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Axi, in sala Floreasca

Un eveniment al tenisului de masă european: 
dubla întîlnire R. P. Romină- R. P. Ungară

Miine încep turneele individuale
Reprezentanții tenisului de masă ma

ghiar care vor evolua azi dupâ-amiazâ 
la Floreasca în dubla întîlnire R. P. 
Romină — R. P. Ungară au poposit în 
Capitală ieri dimineață. Cum oaspeți: 
au pus piciorul pe peronul Gării d** 
Nord la o oră foarte matinală, «omnul

mai sdndu-le încă... în gene. i-axn an
trenat intr-o discuție abia către prin* 
cînd ren urni ții sportivi m dăduneră e 
raită prin Bumrr-Uul runoeret și te- 
to*< nou pentru ei. IJvia M«ncri rare 
a făcui deplasarea în locul Șareheâ Mat- 
br. pentru a întări formația femănmâ ma-

ehj.ri (e. neupă Jocul 3 în ierarhia 
europeană, fi eMe titulară iu echipă) 
a ținut chiar «â remarce haina mereu 
uouă pe eare • îmbracă cri mai mare 
er*. al Metru: —Va 1-um răzal de un 
•». • rrrme foarte nrti peatru • âa- 
li/ntre cu aa era, pi reCan cile rin

Echipele R. P. Romine și U. R. S. S. in finală 
campionatului international feroviar de volei

Selec t atele feroviare de volei ale 
R. P. Romine și C.R.S.S. s-au calificat 
pentru finala turneului. Pentru locul 
3—4 se vor întrece echipele R. P. 
Polone și R. P. Bulgaria iar pentru 
Jocul 5—6 vor juca formațiile R. P. 
L’.Tgare și R. Cehoslovace.

Mcuctu am ți frames. aa upit a»
Diwuția S-a axat apoi a-mpra imim 

C. COMARXISCHI 
W. MARDAN

fCara/uuMre in pag. a 4-a)

Citiți amănunte asupra desfășurării 
turneului in pag. a 7-a.

la clișeu : an instantaneu din întâi- 
narea R. P. Romină (tricouri vărgate) 
— R. P Polonă (3—0)

r—-------------------------- ----------------------------------------------------------------------

Azi și miine, la patinoarul artificial

Echipa de hochei Văsteras întîlnește 
C. C. A. și selecționata divizionară

Antrenorul Vidor Pall împreună cu Livia Mosoczi, Ferenc Sido. Eva Koczian 
ii Zoltan Berkzic verifică cu minuțiozitate la antrenamentul de ieri dimensiunile 
saletei lui Berczik.

Amatorii de hochei pe gheață din 
București vor avea prilejul astăzi și 
mîine să vadă evoiujnd pe patinoarul 
artificial din parcul .23 August" una 
dintre ede mai bune formații de lio- 
chei pe giieatâ care ne-au vizitat țara. 
Este vorba de redutabila echipă sue
deză Văsteras I. K-. care în meciurile 
disputate pină acum a dovedit că 
este o autentică reprezentantă a ho
cheiului suedez, a cărui valoare inter-

a făcut cîteva antrenamente, în ca
drul cărora s-a conturat formația: Sta
fie, Pușcaș — Czaka, Ionescu; Varga, 
Hollo I — Szabo I, Ferenczi, Szabo 
11; Biro, Nagy, Takacs 1; Kalamar, 
Tiriac, Andrei. In afară de acești ju
cători vor mai fi folosiți și Takacs II 
și Otvos.

Întîlniri internaționale 
ale sportivilor romini

FEBRUARIE
FOTBAL. — Turneul echipei Progre

sul in Iugoslavia (21—28.11) și al echipei 
Steagul roșu Orașul Stalin în R. D. G^ 
(18—24-IT).

HOCHEI PE GHEAȚA. - „Cupa ora
șului București), intre 18 și 20 februa
rie la București, cu participarea echi
pelor orașelor Gorki, Ostrava, Buda
pesta și București.
MARTIE

ATLETISM. — Crosul balcanic Ia 
București (2fl.HI). Participă : Bulgaria. 
Iugoslavia, Turcia, Grecia și Rominia.

BOX. — Meciurile Rominia—Scoția la 
lt martie la București și Rominia B — 
Scoția la 12 martie la Constanța.

SCHI. — Participare la concursurile 
internaționale de la Oberwiesenthal —* 
R.D.G. (12—13.III) și Zakopane—Polonia 
(15-20.ni)

TENIS DE MASA. — Concursul in
ternațional de la Moscova (1—10.III). Se 
proiectează participarea șl la campio
natele internaționale ale Belgiei (Bru
xelles, 12-13.HI).

SCRIMA. — Doi floretiști la concursul 
internațional de la Leipzig (5—6.III).

HANDBAL. — Echipa masculină Ra
pid București la campionatul interna
țional feroviar (Leipzig, de la 18.IH).

FOTBAL. — Echipa Internazionale 
(Italia) la București (10.HI).

HALTERE. - Meciul VorwărtS-C.C./U 
în R.D.G. (15.III).

few & falite
VA ATRAGE MAI MULT ?

națională este binecunoscută.

Pentru amatorii de hochei, vuita echipei suedez? repre
zintă o deosebită atracție. Astăzi Văsteras întâlnește echipa 

f C.C.A. (ora 19), iar miine primește replica unei puternice 
selecționate divizionare (ora 18), in doua partide care — 

fără îndoială — vor face neincapaioc.rg tribunele patinoarului artificial
August".

Jucătorii romini și maghiari de denis de masa iți vor 
___  verifica posibilitățile înaintea „europenelor* in două con- 

fruntări de mare interes: astă-seară cu prilejul dublei intil- 
niri R. P. Romină—R. P. Ungară (ora 17,45) ți mîine prin 

turneul individual romîn-maghiar (ora 9), in sala Floreasca.

Nici iubitorii voleiului nu sînt... uitați. Campionatul in- 
ternațional feroviar feminin și returul partidei Rapid—E.O.S. 
Lausanne (din cadrul Cupei Campionilor Europeni) le oferă 
mîine, în sala Floreasca (de la ora 15) prilejul de a asista 
la întreceri spectaculoase.

Intr-o discuție avută cu antrenorul 
e.i.ipei Văsteras 1. K-, el ne-a spus 
că hocheiștii suedezi așteaptă cu ne
răbdare să joace la București, unde 
știu că vor întîlni formații mai puter
nice și in compania cărora speră să 
facă meciuri frumoase.

Cele două formații care vor întîlni 
azi și miine echipa suedeză (C.C.A. 
și selecționata divizionară) se pregă
tesc și ele intens. Maestrul sportului, 
Mihai Flamaropol, antrenorul selec
ționatei, ne-a declarat că echipa este 
în formă și că este capabilă să rea
lizeze un rezultat dintre cele mai 
bune, spre satisfacția numeroșilor iu
bitori ai hocheiului. In vederea meciu
lui de mîine, selecționata divizionară

Ceva despre... vise și „talismane‘c
„Vrei să reușești In cutare loc ? A- 

tunci trebuie să pășești cu ...dreptul 
(dacă o vei face cu stîngul nu vei 
reuși !) Ți s-a bătut ochiul sting ? Vai, 
ce nenorocire te paște ! Ai vărsat sa
rea pe masă ? Negreșit te cerți cu 
cineva...*

Cine nu-și amintește de aceste super
stiții de care auzeam - în urmă cu 
ani — de îndată ce deschideam ochii 
în lume ? Mamele, bunicile noastre, stă- 
pînite de „educația14 pe care, cu bună 
știință clasele exploatatoare au făcut-o 
întregului popor pentru a-1 ține în 
bezna întunericului așa gîndeau sau 
tremurau ori de cîte ori ne „visau" 
intr-un anumit fel...

Dar, este așa de mult de cînd orice 
om cu o judecată sănătoasă nu mai dă 
crezare acestor „semne" îneît, atunci 
clnd mai intîlnești ici-colo pe cîte unul 
care crede în astfel de bazaconii, rîzi, 
Pentru că este de rîs. Luminat de viața 
nouă, primind o educație sănătoasă, 
eliberat de superstiții și de prejudecăți, 
poporul nostru — condus de partid —

știe că viața este făurită de oameni, 
știe că știința a dat lovitura de moarta 
concepțiilor retrograde despre viață« 
născute din ignoranța și neputința omu
lui primitiv, că în cosmos au fost lan
sate primele corpuri cerești create de 
mîiia omului, știe că știința înnobilată de 
marile idei ale socialismului trăiește și 
va trăi în plină glorie. „Forțele supra
naturale" nu dictează și nu hotărăsc 
„soarta", „destinul* omului, tocmai a 
omului care este în stare să supună 
natura...

Unii tineri, slab pregătiți cultural, a că
ror conșliinjit în raport cu marile reali
zări ale poporului nostru, ale contempo
raneității a rămas în urmă, nu 
pot înțelege bine o serie de fenomen* 
ce se petrec în natură sau societate, nu 
pot vedea cu ochii limpezi totala ab
surditate a concepțiilor mistice cu pri-

ELENA MATEESCU

(Continuare Ut pag. a 3-a)

IP» T R N A M IE A!

Vedere :nerală noilor construcții din Piața Republicii, Loto» Gh. VinJUt J

MM



O zicală
■ T Oercetind notele, rezultate ca urmare 

g vizitei făcute asociației sportive P.T.T. 
din Capitală, îmi stăruie în' minte o ve- 

>che zicală romînească: „socoteala de
ft,acasă, nu se potrivește cu cea din 
, tîrg*. Comparam sumele planificate 
4 cu cete cheltuite de către asociație 
'și dezlegam tîtcut nou al batonului 

proverb...
...începutul anului 1959. Asociația 

S pornit la drum cu un buget bine 
planificat. Ca în orice gospodărie 
s-au prevăzut cheltuielile și încasă
rile. S-a calculat, s-a discutat, mă 
rog s-au socotit gospodărește toate 
și s-au așternut pe hîrtie cifre, cifre... 
Nu s-a scris însă un lucru, poate 
cel mai principat: dragostea condu
cerii asociației și a sportivilor ei 
pentru culorile asociației, dragoste 
manifestată nu numai în cucerirea tro
feelor victoriei, ci și în chibzuita ad
ministrare și păstrare a bunurilor. 
Dragostea aceasta a însuflețit recile 
cifre a făcut ca socoteala de la înce
putul anului să nu se mai potrivească 
cu ceă de la sfîrșitul lui.

Să luăm cîteva cifre... După norma
tive, ghetele de fotbal, tricourile, 
mingile, treningurile își au... viața 
lor. Ghetele: 1 an și jumătate, tri
courile 6-9 luni, mingile 4-6 luni. Ei 
bine, au trecut mai mult de doi ani 
și ghetele fotbaliștilor petetiști mai 
pot marca încă multe goluri, tricou
rile după 3 ani de întrebuințare sînt 
încă bune, iar mingile în- vîrstă de 
1 an, așteaptă noul sezon. Și vă 
asigur că în timpii acesta n-au stat 
de loc degeaba.

Atunci, unde e secretul?
Am stat de vorbă cu iov. Dumitru 

Chiose, președintele asociației spor
tive P.T.T., cu tov. Francase Covaci, 
financiarul și cu tov. Gh. Alexandru,

vecKe, cu înțeles nou
administratorul. Și am aflat că de 
fapt nu e vorba de nici nn secret.

„In primul rînd, meritul este al 
sportivilor, ne-a spus tov. D. Chiose. 
Ei au înțeles cît de importantă este 
problema păstrării echipamentului. 11 
îngrijesc cu dragoste și caută, pe 
cît este posibil, să-i prelungească 
viața. Dintre cei mai sîrguincioși pot 
da exemplu pe mecanicul VASfLE 
ȘTEFAN, portarul echipei de fotbal; 
pe operatoarea MARIA TEODOR ESCIJ. 
din echipa de voitei, pe contabilul 
PETRE CONDEESCU, popicar.

Un alt element care contribuie la 
păstrarea în bune condițiuni a echi
pamentului este faptul că spălarea 
ș.i călcarea iui se face în cadrai aso
ciației.

Printr-o gospodărească îngrijire a 
echipamentului am realizat anul trecut 
economii în valoare de 10.000 lei".

Este jindul financiarului, al Iov. 
F. Covaci, să ne dezlege un alt „se
cret*. al unei bune administrări:

„Ca să poți cheltui, frebute să ai 
de uode.„ Să produci. Asociația noas
tră ți-a depășit planul de venituri 
cu 10%. Am reușit să realizăm acest 
lucru printr-o mai bună planificare 
a închirierii bazelor noastre, din 
manifestații sportive. In același timp 
am tăcut economii Fiecare leu înainte 
de a fi cheltuit a fost bine drămuit”.

Anul acesta, asociația sportivă

P.T.T. și-a îmbogățit amenajările 
sportive cu o nouă realizare.' baza 
nautică „Băneasa*. Construită în mare 
parte prin munca voluntară a lucră
torilor de la servictuă" "rețete, insta
lații și telegraful central, noua bază 
va contribui în largă măsură la popu
larizarea sportului nautic în rîndul 
■petetiștHor și în același timp va cons
titui o nouă sursă de venituri.

Alte surse în anul 1960, astfel ca 
veniturile să crească cu 20%? Seara, 
stadionul P.T.T. va deveni un cine
matograf modern, apoi organizarea de 
serbări cultural-sportive și economi:...

1960. Să comparăm socoteala „de- 
acasă" a diverselor secții, cu aceea... 
aprobată de asociație. Datorită între
buințării mai departe a echipamen
tului și materialului sportiv, care dato
rită bunei îngrijiri nu s-au deteriorat 
s-au putut face următoarele scăderi 
a cheltuielilor propuse: la turism 
50%, la popice 50%, la fotbal 10%, 
la volei 30%, la handbal 40%, la atle
tism 50%-.

Și toate aceste reduceri au fost 
cute cu multă griiă 
să nu stînjenească 
creșterea necontenită 
five în întreprindere.

tt- 
ele 
fel

astfel !n cit 
în nici un 
a activități: spor-

chibztați, gospo" Qnd sânt
dări destoinici, vechea zicală prinde 
infetes nou—

SANDU MARIAN

Cîteva aspecte negative clin activitate

unor asociații sportive Lrăilene
Asociata sportivă este veriga de 

bază a activității sportive din țara 
noastră. Succesul muncii sportive de
pinde de felul cum membrii consiliu
lui asociației își desfășoară activitatea. 
Multe exemple pozitive de acest fel 
sînt în orașul Brăila. Asociații puter
nice ca Laminorul, U.M. Progresul, 
Dunărea etc. au înregistrat rezultate 
remarcabile. Sînt totuși în orașul 
Brăila asociații sportive care de la 
constituirea lor și pină astăzi nu au 
avut nici un fel de activitate și nu-și 
justifică — de fapt — cu nimic, exis
tența.

De pildă, asociația sportivă „Spicul" 
constituită pe lînga întreprinderea de 
panificație „Gh. Doja“ a avut ca pre
ședinte pe tov. Victor Varga, iar ca 
secretar pe tov. C. Nanu. De la consti
tuirea ei și pînă acum, în această 
asociație nu s-a făcut nimic pentru 
impulsionarea activității sportive. Deși 
există multe posibilități pentru ame
najarea unui teren de volei (luciu 
prevăzut în proiectul de hotărire cu 
prilejul alegerilor, cît și în contractul 
colectiv), aceasta nu s-a făcut nici 
pină în ziua de astăzi. Asociația are 
o masă de tenis care este degradată 
dar nu pentru faptul că a fost soli
citată prea mult de._ jucători, ci.

Sportivi la locul de muncă

Lăcătușul

Turneu de handbal în 7 
la Baia Mare

In localitate s-a desfășurat un in
teresant turneu masculin de hand
bal în 7, la care au luat parte for
mațiile G. S. M. Baia Mare, G S. 
Tisa Sighet, Știința Satu Mare 
și Șc. medie Garei. Iată rezultatele 
înregistrate : C.S.M. Baia Mare : 27-1S 
cu Școaia Medie Oarei, 6-0 cu Știința 
Satu Mare și 26-15 cu C.S. Tisa 
Sighet; G.S. Tisa Sighet: 29-19 cu 
Școala Medie din Garei și 31-20 cu 
Știința Satu Mare; Știința Sate 
Mare: 6-0 cu Școala Medie Cărei. 
Iată clasamentul final al turneului: 
1. G.S.M. Baia Mare 6 p; 2. G.S. Tisa 
Sighet 4 p; 3. Știința Satu Mare 2 p; 
4. Școala Medie Cărei 0 p.

VASILE SASARANU
coresp.

In gara orașului Caransebeș, forfotă 
mare. Dinspre Timișoara, un tren ale 
cărui vagoane gerul le-a îmbrăcat
parcă în argint, a intrat derno! în 
gară. Ceferiștii au început să-i facă 
revizia.

Intre locomotivă și primul vagon 
a intrat un tînăr slăbuț, de statură 
potrivită. Cu mișcări agere și precise 
ei a desfăcut un tub de cauciuc, apus 
altul, după care s-a adresat mecani
cului :

— Pune robinetul în poziția...
— Gata, tovarășe Tremei, s-a 

cat, execută mecanicul.
Pe conducta generală aburul a

slăbuț, de statură

fă

Pe conducta generală aburu! a nă
vălit puternic, cu presiune. O dat : ter
minată operațiunea, titiarul nostru a 
mai făcut, ce-a mai făcut și a teșit 
dintre locomotivă și vagon. Avea ochi 
fericiți. Se simțea flăcăul cu date.-is 
Nnphrrrtă. Conducta era asigurata con
tra înghețului și călătorii puteau merge 
mai departe in vagoane bine încăl
zite A pornit încetișor către locala! 
reviziei de vagoane

An intrat îmșresna in biroul șe- 
fufai de resizie.

ele revizie Adolf Tremei
— Nu 

— îmi 
șeful reviziei și membru în consiliu! 
asocia'tei sportive. A venit la nou la 
gară, acum mai tane de 3 ani. In ianuarie 
1957 cind a terminat școală de uce
nici. Am multă încredere ta Adatf Tre
mei. Once detectate este rf e diată 
de el, imediat șil. bine. E ascultător 
și învață de la cei mal tarstn-ci. Jovcâ 
extremă dreaptă ta echipa noastră de 
fotbal, care actrvează ta campionatul 
regional ți aidodata na • topait de la 
antrenamente. Antrenorul echipei de 
fotbal, vopsitorul Satur Andrei din 
atelierul de zonă C.FJU este mulțumit 
de eL..

Curios să mai alia cite ceva din viata 
tmărului Adoif Tremei, am stat puțin 
«î ei de vorbă. Discuția a început ca 
intre vechi cmasenți. Mi-a înșirat ta
tii o sumedenie de titluri de cărți pe 
care te a citit fa ultima vreme, a tre
cut apoi ia titluri de filme și a termi
nat cu numele celor care în unele seri 
Ia ciut îi sînt parteneri ta fața unei 
„complicate* tarvie de jah.

are nici 20 de aai, tovarășei 
spune tov. Ivăneacu Vasile,

— Ba citeodată, a mai spus 
imj iau scbtanle și colind toate 
prejunrnile Caransebeșului.

Și asta e foarte bine, lin bun spor
tiv trebuie să-și continue antrenamente
le chiar așa, individual, pină vor fi 
rebate antrenamentele cu întregul co
lectiv. In curînd — mi-a spus el, cu 
bucurie in glas — vom relua antre
namentele în sală. Antrenorul le-a 
spus-o și asta înseamnă că așa va fi. 
Întotdeauna antrenorul se ține de cu- 
vfat dar și sportivii.

Figura tinartihti Adolf Tremei i»i-a 
rămas întipărită fn minte. L-am vă
zut muncind cu rîvnă și am aflat des
pre el lucruri frumoase. Tînărul Adolf 
Tremei, lăcătuș de reparații la revizia 
de vagoane Caransebeș și extremă 
dreaptă a echipei de fotbal, este frun
taș fa producție, fruntaș pe terenul de 
sport, un exemplu pentru toți ceilalți 
tineri muncitori și sportivi din Caran
sebeș.

el, 
im-

A. B.

daterită neglijenței consiliului ase 
ciației.

Aceeași situație este și Ia fabric, 
de biscuiți „7 Noiembrie" (asociați. 
sportivă „7 Noiembrie"): Aici, nic 
un membru al U.C.F.S. nu. are coti 
zația achitată la zi, nu există nici i 
secție pe ramură de sport.

Asociația „Unirea" T.U.G. este un; 
din asociațiile care au adus orașulu 
Brăila însemnate succese în activitatea 
sportivă. Echipele sale de volei (băiet 
și fete) au fost ani de-a rîndul cam 
pioane regionale și au participat 1. 
turneele de calificare pentru categori 
superioare. Echipa de rugbi a fabrici 
activează în prezent în campionalu 
categoriei B. Deși 
par a merge mai 
este cu totul alta. Numeroasele suc
cese obținute de sportivii acestei aso 
ciații de-a lungul anilor a încetățeni 
Ia membrii consiliului de conducere a 
asociației prostul obicei de a urmai 
numai obținerea de rezultate bune 
imediate, indiferent cine sînt cei cari 
reprezintă culorile asociației. Așa si 
face că în echipele sportive ale fa 
bricii activează elemente care n-ai 
nimic comun cu asociația Unirea 
Tinerii' muncitori din cadrul întreprin 
derii stau de o parte, deși ar dori sî 
practice și ei sportul. Rezultatul: aso 
c.ația și-a desființat secția de volei 
Mergînd pe aceeași linie, consiliu 
asociației a permis ca în echipa d. 
rugbi să activeze mulți sportivi ci 
muncesc în alte întreprinderi. h 
această situație, este normal ca echip: 
să nu se prezinte niciodată cu for 
mația completă la jocurile pe care li 
are de susținut în deplasare. Pe bun; 
dreptate membrii U.C.F.S. din cadru 
întreprinderii își pun întrebarea: cînt 
vor avea și ei posibilitatea să activezi 
într una din echipele fabricii ? Aceeaș 
întrebare o punem, firește, și noi...

N. COSTIN, corespondent

aici lucrurilt 
bine, realitate;

întrecerile popicaffoi 

băcăoani 
orășeneasca de popice ; 
un concurs individual 

au luat parte popicar 
asociații sportive băcăoane

Coniisia 
organizat 
la care 
din șase 
Primul ioc în clasament a fost ocupa 
de Nicoîae Munteanu de la asociați; 
sportivă Bradul. Pe locurile 2 și 3 s-ai 
clasat Constantin Butnaru si Petr 
Vințeanu de la asociația sportivă Vie 
toria 23 August. Acest concurs a con 
stituit un bun prilej de verificare i 
popicarilor din orașul nostru în ve 
derea începerii returului campionatul^ 
reoullicau pe echipe.

ANATOL1E AROMI NESE
coresp.

Prin asociațiiie sportive
din raionul Călărași

Za Călărași, in mia de iarnă, adwilatea sportivă de mase nu este la fel 
de intensă ca fa» timpul verii. Aacst lucru l-am constatat chiar de la prima 
pizită făcută in cadrul raidului-anchetă, întreprins silele trecute pnn asociațiile 
sportive căi arise ne, eu scopul de a vedea cum se desfășoară întrecerile sportive 
de mase. Aproape fiecare dintre cei cu care mn discutat și-au manifestat părerea 
de râu că n-am fost oaspeții orașului df pe molul Bortei, vara, cind activitatea 
sportivă de mase îmbraci cai» mat variate aspecte.

Este foarte adevărat că nici în zi
lele friguroase de iarbă, membrii aso
ciațiilor sportive din Călărași nu 
stau... la gura sobei. Ei participă la 
pasionante întreceri de șah, tenis de 
masă și tir. Iată dealtfel, în conti
nuare, amănunte din activitatea com- 
petițională de mase a asociațiilor 
sportive călărășene.

GEA MAI T I N AR A ASOCIAȚIE...

„dwi Călărași este „Sănătatea*. Deși 
nu s a scurs taci un an de la data 
d«d personalul medieo-saniiar din 
oraș s-a hotărît să-și organizeze o 
asociație sportivă, totuși activitatea 
celor aproape S30 de membri este 
bogată.

Să vorbim, în primul rînd, de clu
bul, nou amenajat, unde zilnic ta
blele de șah și masa de tenis sînt 
luate cu Secretarul consiliului
asociației sportive, dr. Mihai Tomescai, 
cu care am stat de vorbă, ne mărtu
risea că dorința de a face sport a 
nienibriior asociației se manifestă prin 
regularitatea cu care ei sfat prezenta' 
la club și prin tsumăral mare de sa- 
iariați care participa la întrecerile pe 
asociație. Astfel, au de tmdf consi
liul asociației „Sănătatea* a organi
zat două competiții, fa cadrai cărora 
participanții s-au întrecut la șah,
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tenis de masă și tir. Fapt demn de 
subliniat este acela că deși aceste 
întreceri au fost deschise reorezen 
tativelor de grupe socrtve (Spitalul 
unificat. Sanatoriul T.B.C. și Sane 
jadul), totuși competiția a fost ur
mărită cu interes de toți membrii 
asociației.

Succesul de care s-au bucurat aces

Un lei de „diatecfccă".
— N-eere rost ai vi faceți ginduri degeaba! Asa a mult mai bmet ne fâcind 

la aoi femeile sport, ooem o iiptâ... Dacă începeam să te creăm cmdiț-i, sigur 
aveam mai multe.„ Desen de MATTY

te două competiții a hotărît consiliul 
asociației (președinte dr. Vasile Vasi- 
liu) să ia măsuri, încă de pe acum, 
pentru ca în timpul verii să asigure 
un bogat și variat calendar sportiv 
membrilor U.G.F.S. Pentru aceasta, 
cu tot timpul neprielnic, a fost ame
najat un teren de volei în curtea 
spitafadui, unde vor fi programate, în
cepând din primăvară, numeroase în- 
filniri de volei.

RODNICA ACTIVITATE

Asociația sportivă „Fulgera'", or
ganizata pe lingă Oficiul raional 
P.T.T.R. și „NAVRO.M" nn este mare. 
In schimb desfășoară o rodnică ac
tivitate. In afara rezultatelor deose

bite pe care le-a obținut echip>a de 
handbal fete (campioană a regiunii 
București) în cadrul asociației „Ful 
gerul" se organizează periodic fru
moase întreceri sportive de mase. Re
marcabil este faptul că membrii aso
ciației sportive sînt prezenți în număr 
mare la startul acestor competiții. 
Datorită acestui lucru concursurile de 
tenis de masă și șah care au avut 
Ioc recent au constituit un succes.

Printre realizările de seamă ale 
asociației sportive „Fulgerai* se în
scrie și lăudabila inițiativă de a or
ganiza un concurs popular de șah 
deschis numai tinerelor fete. Aceas
tă întrecere are ca scop nu numai 
angrenarea elementului feminin în 
practicarea sporhi’ui, ci și depistarea 
elementelor talentate în vederea alcă
tuirii unei echipe feminine de șah a 
asociației.

NUMAI BĂIEȚII FAC SPORT?

Nu se poate spune că în cadrul 
asociației sportive „Unirea O.G.L.M.* 
nu există o preocupare pentru dez
voltarea activității soorfive de mase. 
Dimpotrivă. Cefe cîteva concursuri 
care au avut loc în lunile decembrie 
șî ianuarie și 1a care au luat parte 
echioeîe se'ecțiortate afe diferitelor 
secții (din asociația sportivă „Unirea

Din ode relatate se poate observa că în asodațiife sportive din orașu 
Călărași există o preocupare pentru dezvoltarea activității sportive de mas 
în timpul iernii. Cete cîteva asociații sportive pe care le-am vizitat au or 
ganizat diferite întreceri, care — in cea mai mare parte — s-au bucurat d 
succes.

Cu toate acestea, se poate spune că activitatea în această direcție est 
încă nesatisfăcătoare. Principiu.! de a organiza întreceri pe echipe reprezen 
ttad grufee sportive ale asociațiilor este bun. Dar, de ce nu se organizeazs 
și co npetiții deschise pentru toți membrii U.C.F.S. ai asociațiilor respective 
La cliiburite asociațiilor se desfășoară o frumoasă activitate, care tui cer 
decît să fie organizată. Ar putea chiar avea loc concursuri săptăminal 
care ar stîrni și nrai mult interesul maselor de membri ai U.C.F.S. pentr 
activitatea sportivă.

Considerăm că și consiliul raional U.C.F.S. (președinte Vasile Gheorghe 
ar putea să îndrume consiliile asociațiilor sportive spre organizarea cit ma 
multor întreceri. In acest fel activitatea sportivă de mase din timpul ierni 
ar fi mar rodnică și ar constitui o bază mai serioasă pentru viitoarele în 
treceri sportive din timpul verii.

C. ANTONESCU 
V. PAUNESCU

O.C.L.M." fac parte salariații organ 
zațiilor comerciale din Călărași 
O.C.L.M., I.C.R.A., M.A.T.
fost bine organizate și s-au jj^^r; 
dc o numeroasă participare, fflraifar 
de aceasta, în cadrai clubului, au lc 
în mod neorganizat multe întrece, 
între membrii asociației, ceea ce d 
nionstrează că există posibilități m; 
mari, uefructificate încă de consilii 
asociației.

Trebuie de arătat însă că la coi 
cursurile despre care atn vorbit m. 
sus a lipsit elementul feminin. Aceast; 
cu toate că în cadrul organizațiile 
comerciale din oraș există multe t 
nere care ar putea fi angrenate î 
activitatea sțx>rtivă.

Se pare că în această privință cor 
silitil asociației (președinte Gheorgli 
Puclriu) manifestă o oarecare comod 
tale. Atit în direcția angrenării elt 
meniului feminin, dar mai ales în cec 
ce privește activitatea sportivă d 
mase, la asociația sportivă „Unire 
O.C.L.M.* s-ar fi putut face mul 
mai mult. Să luăm spre exemplu nn 
mai faptul că consiliul asociației s 
mulțumește să știe că seară de sear 
șahurile și «rasa de tenis de la du 
sînt „folosite* din plin. Ne îairehâr 
pe bună dreptate: atunci de ce oar 
mi se organizează mai mu’fe con 
cursuri ?



Exa m 6 n u 1
prinz, viscolul să- 

sălii Floreasca li. 
atleți". In fund, la 
de treninguri albas-

ntai avea o singură încercare, decisivă
— poate — pentru soarta primului loc.

La CIalmi$a, ftniire dknuii frenuri •««
Ciulnita-gsri. O mică surpriză ne

plăcută. EHnir-o neînțelegere asupra 
orariului trebuie să ne întrerupem câmare a

„pe la 
un zid 
posesiv, întrecerea junioare-

Din cină in cînd se au- 
zgomotele înfund ale aie 

care săpa cralere mtci in

fu ridicată la 1,50. in 
erau decit Mduula Po- 
Dăscâleseu. două talen- 

mici, elm la „Liceal

tHrc»

*i cind 300 de ochi erau ațintiți asupri.-Istoria pentru citeva ceasuri. Ne su- 
stachetei, am renunțat la spectacolul, ^cim cinci miraite pe lingă aviziere, 
săriturii P mi-am ales wi alt obiectiv - căutînd șă descifrăm printre trenurile 
Simona. Am privit-o ou atenție. Ardeam-m^^Îrite'Abi^pesteSi 
de nerăbdare *ă-i vâd reacția. Pentru > 
reușita experimentului psihologic, Miha-.’ Aveam de ales între o „tnoțăiaiă" 

treia oară. "în sala de așteptare și o ... plimbare 
It-,în jurul gării. Gerul pătrunzător de 

y. •-afară ne îndemna să preferăm prima 
urmărit- Alternativă 1 Neam amintit însă, că

ore...

ela trebuia să doboare a
Am fixat-o pe Simona, Apoi am auzit 
pașii Mihaeki. Simona și-a 1 
.rivala'. Deodată s-a auzit zgomotul.-nu demult, primisem la redacție 0 
ștachetei căzute. Am tresărit. Am avut, 
o clipă impresia

afiliată la federație. Ați putea vedea 
pe directorul Tudor Gheorghe, pe trac
toristul Mihai Croitoru sau pe ingi
nerul Aurel Stoicescu.. Așlia-s cei 
mai buni!

Președintele consiliului asociației 
„Mecanizatorul" vorbește repede, te
mi ndu-se parcă să nu-i întrerupem. 
Ne informează, cu justificară mtndrte, 
despre realizările acestei mici dar attt 
de bine închegată asociație sportivă. 
Sînt 160 de membri înscriși în

— Slntem tn ton cu termometrul^ 
Jucăm șah. j

Aflărp că șahul at devenit foarfa 
popular în rândurile mecanizatorilor^ 
de la Ciutaița. Și asta datorită unui 
înflăcărat adept al jocului celor „64 
de pătrățele alb-negre", care este «4 
ganizatorul de partid, Ștefan Geor-t 
gescu. Toată lumea joacă șah. Fit 
rește, unii sînt mai buni. In afară da 
comunistul Ștefan Georgescu, pe cara 
greu poate să-I învingă cineva, prun

Carnet de reporter

j' scrisoare tn care ni se relatau lu- 
.-cnrri frumoase despre activitatea spor

tivă din asociația sportivă „Mecarti- 
zatorttf" de pe lîngă S.M.T. Ciul-

la start 
vijelios, 

vibrează pe 
Ultima
„Tribuna' colegilor se disper- 

in citeva clipe. Cele două fete 
piciorului de înălțare.

fi
Stacheta de me- 
suporți fi cade cu 

încercare Cfueaxă de

* DumirUc^, spre 
vorise ușa 
Am intrat 
'„înălțime**, 
tre izolase,
lor. Liniște... 
zeau doar 
„greutății 
zgura umedă.

Cînd ștacheta 
concurs nu mai 
pescu ți Simona 
tate junioare 
sportiv**.

...Simona
„din prima*. Pum
nii spectatorilor se 
destină o clipă. Pare 
surprinsă, revine ime
diat
pornește 
tal 
zgomot.
asemenea, 
sează
își scutură talpa 
înroșită de zgură.

...Pornim spre 
tapetate compact 
'Dumitru Girleanu, antrenorul Simonei. 
e mulțumit. Nu s-ar fi afteptat chiar 
la 1,50.

Ne ajunge din urmă un grup de 
antrenori. .___ __
îndreaptă spre Simona

— Duble felicitări ?
Girleanu, simțindu-se 

cearcă să se apere:
De ce duble ?

— In primul rind pentru acest 1,50. 
care ne aduce o noua atletă de cate- 

I, iar in al doilea rind... am 
un secret...

— Vă rog să mi-1 spuneți — implora 
tînăra atletă.

.— Iți promit la f,58...
Devin curios. Nu pot să promit 1,58, 

așa că promit discreție.
- La 1,50 — îmi mărturisește an

trenorul — in clipa in care Mihaela

Unul din ei, T. Ione seu,» ' 
Girleanu :fi

fi

se

el vizat, in

că Simona e gata să 
sară in sus de bucu- . - 
rie... Să nu ea re' ' ., 
cumva... Dar nu....-ni*a' 
Fata a rămas calmă. + . - - . • ,
Și sobră. Am sim-"o temperatură de minus 18 grade 
țit o mare bucurie.-.discutând despre fotbal, volei, popice...

Cel mai frumos moment al întrecerii a" Interlocutor: inginerul mecanic Con- gu . • „a . 1 vs c / z> w /, .1 m rs-t- ei l’i.C'rx 1 trciri I t'S-t _trecut Șt am strigat m gind :
Simona I

O junioară mică trecuse unul din-" 
examenele dificile ale maturității spor--.. Mecanizatorul" organizată pe lîngă 
"—' ’ ’ ’ —. "S.M.T. Citslnița, nu te mai miri cum

discreție. N-am izbutit.'/a reușit el să-i „molipsească" și pe lo
ri greșeală prea mare...Vgrașii lui de muncă.
vorba de discreția re

ce,

Și iată-ne, nu peste mult timp, la

țit o mare bucurie.-I discutând despre fotbal, volei, popice...

Bravo! '.slant in Vtrjob. Tânăr absolvent, in- 
--ginerul este un pasionat al sportului 

și privindu-1 cu cîtă pasiune vorbește 
despre realizările asociației sportive

tivului de tip nou.
...Am promis 

Cred că nu e 
De fapt a fost 
porterului. Ceea 
cu totul altceva.

Ne modernizăm. Avem acum 
să recunoaștem, e'.'.bile de textolit. Păcat c-afi „picat" 

■•pe o așa vreme. Altfel, după amiază, 
ați fi putut asista la o demonstrație 
a echipei noastre de popice care esteJOAN CHIRIl.Â

Numeroase cursuri de arbitri
In așteptarea sezonului sportiv in 

aer liber, o serie de consilii U.C.F.S. 
și comisii orășenești, raionale și re
gionale de specialitate organizează 
cursuri în cadrul cărora își desăvîr- 
șesc pregătirea viitorii arbitri. Iată 
citeva exemple:

• Din inițiativa consiliului raional 
U.C.FS. Bukuși s-au organizat in 
localitate cursuri de arbitri la hand
bal, volei, baschet și box. Aceste 
cursuri sint frecventate de 23 spor
tivi. (C. Bălăițâ — ccrap.)

0 In orașul Sibiu a avut loc des
chiderea cursului de arbitri de box 
La leclii participă cu regularitate pes
te 20 de elevi. De asemenea, la 10 
februarie a început și cursul rezervat

arbitrilor de fotbal. La prima lecție 
au asistat 15 cursanți. Ședințele de 
pregătire vor fi conduse de cei mai 
buni arbitri din orașul nostru. (C. 
Pit ar iu — cores?).

• Pentru a satisface necesitățile 
mereu cresdrtde, consiliul orășenesc 
U.C.FS. Bazau a inițiat un curs de 
arbitri de fotbal In perioada dintre 
4—24 februarie, la care participă nu
meroși sportivi. (M. Dumitru — 
coresp.)

• Comisia de specialitate din ora
șul Tumu Măgurele a organizat o 
școală de arbitri de fotbal. La lecții 
participă 30 de elevi. Ședințele de 
pregătire au loc de două ori pe săp- 
tăniînă. (D. Stanca — coresp.).

Ială-l pe tradoristal Ihe Dumitru, unul din cei mai buni jucători de șali 
ai asociației sportive Mecanizatorul din Ciulnița. Muncitor destoinic, el verifica 
atanei cind l-am fotografiat reparația făcută unei combine.

Foto: C. Antonescu

Se extinde gimnastica în producție
De curînd, comitetul raional U.CF.S. 

b format în orașul Tuleea o comisie 
care se va ocupa de introducerea 
gimnasticii în producție în toate în
treprinderile din localitate. Studiind 
poajg^iațile extinderii gimnasticii în 
or^Ve. comisia a hotărit ca pînă 
la 28 februarie să introducă progra
mul de gimnastică la fabrica de con
serve de pește, șantierul naval, fa
brica Salonul și fabrica de mucava, 
ridicînd astfel la 8 numărul între
prinderilor tinde se practică gim- 
rastica în producție.

Ion Turșie

Tn timpul Iernii...

...sătenii din comuna Deleni, raio- 
tul Vaslui, își petrec o bună parte 
lin timpul liber la căminul cultural, 
unde se recreează jucînd șali și tenis 
ie masă sau citind reviste și cărți. 
Pei mai mulți dintre șahiști parti- 
:ipa la concursurile care au loc de 
J—3 ori pe săptămină. Pină în pre
pent. tinerii Vasile Crăciun, Vasile 
phîșca și Ioan Crăciun au câștigat 
cele mai multe concursuri. Asociația

noastră sportivă va organiza o com
petiție dotată cu cupa „Campion pe 
comună la șah pe anul I960", des
chisă tuturor jucătorilor și jucătoa
relor care au îndrăgit această disci
plină In prima fază întrecerile se 
vor desfășura pe sate, iar între I—15 
martie va fi programată finala pe 
asociație. Victor Vasiliu

Numeroase concursuri de schi
• In multe localități drn raionul 

Cîmpeni, regiunea Cluj, au avut loc 
în aceste zile concursuri de schi în 
cadrul cărora și-au disputat întiieta- 
tea numeroși tineri și tinere. La A- 
brud au luai startul în diferitele 
probe 42 de schiori, dintre care cei 
mai buni s-au dovedit a fi tinerii 
Vasile Anca, Gheorghe Felea, Adal
bert Kovacs și Lucian Devian. Cu a- 
cest prilej a avut loc și o demonstra
ție de sărituri executate de instruc
torul Ion Devian și talentatul schior 
Petru Ciocan. La Baia de Arteș s-au 
întrecut în cele trei probe ale 
concursului 44 de concurenți. In co
munele Sohodol șj Albac au partici
pat Ia concursuri aproape 70 de să
teni, iar în cadrul competiției orga-

★

rtr curînd, la Lupeni a avut loc primul meci de hochei pe gheață. S-au 
-s-t echipele Preparatorul Lupeni și Selecționata orașului Petroșani (rezultat 

‘otogtafia noastră o fază din acest meci. De la stingă la dreapta: 
' —Ardelean, Voiculescu, g_ap IV,

nizată la Cîmpeni, Emil Sușa, Con
stantin Tîra, Constantin Miheț, pio- 
niara Raveca Sușa și alți tineri și 
tinere au dovedit că sînt înzestrați 
cu mult latent. A. Momete

• Un reușit concurs de schi a avut 
loc pe pîirtia Dealul Crucii din raio
nul Reșița. La startul acestei între
ceri s-au prezentat un 'număr de 70 
tineri și tinere din Reșița care și-au 
disputat întâietatea îa probe de fond 
și slalom uriaș, Iată cîștigătorii: 
fond 8 km: Kolat; fond 5 km: M. 
Arvai; juniori 5 km: G. Taton ; 3 km: 
M. Taton: slalom uriaș seniori: Ti. 
Suciu; senioart: Z. Suciu.

De asemeru, și în comuna Secul 
din raional Reșița s-a desfășurat o 
competiție «rganizată de consiliu! ra
ional U.QFiS. S-au întrecut peste 4C 
de schiori. L Plăvițu

O noah «tm* de popice
Cu ocazia inaugurării arenei de 

popice a asociației sportive Olimpia 
din Reșița a avut loc o interesantă 
competiție la care au participat echi
pele reșițene Metalul și Olimpia, Teh- 
nometal Timișoara și Voința Arad, 
întrecerile au fost viu disputate, rea- 
lizî-ndu-se rezultate valoroase. Olim
pia—Tehnotne tal 2484—2436 p.d. ; 
Metalul—Voința 2447—2406; Teiino- 
metal—Metalul 2537—2467 ; Voința— 
Olimpia 2431—2401. In urma acestor 
rezultate primul loc în clasament a 
revenit formației Tehnometal urmată 
în ordine de Metail-ul, Olimpia și 
Voința. Cefe mai mari procentaje 
individuale au fost obținute de Lu
dovic Pardues (Voința) 462 p.d., Lu
dovic Megyesy (Voința) 448 p.d. și 
Iuliu Szeredi (Tehnometal) 444 p.d.

P. lancu
Un reușit concurs raionai

In organizarea consiliului U.CF.S. 
Snagov s-a desfășurat un reușit 
concurs de tenis de masă, la care 
au, participat cei mai buni sportivi 
și sportive, din raionul Snagov. Pro
bele individuale au fost cîștigate de 
Francisc Gazdag (Silvicultorul Pe- 
riș) și Dobrița Chibedi (Textila Ba- 
lotești). In finala competiției pe echi
pe s-au întîlnit reprezentativele aso
ciațiilor sportive Tractorul Periș și 
Silvicultorul Periș, prima reușind să 
se claseze pe locul I în clasamentul 
general. La întrecere au asistat peste 
200 spectatori, Stan Cristea

U.CJ-.S. (aproape toți sal aria ții 
S.M.T.-ului), cotizațiile se string cu 
regularitate (nu există restanțe), baza 
materială a asociației este în conti
nuă creștere, (s-a amenajai o popi- 
cărie, un teren de vofei, și în curtnd 
va începe și amenajarea terenului de 
fotbal). Cînd a amintit de terenul de 
fotbal inginerul C. Vîrjob a zîmbit 
nostalgic...

»— înainte de a veni la Ciulnița, 
am lucrat la S.M.T. Slobozia. Acolo 
aveam o echipă de fotbal..., mare. 
Dar, nu existăl Facem și aici una..

— Astea cum s-ar spune țin de se
zonul de vară. Bine, nimic, de zis. 
Dar acum cînd... și ne uităm afară 
unde viscolul aruncă în pale uriașe ză
pada pe sub prunii desfrunziți...

tre cei mai buni șahiști se numără șt 
tractoristul Ilie Dumitru care la tre^ 
cuta ediție a Spartachiadeă de iarnă 
a ocupat locul II în etapa raională.

— Să vă mai spun ceva despre 
pregătirile echipei noastre de fotbal..

... N-am mai aflat însă nimic. Tim
pul trecuse mai iute decât ne-am în4 
chipuit și de unde î.n clipa sosiri noas-> 
tre la Ciulnița nu știam ce să facem 
cu orele de așteptare, acum alergam 
spre gară în care garnitura de Căa 
lărași ne .aștepta". Am sosit la— 
ța'nc. încă două trei minute și popa-i 
sul nostru la Ciulnița s-ar fi preJ 
lungit.

CALIN ANTONESCU 
VALERIU PAUNESGU

vise și „talismane^Ceva despre...
(Urmare din pag. I)

vire la lumea înconjurătoare. Și astfel de 
oameni superstițioși mal sînt șl în zi
lele noastre. In mijlocul nostru. De pil
dă la... Petrolul Ploești. Da, da ! Nu vă 
mirați ! La Petrolul Ploești, club cunos-

— s-a găsit să-mi taia calea... acum
cînd încă nu-s pus la punct cu suflul...

Desen de Matty

cut nu numai prin performanțele pe 
care le-au obținut sportivii săi, dar în
deosebi prin felul exemplar în. care 
muncesc majoritatea celor ce fac sport 
aici. Maestrul sportului Marinescu este 
iubit nu numai de colegii săi de muncă 
și sport, ci de toți cei care îi urmăresc 
activitatea sa de sportiv. Babone este 
un apreciat mecanic de precizie la Ra
finăria 5.*Bădulescu este dat deseori ca 
exemplu de conștiinciozitate profesio
nală la Baza de Aprovizionare a rafi
năriilor unde lucrează. Dar cîte aseme
nea exemple nu găsești în rîndurile 
sportivilor de la Petrolul ! El bine, cu 
toate acestea, în mijlocul acestor oa
meni mai sînt unii cu concepții înve
chite. Pfintre ei juniorii de la baschet. 
Nu toți, dar unii dintre acești tineri — 
lipsiți de o pregătire șl educație co
respunzătoare cred că forțe „suprana
turale" îi pot ajuta să... progreseze. 
Alții, mai „maturi", ca de pildă fotba
liștii Neacșu și Fronea poartă ;,talis-

mane* (mingi de fotbal, cruciulițe <!!> 
etc. Iar o altă categorie — și aici nu. 
mai dăm exemple pentru că s-ar putba 
supăra cei... omișl— se conduc după... 
vise. Conducîndu-se după „minuni" et 
știu astfel cu „precizie" cînd vor cîștir- 
ga și cind vor pierde. De aceea, a doua, 
zi Ia meci ei nu se mai străduiesc 
prea mult să joace. Și...

Vi se pare de necrezut 7 Și nouă. Șl 
totuși, așa este !

ir
Conducerii clubului Petrolul nu i-au 

•căpat aceste manifestări. Recunoscînd 
că și ea poartă răspunderea pentru si
tuația relatată, a trecut la luarea unor 
măsuri menite să ridice conștiința șt 
nivelul politic și cultural al sportivilor. 
Un prim pas a fost făcut controTîndu-se 
(deși insuficient deocamdată și oarecum 
birocratic> felul în care sportivii frec
ventează cursurile de învățămînt de 
partid sau de U.T.M. Apoi, a hotărît 
să țină — pe secții — un ciclu de con
ferințe cu caracter educativ. Printre a- 
cestea. un loc de frunte îl vor ocupa 
discuțiile care vor lămuri că ;,minunile*^ 
visele, puterile... supranaturale sînt sim
ple gogorițe și că pentru a obține per
formanțe de valoare ei trebuie să se 
antreneze serios, să studieze, să practice 
o activitate sportivă bazată pe științăi 
pe cuceririle vremurilor pe care noi 
le trăim.

Conducerea clubului „Petrolul* este 
datoare să arate prin discuții și refe
rate cu explicații luate din practica vie
ții, faptul că știința a dovedit fără tă
gadă absurditatea prejudecăților despre 
lumea supranaturală, absurditatea tutu
ror dogmelor mistice, a diferitelor ;^mi- 
nuni‘‘ și profeții. Apelînd la ajutorul 
comuniștilor, la sprijinul organizației 
U.T.M. șl sindicale, toți tinerii de la 
clubul sportiv „Petrolul" trebuie și mai' 
mult înarmați cu cunoașterea ideologiei 
marxist-leniniste, cu temeinice cunoștin
țe științifice. Acesta este principalul 
mjloc, singura cale pentru propagarea 
adevărului, pentru combaterea misticis
mului.

Deși tîrzie, inițiativa clubului Petro
lul este binevenită. Ea își va arăta fără 
îndoială roadele în timpul cel mai scurt. 
Dar, pentru ca acestea să se iveascăi 
cu un ceas mai devreme, noi îl reco
mandăm să discute la... concret. Nu ;,în 
general" asa cum ne-a lăsat să înțele
gem că o' va face. Se vor supăra cei! 
criticați? Se poate. Dar la un moment 
dat ei vor înțelege că totul este făcut 
spre binele lor. Și vor fi primii cară 
vor mulțumi pentru ajutorul dat.
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„Cupa Campionilor Europeni" la volei masculin

‘ 1»

Sportivii elvețieni sosesc azi dimineață pentru returul meciului cu Rapid
moașa propagandă făcută 

— Ne-ar interesa 1 
care a folosit-o E.O.S.

— Căpitanul echipei a fost Leo Pol- 
tier, iar ceilalți jucători se numesc 
Georges Delloye, Gerard Biffe, An
toine O’Neill, Dante Cafagno, Con
stantin Cavadias, Constantin Stassias. 
Theo Zirnfeld, Roland Cantin. Said 
Yăsrebi. Pe toți aceștia, în afară de 
Biffe îi așteptăm sîmbăfă dimineața

— Ce echipă va alinia Rapid ?
— Formația va fi cunoscută pe 

teren. In orice caz lotul va fi cel o- 
bișnuit: Nicol au, Drăgan, Plocon, Pa
vel, Ponova, Răducanu, Alincev, Mun- 
teanu, Grigorovici. Brănescu, Petrișor, 
Baciu.

In încheiere să amintim că meciul 
Rapid—E.O.S. va fi condus de arbi
trul cehoslovac Leopold Jebacek.

a

Intrecînd pe Rapid în meciul decisiv

Știința București
cucerit titlul Je

r Reveniți joi dimineață din Elveția, 
«voleibaliștii de la Rapid București ei 
rau mulțumiți că au reușit să facă în 
4,țara cantoanelor" o bună propagan
dă sportului romînesc.

— Chiar în ziua sosirii, echipa și-a 
făcut antrenamentul obișnuit dar într-o 
sală mai mică, a început să ne poves
tească tov. Apostol Ghirulescu, con
ducătorul delegației sportivilor cefe-'

II. NICOLAU

,,Cupa Elveției"... Meciul cu E.O.S. 
s-a disputat în fața unei mari asis
tențe.'Atît de mult a plăcut jocul prac
ticat de sportivii romini îneît după 
terminarea celor trei seturi spectatorii 
ne-au cerut să mai jucăm două seturi 
de demonstrație. Am alcătuit două 
formații din cite patru romini și doi 
elvețieni realizînd un joc deosebit 
spectaculos.

— După cite .știm, duminică 
mai jucat un meci amical cu 
lecționata Elveției.

— Am jucat și am cîștigat cu 3-1 
(15-7, 15-9, 13-15, 15-0), dar asta 
numai după ce am mai jucat alte 
două seturi de demonstrație. La sfîrșit, 
publicul, conducătorii federației elve
țiene de volei și ai echipei E.O.S., 
ne-au mulțumit călduros pentru fru-

voleiului, 
formația pe

de

ați 
ne

Turneul lucitorilor iruniaci din Capitală

riști, pentru că în sala cea mare sa 
disputa un turneu internațional de 
hochei pe rotile. O sumedenie de zia
riști și fotoreporteri au asistat la a- 
cest antrenament răminînd entuzias
mați.

— Ce ne puteți spune despre- 
jocul cu E.O.S.?
— E.O.S. este echipa întreprinderi

lor de electricitate din Lausanne. A 
tost fondată in 1956 și chiar în anul 
următor a cucerit pentru prima dată 
titlul de campioană a Elveției, per
formanță repetată doi ani mai tîrziu. 
In 1958 șl anul acesta a cîștigat

Pe măsură ce întrecerile din sala 
O.O.A. se apropie de sfîrșit, confrun
tările tenismanilor fruntași bucureș- 
teni devin mai echilibrate, mai spec
taculoase/ Prima parte a probei mas
culine s-a încheiat prin desemnarea 
celor 4 calificați pentru turneul final 
(în ordinea tabloului) : C. Năstase. G. 
Bosch, AL Vizini și Gh. Viziru.

Aseară au început și îrrtîlnirile din 
turneul final. In primul med, G. Bosch 
l-a întrecut pe C. Năstase cu 6—8, 
6—2, 6—4, 6—4. Parțida a oferit mo
mente de frumos spectacol, ambii ju
cători excelînd prin dîrzenie și agresi
vitate. De remarcat că în ultimul set 
— la situația de 5—2 și 40—0 pen
tru Bosch — acesta n-a putut fructifi-' 
ca 5 mingi de meci consecutive... In 
continuare, învingătorul și-a putut con
cretiza superioritatea abia în gliemul 
10. In al doilea meci, Gh. Viziru l-a 
întrecut pe AL Viziru cu 7-5, 6-2, 6-4.

Bărbați (sferturi de finală): Năsta-

se-Zacopceanu 4—6, 6—1, 6—4; 
Bosch-Burcescu 6—2, 6—4; M. Viziru- 
Georgescu 8—6, 1—G, G—3; Gh. Vi- 
ziru-Caralulis 6—8, ab. Femei (sferturi 
de finală): Eva Stăncescu-Sanda Gio- 
golea 6—0, 6—1; Irina Ponova-Lia 
Doboș iu 6—3, 3—6, 6—3; Rodica Sto- 
ian-Aneta Verone 7—5, 4—6, 12—10; 
Julieta N'amian-Manana Ciogodea 6—2, 
~—5.

Azi și inîine se dispută ultimele 
jocuri din turneul final masculin, pre
cum și semifinalele și finala probei 
feminine, (rd. v.).

Ultima zi a campionatului! Nerăb
dare, emoții, pronosticuri. Și o între
bare : Rapid sau Știința București ? 
Jucătoarele vor să pară calme, dar 
ghicești ușor la fiecare emoția aceea 
firească în pragul tuturor importante
lor confruntări sportive. Și totuși, cu 
puțin înainte de joc, totul reintră în 
normal. E liniște și (curios)... calm! 
Asistăm la finala campionatului repu
blican feminin de handbal în 7. Din 
tribune izbucnesc ropote de aplauze. 
Notăm formațiile cu care intră pe te
ren cele două echipe :

ȘTIINȚA BUCUREȘTI: Irina Nagy 
— Hilde Roth, Elena Jianu, Iosefina 
Ștefănescu, Carolina Ctrligeanu, Au
rora Niculescu, Aurelia Szoko;

RAPID BUCUREȘTI: Elena Zăi- 
nescu. Mioara Boian, Constanța Du
mitrescu. Bl or ic a Co.șug, Ana Stark, 
Maria Constantinescu, Elena Drăghici.

Jocul începe intr-un ritm rapid. A- 
tacă Știința, dar apărarea Rapidului 
este hună (mai tîrziu avea să devină 
însă destul de ușor vulnerabilă). Un 
schimb de pase și, de la distanță. Au
rora Niculescu trage puternic, înscri
ind primul punct: 1-0 pentru Știința- 
Un contraatac periculos al Rapidului 
se oprește însă în-... blocajul jucătoa
relor de la Știința. N-au trecut decîj 
cinci minute și scorul se modifică din 
nou : înscrie Elena lianu, pe jos, bine 
plasat Jocul devine mai pasionant. E- 
lena Drăghici este pe punctul de a în
scrie, dar e faultată: lovitură de la 
7 m. Ana Stark transformă. Este 2-1 
pentru Știința. Jucătoarele de 'a Ra
pid prind curaj și atacă,,'nsisfent, dar 
Irina Nagy spără spectaculos și, mai 
ales eficace, intervin și unele schim
bări în formații. Elena lianu — în 
formă bună — înscrie: 3-1. Ana 
Stark «ste. puțin ’«ai tîrziu. evident

campioană a țării 
faultată. O nouă lovitură de la 7 m. 
Tot ea execută șl scorul devine 3-2. 
Un minut înainte de sfîrșitul primei 
reprize Szoko „găsește" un culoar și 
înscrie imparabil: 4-2.

La reluare jocul este și mai dispu
tat. De remarcat că Ana Stark ra
tează o lovitură de la 7 m. In-schimb, 
Constanța Dumitrescu reduce scorni 
în tnin. 26 la 4-3, pentru ca Aurora 
Niculescu să restabilească diferența de 
două puncte puțin mai tîrziu. Jucă
toarele ambelor echipe luptă din răs- 
outeri, dar sînt mai puțin calme.. Așa 
se explică cele cîteva lovituri de la 
7 m. ratate de Ana Stark, Aurora Ni
culescu și Constanța Dumitrescu. Au
relia Szoko mărește avantajul echipei 
sale în același minut în-!(6-3) dar

și Maftia Uonstantinescu, astfel

Dubla intilnire R. P. Romină—R. P. Ungară
(Urmare din pag. 1)

tei întîlniri care întrunește la start • 
serie de „palele” eare au figurat pe ta
bloul <Tc onoare al campionilor mon
diali și acum sînt deținătorii princi
palelor titluri europene.

Antrenorul Vidor Pali consideră O 
foarte talentați pe tinerii noștri jucă
tori. „In scurtă vreme, cred, acești spor- 
tivi vă vor aduce mari satisfaefii pe 
plan internațional. Totuși jucătorii 
noștri, mult mai experimentați, au 
prima șansă. In schimb la fete, prevăd 
un scor foarte strîns și o întrecere in 
care calitățile de luptă, voința, vor de
cide rezultatul final. Sînt binevenite e- 
ceste confruntări înaintea „europenelor’* 
de la Zagreb, unde sînt convins cu fi
nala feminină va opune la masa de 
joc, tot reprezentativele. R. P. Romîne 
fi R. P. Ungare”. Părerea antrenorului 
Vidor Pali a fost întărită de volubila 
campioană europeană Eva Koczian: 
,,Un pronostic? E greu de dat în întîl- 
nirea feminină. In orice caz va fi un 
meci extrem de disputat în care sperăm 
să învingem noi. Dar. fiindcă există 
un dar, am auzit că Angelica Rozeanu 
este în formă și cum îi cunosc talentul, 
conștiinciozitatea și dîrzenia, nu ta 
ftie pină la urmă".

Ultimul oaspete căruia i-am luat 
.un scurt interviu a fost jucătorul 
-1 al Europei, Zoltan Berezik.

—- Am auzit că ai cam părăsit 
fensiva?

—A’u chiar de tot. Dar din ce în ce

Nr.

de-

mai mult caut si contrez adversarul sau 
să-l surprind prin Invitări de atac ful
gerătoare.
. __ Vei folosi această tactică ți eu
Jucătorii noștri?

— Depinde cit de ofensivi vor fi 
Radu Negulescu si ceilalți, cum se vor 
orienta ei in joc.

— Un pronostic...?
— Voi încerca să aduc echipei mei* 

două puncte din trei posibile.
— Dar la fete?
— Ciștigătoare sigură R. P. Romină, 

cu 3—I sau 3—2.
— Joci cumva la ,,Toto” ?
—- Da, fi cîștig deseori.
— Bine. Atunci contăm pe pronosti

cul dumitale !
...După cum se vede, păreri împăr

țite dar unanimitate în aprecierea în- 
tilnirilor de azi ca foarte importante. 
Lucru de care sînt convinși și repre
zentanții noștri. Rămîne ca ei să lupte 
hotărit de la prima pînă la ultima 
minge pentru o comportare cit mai 
bună, demnă de renumele tenisului de 
masă romînesc.

Cele două reprezentative vor folosi 
următoarele loturi : R. P. Romină: 
Angelica Rozeanu, Maria Alexandru, 
Geta Pitică, Mariana Baraseh, Radu 
Negulescu, Gheorghe Cobîrzantf Mircea 
Popescu, Adalbert Rethi; R. P. Ungară: 
Eva Koczian, Livia Mosoczi, Ilona Ke- 
rekeș, Zoltan Berezik, Ferenc Sido, 
Zoltan Bubonny, Laszlo Foldy. In tur
neele individuale vor mai juca și Ca- 
irinel Folea, Otto Bottner și Tiberiu 
Covaci. i

HIPISM
Mîine dimineață se desfășoară, pe hi

podromul Băneasa-Trap, cea mai inte
resantă alergare din anul prezent, Cam
pionatul de Iarnă.

In această probă participă fruntașii 
cailor reprezentînd generațiile adulte. 
Concurează 9 cai, avînd recorduri l’SȘ— 
1’28 și anume : Novac 1700 (Dinu Tr.), 
Lac 1700 (Ichim), Baltag 1700 (Avram), 
Winetu 1700 (Ciobanu), Triumf 1700 (Mol
dovan). Tarcău 1720 (Oană), Omar 1740 
(Tănase). Olteț 1740 (Toderaș), Eronin 
1766 (Mihăilescu).

Ca: din prima categorie mai figurează 
ir. premiul Bilea în care sînt înscri- 

0 : Tămiios 17W (Pavelescu), Hrisov 
ir*' Dr . Adnan (Gheorghe V.). De- 
JBrâas» 17W (Anxhel). Pîrjol, 1700 (Voro- 

Dccbm JW iGiunei), Sila 1720

(Ștefănescu), Hermes 1740 (Mihăilescu), 
Pamfil 1740 (Avram), Hamefal 1780 (Tă- 
nase).

Cel mai numeros lot îl prezintă pre
miul Bistricioara în care participă ur
mătorii 12 trăpași : Stegar 1700 (Tode
raș), Flueră vînt 1720 (Borlescu G.), Uto
pist 1720 (Brailovschi), Răboj 1720 (Teo- 
fil), Rigoletto 1740 (Szabo A.), Hermina 
II 1740 (Ichim), Ograda 1740 (Gheorghe 
V.), Săbărel 1740 (Marcu), Energia 1740 
(Ghinea). Gladiola 1760 (Borlescu I.), 
Haga 1760 (Olteanu); Tulipan 1780 (Bon- 
țoi V.).

Celelalte alergări au de asemeni un 
mare număr de concurenți, cu șanse 
bine echilibrate. In cele 7 alergări par
ticipă 71 concurenți, cu o medie de 10 
trăpași de alergare.

Mîine-start în „Cupa Grigore Preoteasa"
Mîine dimineață se va da startul în 

prima etapă a tradiționalei competiții 
de rugbi rezervată echipelor bucureș- 
tene de categorie A, „Cupa Gr. Preo
teasa",

Trei din cele patru partide sînt pro
gramate pe stadionul din șos. Olteni
ței. In primul meci se vor întîlni for
mațiile Știința și Progresul. In cel de 
al doilea joc, incontestabil derbiul 
etapei, se vor înfrunta formațiile Con
structorul și Dinamo. Rivalitatea spor
tivă dintre cele două echipe este în
deobște cunoscută de toți amatorii 
sportului cu balonul oval, astfeJ că

intîlmrea este așteptată cu un legitim 
interes. In fine, redutabilii njgbiști de 
la G.GJL vor primi replica Metalului 
•M.I.G., o formație timira, dar care 
știe să lupta -apaliilă de multe sur
prize.

Ultimul mec.' al etapei, cel dintre 
formația campioană a țări' C.F.R. Gri- 
vița Roșie și recent pranșvata în „A", 
Petrolul Ploești. este ■ programat pe 
terenul din Parcul Copilului și promite 
un spectacol deosebit de atractiv, dacă 
ținem seama de orientarea ambelor 
echipe către jocul deschis, la mînă, 
«raetari-stic modern.

scrie , 
că partida — care a entuziasmat pe 
spectatori — a luat sfîrsit cu scorul 
de 6-4 (4-2).

Știința București a obținut o victo
rie meritată, demonstrind încă o dată 
valoarea sa ridicată. Cuvinte de laudă 
trebuie spuse și despre iucătoarele de 
la Rapid.

Terrninînd neînvinsă turneul final, 
Știința București cucerește astăz^^t- 
lul de. campioană a țării — un 
pe care-1 merită cu prisosință, dar care 
obligă componentele acestei echipe la 
o și mai hună comportare în viitor.

★
Important pentru poziția din clasa

mentul turneului final, incul dintre Ce
tatea Bucur și C.S.M. Sibiu s-a în
cheiat cu victoria la limită a echipei 
bticiireștcne care, deși condusă cu 1-2 
la pauză, a reușit să preia inițiativa 
în partea a doua a jocului. Scor fi
nal : 4-3. Au marcat: Victorița Dumi
trescu (2), Vasile Antoaneta și Gabri
ela Munteanii pentru Cetatea Bucur 
și Lucia Dobre (2), Helga Dandler 
pentru C.S.M. Sibiu.

Tn ultima partidă : C.S. Tg. Mureș 
— Știința Timișoara 9-6 (7-2).

DAN G1RLEȘTF.ANU 
CLASAMENTUL TURNEULUI

Știința București 
Rapid București 
Știința Timișoara 
Cetatea Bucur 
C.S. Tg. Mureș 
C.S.M. Sibiu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

FINAL
38:26 10
39:26 8
32:31 4

1 n campionatele republican

Prima etapă a returului programează o partidă pasionantă
C. C. A.-IMnamo Oradea

de baschet din București, Cluj, Tg. MureșAmatorii de baschet din București, Cluj, Tg. Mureș și 
Timișoara vor asista mîine la primele jocuri din cadrul 
returului campionatelor republicane. Așteptată cu ui 
deosebit interes, reluarea celei mai importante compel 
tiții de baschet din țara noastră programează încă did 
prima etapă o serie de întîlniri echilibrate și pasionante] 
„Capul de afiș" îl deține fără îndoială meciul C.C.A —] 
Dinamo Oradea deoarece cele două echipe au furniza] 
aproape întotdeauna în întîlnirile lor directe disputa 
pasionante. Jocuri nu mai puțin interesante sînt și Ral 
pid București—Voința Iași, în care bucureșteniî voi 
căuta să se revanșeze după înfrîngerea din tur (58-59)1 
Știința Citi j—Steagul roșu Orașul Stalin, precum și pari 
tida feminină Constructorul București—Voința Orasu] 
Sta! in. fruntașele campionatului feminin au de susținui 
în această etapă jocuri relativ ușoare: Rapid BncurCșt] 
cu I.C.F. București, iar Știința cu Voința București. lata 
de altfel, programul complet a-1 jocurilor din această 
etapă : |

In Capitală (începînd de la ora 9 sala Giulești)l 
Voința București—Știința București (f); l.CF.—Răpii 
(f); Rapid—Voința Iași (m), iar după-amiază în sail 
Dinamo, de la ora 16,00: Știința București—Metalul (m)| 
Constructorul București—Voința Or. Staîin (f); C.C.A.-I 
Dinamo Oradea (m). CLUJ : Știința—C.S.M. Tg. Murei 
tf); Știința—Steagul roșu Or. Stalin^ (m);_TG. MUREȘ] 
Voința—Progresul București (f); '
Banatul—C.S. Oradea (f). Joctir 
București—Dinamo Tg. Mureș și 
Știința Timișoara sînt amînate.

fost 
a cz-.ț- --c...-: rrpxbiicojj 

sale fulgerizoa.-e --1. ctrd 
„scenă deschisă . Speelclon 

bucureșteni îl vor putea urmări pe talentatul jucător rJ 
pidist mîine dimineață cu pc.7 -1 ... Rapid—Voind
Iași.

Grigore Costescu (Rapid) a 
s-au remarcat în prima parte 
Intercepțiile și contraatacurile 
de nenumărate ori aplauze la

TIMIȘOARA: QS^S 
!e masculine D'rmn 
Progresul București-^

fvw; £h. Dumjtnî»



SCURTE ȘTIRIMîine primele repetiții generale publice
• Echipele bucurețtene evoluează azi și mîine pe „Dinamo" • Meci international la Ploești: Petrolul — 

Lokomotiv Leipzig • Programul întî Inirilor din fără
Mare animație în rindurile pasiona

lilor fotbalului. Se apropie data reluării 
campionatului categoriei A. Pînă la 6 
martie (prima etapă a returului) mai 
sînt doar trei săptămîni și... pregătirile 
continuă eu intensitate sporită, intrînd 
într-o nouă fază: aceea a meciurilor 
amicale, menite să cristalizeze forma
țiile pentru primele jocuri de campio
nat.

Și de astăzi, drumurile spre stadioane 
fi terenuri vor fi din ce în ce mai 
<les bătute. Amatorii de fotbal își vor 
relua locurile în tribune pentru a ur
mări și aprecia —- în lumina returului 
— evoluția echipelor lor favorite, pen
tru a lua cunoștință de proiectele an
trenorilor în legătură cu alcătuirea for
mațiilor.

Asemenea meciuri amicale au loc în 
toată țara. Echipele caută să folosească 
din plin fiecare zi. Nu-i timp de pier
dut. Se apropie returul!

. CUPLAJ LA BUCUREȘTI

Ca <le obicei, echipele bucureștene 
deschid seria jocurilor publice prin 
cuplaje. De data aceasta ele oferă spec
tatorilor un program mai bogat, fixînd 
im joc și pentru astăzi: Dinamo — 
Progresul la ora 15 pe stadionul Dina
mo. Un fel de prolog Ia cuplajul de 
mîine, cele două echipe avînd la dis
poziție loturi mai numeroase de jucă
tori de valoare apropiată.

DINAMO: Cozma — Szakacs II. 
Motroc, Ivan, —• Dragomir, Nunweiller 
IV —- Matei, Koszegi, Bukossy, Szakacs
I, G. Marin.

PROGRESUL: Mîndru (Birtașu) — 
Birn (Nedelcu), Ioniță, Dobrescu — 
Petrescu, Smărăndescu II — Grigore, 
Coicea (Birn), Protopopescu, Marin. 

tVasilescu.
" Mîine, tot pe stadionul Dinamo, se 
vor prezenta spectatorilor bueureșteni 
cele patru formații din Capitală, în or
dinea următoare:

Ora 13.15: Dinamo — Rapid.
DINAMO : Uțu — Popa, Călinoiu. 

Panait — V. Alexandru, Nunweiller 
HI — V. Anghel, Varga (Cădăriu), 
Ene, Căi laria (Eftimie), Semenescu.

RAPID : Todor — Greavu, Dodeanu. 
Maori — Bodo (Neacșu), Koszka — 
Copil, Ozon. Ene II, Georgescu, Al. 
Lazăr (Văcaru, R. Lazăr).

ORA 15.15: C.C.A. — Progresul
C.C.A. Voinescu (Toma) — Zavoda

II, Apolzan (Ivănescu), Zavoda I — 
Jenei (Mihăilescu), Bone — Caco-

Antrenorii ne vorbesc despre echipele lor...
Partida amicală Rapid — Metalul 

Tîrgoviște, disputată joi in „Giu
lești”, a plăcut mult spectatori- 

e; Oaspeții au dat a replică neaș- 
>tat de dîrză Rapidului, transfor- 

mind — fără nici un fel de exage
rare — acest joc de antrenament în
tr-o adevărată „avanpremieră" a me
ciurilor oficiale, pline de neprevăzut 
pe care le promite noul sezon. La jo
cul plin de supleță a tripletei Ozon — 
Ene II — Georgescu și la cursele de
rutante ale lui Sitaru, Chiriță și Mu- 
resan, s-a adăugat o pasionantă evo 
luție a scorului: 0—1, 6—2 și final, 
6—5 pentru Rapid. Au marcat: Ene 
H (4), Ozon și Văcaru, respectiv Pro- 
danciuc, Ohiriță, 
(autogol).

Sitaru și... Neacșu

Meciul a mulțumit pe spectatori, 
dar nu și pe antrenorii Rapidului, 
R. Ghiurițan și B. Marian:

— După cum ați remarcat, 
noastră se mișcă bine, dar... 
seu ține cîteodată prea mult 
și trage imprecis. Neacșu,
O joc și Todor nu au participat la an
trenamente din motive obiective și re
zistența lor lasă de dorit Ceilalți se 
prezintă la un nivel de pregătire satis
făcător, 
cu ei

tripleta 
George- 
balonul 
Koszka.

Mai avem însă de lucrat

După o vacanță scurtă, chiar foar
te scurtă, jucătorii Progresului 
au reapărut pe teren din pri-au reapărut pe teren din pri- 
zile ale lui ianuarie. Ei și-au reîn- 

a-rfrenamentele cu o durată și 
liute mărită, față de celelalte e-

S editatul r
că reînceperea pregătirilor 

veanu, Constantin, Alexandrescu, Raksi, 
Tătarii.

PROGRESUL: Birtașu (Slîndru) — 
Nedelcu (Ioniță), Caricaș, Soare — 
Smărăndescu II (Petrescu), Știrbei — 
Oaidă, Smărăndescu I, Dinulescu. Maf- 
tcuță, Marin (Vasilescu).

PRIMUL JOC INTERNAȚIONAL...

...are Ioc mîine Ia Ploeștî, pe stadio
nul clubului Petrolul. Echipa campioa
nă primește replica formației Loko
motiv din Leipzig, care-și inaugurează 
eu acest prilej turneul în țara noastră. 
Valoarea echipei oaspe contribuie la 
mărirea interesului cu oare este aștep
tată partida de mîine. In campionat, 
Lokomotiv a folosit următoarea echipă 
de bază: JFeygang — Herrmann, Scher- 
barth, Frauendorf — Siillner, Baumann 
— Gate, Konzack, Dressier, Behne, 
Gaubhn. Rezerve: Sommer, Krause 1 
fi II, Fischer, Reinert, 

• Joi la Orașul 
Cluj — Tractorul 3—1 (3—0).

Stalin: Știința

pe: Horvath, P. Antrich, Koller, Bit- 
telmayer, Pammer, Howanietz, Tat- 
sehl. Jamming, Hipfl și Heber. — In 
fotografie : echipa Donawitz.

devreme, durata și intensitatea lor, 
stabilită In comun acord cu medicul, 
au dat roade — ne-a spus antrenorul 
A. Botescu. Din punct de vedere al 
rezistenței și al mobilității, jucătorii 
se prezintă mulțumitor. Acum ne vom 
continua antrenamentele mai intens, 
în special pentru faptul că avem în 
față turneul în Iugoslavia, care ne 
obligă să punem echipa pe picioare 
mult înaintea începerii returului.

— S;a conturat formația ?
— Da.. Va juca chiar duminică, 

altfel, meciurile de sîmbătă și dumi
nică (cu Dinamo și C.C.A.) vor pri
lejui o verificare serioasă a potenția
lului echipei în fața unor adversari de 
valoare, precum și cristalizarea for
mației de campionat.

De

Asistînd la antrenamentele echij>ei
C.C.A., remarci imediat asidui
tatea cu care se pregătesc ju

cătorii. „Eforturile și... transpirația la 
antrenamente, vor fi răsplătite în 
campionat", spunea deunăzi tătarii. 
Și cele spuse de acesta au fost con
firmate de antrenorul Gh, -Popescu': 
„Jucătorii muncesc cu rîvnă la antre
namente și stadiul pregătirilor cores
punde așteptărilor. In momentul de 
față punem accent pe pregătirea teh
nică și tactică. Desigur că nu vom 
uita să ne ocupăm și de ridicarea ca
pacității de luptă a jucătorilor. Para
lel cu omogenizarea echipei și corec
tarea deficiențelor tehnice individuale, 
vom insista asupra desăvîrșirii pregă
tirii fizice, în special Ia capitolul re
zistență și viteză." -

Venind vorba despre jucători, an
trenorul a scos în evidență buna pre
gătire a frațiloi , Zavoda,, a. lui Bone,. 
Raksi, Jenei, Tătara, Mihăilescu. 
„Cu portarii nu am putui face antre
namente tehnice (plohjoane, blocaje) 
din cauza terenului înghețat. Celorlalți 
jucători le mai este necesar un timp 
mai îndelungai pentru a ajunge la 
forma lor obișnuită. Conștiinciozitatea 
lor la ședințele de pregătire constituie 
însă o garanție că pînă la 6 martie 
vor reuși acest lucru."

Petrolul va alinia formația: Sfetcu 
(Ringheanu) — Tendler, Marinescu, 
Horea (Topșa) — Fronea, Neacșu — 
Babone, Tabarcea, Dridea, Dumitrescu, 
Bădulescu,

ALTE JOCURI IN ȚARĂ

Pra

Desigur că și celelalte echipe de ca
tegoria A susțin mîine meciuri amicale. 
Iată programul lor:

Constanța* Farul — Pompierul Bucu
rești.

Orașul Stalin: Steqgul roșu — 
hova Ploești

Arad: U.T.A. — C.F.R. Arad
Cluj: Știința — Rapid Cluj (în ca

drul „Cupei 16 Februarie”, împreună 
cu partida C.F.R. Cluj — A.S.A. Cluj)

Craiova:
Lupeni

Craiova:
Asupra 

nu mai insistăm. Ele constituie pri
mele repetiții generale publice în ve
derea reînceperii campionatului. 

C, S. Craiova — Minerul

Știința — Jiul Petroșani. 
importanței acestor jocuri

La 21 februarie: C.C.A. -Donawitz (Austria)
Promițător prolog al sezonului com- 

petițional de fotbal: jocurile interna
ționale, pe care le vor susține la noi 
Lokomotiv Leipzig (duminică joacă la 
Ploești cu Petrolul), Wisla Cracovia 
și Donawitz din Austria. Primele două 
au și sosit în țară; echipa vicneză 
și-a anunțat sosirea la 20 februarie 
cit avionul. A doua zi, fotbaliștii aus
trieci vor întîlni în București echipa 
C.C.A.

Donawitz activează în prima liga 
profesionistă din Austria și are la 
activ o serie de rezultate bune pe plan 
internațional: 2-2 cu Porto și 3-1 cu 
Setubal (Portugalia), 2-1 cu Gornik 
(Polonia), 1-1 cu Granda, 2-1 cu San
tander (Spania), 3-1 cu Casablanca 
(Algeria). In echipă joaca internațio
nalii Rauck, Gardenier, A. Antrich, 

. Kandler și Ninaus. Lotul mai cuprinde

CUM AU CIȘTIGAT?

• In principiu s-a stabilit ca echipa 
poloneză Wisla Cracovia să dispute 
primul său meci la 21 februarie. In 
continuare, oaspeții vor mai susține 
două partide, probabil la 25 și 28 fe
bruarie. Una din echipele pe care le 
va întilni, va fi Dinamo București. 
Celelalte doua n-au fost 
nate.

încă desem-

jucat ioi 
a dispus

Dumitrescu (2), res-

• Farul Constanța a
A.S.A. Marina, de care
4—0 (3—0) prin punctele marcate i 
Botescu, Olarii, Ciosescu și Niculesc

• In
(joi la Ploești),
echipa sa de juniori. Prima garnitură 
a învins cu 5—1 (3—0). Au marcat: 
Dridea (3) și ~ 
pectiv Lupea.

• Programul „_
la Gluj: C.F.R. — A.S.A. și Știința — 
Rapid fa 14 februarie, C.F.R. — Rapid 
și Știința — A.S.A. la 16 februarie, 
Rapid — A.S.A. și Știința — C.F.R. 
la 18 februarie.

ultimul meci de antrenament 
Petrolul a întîlnit

„Cupei 16 Februarie"

ia lt» februarie,

CONCURSUL JUCĂTORILOR FRUNTAȘI
După desfășurarea partidelor între

rupte (Ciociltea — Samarian '/2—V2, 
Troianescu — Gavrilă 1—0, Rotaru — 
Pușcașu 0—1, Stănculescu — Bozdo- 
ghină 0—1) în fruntea turneului șa
hiștilor din Capitală a apărut un grup 
compact de patru jucători, care acu
mulaseră cite 2*/z p: Troianescu, Cio- 
cîltea, Menas, Samarian.

punji la Pronosport. Incepirtd cu sap- 
tămîna aceasta, însă, mă număr prin
tre participanfii inspirați la acest sis
tem de concurs. Trebuie să recunosc 
totuși (și acesta este motivul pentru 
care vă scriu) că acest lucru a fost 
posibil numai datorită inițiativei dum
neavoastră de a introduce buletinele 
cu participate. Ce e oare mai conve
nabil decît să joci o schemă mare, 
la care să participi după posibilități, 
(cu 10%-20%) ?

onosport
Cind am depus buletinul, unul din

tre tovarășii de joc a spus în glu
mă: „fiindcă este concursul nr. b 
din 7 februarie, există toate motivele 
ca agenția 6/7 să prindă un 12". 
Gluma s-a dovedit a fi de bun augur, 
dar nu s-a „adeverit" întocmai: în 
loc de un premiu cu 12, buletinul nos
tru a prins două variante cu 12 (de
oarece la meciul VIII — care s-a a- 
nulat — a avut „dublă" ■— 1, x).

Pentru concursul următor, jucăm 
tot pe buletine cu participafie și spe
răm

jucăm

să nu ne dezmințim.
Emil Gonciu — București
PRONOEXrRES

urm» trierii variantelor rlețiure la tra- 
speclală Pronoexpres din 10 frbruarle

In 
terra

Unde mergem?
CAPITALA

Azi
C.C.A (calea Plevnei 

întreceri în 
concurs al anului. 
GHEAȚA. Patinoarul 
17 : Dinamo-Victoria

IN

TENIS. Sala
nr. 114). de la ora !6: 
cadrul primului

HOCHEI PE
23 August, ora 
(camp, orașului București).

BOX. Sala I.S.B., de la ora 19: fi 
nalele fazei a II-a a campionatului de 
calificare.

ȘAH. Sala Progresul, strada Doam- 
tiirneul jucătorilor dinnei 4, ora 18: 

Capitala.

TENIS. Sala 
nr. 114), de la 
cadrul primului

HOCHEI PE 
23 August,

ora 
(I). 
Iași 
16:

Mîine
C.C.A. (calea Plevnti 
ora 16: întreceri în 

concurs al anului.
G H EAȚA. Patinoarul 

23 August, ora 16: Constructorul- 
Știința (câmp, orașului București).

ATLETISM. Sala Floreasca II, de 
la ora 9: concurs organizat de du
blii Recolta: stadionul P.T.T-, de la 
ora 10: „Crosul 16 Februarie”.

BASCHET. Sala Giulești, de la
9 Voința Buc.—Știința Buc.
I.C.F.—Rapid (f), Rapid—Voința 
(in) ; sala Dinamo, de la ora__
Știința Buc.—Metalul (m). Construc
torul—Voința Or. Stalin (f), C.C.A.— 
Dinamo Oradea (ni).

RUGB1. „Cupa Grigore Preoteasa”, 
teren Constructorul (șos. Olteniței), 
ora 10,30: Știința—Progresul; ora 12: 
Constructorul—Dinamo; ora 14,30: 
C.C.A.—Metalul M.I.G.; teren Parcul 
Copilului, ora 11 : C.F.R. Grivița Ro
șie—Petrolul Ploești.

NATAȚIE. Bazinul Floreasca,
10 : Concurs de înot și meciuri de 
în cadrul „Cupei 16 Februarie”.

HALTERE. Sala Dinamo. ora 
concurs în cinstea zilei de 16 
bruarie.

LUPTE. Sala Giulești, ora 9: i 
curs pentru „Cupa 16 Februarie”.

ora 
polo

10: 
Fe-

con-

L0CAȚ1UNI DE BILETE
• Biletele pentru jocurile

rești ale echipei suedeze de 
gheață Văsteras s-au pus în 
casa specială din str. Ion 
agenția Pronosport din cal. 
și la patinoarul ..23 August-, 
jocuri sînt v’*:” ' '
albastre în piele, albastre 
gri dermatin cu ștampila 
verzi dermatin.
• Biletele pentru jocul 

de fotbal C.C.A.—Donawitz 
la 21 februarie (Stadionul 
se vor pune în vinzare de marți 16 fe
bruarie la agenția Pronosport din cal. 
Victoriei 9, la agenția C.C.A. din Bd. 
6 ^lartie, la stadionul Dinamo, Ia Sta
dionul Republicii și la casa specială din 
str. Ion Vidu. Pentru acest meci sînt 
valabile biletele cu seria nr. 39.
• Biletele pentru jocurile de fotbal de 

azi și miine de pe stadionul „Dinamo- 
se găsesc în vinzare Ia ?asele de la sta
dioanele Dinamo, Giulești, Republicii, 
la agențiile C.C.A.. Pronosport (ca). 
Victoriei 9) și la casa specială din str. 
Ion Vidu.

din Bucu- 
hochei pe 
vinzare la 
Vidu, la 

Victoriei 9 
La aceste 

valabile permisele roșii și 
” derma tin și

..Hochei* și

internațional 
(Austria) de 

Republicii)

Runda a 4-a, oferă un pro 
gram foarte interesant, in frunte cu 
partida Troianescu — Ciociltea. Iată 
și celelalte întîlniri ale rundei: Me
nas — Samarian. Joița — Bozdoghi- 
nă. Pușcașii — Dritner. Crețulescu — 
Gavrdă, Reicher — Nacht Ghițescu — 
Urseanu. Pavlov — Stănculescu. Ro
taru — lehim, Botez — Georgescu.

au fost găsite la premiile objfnuiU lat iunu 
8 variante la categoria a lll-a, 9® ««riaa/* 
categoria a iV-a, 528 variante categarin • 
V-a, 2525 variante categoria a Vl-a și 
variante categoria a VII-a. Lucrările de triere 
pentru premiile în obiecte fi opcrațiunUe de 
omologare sînt. în curs.

Plata premiilor obișnuite in bani de la tra
gerea specială Pronoe^cpres din 19 februa
rie se va face în Capitală mărfi 16 februa
rie la agențiile raionale CEC în timp ce pre
miile suplimentare în bani vor fi trimise parti- 
cipanfilor prin mandat poștal la domiciliu.

PROGRAMUL CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 8 DIN 21 FEBRUARIE 196C

I. C.C.A. — Donawitz (Austria)
II. Farul — Lokomotiv Leipzig

Ill. Haiduk Split — Progresul Buc. 
Genoa — Napoli (camp, italiank 
Spal — Juventus (camp, italian) 
Lazio — Internazionalc (camp, italian) 
Palermo — Roma (camp, italian) 
Bari — Sampdoi ia (camp, italian) 
Saint Etienne — Nîmes (camp, franecs)

X. Toulon — Racing Paris (camp, francea) 
XL Rennes — Nice (camp, francez) 

XII. Monaco — Lyon (camp, francez)
★

IV
V.

VI.
VII. 

VIII.
IX.

Aten(iune !
La „Pronosport", 

Central" puteți juca 
prin unitățile P.T.T.R. 
munele subordonate.

Operațiunile < 
și Loto Central 
program ale

La ,.Loio-Centralu hu'eii 
torii poștali 
ordonate.

'Iot prin factorii poștali 
fi formulare de buletine 

• „Pronocxprcs*.
Rubrică redactată de L 

Pronosport.

, .Pronoexprex" fi ..Loto 
începînd de la 15. 11 p 

din Capitală fi co

de .Pronosport", „Procapiea* 
1 se fac în cadrul orelor de 

oficiilor poștale.

din Capitală

ri putrti
,.Ptua6t)*f gt

Iri generai, după aflarea1 * * * * VI rezultateloi trierii 
fiecărui concurs, discuțiile se poartă pe mar
ginea întrebării : „Cine sînt cîștigătorii și 
cum au reușit performanța ?“ In fond, cîști- 
gătorii sînt participanți mai inspirați care la 
•concursul respectiv, și-au realizat -visul spre 
care tinde fiecare dintre dumneavoastră : „12 
exacte I" Poate că și ei au rostit cîndva ad
mirativ numele cîștigătdrilor de la alte 
concursuri întrebîndu-sc : „Cum o fi reușit ?“ 
Iar acum și-au înscris numele printre premiați 
pentru că au înțeles un hieru : să joci per
manent !

Dacă stați de vorbă cu oricare dintre cîști- 
gătorii la Pronosport, veți afla, fără îndo
ială, că joacă permanent și, că nu scapă nici 
un concurs deoarece, s-ar putea ca tocmai a- 
lunci să fie inspirat.

Inspirație, inspirație și iar inspirație, iată 
un cuvînt care este într-adevăr specific jo
cului la Pronosport. Să-' luăm spre exemplu, 
buletinul jucat de Ștefan Iatan din Alexan
dria la concursul de duminică. A jucat urmă
toarea varianță combinată (colectivă) :

meciul 1 = 1 ; 11 = 1 ; 111 = 2 lV = x ; V = 2 ;
VI = 1 x; VIl = x 2; V1II = 1 ; IX = x ; X = 1 
x ; XI = 1 x ; ‘XII = 2, decj 4 .„duble". L-a 
costat, 24 lej și primește în schimb peste 24... 
de mii lei.- (1 cu 12, 4 cu 11 și 6 cu 10).-

La fel și Dobran Constantin din București 
Tot cu o variantă de 4 duble (1 1 ; 2 ; X ;
x 2 ; 1 x ; 2 ; 1.; 1 x ; 1 .- x 2 .; 2) înca
sează aceeași suma «a și Ștefan Iatan.

In schimb, Ion Racoce și Emarioil Ștefă- 
nescu, ambii din București, au prins „doi
sprezece" pe cîte un buletin cu 8 variante ju
cate.-Este sau nu vorba și la unii și la alții, 
de... INSPIRAȚIE ? Desigur cada!

Dai iată că, parcă pentru a întări cele 
scrise mai sus,r ne-a- sosit o scrisoare pe a- 
dresa I. S. Loto-Pronosport, Vă redăm cu
prinsul ci :

Către. I. S. Loto-Pronosport 
Dragi tovarăși,
Sini unul dintre numeroșii pârtiei-
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Cu 5 zile înaintea marelui eveniment
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Cinci zile au mai rămas pină la 
,,Olimpiada albă"... Apoi, o dată cu 
primele starturi, iubitorii sportului 
vor primi dezlegarea întrebării care-i 
frămintă de atîta vreme: cine 
cei care vor cuceri medaliile de 
și gloria sportivă ?

Uriașa dezvoltare a sportului 
zilele noastre a făcut ca Jocurile Olim
pice de iarnă să devină dinir-o com
petiție cu caracter „experimental", 
cum a fost prima ediție din 1924, o 
întrecere cu adevărat mondială, soră 
mai mică, dar la fel de iubită și de

sînt 
aur

din

stimată, a Olimpiadei de vară. Și dacă 
la Chamonix, cu 36 de ani în urmă, 
doar 16 țări și-au trimis reprezentanți 
pe pîrtiile stațiunii din Alpii francezi, 
acum, la Squaw Valley, numărul țărilor 
participante a atins cifra record de 34. 
Această popularitate mereu crescîndă 
a „Olimpiadelor albe" trebuie legată 
de un moment important din istoria 
Jocurilor. Ediția a Vil-a de la Cor
tina d’Ampezzo, a coincis cu debutul 
«portivikx- sovietici pe pistele de 
gheață și pe ptrțiile olimpice. Repre
zentanții U.R.S.S. >u avut acolo un

debut strălucit. Echipa de hochei a 
cucerit titlul olimpic, patinatorii Gri- 
șin, Mihailov și Șilkov au primit de 
asemenea medaliile de aur. Și același 
prețios trofeu a împodobit pieptul 
schiorilor sovietici participant la șta
feta de 4x10 km și al Liubovei Bara
nova câștigătoarea locului 1 în cursa 
de 10 km.

In clasamentul neoficial pe echipe 
U.R.S.S. a ocupat primul loc, iar de
legația sportivă sovietică a dus in 
patrie cel mai mare număr de medalii 
olimpice. Aceasta a fost o veritabilă 
senzație a Jocurilor Olimpice de iarnă. 
Și chiar cei mai înverșunați adver- i 
sari ai sportului sovietK au trebuit j 
să renunțe la vechile convingeri și să | 
recomande studierea atentă a expe- ■ 
rienței mișcării sportive sovietice

Pentru ediția de la Squaw Valley | 
a Olimpiadei de iarnă, pregătirile tu- > 
tutor particioanților au fost ample și 
minuțioase. De aceea se așteaptă in- '' 
treceri de un nivel tehnic deosebit de * 
înalt. In programul celei de a Vil l-a , 
ediții figurează pentru prima oară pro
be feminine de patinaj 
1500 și 3000 m), precum 
title de biatlon.

Uniunea Sovietică a 
Squaw Valley o delegație 
de peste 100 persoane. In 
tkipanților se numără 30 
care dețin titluri de campioni și de 
premiali ai Jocurilor Olimpice, ai în
trecerilor mondiale și europene. Dar 
sînt și mulți tineri al căror nume va 
fi auzit pentru prima oară cu acest 
prilej. Trebuie remarcat în general că 
sportul socialist este puternic repre
zentat la Jocurile Olimpice de iarnă. 
Sportivii Urilor socialiste vor depune 
toate eforturile să demonstreze Ia 
marea confruntare din valea califor- 
niană superioritatea mișcării de cul
tură fizică de tip nou.

MUNTELE PAPPOSE
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Planul stațiunii Squaw Valley, teatrul de desfășurare a Jocurilor Olimpice. 
Stațiunea se găsește in Sierra Nevada, in California, la 5.180 km. de Neiv 
York, 780 km. de Los Angeles și 323 km. de San Francisco. Altitudinea: 
1.889 m. In luna februarie zăpada atinge grosimea de 2,05 m. iar tempera
tura medie este de —3 grade.

reviar

Ciștigătorii J. 0. 
de la Cortina d’Ampezzo-1956

Bărbați
Seiler (Austria) — coborîre, slalom 

special și uriaș.
Brenden (Norvegia) - 15 km fond.
Hakulinen (Finlanda) — 30 km fond. 
Jemberg (Suedia) — 50 km fond.
Stenersen (Norvegia) — combinată nor

dică.
Hyvarinen (Finlanda) — sărituri spe

ciale.
Echipa U.R.S.S. (Terentiev, Kolcin, A- 

nikin. Kuzin) — 4 x 10 km.
Jenkins (S.U.A.) — patinaj artistic.
Echipa U.R.S.S. — hochei.
Grișin (U.R.S.S.) — patinaj viteză 500 

m (40.2) Grișin și Mihailov (U.R.S.S.)- 
patinaj viteză 1.500 m. (2:08,0).

Silkov (U.R.S.S.) — patinaj viteză 5.000 
m (7:48.7).

Erikson (Suedia) — patinaj viteză 
10.000 m (16:35,9).

Femei
, , slalom special. 

(R.F. Germană) - slalom

(Elveția) — coborîre. 
(Baranova) (U.R.S.S.) —

Finlandei (Polkunen, Hieta-

Co 11 la rd (Elveția)
Reichert 

uriaș.
Berthold
Kozîreva 

km fond.
Echipa

mies, Pautanen) —3x5 km.
Albright (S.U.A.) - patinaj artistic.
Schwa rz-Oppelt (Austria) — patinaj ar

tistic perechi.

De la 18 la

• Jocurile Olimpice de Iarnă nu au 
purtat întotdeauna această titulatură. 
Prima dată ele s-au desfășurat (la 
Chamonix în Franța, în 1924) sub nu
mele de „Săptâmîna sporturilor de 
iarnă**, sub egida Comitetului Inter
național Olimpic

• Incepind cu actuala ediție, din 
programul J.O. au fost scoase probele 
de bob.
• Viitoarea ediție a J.O. de iarnă 

va avea loc la Innsbruck, în Austria, 
în anul 1964.

• O serie de specialiști din străină
tate au început să se declare împo
triva organizării Jocurilor Olimpice de 
Iarnă. Dintre ei Marc Hodler, preșe
dintele federației internaționale de 
schi, a scris un articol în ziarul elve
țian „Sport" în care propune desfiin
țarea competiției olimpice de iarnă 
și trecerea la campionate mondiale.

• Dintre toate probele programate 
în cadrul Jocurilor Olimpice de iarnă, 
singura în care nu s-a decernat titlul

de campion a fost cea de 10.000 m lâ 
patinaj viteză (J.O. din 1928). Moti
vul : din cauza dezghețului nu s-a pu-^ 
tut desfășura cursa pînă la sfîrșit 1 fl|

• Cursa de schi fond 30 km a fost 
introdusă în programul J.O. abia la 
Olimpiada din 1956. Tot atunci s-a 
desfășurat pentru prima oară și proba 
de 15 km fond, care a înlocuit-o pe 
cea de 18 km.

•' Echipa cîștigătoare a turneului 
de hochei din cadrul J.O. primește 
în afara titlului de campioană olimpi
că și pe cel de campioană mondială. 
Dacă se înfîmplă ca această echipă 
să fie din Europa, atunci ea mai pri
mește și titlul de campioană a conti
nentului nostru. Pînă acum performant 
ța aceasta nu a fost realizată decît de 
echipele Angliei (J.O. din 1936) șl 
Uniunii Sovietice (JQ. din 1956).

• Cea mai mare participare la J.O. 
de iarnă s-a înregistrat cu prilejul 
actualei ediții : 34 de țări.

Ultimele vești 
de la Squaw Vailed

10

SQUAW VALLEY 12 (Agerpres). 
Furtuna și ninsoarea au încetat la 
Squaw Valley, iar soarele și-a făcut 
cîteva timide apariții printre norii care 
continuă să învăluie vîrfurile munților 
Sierra Nevada. Echipe de muncitori

JOI 18
Deschiderea Jocurilor pe stadionul 

de gheață; meciuri de hochei 
VINERI 19

Schi — proba de fond 30 km.
Schi — proba de coborîre (mas

culin)
Patinaj artistic (perechi)
Hochei

SIMBATA 20
Patinaj — figuri obligatorii (femi

nin)
Schi — fond 10 km (feminin)
Patinaj viteză — proba de 500 

(feminin)
Schi — coborîre (feminin)
Hochei

DUMINICA 21
Patinaj — figuri obligatorii , (fe

minin)
Biatlon — schi fond și fir

.Patinaj —- viteză — proba 
1.500 m (feminin).

Schi — slalom uriaș (masculin) 
Hochei
Schi — sărituri (combinată nordi

că)
LUNI 22

Patinaj — figuri obligatorii (femi
nin)

Schi — fond 15 km (combinată 
nordică)

Patinaj viteză — proba de 1000 m 
(feminin)

Hochei
MARȚI 23

m

de

28 februarie
Schi — fond 15 km
Patinaj viteză — proba 3000 m 

(feminin)
Schi — slalom uriaș (feminin)
Hochei
Patinaj — figuri libere (feminin) 

MIERCURI 24
Hochei
Patinaj — figuri obligatorii (mas

culin)
Patinaj viteză — proba de 500 m 

(masculin)
Schi — slalom special (masculin) 

JOI 25
Hochei
Patinaj —' figuri obligatorii (mas

culin)
Schi — proba de ștafetă 4x10 km
Patinaj viteză — proba de 5000 m 

(masculin)
VINERI 26

Hochei ,
Schi — ștafeta feminină 3x5 km
Patinaj viteză — proba de 1500 m 

(masculin)
Schi — slalom special (feminin)
Patinaj — figuri libere (masculin) 

SIMBATA 27
Hochei
Schi — proba de fond 50 km
Patinaj viteză — proba de 10000 m 

(masculin)
DUMINICA 28

Hochei
Schi — sărituri speciale
Patinaj — demonstrații
Ceremonia da închidere a Jocurilor

și soldați au curățat zăpada și au fă
cut practicabile patinatoarele. După 
zile întregi de inactivitate sportivii 
imobilizați de timpul nefavorabil în 
satul olimpic, au ieșit bucuroși la an
trenamente. Patinatorii de viteză din 
loturile U.R.S.S., Olandei și Finlan
dei s-au antrenat de dimineață pînă 
seara pentru a recupera timpul pier-: 
dut. Slalomiștii au deschis pîrtia de 
la Papoase Peak într-un strat de ză-: 
padă care le ajungea aproape de brîu. 
Tn cursul zilei de joi și-au început 
antrenamentele și săritorii de la tram-, 
bulină. Germanul Helmuth Recknagel, 
austriacul Piank și norvegianul Thor-i 
bjohn atf realizat cele mai lungi sări-' 
turi de la trambulina mare. Tot joi 
au fost degajate și pîrtiile de fond din 
regiunea rîului Mcklnney Creek. Fon- 
diștii sovietici, japonezi și finlandezi 
s-au antrenat intens aici, timp de câ
teva ceasuri. O impresie deosebită a 
lăsat la acest antrenament camp car.a 
sovietică Alevtina Kokina, care i-a 
întrecut în viteză chiar r. ș- bar- 
bați. Pîrtia de coborîre de la
Peak este încă acoperită de un strat 
gros de zăpadă. Organizatorii aa tor 
ceput să o curețe de : 3 i s â re
facă traseele. în partea superioară a 
pîrtiei au fost transportate <ri:evi m>-r- 
tiere care vor fi folosite tepotr.ri *- 
valanșelor.

Joi și vineri au mi s - s
Valley delegat'! de sportrri R-
Celioslovacă, AsgcWMK
tria și alte '
sportivilor găzdn$_ia Mtd «tape 
trece de " F " ' ■
un turn înAt. a® țoat dra<
pelele țărilor Se iac ul
timele pregătrri ia Teâerea festivității 
de deschidere 1 Mcsrirr Olimpice de 
iarnă care va «va Ik ta dimineața 
zilei d^ li îe£aaM«a,
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Prima zi a „Cupei Speranțelor” la schi

Reprezentativele ranine pe primele locuri in proba de slalom uriaș
FOTBAL PE GLOB

— Individual
POIANA STALIN 12 (prin telefon 

de ta trimisul nostru). Vineri diminea
ța, în fața stației telefericului ce te 
poartă di-n Poiana Stalin pînă la ca
bana Cristianul Mare era aglomerație. 
Concurenții bulgari, germani, maghia
ri și romîni, participant la a doua 
ediție a „Gupei Speranțelor", antreno
ri, arbitri și foarte mulți spectatori — 
printre care turiști polonezi, germani 
și romîni — erau nerăbdători să a- 
jungă ,,sus“, de unde urma să se dea 
startul în prima probă a competiției: 
slalomul uriaș. In fața cabanei Cris
tianul Mare domnea atmosfera speci
fică întrecerilor internaționale. Oficialii 
își puneau la punct cronometrele, 
schiorii își aranjau legăturile, antreno
rii dădeau ultimele sfaturi Sportivilor, 
iar spectatorii porneau către vestitul 
„zid mare", recunoscut ca cel mai in
teresant loc de asistat la o probă de 
slalom uriaș. Nora ce învăluiseră dis- 
dedimineață Postăvarul se risipiseră si 
soarele își arunca cu dărnicie razele 
luminoase deasupra splendidului de
cor oferit de Valea Sulinarului. Pe 
pîrtie, fanioanele albastre și roșii mar
cau un traseu dificil, dar judicios ame
najat de maestrul sportului Ion Go
li ban...

La ora 12 s-a dat startul. Primiri 
concurent, bulgarul Todor Boțov, a 
„mers" curgător pînă la „zidul mare", 
cheia cursei de slalom uriaș. Aci, te- 

• mîndu-se parcă de labirintul porților 
•așezate pe impresionantul abrupt, a 
stopat și a atacat porțile cu prudentă 
excesivă. De abia după ce a ajuns la 
baza „zidului" și-a dat drumul ți a 
alunecat vertiginos până în dreptul că- 
băniței aflate mai jos de drumul lui 
Leman, unde cronometrul elecsroaic 
„Telesid-schi" a înregistrat 2:21,6.

victoria a revenit lui
După ,-ooncurenții maghiari Kalman 

și Andras Morosz a urmat Niculae Șu
teu din prima reprezentativă a țării 
noastre. Considerat pe bună dreptate 
cel maijiehnic și cel mai dotat dintre 
juniorii .noștri, Șuteu se anunța prin
cipalul favorit al cursei de slalom 
uriaș. Cu o condiție: să termine cursa 
fără căzătura cu care ne obișnuise în 
acest sezon. Vă închipuiți emoția spec
tatorilor. La „zidul mare" Șuteu avea 
un avans de 8 sec(l) față de cel mai 
bun timp realizat pînă atunci, de Bo- 
țov. Poartă de poartă Suteu a știut 
să se strecoare cu multă îndemînare, 
cișfegînd de fiecare dată prețioase ze
cimi de secundă, hotărîtoare în termi
narea cursei cu un timp excelent 2D5J2. 
Ținînd seama de maniera în care par
cursese cei 1400 m, era greu de pre
supus că performanța lui va putea fi 
depășită. Intr-adevăr, deși Bătușara și 
Văcaru s-au întrecut pe ei înșiși, nu 
au putut să-l învingă pe Nicoiae Șuteu, 
câștigător merituos al acestei frumoase 
probe. Astfel, prima cursă a „Cupei 
Speranțelor" s-a încheiat cu o prețioa
să victorie pentru noi, dublată de locul 
I cucerit în clasamentul pe echipe de 
prima reprezentativă de juniori a țării 
noastre. Aruncând o privire de an
samblu asupra clasamen'ekr, vom ob
serva, de altfel, evidenta superiori
tate a juniorilor romîni, elemente de 
nădejde pentru un viilor apropiat

Iată aceste clasamente :
Individual: I. Nteoiae Șuteu (R.PJ7. 

I) 2:05,2; 2. Adrian Băfusaru (R.P.R. 
1)2:13,8; 1 Ghecrgte Văcaru (R.P.R. 
I) 2:15,0; 4. Andrei Gorog (R-P-R II) 
2:15^; 5. Kalman Orosz (R.P.U.) 
2-20,0; 6. Vrwte Șuteu (R.P.R. II) 
2:2£t2; 7-8. Todor Boțov (R.P.B.) si 
Constantin Baton (R.P.R. I) 2:21,6;

Nicirlae Șuteu —
9. Spiridon Bălan (R.P.R. II) 2:23£;
10. Stefan Turtarov (R.P.B.) 2:24J>;
11. Andrei Orosz (R.P.U.) 2Î26^; 12.
Eckehard Becher (R.D.G.) 2:27,0;
13. Aliron Ațev (R.P.B.) 2:29/1; 14. 
Peter Frank (R.D.G.) 2:30,8; 15. Pe
ter Eiderlein (R.D.G) 2:3X8.

Echipe: 1. R. P. Romină 1, 2. R. P. 
Romină II, 3. R. P. Bulgaria, 4. R. P. 
Ungaria, 5. R. D. Germană.

Participanții la a doua ediție a ,Cu
pei Speranțelor" își continuă întrecerile 
simbâtă și duminică.

Simbătă își vor disputa întiietaiea 
pe noua variantă a Pirtiei Lupului ‘ 
cursa de cobori re, iar duminică, 
Kantzer, vor stabili prin rezultatele 
sLakxn special echipa cișhgatoare 
trofeului.

Miercuri, in nocturnă, s-a desfășurat 
la Barcelona al doilea meci din pro
gramul sferturilor de finală ale „C.C.E.”. 
Echipa locală F. C. Barcelona a pri
mit replica echipei engleze Wolver
hampton M anderers. Gazdele «i'an >n‘ 
sușit • victorie comodă : 4—0 (2—0). 
In prima repriză au marcat Villaverde 
(men. 9) fi Kobala (min. 14), După 
pauză. Barcelona ți-a mărit avansul 
prin Erimsto (min. 45) ți Villaverde 
(mm. 41). Returul intilnirii este pro
gramat pentru 2 martie la Wolver
hampton. In aceeași ai. la Madrid, va 
avea loc al doilea joc Real-Nice.

fi 26 iunie se vor întîlni echipele din 
Anglia, Scoția, Irlanda de Nord, Fran
ța, Germania Occidentală precum și se
lecționata orașului New York. In pe
rioada 29 iunie-28 iulie se vor desfă
șura meciurile din cadrul celei de a 
doua grupe, care cuprinde echipe din 
Austria. R. P. Ungară, Suedia, Italia. 
Portugalia, precum și selecționata ora
șului New York. Cele două cîștigătoare 
ale seriilor se vor întîlni în meciul de
cisiv în luna august. Se dă ca certă 
participarea, printre altele, a următoa
relor echipe europene : M.T.K. Buda
pesta (R. P. Ungară), Bayern Munchen 
(R. F. Germană), Rapid Viena (Aus
tria). N'orkbping (Suedia), Sampdoria 
(Italia).

Hocheiștii suedezi învingători la Miercurea Cioc
MIERCUREA CIUC 12 (prin 

fon de la trimisul nostru).
încă cu cîteva ore înainte de 

perea jocului internațional dintre

tete-

îuce-
- . echi

pele de hocliei Vftsteras I. K. Ș> com
binata Avîntul-Voința din localitate, 
tribunele stadionului de iarnă 
de ia Miercurea Ciuc începuseră să 
se umple. Evoluția puternicei echipe 
suedeze a stîrnit un interes deosebit 
în orășelul de la poalele Hargti îei și 

^în momentul cînd arbitrii I. Florescu 
^^^L. Vakar chemau echipele pe ghea- 

peste 4.000 de spectatori (cifră re
cord pentru acest oraș!) aplaudau in
trarea lor.

Cu toate că au cîștigat și această 
paitidă, hocheiștii suedezi au trebuit 
însă să se întrebuințeze mai se ros 
ca în primul joc, datorită dîrzenici cu 
care au luptat tinerii componetiți ai 
combinatei. Iată pentru ce meciul a 
fost mult mai frumos ca cel de la Ora
șul Stalin, a avut un nivel tehnic mai 
ridicat și a furnizat faze spectaculoase. 
In unele perioade, cele două formații 
au luptat de la egal la egal, fapt care 
ne îndreptățește să afirmăm că sco
rul final de 10—3 (6—1, 1—0, 3—2) 
este într-o oarecare măsură prea se
ver-

Echipa suedeză a început jocul foarte 
rapid și Strandberg (min. 2), Hag
lund (min. 8) și Johansson (min. 6) 
înscriu pe rînd și Văsteras conduce 
cu 3—0. Oaspeții au încetinit apoi rit
mul și Ciorba a redus din handicap. 
După ce U. Ohrlund înscrie un nou gol în 
min. 12, în poarta combinatei este in
trodus portarul Purcărea «n locul lui

Campionatul de șah ai U.R.S.S.
Doar în șase partide din cea de a 

X-a rundă a campionatului de șah al 
U.R.S.S. au fost cunoscute rezultatele 
după terminarea timpului regulamentar 
de joc. Koreinoi l-a învins pe Polu- 
gaevski, Krogius pe Saharov și Ghel- 
ler pe Taimanov. Partidele Bagliirov- 
Nei, Suetin-Lutikov și Averbach-Simu- 
ghin s-au terminat remiză. Patru par
tide sau terminat în cea de a XI-a 
rundă. Arbitrii au consemnat remiza 
în întîlnirile Smîslov-Baghirov, Șam- 
kovici-Averbach și Krogius-Nei. Luti- 
kov a pierdut cu altele la Polugaevski. 
După o luptă îndârjită, partida dintre 
liderul clasamentului, Koreinoi și Bron
stein s-a întrerupt. Petrosian a între- 

cu un pion în plus la Liberzon. 
£*■►» 11 runde, în clasament continua 
- «*•—ă Koreinoi cu 7’/2 p. (1),

r te Krogius cu 7’/a p.

Sprencz II, Văsteras atacă în ritm 
rapid și mai înscrie două goluri pînă 
la sfințitul primei reprize prin Johan
sson (min. 16) și Sjoberg (min. 17). 

Cea de a două repriză a fost și cea 
mai frumoasă. Tinerii hocheiști ai com
binate: au dat o replică energică și au 

"avut numeroase ocazii de a marca, 
ratate în special din cauza lipsei lor 
de experiență. Scorul de 1—0 cu care 
s-a încheiat repriza (a marcat Sjoberg 
mm. 26) este concludent în ceea ce 
privește raportul de forțe din această 
parte a intilnirii, în care cete două e- 
chrpe au fost egale.
.In ultima repriză super-oritatea a 

aparținut din nou jucătorilor oaspeți 
care au marcat de trei ori prin Groa- 
hind, Strandberg și, din nou Gron- 
lund. In ultimele 5 minute combinata 
a atacat deslănțuit șt a surprins e- 
chipa suedeză. De această dată, gra
dul de eficacitate al atacurilor echipei 
gazde a fost mai ridicat și in min. 
58 Vakar II, iar apoi în min- 59 Ta
kacs II au înscris, pecetluind scorul 
final de : 10—3.

COMBINATA AVINTUL-VOINȚA M. 
CIUC: Sprencz II (Parcarea) — 
Andrei II, Vakar I, Hollo II, Balint, 
Pali — Antal, St. Szabo, Ianovics — 
Szabo II, Ozan I, Takacs II — Cior
ba, Iszlai, Otvos — Vakar II.

VASTERAS: Soderholm — Knut- 
sson, S. G. Andersson, Frederiksson, 
Harysson — Johansson, U. dirlund, 
Strandberg-L. Ohrlund, Haglund, Sjo- 
berg-Damberg, B- Andersson, Gron- 
lund.

Din echipa suedeză, cei mai buni 
au fost: U. Ohrițind (de zece ori 
selecționat în echipa Suediei), Sjoberg 
și Haglund; de Ia noi s-a remarcat 
Purcărea.

C. RADU

in 
în 
h
a

D. STÂNCULESCU

• S-a ajuns la o înțelegere de prin
cipiu în ce privește organizarea unui 
meci de fotbal între reprezentativele 
Argentinei și Braziliei. El va avea loc 
la 25 mai la Buenos Aires.

Echipele R. P. Romine și U. R.S.S. in finala
campionatului internațional feroviar de volei

Turneul internațional feroviar a 
continua: joi și vineri cu partide deose
bit de interesante.

JOI. DOUA VICTOR II CU 3—•_

Descinderea prvgramuiui a oierit-o 
îniilnirea R. P. Romină — R. P. Po
lonă, în care reprezentantele noastre 
au cucerit victoria în trei seturi cu 
15-9ț 15-1^ 15-7. Echipa R. P. R. s-a 
comportat mult mii bine dedt în ajun 
ți a realizat un joc de bună calitate 
pe măsura bunei sale pregătiri. Ea a 
avut de La început inițiativa, a condus 
cu 10-4, 12-6 și 14-7, pentru a cuceri 
setul cu 15-9. Mult mai echilibrai a 
fost setul al doilea în care jucătoarele 
poloneze au condus majoritatea timpu
lui (5-2, 9-J^ 11-8, 12-10). Echipa noa 
stră nu reușește să egaleze situația cu 
toate eforturile făcute. O schimbare e- 
fectuată de antrenorul Meadu (a în
locuit-o pe Alexandrina Berezeanu cu 
Elena Codoi) se arată a fi bine in
spirată. Elena Godoi a demonstrat că 
are servicii puternice, care au pus în difi- 
cuMale echipa poloneză, iar atunci cînd a 
ajuns la fileu a tras cu dezinvoltură. 
Scorul devine egal 12-12 șL.. 15-12. 
Echipa noastră a jucat foarte bine a- 
cest finaL Tot cu Elena Codoi în for 
mafie, beneficiind și de aportul sub 
stanțial al Anei Păunoiu, care joi a 
jucat foarte bine, reprezentantele noa
stre au condus majoritatea setului trei: 
5-2. 114, 13-5. 15-7.

Arbitrul Josef Daubek (R. Cehoslova
că) a condus în genera! corect.

A urmat partida U.R.S.S. — R. Ce- 
hoslcvacă, în care majoritatea spec
tatorilor se așteptau la o victorie u- 
șoară a echipei sovietice. Jucătoarele 
cehoslovace au pus însă uneori în 
dificultate experimentata formație so
vietică. In primul set ele au condus 
cu 7-4, 8-6,9-8, au fost egalate apoi la 9. 
Pînă la urmă superioritatea învingă
toarelor, mai omogene, mai hotărite, 
își spune cuvîntul și echipa UJl.S.S. 
câștigă cu 15-11. Gu toate eforturile 
jucătoarelor feroviare din Cehoslova
cia de a pune stavilă atacurilor neîn
trerupte ale maestrei emerite a spor
tului Meletia Eremeeva sau ale cole

Cupa Campionilor Europeni 

la volei
Duminică are loc la Istanbul prima 

ediție a jocului Darusafaka Istanbul— 
Levski Sofia, din cadrul „Cupei Cam
pionilor Europeni*'. Meciul va fi condus 
de arbitrul romîn Costin Mușat.

PE SCURT
• IN CAMPIONATUL de baschet 

al Uniunii Sovietice s-au întâlnit pu
ternicele echipe Ț.S.K.M.O. din Mos
cova și S.K.V.O. din Riga. După un 
joc de inattă factură, prestat de bas- 
chethaliștii ambelor formații, victoria 
a revenit echipei moscovite cu scorul 
de 85—64. Pe primul loc în clasa
ment, la jumătatea campionatului, se 
află echipa Ț.S.K.M.O. Moscova.

• INTR-UN MECI de șah disputat 
la patru mese, echipa orașului Plov
div a întrecut selecționata de tineret 
a Greciei cu 2'A—1%.

• CONT1NU1NDU-Ș1 turneul in R.

Cehoslovacă, echipa suedeză de hochei 
pe gheață I.F.K. Bofors a jucat la 
Karlovy Vary cu formația Dinamo. 
Victoria a revenit hocheiștilor ceho
slovaci cu scorul de 5—2

e INTR-UN MECI internațional de 
rugbi, disputat la Cardiff, echipa Țării 
Galilor a învins Scoția cu scorni de 
8—0 (0—0).

a AU LUAT SFIRȘIT campiona
tele de patinaj viteză ale R. Ceho
slovace. La masculin, titlul de cam
pion absolut a fost câștigat de Vla
dimir Kolar, iar la feminin victoria 
a revenit patinatoarei Vera Prochaz- 
kova.

gei ei Ala Tișkevfci, setul doi revine 
ucâtoarek>r sovietice cu 15-3. Jocul 
se „întețește" din nou Jn cel de al 
treilea set După un început puternic, 
echipa sovietică slăbește ritmul, ceea 
ce dă posibilitate cehoslovacelor să 
aibă o revenire puternică: 2-0, 8-4, 
8-91 11-lU 12-12, 12-14, 14-14. Maestra 
sportului Anna Uhrinova din echipa 
Cehoslovaciei se face remarcată prin 
intervențiile ei deosebit de eficace la 
fileu. In finalul setului, la fel ca și în 
jocul cu R. P. Bulgaria, jucătoarele 
sovietice își păstrează calmul și cîș- 
tigă cu 16-14. Rezultat final 3-0 (11, 
3. M).

S-au evidențiat: Meletia Eremeeva, 
Valentina Svirilova, Tamara Pirogova 
(U.R.S.S.), Anna Uhrinova, Vera Der- 
flova (R. Cehoslovacă).

Partida a fost condusă de I. Nicu- 
fescu.

JOCURILE DE IERI
Cele două partide jucate vineri 

după-amiază s-au încheiat cu rezulta
tele așteptate. In primul meci selec

‘ Der Kicker" mai e o revistă de sport? |

feroviară a R. P. Polone a 
echipa R. P. Ungare cu 3—0 
15—1, 15—9). Arbitru: Hristo 
(R.P.B.).

doua partidă victoria a reve-

ționata 
întrecut 
(15—1, 
Nedkov

In a
nit selecționatei R. P. Bulgaria care 
a cîștigat cu 3—1 (15—13, 3—15,
15—9, 15—10) meciul susținut în com
pania echipei R. Cehoslovace. Jocul a 
fost foarte bine condus de R. Florian 
(Romînia).

★
In urma acestor rezultate clasamen 

tele celor două serii se prezintă ast
fel :

1. R.P.
2. B.P.
3. R.P.

Romină
Polonă 

Ungară
SERIA
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Orientarea pe care 

guvernanții de la Bonn 
o dau politicii — 
externe și interne — 
a Germaniei Occiden
tale devine tot mai 
primejdioasă pentru 
cauza păcii generale. 
Pe plan extern, după 
cum se știe, guvernul 
R. F. Germane conti
nuă să se cramponeze 
de formula și metode, 
de mult învechite, de
pășite în timpurile noas
tre, iar pe planintern 
se desfășoară într-un 
ritm crescînd fasciza
rea (amintiți-vă de 
scoaterea în afara le
gii a P.C. din Ger
mania, procesul de la 
Dusseldorf intentat u- 
nor partizani ai păcii, 
procesul de la Dort
mund îndreptat împo
triva unor tineri par- 
ticipanți la festivalu
rile mondiale ale tine
retului și studenților 
etc.), refacerea arma
tei vest-germane și 
alte asemenea acți
uni.

Și întrucît militariș- 
tii din Germania Oc
cidentală întîmpină toi 
mai multe greutăți în 
traducerea în viață a 
planurilor lor ostile 
poporului german (ti
neretul preferă, în mod 
firesc, să învețe, să 
facă sport, să se cali
fice într-o meserie), ei 
sînt nevoiți să recurgă 
la cele mai variate 
mijloace pentru a pre
zenta în culori tranda
firii situația din ar
mata vest-germană, 
scopurile acesteia. Si.

1.
2.
3.

U.R.S.S.
R.P. Bulgaria 
R. Cehoslovacă

(112: 87)
(107:113) 
( 75: 94)

MIRCEA TUDORAN

«
3
2

printre altele, s-au 
gîndit să apeleze și 
la serviciile revistei 
sportive „Der Kicker” 
încercînd să foloseas
că pasiunea tineretu
lui pentru sport în 
scopul atragerii lui în 
rîndurile unei armate 
revanșarde. Astfel, în
deosebi în ultimele nu
mere ale acestei re
viste și-au făcut toi 
mai mult loc chipuri 
bonome de ofițeri din 
armata vest-germană, 
cu zîmbetul pe buze, 
bine dispuși, care au 
dat prilejul la explica
ții de felul acesta: 
„unitățile armatei noa-

NOTE 
EXTERNE

stre sînt complet mo
torizate, în spiritul teh
nicii moderne, și pri
mesc în rîndurile lor 
tînăra generație în vîr- 
stă de 18—20 ani".

Și cum tineretul 
vest-german nu s-a 
lăsat deloc momit de 
mirajul mult trâmbi
țatei tehnici a Bun- 
deswehrului, revista 
„Der Kicker“ a oferit 
și alte amănunte: „cei 
care doresc să devină 
ofițeri primesc un sa
lariu bun, o educație 
aleasă, au posibilita
tea să învețe". Revista 
ajunge să prezinte ca
zărmile militare din 
Germania Occidentală 
drept adevărate „pensi-

oane“, unde s-ar culti
va, chipurile, nevino
văția și candoarea. lai 
în încheierea reclamei 
apare concluzia — țe
lul final pe care-1 ur
mărește aceasta: cîl 
niai mulți tineri din 
R- F. Germană să se 
înscrie voluntar în rîn
durile Bundeswehrului 
și se indică numeroase 
adrese unde se pri
mesc cererile..

Astfel, politicienii de 
la Bonn încearcă să 
transforme și sportul 
într-un mijloc de pro
pagandă războinică, 
ceea ce face să-i de
maște și mai mult în 
fața opiniei publice 
mondiale ca dușmani 
ai păcii și colaborării 
internaționale.

Dar reclamele în 
favoarea remilitarizării 
publicate de către 
revista de fotbal 
„Der Kicker" n-au 
efect în rîndurile 
tineretului din Germa
nia Occidentală. Nu
mai cei naivi pot da 
crezare cuvintelor 
„frumoase" ce se scriu 
despre Bundeswehr,
care este în realitate 
o armată revanșardă, 
cu țeluri 
declarate.
din R. F. Germană, 
în marca lui majori
tate se pronunță tot 
mai mult pentru cola
borare cu tinerii din 
celelalte țări, pentru 
coexistență pașnică, 
pentru o largă activi
tate sportivă în spiri
tul prieteniei olimpice 

Ct. M.

războinice 
Tineretul



Un pasionat al trompetei
I Boris Andreev într-un 
Sion film ? Deși asemăna
rea personajului din 
grafie cu faimosul 
sovietic de cinema 
izbitoare avem de-a 
cu altcineva: nu 
puțin celebru însă.

foto- 
actor 
este 
face 
mai 
Este 

vorba de halterofilul so
vietic Aleksei Medvediev, 
unul din puținii oameni 
din lume care a reușit 
să ridice la cele 3 stiluri 
peste 500 kilograme 1 In 
timpul liber Medvediev 
este pasionat de-, trom
petă. El a ajuns să rhî- 
nuiască cu multă abilitate 
clapele, iar micile sale 
concerte sînt extrem de 
apreciate în cercul său de 
prieteni. Și un amănunt: 
pentru Medvediev trom
peta reprezintă un bin 
prilej de... antrenament. Nu 
ne referim, desigur, la... 
greutatea tubului de ala
mă. care pentru mîimle 
vinjoase ale halterofilului, 
învățate cu sute de kilo
grame, vă închipuiți că 
pare un fulg, ci Ia., res
pirație. Acesta este un 
capitol extrem de impor
tant în sportul celor pu-

Pojio magazin
ȘTEFAN FABIAN. ARAD. 

*- E vorba de doi 
Emh K-oner și Petri 
dci) Kroner. Primul a ar
bitrat plnă mai acum doi- 
trei ani, iar in ceea ce-1 
privește pe Petre Kroner, 
desigur ci îl vo<n vedea 
din nou pe terenurile de 
fotbal, o dată cu reîncepe
rea campionatului. Numai 
să nu dea un „11 
împotriva echipei pe care 
o simpatizați dv., că 
_ zis cu părerea bună pe 
care o aveți despre dînsul, 
au e așa ?

RADU AUREL. CON
STANȚA. - 1) Recordul
mondial hipic be săritură 
în înălțime este de 2,47 m. 
El este deținut din 1949 
de chilianul Alberto Lor- 
raguibel Morales, care a 
realizat această performan
ță cu calul Buaso ex Faith- 
full. Recordul țării noastre 
este 2,12 m și el a fost 
stabilit anul trecut de ma
estrul sportului Vasile Pin- 
ciu. — 2) In campionatul in
ternațional feroviar de fot
bal, în seria din care face 
parte Rapid București, pînă 
acum s-au jucat numai 
două din cele 3 meciuri 
care urmează să aibă loc: 
la Ankara, Rapid a învins 
selecționata feroviară turcă 
cu 1—0, iar la 
partida dintre Ra 
comotiv Sofia s-a încheiat 
la egalitate: 2—2. Trebuie 
să se mai dispute — la 
Sofia - meciul dintre Lo- 
comotiv și echipa feroviară 
turcă și punctele sau., gol
averajul vor decide ! Teo
retic, șansele sînt de par
tea lui Locomotiv Sofia. 
Dar..

SEBASTIAN DESAGA, 
BUCUREȘTI. - 1) In 1952, 
numărul echipelor înscrise 
în turneul olimpic de fotbal 
nefiind prea mare, n-au 
fost necesare turnee pre
liminare. Ca și celelalte 
echipe, reprezentativa țării 
noastre a luat parte, deci, 
direct, la turneul final, un
de a fost întrecută, 
mare luptă, cu 2-1, 
echipa Ungariei, care 
▼ea să devină campioană 
olimpică, învingi nd în fi
nală Iugoslavia cu 2—6. — 
2) Cupa Romîniei a înce
put să se dispute din anul 
1933. Ultima cîștigătoare a 
Cupei — ati și uitat ? — 
e Dinamo București, care 
a învins în finala disputa
tă în toamna trecută pe 
Stadionul „23 August- pe 
C.S.M. Baia Mare cu 4—0.

DRAGOS BORCEA, BRĂ
ILA. - In cadrul turneu
lui de juniori F.I.F.A. din 
1956. echipa Romîniei a 
învins Polonia cu 1-0 și 
Austria cu 4-1. In primul 
meci am prezentat forma
ția: Sfetcu - Schweillinger, 
Stancu, Mureșan — Jenei, 
Mihăilescu-V. Anghel, Raab 
(Tabarcea),, Dridea, Văca- 
ru; Publik. In întîlnirea 
cu Austria au jucat : Sfet
cu - Schweillinger, Stan
cu; Mure șan — Jenei; Ta
barcea — V. Anghel, Raab, 
Mateianu, Dumitrescu, Vă- 
caru.

MARIN TOPSA; TURNU 
MĂGURELE, - 1) Constan
tin Nour a fost unul din
tre bunii noștri boxeri de 
categorie mijlocie". Asta, 
între anii 1923—1932. Actu
almente, el are 53 de ani 
si după cum se știe este 
de multă vreme antreno
rul secției de box a clu
bului Dinamo. — 2) Dumi
tru Ciobotaru n-a abando- + 
nat activitatea competițio- + 
nală. Se pare chiar că va y 
reapare foarte curînd în j 
ring.

STAN POTRA. CLUJ. - T 
Memoria v-a jucat o festă. T 
Ați pierdut, deci, pariul. T 
Acel 4-0 cu care reprezen- a 
tativa de fotbal a U.R.S.S. + 
a învins în 1957 echipa -a. 
Bulgariei a fost realizat X 
la... Sofia ! X

ternicî- Iar trompeta dez
voltă și, mai cit seamă, 
„educă" respirația.

Amintim că la un re
cent concurs halterofilul- 
trompetist a obținut un

„Stelele
Bucureștenii sînt mari 

amatori de spectacole re
vuistice pe gheață. Au 
dovedit-o cu prilejul tur
neului întreprins în țara 
noastră 
„Parisul 
arătat-o 

d au 
din nou

de ansamblul 
pe gheață", au 
și joi seara, 

fost invitați 
la „Toată lu

pe patine*-. Și iată 
că peste o săptămină ei 
se vor putea bucura din 
plin, vizionind între 

1—26 februarie, revista 
pe gheață „Stele pola- 

prezentată de an
samblul clubului Dina
mo Berlin (Să mulțu
mim... anticipat clubului 
Dinamo București pentru 
perfectarea acestui tur-

Ansamblul care va po
posi în Capitală în zile
le de 17 și 18 februarie 
este alcătuit din 43 pati
natori și patinatoare, in 

lor majoritate 
elevi berlinezi. Media 
de vîrstă este foarte re
dusă, cel mai tînăr so
list (Sybille Siolfig). a- 
vînd doar 8 ani, iar „ve-

la 
de 
a- UMOR

noii record al UP.S.S. 
El a împins 171,5 kg. eu 
0,5 kg maf mult decît 
deținătorul fostului record, 
campionul lumii, Iurii 
Vlasov.

Umor

INSTANTANEE

VECHI ALBUM CICLIST
din 
pri

de

polare

După cum reiese 
documentele vremii, 
ma întrecere cicliști 
la noi s-a disputat 13 Șo
sea. in anul 1891, pe o 
distanță de 7 kilometri. 
In vederea acestui im
portant eveniment, imul 
dintre concurenti. I. B. 
Antonescu, 
strai ruble 
„spec ia ia* 
poeunutce 
țiooal pe i 
Firește an avut 
pertractări, dat 
ceiaiți concurei 
bteâciete cu < 
masive eu „ca 
tei <te furtun), 
ccmrrau pe bic 
vei?

li. I.
i-> adus d n 
o bicicletă 

u cauciiKTuri 
(fost senzj- 
mea aceea), 

toc multe 
fitntf că 

«ți areaa 
caud ticuri

iar 
Schi 

i o roată gt- 
n față și una 

(carte mică in spate).
InsErșt, s-a admis ca 

AoSoneicu să concureze. 
Marea sarprizâ a primei 
curse a fost că L B- An-

(nr
alții 
sau

tonescu, deși avea avan
tajul cert al cauciucurilor 
pneumatice, s-a clasat pe 
locui II, la 200 metri de 
ciștigătonil probei, D. Du
mitrescu. Pe locul III s-a 
clasat A. Pucher, urmat 
de a Iți 5 concurent!. Du
pă cum notează cronica
rul pr mei curse. _o mul
țime imeesi. in frunte cu 
tot ce --avea Bucureștii 
mai cs vază, a așteptat 
pe coocurenți răsplălin- 
du-i cu indehingate oia- 
țitiai*.

Așadar, prima cursă ci
cliști La noi în țară se 
alergase, iar învingătorul 
a primit TITLUL " 
CAMPION.

★
In anul 1893 a 

văzută pentru i 
oară la noi o femele pe 
bicicletă. ..Meritul de a 
fi fost prima cichstă din 
Rominia — notează mai

DE

I fost 
prima

la București!

tîrziu un cronicar — re
vine domnișoarei Trinner, 
al cărei exemplu a fost 
imitat și de alte tinere".

★
Prima reuniune inter

națională pe „Velodro
mul romîn" a avut loc 
în anul 1897 în zilele de 
14. 19 și 21 septembrie, 
cind s-a desfășurat 
„Marele Premiu al ora
șului București", la care 
au participat cicliști din 
Italia (Passim și Tomina- 
sells). Franța (Max și 
Michelet) și Germania 
ț.Neppe! și Heller).

★
In anuarul pe 1897— 

1898, editat de „Unirea 
Velocipedică Romînă" se 
vorbește despre: regle
mente interioare, afilia- 
țiune, avantagii, cotisa- 
fiuni, formalități de ad- 
misiune, membrii hono- 

rari și donatori etc.
La art 4. privind 

membrii, se spune: „Toți 
membrii „Unirei" care 
intr-o alergare oficială 
ale „Unirei" vor fi 
parcurs pentru întiia 
oa-'ă 100 km in mai pu
țin de 6 ore. vor avea 
drept la un brevet con- 
stalind performanța lor".

Și cînd te gîndești că 
cicliștii de azi parcurg în 
mod obișnuit suta de ki
lometri în... 2 ore și ju
mătate.

— Dv. sînteți redactorul care 
scrie cronicile sportive la fot
bal ?

— Da.
— îmi da ți voie... Mata- 

che ! Am ținut să vă cunosc 
personal, să vă string mina, 
să vă felicit...

— Pentru ce, frate ?
— /mi place cum scrieți. 

Cronicile dv. sînt opere pen
tru mine !

— Dar, tuali loc vă rog ! 
Așa... Ce spuneați ?

— Că sînt opere, tov. re
dactor.' La birou, noi Te ci
tim in colectiv. Colegii mei 
sînt entuziasmați. Ei m-au tri
mis la dv. Eu nu îndrăz- 
neam...

1 — Se poale ? Dar ce., eu
' na/ ?...

— Pentru noi sînteți. D-aia 
am fi venit, ca să vă cu
nosc, să vă...

— Fumați ?
— Nu. mulțumesc. Cum 

spuneau fi colegii mei : „Du-te 
Matache la el și spune-i des
chis ce ne doare !* Vă re- 

( țin din lucru 1
— De loc. Spune tovarășe 

cu curaj tot ce ai pe inimă I
— Sînteți mare condei, tov. 

redactor ! Și ne bucurăm mult 
că echipa noastră de fotbal 
care a promovat...

’• — Felicitările mele ț
1 — Mulțumesc, Cum spu

neam : ...sîntem fericiți 
dv. veți scrie despre echipa
noastră la care ținem atit de
mult.

— In ce categorie a promo
vat echipa ?

— In ..regiune*, maestre, în 
campionatul regional. Și dv. 
Știți cit contează wn rihduleț 
scris acolo, in vitful peni
ței...

— Dar nu mă ocup eu de 
echipele • care activează în 
^regiune* !

— Precis I
i — Ei, dacă vă spun !... Un 

alt coleg de-al meu scrie „re
giunea* !

— Atunci, de ce mă lași 
domnule să-mi pierd timpul, 
lăudindu-te atîta ?...

V. TOFAN

st bath ca?

STRâlț

cuvinte...
(din „Sport ini Bild“)

Stesoer, maestru al spor- 
tahă. a luat parte chiar 
și La europenele de la 
Gannisch Partenkirchen, 
iar Momka Zimcke este 
campioană de junioare. 
Alături de ei apar so
fiști reputati ca Hella 
Ratje. Brigitte Wokock, 
Irene Miller. Hans Ge
org DaHmer. Brigitte 
Klever. Heinz Ulrich 
Waller și perechea Mi
kael Brychzy-Brigitte 
Weisse. care însumează 
numai... 20 ani!

Munca asiduă desfășu
rată în cei trei ani și 
jumătate de la înființa
rea ansamblului a fost 
răsplătită în ultima vre
me cu succese aprecia
bile. De asemenea, mulți 
dintre soliști au concu
rat pe pistele de gheață 
de la Moscova, Buda
pesta, Davos etc.

Programul care va fi 
prezentat pe patinoarul 
artificial ,.23 August"

cuprinde două părți și 
32 de numere. Oaspeții 
sînt încredințați că „ta
blourile" : „Intîlnirea bu
nicii și a bunicului", „In
trarea gladiatorului", 
„Moara tinereții", „Idila 
licuricilor", „S-ărbătoare 
populară în Amsterdam", 
„Tarantela" ca și valsu
rile „Prieteniei și ale 
bucuriei" (cuprinzînd... 
Rapsodia și Perinița) vor 
fi cele mai aplaudate.

..în U.R.S.S. se stu
diază introducerea razelor 
ultraviolete în sălile de 
sport, acțiune care va a- 
vea o influență pozitivă 
asupra randamentului 
sportivilor și totodată va 
ajuta dezinfectarea aeru
lui ?

... Mimoun, campionul 
Franței la maraton a- 
leargă după o nouă me
todă ? Considerînd că în 
timpul cursei obosește 
mai greu dacă aleargă în 
sunetele unei melodii, cu
noscutul ' atlet francez a 
declarat că în cursa de 
maraton de la Olimpiadă 
va lua eu el..- un mic 
aparat de radio cu tran- 
sistorii.

... mingea de fotbal șu
tată cu putere zboară cu 
o viteză de 80-85 km pe

• ••
oră, iar mingea de tenis 
sau golf lovită cu putere 
atinge uriașele viteze de 
130—200, respectiv 300— 
320 km. pe oră.

... Billy Wright, stope
rul echipei engleze Wol- 
werhampton Wanderers, 
care recent s-a lăsat de 
fotbal, deține un intere
sant record. El a fost se
lecționat de 105 ori în e- 
chipa Angliei.

...cercetătorii științifici, 
din cadrul Institutului de 
Cultură Fizică din Mos
cova au stabilit la ce 
vîrstă pot obține spor
tivii, în diferite ramuri 
de activitate forma ma
ximă? La fotbal, de pil
dă, randamentul cel mai 
bun îl dau sportivii în
tre 27—28 ani.

MICUL „JUDECĂTORI.

Fără

VARIETĂȚI
Una___ _____

fruntașe ale_ baschetului 
francez,
Charleville, are trei jucă
tori _ selecționați pentru 
meciul de astăzi dintre 
reprezentativele Franței 
și Belgiei. Dar numai u- 
nul, Jean Paul Beugnot, 
căpitanul echipei, va juca 
în reprezentativa Franței, 

doi, Maurice 
Franțois De 
belgieni, vor 
selecționata

dintre echipele

„l’Etoîle" din

Ceilalți
Chavagne și 
Pauw, fiind 
juca în... 

Belgiei.

Un fotbalist dintr-o e- 
chipă de juniori sau de 
pitici ?

Așa s-ar putea crede, 
privind fotografia de fa
ță, care ne prezintă un 
băiețandru în vîrstă de 
15 ani. Dar tînărul Ri
chard Haines, elev la un 
liceu din Bristol, și-a fă
cut apariția pe terenurile 
de sport din Anglia nu 
în calitate de jucător, ca 
toți ceilalți de seama lui, 

ci de- arbitru!
El a primit carnet ofî-J 

cial de arbitru și a în-j 
ceput să conducă meciuri 
de categorie inferioară. 
Doi ani mai tîrziu, deci 
la 17 ani, va avea drep
tul să arbitreze și în- 
tilnirile dintre echipele 
din prima ligă.

Avem de-a face, fără 
îndoială, cu cel mai tî- 
nâr arbitru din lume. 
Oricum, credem că sînteți 
curioși — sîntem și noi! 
— cum ar arăta o poză 
în care tînărul Richard 
Haines l-ar chema la... 
ordine, de pildă, de... Ma
thews ?...
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