreptul numelui Mircea Ursac: 10 
la toate colocviile, 10 la anatomie, 10 
la fizică. Așa cum a luat „startul”, 
Ursac promite să ia pînă la sfîrșitul 
studiilor de 110 ori 10. ea într-o fan
tastică cursă peste garduri... In dreptul 
lui Mihai Trancă: 10—-10. Două „di
recte” în plin. In anul II, atletul Emil 
Constantinesca a obținut 5 de 10! A- 
ceeași performanță o repetă handbalis
tul Iosif Kudlimai și atleta Elena Stre- 
za din anul 4. înotătorul Mircea Olaru 
din anul I are de asemenea numai 10. 
Ni se spune că este și unul din cei 
mai talentați artiști amatori din institut. 
Și un alt nume cunoscut: Ion Motroc. 
Notele ? De trei ori 7.

— Ești mulțumit Motroc ?
— Nu prea. Dar, față de alte sesiuni, 

e mai bine. Și-apoi, nu uitați că am 
început antrenamentele. Am de gînd să 
devin stoperul nr. 1 la Dinamo”,

— Aceasta nu te scutește Motroc, de 
străduințe mai mari la învățătură.

O deziluzie: Mariana Barasch, anul 
II, nota 4 la Anatomie. Colegii ci arată 
la gazeta de perete : „Lipsind in timpul 
anului. Mariana a 
mată la meditații, 
zultatul s-a văzut”.

. live fruntașe nota 
Mariana Barasch ?

înainte de a pleca,
Asociația Studenților. Aici îl găsim pe 
asistentul Marin Tănăsescu, președintele. 
Asociației, dînd indicații celor 31 de 
sțudenți din anii III și IV care 
merge la odihna în taberele din 
și vor avea plăcuta misiune de 
drama ■ acola activitatea- sportivă 
lorialți colegi de tabără. Da, 
prinși pentru moment’ și. noi de „febra” 
examenelor, uitasem că vacanța bate 
Ia ușă.

Felicitări pentru excelentele rezul
tate la examene, pentru victoria voastră 
în „competiția” la învățătură cu insti
tutele din Capitală, sțudenți de 
I.C.F.! Și, vacanță plăcută!

Ț, MARINESCU.

SPARTACHIADÂ DE IARNA 
A RAIONULUI BRAD

Peste 2500 tineri și tinere din o.-a-' 
șui Brad și satele raionului vor fi 
reuniți cil prilejul Spartachiadei de 
iarnă din raionul Brad. In prezent 
au început înscrierile, iar la tenis de 
masă, șah. schi și gimnastică s-a și 
trecut la întrecerile pe asociații. Dîrsd 
dovadă de inițiativă în organizare, o 
seamă de .asociații sportive, chiti ar fi 
Știința Brad. Minerul Gurabarza și A- 
vîntul Zdrapți,- au . obținut rezultate 
foarte frumoase atît în ce privește nu
mărul celor înscriși, cît și ca perfor-' 

.mantă.
S-au impus ca reale talente o serie 

de tineri și tinere. Dintre aceștia am 
reținut pe jucătorijl de tenis de masă 
Dobre Dtimitraș IMinerul), schiorul 
Ion Coteț (.Minerul) și gimnasta Flo- 
rica Trînc (Știința).

Mihai Susan

fost insistent che- 
dar n-a venit Ite- 
Slă
4?

bine unei spor- 
Ce părere ai.

recem pe la

vor 
munți 
a în-
a ee» 
așa-i.

la

mi P H 8 M
MIINE ALEARGA 73 CAI

Reuniunea de mîine de la Bâneasa- 
Trap se caracterizează printr-un număr 
deosebit ’ ’ - - -
7 alergări 
alergări cu 
nu constă 
concurenți. 
tativ programul se remarcă și prin par
ticiparea unui număr însemnat de cai 
din prima categorie.

Capul de afiș îl constitue premiul 
Ianuarie în care sînt înscriși : Sita 1700 
(Ștefănescu), Novac 1720 (Dinu Tr.), 
Lac 1720 (Ichim), Pamfil 1720 (Avram), 
Winetii 1720 (Ciobanu), Chiostec 1740 
(Brailovschi), Olteț 1740 (Toderaș), Demon 
1740 (Szabo A.), Omar 1760 (Tănase Gh.), 
Eronin 1780 (Mihăilescu).

Cai din prima categorie mai figu-. 
rează și în premiul Deva, care va fi 
disputat de : Minerva 1700 (Moldoveanul, 
Postăvarii. 1720 (Szabo I.), Tamîios 1760 
(Pa vel eseu), Pîrjol 1720 (Voronin), Egoist 
(Ghinea), Paf 1740 (Tigăieru), Harcov 
1749 (Ciobanu). Baltag 1700 (Avram); 
Hoțu 1769 (Mareu), Morala 1760 (Onac’he), 
Hamefal 1780 (.Tănase).

Cel . mai mare număr de concurenți 
- 12 ’ - figurează în premiul Dorna și 
anume : Fluieră Vînt 1700 (Borlescu Gti.), 
Adriatica? 1700 (Mlhalache), Hermina II 
1720 (ichim), Flavius 1720 (Gheprghe V.), 
Sonata 1720 (Onache), ' Raza 1740 (Dinu), 
Rușețu 1760 (Szabo A.). Holtei 1760 
(Mareu), Ancorat 1760 (Teofil), - Hlamida. 
1730 (Ghinea), Aviă 1780 (Ștefănescu), 
Himera 1780 (Mardare).

Datorită marelui număr de partici
pant! și unui just echilibru al șanselor 
cailor, alergările de mîine de la Băneașa- 
Trap anticipează întreceri spectaculoase*

de mare de concurenți. In 
participă 73 de cai. Sînt 7 
10-12 cai. Atracția reuniunii 

numai în numărul mare de
Din punct de vedere cali-



Holm Petersen:

„Dinamo București are mari șanse
Mîine la Tbilisi, in ,,C.CE.“ ia baschet

Va reedita C. C. A. partida de la București ?
să ciștige „Cupa Campionilor Europeni"
...dar. adăugăm noi, hăndbalișdi noștri trebuie 

să se pregătească cu seriozitate
Evoluția echipei masculine a Bucu- 

reștiului la recenta competiție interna
țională care a avut loc în Gapitală 
nera oferit, în afara satisfacției cuce
ririi trofeului pus în joc, și prilejul de 
a constata forma bună a jucătorilor 
dinamoviști, care au alcătuit în mare 
majoritate (10) lotul formației. Faptul 
este îmbucurător pentru că se știe că 
în urma excepționalei victorii în fața 
Duklei Piaga, Dinamo București va 
întîlni în cadrul semifinalelor „Cupei 
Campionilor Europeni" campioana 
Lj.F. Germane — F.A. Goeppingen — 
și în caz de victorie, va juca în finala 
competiției, la Paris, cu învingătoarea 
meciului Aarhus GAF 1880-Paris U:;i- 
vcrsiie Club.

iată, așadar, că în fața campionilor 
noștri se deschide o minunată ocazie 
de a aduce handbalului în 7 din țara 
noastră afirmarea 
internațional : cucerirea 
pionilor ~ ...... .
firmație 
moviștii 
zent o

. j capabilă 
cei mai

deplină pe plan 
„Cupei- Cam- 

Eurdpeni". Făcînd aceasta a- 
ne bazăm pe faptul că dina- 
bucureșteni alcătuiesc în pre- 

formație bine pusă la punct, 
de a învinge adversari din 
renumiți, o formație a cărei 

omogenitate, putere de luptă și forță 
de atac au crescut simțitor față de a- 
mfl trecut. De altfel, printre cei ce au 
constatat acest lucru, se numără și 
jucătorii și antrenorii echipelor străine 
care .au participat la „Cupa orașului 
București". Deosebit de semnificative, 
în acest sens,’ sînt afirmațiile cunoscu
tului jucător de la H.G. Copenhaga — 
Holm Petersen (de 44 ori selecțio
nat în reprezentativa Danemarcei și 
socotit ca imul din cei mai buni „pi
voți" la ultimul campionat mondial), 
făcute în cadrul unei convorbiri care 
a avut loc cu cîteva zile în urmă. A- 
flîiid că 10 din cei 14 jucători care au 
alcătuit lotul echipei Bucureștiuhii sînt 
de la Dinamo, Petersen nu a ezitat să 
declare :

„Am jucat de 4 ori împotriva hand- 
baliștitor de la Goeppingen și îi cu
nosc foarte bine. Formează o echipă 
valoroasă, omogenă, ca dovadă că 
anul trecut a învins pe Dinamo. De 
data aceasta, însă, nu le pot acorda 

,*rtanse de cîștig. De altfel, în momea- 
.ii! de față nu văd ce echipă de club 
din Europa ar putea cîștiga aici în 
fața dinamoviștilor și a... publicului 
fcucureștean ! După părerea mea, Di
namo va juca în finală la Paris cu 
Aarhus, care nu are probleme prea 
dificile în jocul ou P.U.C.".

— Un pronostic pentru această 
finală probabilă ?

— îmi vine foarte greu. Doar am 
jucat 10 ani Ia Aarhus... In orice caz 
va fi un joc foarte greu pentru cam
pioana noastră, cu atît mai mult, cu 
cit ea nu se află — în ciuda victoriei 
asupra echipei R.I.R. Gdteborg — în 
cea mai bună formă. In momentul de 
față, Aarhus GAF se află pe locul IV 
în campionatul danez, fiind învinsă cu 
12-10 de echipa noastră — H.G. Co
penhaga — care ocupă locul 1. Iar 
Dinamo, avind jucători cu o asemenea 
putere de luptă, o asemenea apărare 
,,beton" și „tunari" ca Hnat, Ivănescu, 
are șanse mari de a cîștiga „Gupa 
Campionilor Europeni" 1

Aprecierile ’ renumitului jucător da
nez sînt măgulitoare pentru echipa 
noastră campioană... dar nit și sufi
ciente pentru atingerea obiectivului 
proptiși Dinamovișiii sînt datori să se 
pregătească cu toată seriozitatea in 
vederea viitorului meci. Numai astfel 
ei își vor putea lua revanșa asupra 
lui F. A. Goenpingen și... biletele de 
avion pentru Paris.

Ad. V.

i
Sportivii sovietici vor susține peste 600

de intiiniri internaționale
Cu prilejul unei conferințe de pre

să, care a avut loc la Moscova, 
Mihail Pesliak, locțiitorul președin
telui Consiliului Central al organiza
țiilor sportive din U.R.S-S., a decla
rat că sportivii sovietici vor participa 
la toate probele incluse în progra
mul Jocurilor Olimpice de vară de 
la Roma.

Olimpiada de vară și cea de iarnă 
vor fi punctele culminante ale sezo
nului sportiv din anul 1960, care' va 
cuprinde un număr record de întîl- 
rtiri internaționale pentru sportivii 
din U.R.S.S. Numărul acestor întîl- 
niri va fi de peste 600. In anul olim
pic sportivii sovietici vor lua parte 
de asemenea la 19 campionate mon
diale și europene. In același timp 
echipele sovietice de fotbal, volei și 
baschet vor concura la întreceri pen
tru cupele Europei. In U.RS.S. se 
vor desfășura mari competiții inter
naționale de haltere, gimnastică, at-

Emil Niculescu nu se intimidează de „opoziția” lui Lejava și va încerca să 
pătrundă sub coșul advers. (Fază din prima întîlnire dintre C.C.A. și Dinamo- 

Tbilisi).

In anul 1960

La 
în 
la

letism și Ia alte ramuri sportive, 
repetiția generală a gimnaștilor 
vederea Jocurilor Olimpice de 
Roma, vor sosi la Moscova delegații 
din 10 țări. Premiul fraților Zna- 
menski, mare, concurs preolimpic de 
atletism programat în iulie la Mos
cova va reuni pe unii din cei mai 
buni atleți din 20 de țări ale lumii. 
Cu marc interes este așteptat de ase
menea meciul de fotbal U.R.S.S.— 
Spania din cadrul cupei Europei in- 
ter-țări. Tot în 1960, a spus Mihail 
Pesliak, jucătorii de tenis de masă 
și gimnaștii sovietici vor întreprinde 
turnee in S.U-A. (Agerpres)

Sixten Jernberg maratonistul zăpezilor"

(Foto B. Ciobanii)
Mîine, lă Tbilisi, partida retur Dina

mo Tbilisi-C.C.A. București va desemna 
ultima echipă calificată pentru sferturile 
de finală ale „Cupei Campionilor Eu
ropeni" la baschet. După cum se știe, 
cu două săptămîni în urmă, echipa 
noastră campioană a obținut la capătul 
unei lupte epuizante. — .în prelungiri — 
o frumoasă victorie în fața valoroasei 
formații gruzine (87-83). Atunci, jocul

Turul ciclist
DupăCA1RO 29 (Agerpres). — După 

alte două etape ale Turului Egiptului, 
cicliștii din R.D. Germană și-au con
solidat pozițiile atît în clasamentul 
individual cit șl în cel pe echipe. A- 
lergătorul Ampler (R.D.G.) a cîști- 
gat etapa a IÎI-a, parcurgînd distan
ța Assiut—-Mima (135 km) în 4 h 
4:46,0. El l-a învins la sprint pe co
echipierul său Bruning.

A IV-a etapă (Alinia—Beni Suef, 
125 km) s-a terminat cu o sosire

Favori(î olimpici 

calin, organizat, precizia în aruncările 
la coș (în special cele „libere"), excep-, 
ționala putere de luptă a jucătorilor 
buciireșteni, precum și jocul neașteptat 
de bun -al „rezervelor" au făcut ca ba-s 
lanța victoriei să încline în oele ditr 
urmă de partea echipei noastre.

De astă dată însă, campionii Uniunii 
Sovietice, care alcătuiesc una din cela 
mai bune echipe de baschet de club din 
Europa, joacă „acasă". Șl- pe teren pro
priu, Dinamo Tbilisi e greu de înv 
Un exemplu concludent' în acest sens, 
ni-I oferă jocul dintre selecționata 
R.S.S. Gruzine (alcătuită pe scheletul 
lui Dinamo Tbilisi) și echipa SiU.A^ 
disputat în Uniunea Sovietică, în 1958.?- 
După cum ne relata pe atunci ar6itruMss 
nostru internațional Sigismund. Fe-i 
rencz (care a condus această pârîidă)lj 
formația S.U.A. a trebuit să depună e-ț 
forturi deosebite pentru a cîștiga. Con- ' 
duși la pauză cu 29-24, baschetbaliștiîț 
americani au obținut în cele din urma 
victoria la un scor deshil d-> . strîns: • 
59-51.

In aceste condi.il, sarcina oatei ietba4' 
liștilor de la C.C.A. este desigur des«> 
tul de dificilă, partida pe care o vor i 
juca și de care depinde în mare mă-1 
sură calificarea în sferturile de finals? ■ 
ale competiției fiind una din cele mat ! 
grele din întreaga lor activitate- Cu toate.' 
acestea, jucătorii noștri, care au depla-J 
sat la Tbilisi formația lor completă,.. 
sînt deciși să răstoarne toate protio- i 
sticurile: „Avantajul nostru este mi-' 
nim (4 puncte) — ne-a declarat eunos-4 
ctiful pivot al militarilor, Artpând No-t 
vacek. Ne vom strădui din toate puie- i 
rile să facem din nou un meci bun. 
Dacă apărarea noastră va putea anihila 
din nou pivoții dinamoviștilor si arun
cările de la distanță ale lui Kitadze șl 
Minașvili, atunci..."

al Egiptului
compactă, care a văzut învingător lai 
sprint pe germanul Oldemburg in 3 h 
53:48,0.

In clasamentul general conduce 
Ampler (R.D.G.) urmat de compatrio
tul său Miiller la 2:16,0 sec., Revayț 
(R. Ceh.) la 5:46,0, Briining' (R.D.G.) 
la 10,02 și Oldemburg (R.D.G.)ț 
11:12,0. Pe echipe conduce R.D. Ger-* 
mană urmată de R.P. Bulgaria lai 
51:16,0.

Hocheiștii de 
învingători în

USTI, 29 (prin telefon) Primul meci 
din cadrul turneului pe care Știința 
Cluj îl întreprinde în R. Cehoslovacă 
a coincis cu o victorie. Intîlnind în 
localitate pe Dukla Litomerice (clasată 
pe locul II în categoria B), hocheiștii 
romîni au învins cu 5—3 (1 — 1, 2—2, 
2—0). In primele două reprize jocul 
a fost egal, dar în cea de a treia e-

in lările sudice atleții sînt în plină 
activitate competițională

In timp ce atleții din Europa și cei 
Im țările unde iarna este încă în toi 
își desăvârșesc pregătirile în sală, în 
emisfera sudică sezonul atletic este 
în plină activitate competiționaiă.

In Africa de Sud, în cadrul ulti
melor întreceri s-au înregistrat nume
roase surprize. Atletui Spence, spe
cialist în proba . de 440 yarzi, a tost 
învins de două ori consecutiv de cu
noscutul alergător de garduri Potgie- 
ter. In prima cursă, învingătorul a 
realzat 46,3, iar în cea de a doua 
46,8. In aceasta din urmă Spence a 
condus pînă la 220 yarzi, fiind cro
nometrat cu nn rezultat excelent : 
21,3. Ne mai avînd rezistența, el s-a 
„sufocat" parcurgînd a doua jumă
tate a distanței în 26,7 I Astfel, Spen
ce a terminat întrecerea de 440 yarzi 
în 48,0. la o diferență de 1 secundă 
și 2 zecimi de învingător. La un in

la Știința Cluj
R. Cehoslovacă

ctupa Știința și-a impus superiorita
tea-

Au marcat: Takacs I (2), Biro, Fe- 
renczi și Andrei pentru echipa romînă, 
respectiv Vapneger, Kox și Nevesely.

Au arbitrat: Davidek (Cehoslovacia) 
și N. Virgil (Romînia). Au asistat a- 
proape 5000 de spectatori.

Duminică seara Ștîinta Cluj joacă 
la Brod.

terval de numai o oră, Potgieter a a- 
lergat în proba de 440 yarzi garduri. 
Atletul sudafrican s-a clasat din nou 
pe primul loc cu un rezultat bun : 
52,1. In general, atleții sudatricani 
care fac parte din lotul probei de .440 
yarzi plat (respectiv '400 m.) sînt în 
formă foarte bună, fapt care' le per
mite să spere și la cucerirea unei me
dalii olimpice în ștafeta de 4x400 m. 
In ultimul concurs, ștafeta sudafrica- 
nă de 4x400 m. â obținut un nou re
cord al țârii : 3:09,0.

In Australia, a fost descoperit un 
tondist de valoare în persoana tînă- 
rîdui Brain, care a alergat 10.000 m 
de imul singur în. 30:03,0. La 3000 m 
obstacole în afară de G. Thomas 
(8:56,2), a apărut un nume nou: Wal
ker (8:58,0). Și cîteva atlete austra
liene s-au impus în primele con
cursuri. Este vorba de Kilborn (11

„N-am fost nici mai voinic și nici 
mai slab decît copiii de vîrsta mea. 
Mă pasiona fotbalul și doream ca el 
să mă facă celebru" — declară Six
ten Jernberg despre copilărie, despre 
începuturile saie sportive. Și, într-a- 
devâr, el a devenit celebru, dar nu 
pe terenurile de fotbal, ci pe... pîrtiile 
de zăpadă.

Pentru Jernberg — născut și crescut 
la Lima (Suedia), o localitate unde 
zăpada se menține din octombrie pînă 
la jumătatea lunii aprilie — schiurile 
au constituit o necesitate firească 
încă de mic copil. El s-a angajat din 

sec. .pe 80 m . g.). Mitchel și McLean 
la săritura în lungime : 6,05 m și res
pectiv 5,99 m.

Și acum o veste despre Herb Elliot. 
Cunoscutul atlet australian a fost in
vitat să participe la un concurs în 
S.U.A. Federația australiană însă nu 
i-a admis participarea pe motiv că 
pregătirea atletului nu este pusă la 
punct.

Dintre tondiștii neozeelandezi cel 
mai bun rezultat este deținut de Hal
be rg: 5000 m. în 13:58,2. Rezultatul 
îl îndreptățește să spere un loc frun
taș la J. O. de la Roma.

Nu de mult, au luat sfîrșit la Bang
kok campionatele de atletism al Asie: 
de sud-est. Dintre rezultate amintim 
pe cele obținute de Alanyakas la 100 
in. In semifinale el a alergat 10,5 iar 
în finală 10,4, cîștigînd cu un avans 
de 3 metri față de cel de al doilea 
clasat. 

fragedă vîrstă să lucreze ca muncitor 
în pădure și și-a petrecut majoritatea 
vieții în mijlocul acesteia. Pe bună 
dreptate, unii biografi l-au numit 
chiar „omul pădurii". Muncind zi de 
zi pentru a-și asigura existența sa 
și a familiei sale, Jernberg a devenit 
un om robust, cu o sănătate de fier.

Pare curios, dar deși a avut schiu
rile „în picioare" de mic copil, Jern
berg participă pentru prima oară la 
o competiție oficiaiâ la o vîrstă re
lativ înaintată — 18 ani. In anul
1955, cîștiga titlul de campion al Sue
diei, iar după un an, la vîrsta de 27 
ani, schiorul suedez se acoperă de 
glorie ia Olimpiada de la Cortina 
d’Ampezzo, unde cîștiga o medalie de 
aur și două de argint. In afară de 
aceasta, el face parte din echipa de 
ștafetă 4x10 km, adueîndu-și contri
buția la cucerirea de către sportivii 
suedezi a locului III și a medaliilor 
de bronz. Doi ani mai tîrziu, în ca
drul campionatului mondial, Sixten 
Jernberg adăugă titlurilor și victori

Echipa olimpică de 
a sosit

NEW YORK 29 (Agerpres). - La 
28 ianuarie, echipa reprezentativă 
de hochei pe gheață a U.R.S.S. care 
va participa la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Squaw Valley a sosit la 
New York. Sportivii sovietici și-au 
continuat apoi drumul spre stațiunea 
de sporturi de iarnă Colorado Springs, 
unde se vor antrena timp de două 
săptămîni și vor susține meciuri a- 
tricate cu formații ale celor mai puter
nice cluburi americane. Selecționata 

ilor sale încă una de mare prestigiu : 
cucerește titlul de campion al lumii 
în proba sa favorită — 50 km — a-i 
trăgîndu-și din partea ziariștilor spor-j 
tivi și titlul de „maratonistul zăpe4 
zilor".

Sixten Jernberg a împlinit de cui 
rînd 31 de ani, dar continuă să fie im 
sportiv de valoare, pretendent princi-î 
pal la o medalie de aur la apropiatele' 
întreceri olimpice de la Squaw Valley.

Munca, de care nu s-a despărțit 
niciodată, l-a călit pe Sixten Jern4 
berg pentru greutățile vieții. Cuvin-’ 
tele sale sînt, credem, grăitoare 
,;Am crescut și am lucrat în pădure 
și nu voi schimba niciodată această 
muncă cu o alta, fie ea și mai ușoa
ră. Munca îmi asigură existența și-mi 
creează o bună dispoziție pentru an
trenamente. Cît privește sportul, el 
îmbogățește foarte mult viața omua 
lui. Numai sportul, însă, nu e sufi4 
cient. Trebuie să înveți, să cunoști oi 
meserie, absolut necesară pentrv viață",

hochei a U. R.S. S.
in S.U.A.
olimpică sovietică este alcătuită din 
18 jucători printre care Piteiko.v, So-, 
logubov, Sidorenkov, Kucevski, LoM 
tev, Almetov, Aleksandrov, Grebeni- 
kov etc.

După cum se știe, hocheiștii sovie
tici an .reușit în ultimii ani să cîștige 
titlul olimpic la Cortina d’Ampezzo și 
de două ori titlul mondial.
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De vorbă cu un recordman mondial 
mai puțin cunoscut: ION ROȘU

Ne am îndreptat într-o prea timpurie zi de „pri
măvară" spre atelierele „9 Mai", așezate sus 
pe dea'ul Cotrocenilor. ceva mai aproape de 

înălțimi'e a'bastre scumpe piMașutistului, pentru 
a-1 cunoaște mai bine pe Ion Roșu, al doilea spor
tiv romîn care deține un record mondial.
E un strungar vrednic 

șt cunoscut. 11 găsești 
repede, de cum intri in 
hala sectorului II me
canic și ești primit de... 
uruitul rodnic al strun
gurilor, rabotezelor, fre
zelor, care-ți amintește 
ele larma motoarelor de 
pe aeroport. Stă aplecat 
deasupra mașinii și ma
nevrează cu mișcări si
gure maneta de la supor
tul transversbl al strun
ei'! ui, cu aceeași tnde- 
mînare cu care trage la 
iuțeală minerul declan
șator al parașutei, situat 
întotdeauna in dreptul 
inimii.

'^-ungarul Ion Roșu, 
care aplică metodele îna
intate de tăiere rapidă a 
metalelor, figurează me
reu printre fruntașii în 

ta fața strungului

producție șl este și aci 
la... înălțime. Ceasurile 
schimbului s-au terminat. 
Se scuză cîteva clipe 
pentru a-și rîndtii unelte
le, a șterge cu grijă ma
șina. Re refugiem într-o 
cabină, care domină 
hala...

— Ce te-a liotărît să 
îndrăgești parașutismul, 

sportul temerarilor, așa 
cum se spune ?

— Sînt de prin părțile 
joase ale Olteniței. Cînd 
eram copil, am jinduit 
munții, piscurile, locurile 
înalte, de ui.de ți se aș
tern la picioare priveliști 
neasemuit de frumoase, 
cîteodată și Dunărea mea 
dragă. Poate că asta ar 
fi * explicația chemării 
mele...

Zi trai, deapănă cu mo
mente de pauză, sau 
'zîmbind uneori aduceri
lor aminte, cîteva date 
de biografie snortivă. In 
1955, după trei arii de 
„ucenicie" intr-ale para
șutismului, stabilește cu 
alți patrii sportivi-Un re
cord de înălțime, sărind 
de la 5.000 m. In 1956, 
realizează la Popești-Le- 
ordeni un valoros record

P rover be
Ce lie nu-ți place, al

tuia nu-i face... că e 
fault!

Vorba dulce... suspen
dare nu aduce.

Spune-mi cu cine te 
întâlnești, ca să-ți spun... 
ce pronostic dau !

TUI GIIEORGHIU-
Vaslui 

republican, stabilind me
dia de 2,5? m. din două 
sărituri de la 1.000 m 
cu aterizare la punct !ix 
și deschidere imediată 
hi 1957 la „Cupa Adria- 
ticei" se clasează primul 
dintre romîni și ia con
tact cu ... apa în cea din
ții amerizare. 1957 ii mai 
aduce un record republi
can colectiv obținut la 
Clinceni, in aceeași probă 
In care se specializase ■ 
săritura de la 1.000 m 
cu deschidere imediată și 
aterizare la punct fix. 
Anul 1958 li aduce ma
rea satisfacție a recordu
lui mondial la. proba de 
1.000 m cu deschidere 
ihtîrziată și aterizare la 
punct fix: 2,97 m, me
dia celor două sărituri, 
față de 3,70 m vechiul 
record deținut de un 
sportiv bulgar. Recordul 

acela închinat „Zilei Eli
berării" și desfășurat în 
dimineața zilei de 21 Au
gust pe aeroportul Clin
ceni, a însemnat și con
sacrarea lui Ion Roșu.

— Anul trecut mi-a a- 
dus cea mai mare bucu
rie : ani fost primit în 
rîndurile membrilor de 
partid. Tot anul trecut 
rni s-a decernat titlul 
de maestru al spor
tului. Apoi, Ion Roșu 
continuă să ne vorbească
— „încălzindu-ne" și pe 
noi cu entuziasmul său
— despre farmecul, para
șutismului. Virajurile și 
lupingurile spectaculoa
se, manevrarea abilă a 
sus pantelor (sforile de 
mătase caro fac legătura 
intre om și cupolă),

Un șut care
a „cutremurat0 pămîntul

In minutul- 85 al unui 
meci de categorie infe
rioară din campionatul 
argentinian, desfășurat 
la Buenos Aires, la situa
ția de 0-0, centrul ata
cant al uneia dintre e- 
chipe a înscris un. gol. 
Cei 5.000 de spectatori 
au sărit în picioare, a- 
clamînd. <00 dintre ei 
(care ocupau un întreg 
sector al tribunei de 
lemn) s-au trezit sub tri
bună, care s-a deschis ca

Una din cele 430 sărituri 
ale parașutistului Ion Roșu

plăcuta pilotare a parașu
tei, emoțiile...

—• La primul salt ? .
— Nu. Atunci ai de

clanșator automat. Dar 
mai tîrziu, cînd deschizi 
tu singur parașuta și îți 
pui întrebarea : Voi îi 
capabil s-o deschid ? . Și 
tot tu îți dai răspunsul 
imediat. Ești bine pre
gătit, ai voință, nu se 
poate să n-o deschizi. 
Trebuie să acționezi cu 
sînge rece în momentul 
desprinderii de avion. Și 
mai tîrziu, cînd planezi 
(cu 5 metri pe secundă') 
cu parașuta deschisă, e 
o plăcere să privești jos. 
De la 2-3000 m se văd 
clădirile, de la 1000 m 
se disting oamenii. Ma- 
rioara, soția mea, care 
vine des alături de to
varășii de muncă să-mi 
urmărească „zborurile", 
mi-a fost... pîrîtă odată 
că și-a pus mîna la ochi. 
Am întrebat-o : „E drept, 
Marioară ?" Mi-a răs
puns cu mîndric: „Fugi
de aci. Ioane, am pus 
mîna la ochi streașină 
ca să te pot vedea mai 
bine, că tare batea soa
rele..."

— Ce ai dori să-ți a- 
ducă 1960 ?

— Un nou record și 
mai bun. Să devin mai
stru și în atelier („Să ne 
ăjUngi de două ori mai
stru", i-au urat tovarășii 
de muncă acum un an) 
și să vină primăvara, să 
pot sări din nou. Sînt 
tare curios cum o fi ară- 
tînd capitala noastră a- 
cum văzută -din înălți
mi. Mai falnică, sigur. 
Dar tare mi-e teamă că 
o să mă... rătăcesc pri
vind-o de sus-..

NEAGOE MARDAN

o -carte, „înghițindu-i“ ! 
Ulterior s-a aflat că si
multan cu înscrierea go
lului sau — mai precis 
— cu explozia de exube
ranță sud-americană a 
specfatorilor, a avut loc 
un. cutremur de pămînt, 
factor neprevăzut care a 

. contribuit în mare mă
sură la surparea tribu
nei. A doua zi autorul 
golului se lăuda peste tot 
că a înscris un gol... de 
s-a „cutremurat" pămîatnl

Un ,,final“ 
neprevăzut'
In timpul turneului in

ternațional de șah de la 
Riga, puțin înaintea Anu
lui Neu. Mihail Tal a 
sărbătorit două evenimen
te : a împlinit 23 de ani 
si s-a căsătorit. Dar dacă 
despre aniversarea zilei 
de naștere prietenii și 
cunoștințele din Riga știau 
și s-au prezentat „în 
corpore" la casa familiei 
Tal cu flori, felicitări și 
cadouri, cel de al doilea 
eveniment a fost cu totul 
neașteptat, ca multe din... 
mutările pe care marele 
șahist le efectuează cu 
strălucire pe tablă.

De mai multă vreme 
Mihail Tal iubea o fată. 
Și cum sentimentul era 
reciproc, căsătoria nu pu
tea fi decît deznodămîn- 
tul cel mai firesc. Dar 
cei doi tineri nu se de- 
eiseseră încă asupra da
tei. Intr-o dimineață de 
decembrie, Tal și logod 
nica sa se plimbau pe 
stradă. Intîmplător, aflîn- 
du-se în fața clădirii 'So
vietului orășenesc ei au 
hotărît să intre și să 

întrebe de. ce acte au 
nevoie .pentru căsătorie. 
Au fost întîmpinafi cu 
multă amabilitate și li s-au 
dat pe loc toate.lămuririle. 
Unul, din funcționari însă 
a spus că, întrucît este 
vorba de , Mihail Tal, 
un ■ șahist atit de veStit 
și cu care se rnîndrește 
întreaga Letonie, căsăto
ria ar putea fi efectuată 
făcîndu-se „pe loc" toate 
formalitățile. Puțin mai 
tîrziu, Tal și logodnica 
sa se aflau în fața o'ițe- 
rului stării civile, din bi
roul căruia au ieșit că
sătoriți.

„Fele i... apărat euca^oiial"
Un asemenea titlu vâ 

pune, fără îndoială. în 
mare încurcătură. Cum 
putea să apere Pele (și 
încă excepționali), cînd 
toată lumea știe că el 
s-a consacrat pe arena 
mondială ca jucător de 
cîmp și nicidecum ca 
portar? Și totuși, titlul 
pe care l-ați citit mai 
sus nu e cîtuși de puțin 
greșit. Pentru a vă con
vinge de. acest lucru, vă 
vom relata faptele așa 
cum s-au petrecut ele.

In meciul derbi al 
campionatului de fotbal 
al orașului Sao Paolo, 
s-.ău întîinit echipele San
tos și Corinthians. Chiar 
din primul minut s-a de
clanșat o luptă dîrză pen
tru victorie. Atacurile și 
combinațiile subtile se 
succedau cu repeziciune 
cînd la o poartă, cînd la 
cealaltă. Sărind.la o min
ge „grea", portarul e- 
chipei Santos, Man
ga, s-a accidentat gray, 
fiind nevoit să pără
sească definitiv terenul. 
Forțele, bineînțe'es, nu 
mai erau egale. Admira

ȘTAFiiTA OLiWM’A

Desen de E. Lipinski (R. P. Polonă)

Tot ce e nou în sport

In plin centrul Capitalei, pe b-dul Magheru, și-a 
făcut de curînd apariția, prin grija întreprinderii 
de Exploatare a Bazelor Sportive, un panou care 
popularizează competițiile sportive ale săptămînii. ț 
In actualitate: întrecerile prietenești organizate în ’ 
cinstea Intîlnirii tineretului și studenților din regiu- ? 

nea Balcanilor și a Mării Adriatice.

26 telegrame i 
și un... forfait

In cadrul primului tur al 
„Cupei Campionilor Euro
peni*4 la baschet masculin 
trebuia . să . se dispute _me
ciul dintre Fenerbahce Is
tanbul și Macabi Tel Aviv, 
campioanele Turciei și Is
raelului. Meciul însă,, n-a 
mai avut loc.; Motivul : 
-echipele :nu s-au înțeles a- 
supra datelor de disputare 
în termenul stabilit de fe
derația internațională, care 
— pînă la urmă - a apreciat 
că vina aparține echipei 
din Tel Aviv și ca atare 
i-a dat joc pierdut.

Pînă la luarea acestei 
hotărîri insă, între cele 
două cluburi și între aces
tea și federația internațio
nală au fost schimbate —

torii echipei Santos se 
și vedeau în situația ne
plăcută de a fi martorii 
unei serioase înfrîngeri.

Și totuși, ei au p'ecat 
pînă la urmă sa’tisfăcuți 
de la meci : echipa „loc" 
a obținut o prețioasă vic
torie cu scorul de 4—2. 
Aceasta s-a întîmplat 
pentru că locul portaru
lui a fost luat de ...Pele, 
același Pele care în ca
litate de inter și-a atras- 
admirația unanimă a 
spectatori'or campionatu
lui mondial de fct'oal din 
Suedia, Dînd dovadă de 
o excepțională elasticitate, 
el a oprit șuturi puter
nice trase din cele mai 
diferite unghiuri de că
tre atacanții adverși, 
apărînd, după cum au 
relatat ziarele, excepțio
nal.

E interesant de mențio
nat, că în întîlnire'a ur
mătoare echipa Santos a 
fost învinsă. Gurile re'e 
afirmă că acest insucces 
se datorește faptului că... 
poarta nu a mai fost 
apărată de Pele I 

în perioada 4 octombrie—1 
decembrie — nu mai puțin 
de 26 de telegrame. Cu toa
tă această... conversație de 
sute de cuvinte în limbile 
franceză, engleză și ger
mană, părțile nu s-au pus 
de 'acord. • Și pentru că 
clubul Macabi n-ă răspuns 
la telegrama ultimativă a 
federației internaționale — 
probabil din motive de... 
economie — Fenerbahce a 
fost calificată din oficiu 
pentru turul al doilea al 
Cupei.

ANDREI PENA, GIUR
GIU. - 1) Intre „insulă44
și restul Europei au avut 
loc 4 întîlniri la fotbal, 
care s-au. încheiat cu ur
mătoarele rezultate : 1938
(Londra) : Anglia-Restul
Europei ' 3-0 (2-0), - 1947
(Glasgow): Marea Britanie- 
Restul Europei 6-1 (4-1), 
1953 (Londra) : "Anglia^. 
Restul Europei 4-4 . (2-3), 
1955 (Belfast) : Marea Bri- 
tanie-Reslu: Europei 4-1
(1-1). 2) In meciul de ru'gbi 
disputat acum 3 ani în. 
București, echipa Franței 
a cîștigat, la mare luptă, 
cu 18-15, după ce la pauză 
reprezentativa R.P.R. con
dusese cu 15-0.

D. PASCU, -'FOCȘANI. 1) 
Theodor -Passan, fostul 
centru înaintaș al Unirii 
Focșani, urmează studiile 
în Capitală și își va con
tinua activitatea fotbalis
tică la Știința București. 
El face parte’, ca și pînă 
acum, din lotul național 
de juniori. 2) Valentin Stă- 
nescu a .apărat poarta Ra
pidului pînă în anul 1952. 
Actualmente e antrenor la 
echipa de categorie B, Me
talul Tîcgoviște.

P. IONIȚA, CONSTANȚA.
— 1) Frații Papiâ au evo
luat în „A“, la Construc
torul. Acum joacă rugbi la 
„Sirena44," în categoria B. 
2) Fotbalistul Demien de 
la C.S.M.S. Iași a mai jucat 
la -I.C.O., C.C.A. și Jiul.

MARIA RENCÎU, FĂ
GĂRAȘ. - 1) Irina Nagy 
este maestră emerită a 
sportului. Titlul acesta l-a 
primit — o dată cu cele
lalte jucătoare - după 
cîștigarea . campionatului 
mondial de către echipa 
noastră feminină de hand
bal. 2) Cădariu a jucat, 
pînă anul trecut, la Știința 
Timișoara. Nu mai țineați 
minte ? 2) C.C.A. a cîștigat 
•de 4 ori campionatul țării 
la fotbal. De trei ori con
secutiv, între anii 1951-1953 
și a patra oară în 1956.

ADRIAN PANAITESCU, 
bucurești. - 1) Recordul 
R.P.R. la aruncarea greu
tății : masculin : 17,42 m
(Aurel Raica), feminin : 
15,41 m (Ana Coman). 2)

...renumita jucătoare de 
tenis și tenis de masă 
Ann Haydon este deți
nătoarea unui „record" 
rar întîinit și... foarte pu
țin plăcut pentru ea ? 
Ajunsă în 8 finale impor
tante la tenis de masă, 
Ann Haydon le-a pierdut 
pe toate: 1954, la cam
pionatele mondiale de la 
Utrecht (dub'u femei) ; 
1956 la campionatele mon
diale de la Tokio, (dublu 
mixt); 1957 la Campio
natele mondiale de la 
Stockholm, (simplu, dublu 
femei și mixt); 1957 la 
campionatele internațio
nale ale Angliei (simplu 
femei); 1958, la campio
natele internaționale ale 
R. P. Romîne ("simplu fe
mei) și în 1958 la cam
pionatele europene de la 
Budapesta (simplu 'fe
mei)?

★
...îp Franța s-a luat 

inițiativa construirii unui 
Pantheon al marilor fi
guri ale sportului fran
cez ? El ar urma să cu
prindă, la început, rămă
șițele pămîntești ale lui 
Pierre de Coubertin, ini
țiatorul Jocurilor Olim
pice moderne. Henry Des- 
granges, mare populari
zator al sporturilor în 
Franța. Frantz Reichel, 
animator al sportului a- 
tnator timp de 25 de ani, 
precum și ale unor mar£ 
sportivi francezi: afle

Geo Andre și lean Bom. . 
automobilistul Jean-JIȘ- 
erre Wimille, aviatorii 
Lou's Blerlot si Jules Ve- 
dri nes, boxerul Marcel Car
dan, cicliștii Paul Bouri!- 
lon, Constant Huret și 
Octavio l.apize. scrimerul 
Lucien Gaudin, rugbistul 
Yves du Manoir, naviga
torul solitar Allain Ger- 
bault, Helene Boucher, 
Virginie Heriot și Su
zanne Lenglen.

Știința Timișoara a termi
nat turul cu 5 puncte 
avans.. Cum s-ar spune, e 
cu un pieijr. in „A“. .

IOAN MECHES, JIM- 
BOLIA. - 1) Recordul ltin^ji 
la aruncarea discului ■ .
tinuă să fie deținut ‘ ue' 
Nina Dumbadze cu perfor
manța de 57,04 m. 2) După 
1944, campionatul categoriei 
A care a -cuprins cel mat 
mare număr de echipe — 
16 ! — a fost / cel din 1047- 
1948. Au concurat atunci : 
I.T.A., C.F.R. Timișoara^ 
C.F.R. București, Universi
tatea» Cluj, Distribuția 
București, Libertatea Ora
dea, Dinamo A București,- 
C.F.R. Cluj, Rata Tg. 
Mureș, Jiul Petroșani, Der- 
mata Cluj, Gaz Metan Me
diaș, F.C. Ploești, A.S. 
Armata .București, Dinâmo 
B. București, Metalochimic 
București. Campionatul a 
fost cîștigat de U.T.A.j 
care îi .avea în formație^ 
printre alții, pe Pets- 
chowschi, Marki, Dumi
trescu, Pall, Farmati. Vass 
și Mercea.

ALEXANDRU EOCIU, 
CLUJ. — Șepci, antrenorul 
Științei Cluj are 49 de ani. 
A apărat culorile echipei 
naționale în 8 meciuri, in
ternaționale, remareîndu-sș 
în special cu prilejul Bal
caniadei din 1933, cînd n-a 
primit nici un gol. Echipa 
Rornîniei a realizat atunci 
în cele 3 meciuri susținute 
— cu Bulgaria, Iugoslavia 
și Grecia — .gol-averaj ul 
de... 13-0 !

TOM A CAPRI AN, TUL- 
CEA. - 1) Șahistul Bela
Scos este una și aceeași 
persoană cu fotbalistul... 
Soos, care a jucat la Di
namo București. 2) Pet- 
schowski a fost selecțio
nat de 40 de ori în echi
pa națională. El are acum 
39 de ani.

ION POȘTAȘUL
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