
27 de ani PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

de la eroica grevă de la Grivița
*
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al Atelierelor C.F.R. „Grivița
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a! Corn tetului de

Se împlinesc as
tăzi 27 de ani de la 
eroica grevă a ce
feriștilor de la Gri
vița. Această grevă 
și întregul șir de
lupte muncitorești purtate î» perioada 
anilor 1932-1933 sub conducerea Parti
dului Comunist Romin, se inserai in 
istoria poporului nostru și a luptei cla
sei noastre muncitoare ca o pagină 
nepieritoare de glorie și eroism.

Cei mai în virstă dintre noi iși a- 
mintesc condițiile grele de muncă și de 
trai ale celor ce munceau, in anii aceia 
Pentru clasa muncitoare politica de je
fuire dusă de guvernele burghezo-mo- 
șierești a însemnat șomaj și foamete. 
Burghezia, în cirdășie cu marile mono
poluri din Apus, căuta ieșirea din cri
ză aruncind întreaga povară pe ume
rii maselor muncitoare, in 1JC3 sala
riile scăzuseră la jumătate față de 
1929. numărul șomerilor se mărise de 
cinci ori. impozitele creșteau, lefurile 
de mizerie erau și mai mult micșorate 
tn urma reținerilor și amenzilor abuzi
ve. Intensificarea exploatării, sporirea 
mizeriei și șomajului au dus la crește
rea valului revoluționar. Pentru a stă
vili aceasta, guvernele burghezo-moșie- 
rîsști au intensificat teroarea, pregă
tind venirea fascismului la putere.

Partidul Comunist Romin a fost in 
acele împrejurări grele pentru clasa 
muncitoare și poporul nostru muncr 
tor, singurul și adevăratul exponent al 
intereselor maselor largi populare, sin
gura forță politică in stare să organi
zeze masele și să le ridice la lupta 
pentru stăvilirea ofensivei dezlănțuite 
de clasele exploatatoare, pentru spulbe
rarea planurilor imperialiste de tota
lă subjugare a țării și de transformare 
a României intr-un cap de pod al răz
boiului anțisovietic ce se pregătea.

începutul anului 1933 a fost mar
cat printr-o creștere în amploare a 

^Asptefor muncitorești. In București 
^^loești și alte centre ceferiste și petro

liste au loc, cu toate măsurile luate 
de siguranță, cu tot valul de teroare, 
un șir de greve. Inspăimintat fiind de 
amploarea luptelor muncitorești, g»- 
vernul acceptă de formă o parte dm 
revendicări. Dar îndată după aceea 
este decretată starea de asediu, dez- 
Mnțuindu-se o cruntă acțiune de re
presiune îndreptată în primul rind îm
potriva comuniștilor. Conducătorii lup
telor muncitorești. în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej sint a- 
restați. Aceasta stîrnește adânca in
dignare și revoltă a muncitorilor din 
Grivița și a maselor largi.

i La 15 februarie, la Grivița izbucneș
te greva. Sirena trimite în toate col
țurile Bucureștiului chemarea la luptă 
tn timp ce aproape 7000 de oameni 
infruntînd starea de asediu și teroarea. 
joCupă atelierele, baricadindu-se 
"^interiorul acestora. 
Hă și împrejurimi 
ateliere mii și mii de oameni. — în 
scurt timp — formind un adevărat zid 

Adftu între forțele de represiune și gre- 
" De pretutindeni sosesc alimente

ajutoare. In centre muncitorești din 
țară, în numeroase întreprinderi din 
Capitală au loc mitinguri de solidari
zare cu greva ceferiștilor. Sub condu
cerea organizației de partid, greviștii 
pun în mod deschis, alături de revendi
cări economice, revendicări cu carac
ter politic antifascist.

Avîntul revoluționar al maselor, pu
ternica lor solidaritate au înspăimîn- 
itat de moarte clasele exploatatoare, 
care recurg la asasinatul in masă. 
In ziua de 16 februarie, la ora 6 di
mineața. la refuzul hotârit al greviști
lor de a înceta uriașa grevă și de a pă
răsi atelierele, jandarmii au deschis 
focul mitralierelor.

Numeroși muncitori au căzut atunci 
eroic, străpunși de baionete Și gloan
țe. La postul său de luptă, cu tnîna 
încleștată pe minerul sirenei, a căzut

utecistul Vasile Roai- J
Mii de inunoi-* -

partid tori au fost schia-j 
Roșie" giuiți «n mod săU* 

batic, aruncați in* 
temnițe. Singeroasa*

represiune de la Grivița va rămâne pe»-* 
tru totdeauna un puternic act de acu-*

Organ al Uniunii de
tidul Comunist n-au dat i na poc Laapu *______________
revoluționară a proletariate bu condus* 
de partid a continuat m condiții neU-ț ANUL XV 
chipuit de freJe. sub *orme multiple. ♦ 

Eroicele lupte ale muritorilor cete * 
riști și petroliști din februarie 1933* 
au avut un Iwj ecou peste hotare 
Sub tnlwriie «Creștere» ralului de gre-* 
ve în Rominia" și «Luptele de dzsăt 
dznRomtna", ..Pravda" vestea oameni-* 
lor soviet <i și nume fer dor revoluțin-* 
nari din himea întreagă marea bătălie* 
a proletariatului romin. Delegați ai * 
sindicatelor din Franța au luat parte* 
fa procesul intentat conducătorilor * 
clasei noastre muncitoare. *

Cauza pentru care au luptat eroii de*
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AsU-seari la era 1?

Prima partidă 
lui Torpedo Gorki 

in Capitală
Torpedo Gorki, redutabila ecliipă 

la Grivița^ pentru c»e mafy dintre cei t sovietică de hochei pe gheață care se 
mai buni fii ai clasei noastre manei-4. află actualmente in Capitală în vede- 

i la «Cupa orașului 
București”, susține astă-searâ priaad 

la noi.
Incepind de la ori 19. pe patinoa- 

.Parcul 23 August”, hâă.'heiștis 
Xsovietki vor feiiîir o selecționata 
Xhuctireșiean. alcâfeită din jucători de 

A. și de la echipele bucurețtene 
l.a poarta străjuieșteȚCJfe participa la campionatul orășe-

înesc.
▼ Un bun prilej pentru amatorii 

de a-i vedea 
Âăacru ca două ziie mai devreme
* valoroșii noștri oaspeți

toare și-au dat viața a izbindit in zj-*rct participării 
lele noastre, cind poporul muncitor, * 
In frunte cu clasa muncitoare, sub con-* 
ducerea Partidului a cucerit puterea ♦ său joc publ-: 
de stat, făurind orinduire» sa nouă —* 
democrat-populară. Poporul nostra H-Inrf 
ber, stăpân pe soarta sa. pășește cu a- 
vint pe drumul luminos al construirii 
depline a socialismului

Mindră este «Grivița Roșie" de as-fla C 
țjzî | a nnarfa »ctriariMtol 
inalta decorație ..Ordinul Apărarea Pa
triei clasa 1“ prin care Partidul și 
Guvernul, întregul popor muncilor cin-* 
stesc glorioasele tradiții revoluționare jhochei bo.aeștem, 
ale «Griviței Roșii”. Atelierele mai de
țin și «Ordinul 23 August clasa !“.♦ 
Locui atelierelor miei și negre de fum* 
l-au luat halele noi și spațioase, cum* 
sint atelierele de sculărie. v itezometre.* 
noua oțeiărie și altele- A fost coostru-* 
ită o policlinică nouă, modernă și o* 
cantmă spațioasă, ua adevărat rest au-* 
rant. Ceferiștii «Grrviței Roșii- an la* 
dispoziție clubul lor. biblioteci, un fa»-* 
mas sanatoriu de noapte. In fiecare au* 
numeroși lucrători și membrii Ier de* 
faraibe iși petrec concediile de odihnă* 
in stațiuni balneo-climaterice sau in * 
vilele atelierelor. Un aspect dintre cdeT 
mai importante ale grijii față de om * 
ale condițiilor noi de viață de care* 
se bucură astăzi oamenii muncii dinȚ 
țara noastră, este și dezvoltarea acti-* 
vității sportive in atelierele noastre. J 
In Atelierele «Grivița Roșie" se des-* 
fășoară o vie activitate sportivă de* 
mase. Sportivii ,Griviței Roșii" cinstescȚ 
tradițiile de luptă ale atelierelor inf 
care muncesc și unde au toate con-* 
dițiile pentru a-și desăvirșj măiestria* 
sportivă, prin succese importante. Ne* 
mindrim cu echipa noastră de rugbt,* 
pentru a treia oară consecutiv cam-* 
pioană națională, cu ceilalți sportivi * 
care sint în același timp fruntași in* 
muncă și pe terenurile de sport. Corni-* 
tetul nostru de partid, comuniștii, se* 
preocupă îndeaproape de creșterea ac-* 
tivit ații sportive in ateliere, de educa-♦ 
rea sportivilor, astfel incit ei să apere X 
cu cinste culorile asociației pe stadiin-* 
nele din țară și de peste hotare.

In aceste zile, cînd in atelierele -Gri-* 
viței Roșii” sosesc numeroase delega-* 
ții cinstind memoria celor care au lup-* 
’tat și căzut eroic cu 27 de ani in ur-* 
mă, sportivii atelierelor noastre intim-* 
pină această sărbătoare prin noi succe-* 
se, traducînd în viață lozinca ..Primii* 
in muncă, primit în sport". Folosind* 
metodele de muncă cele niai înaintate,* 
luptind pentru reducerea prețului de* 
cost, ei aduc o contribuție importantă* 
Ia îmbunătățirea transporturilor pe ca-* 
lea ferată, pun umărul cu nădejde la* 
construirea socialismului în scumpa ♦ 
noastră patrie! ♦

de 
U

P«

Una dintre cele mai frumoase performanțe 
ale voleiului nostru feminin: locul I 

in campionatul internațional feroviar 
Prima 

feroviar _________
clubul Rapid București in cinstea zi
lei de 16 Februarie s-a bucurat de un 
deoseb-t succes. Pe lingă întrecerea 
pcoprru-xisă și schimbul de experiență 
făcut cm acest pr3ei intre antrenori și 
echipe. turneul a contribuit la cunoaș
terea și întărirea prieteniei între spor
tivele feroviare din cele 6 țări parti
cipante

Turneul s-a încheiat, dar el va râ- 
mine multă vreme în amintirea ama
torilor de volei pentru că de el este 
legată una dintre cele mai frumoase 
performanțe realizate pină acum de 
o echipa feminină rominească : cuceri
rea primului loc într-o competiție im
portantă și prima victorie asupra unei

ediție a turneului internațional 
feminin de volei organizat de

Instantanee din competițiile 
internaționale de duminică

I. Voleibaliștii de la Rapid au atacat tot timpul 
cadrul „Cupei Campionilor Europeni". De 

dovedește acest lucru.

jocului cu E.O.S. Lausanne din 
altfel fi folografia noastră

Foto V. Bageac
2, Faza dtn meciul Petrolul Ploe ști—Lokomotiv Leipzig 1—0, disputat duminică 

la Ploești. Portarul oaspeților respinge mingea in corner 
Papesou-PloeștiFoto Mircea

3. .Adrian Bătușaru, câștigătorul probei de slalom special
Foto

4. Jnvingătoarea primei ediții a campionatului internațional
volei, echipa R. P. Romine. Ana Păunoiu, căpitanul echipei, poartă cupa 

transmisibilă U.S.I.C.

D. Stănculescu 
feroviar feminin da'

formații feminine sovietice. Pentru frtw 
moașa lor realizare, jucătoarele din e- 
ctiipa reprezentativă feminină a R.P. 
Romine merită sincere felicitări.

De neuitat a fost finala acestei întreb 
cer.. Au fost schimburi de mingi care 
pur ți simphi au ..electrizat" asistența. 
Fiecare sfirșit al celor patru seturi a 
fost d sputat cu ardoare și în trei din-: 
tre ete jucătoarele noastre au ieșit cîș-: 
t gătoare fiindtă au știut să-și pas-? 
treze calmul in acele momente în care 
și spectatorii și-l pierduseră! După 
părerea noastră acesta a fost facto-: 
nil hotăritor care a făcut ca balanța 
victoriei să încline de partea echipei 
noastre. Nu este mai puțin adevărat 
că reprezentativa R. P. Romîne a ju-1 
cat în acest turneu din ce în ce mat 
bine. Alcătuită în majoritate din volei
balistele echipei campioane Rapid 
București, feroviarele au reușit să fur-: 
nizeze partide de valoare tot mai ri-' 
dicată.

In afara Soniei Colceriu, Anei Pău
noiu și Anei Mocanii, jucătoare mal 
experimentate, o serie de tinere volei
baliste și-au dovedit din plin calitățile. 
Nu este vorba numai de Elena Godot 
(care a redresat echipa ori de cîte ori 
a fost introdusă pe teren), ci și de

MIRCEA TUDORAN

(Continuare tn pag. a 7-a)

in 
Din Capita* 
pornesc spre

Foto V. Bageac



O asociație sportivă mare.
... fără activitate

r Este în București o asociație 
sportivă care se numește „Complexul 
C.F.R. Filaret". La prima vedere ar 
trebui să fie o asociație cu o bogată 
activitate, cu numeroși membri. De ce 
spunem acest lucru ? Pentru că a- 
ceastă asociație sportivă este organi
zată pe lingă Imprimeria Ministeru
lui Transporturilor și Telecomunica
țiilor, pe lingă Stația G.F.R. Filaret, 
Secția L 1 și Magazia de mărfuri de 
la Filaret. Deci, cîmp de activitate 
destul de vast pentru a se putea des
fășura o rodnică muncă pe tărîm 
sportiv.

In realitate însă lucrurile nu stau 
așa. Inițial a existat aci o asociație 
sportivă, bine organizată, pe lingă 
Imprimeria Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, care se 
numea „Tipografia G.F.R. Filaret". 
Echipele de fotbal și volei (feminin) 
ale acestei asociații realizau rezultate 
dintre cele mai frumoase. In afară de 
aceasta, activitatea sportivă de mase 
se desfășura la un nivel mulțumitor 
iar în ultimul timp se introdusese și

gimnastica în producție, la majorita
tea secțiilor imprimeriei.

Lucrurile s-au complicat atunci 
eînd activiștii consiliului raional 
U.C.F.S. „Nicolae Bălcescu" au avut 
ideea de a trece pe lîngă această a- 
sociație și celelalte unități C.F.R. din 
gara' Filaret. De fapt, pentru cei de 
la Imprimerie toate măsurile luate de 
consiliul raional U.C.F.S. nu au în
semnat decît complicare situației, pen
tru că consiliul asociației sportive nu 
avea și nici nu are în prezent, posi
bilități organizatorice de a se ocupa 
în mod temeinic de toate problemele 
ivite ulterior. Pe de altă parte, cei 
din Stația CF.R. Filaret, de ia Secția 
I. 1 și de la Magazia de mărfuri nu 
se prea „înghesuie" să activeze în 
cadrul consiliului asociației sportive. 
Ei susțin că dacă din punct de vede
re sindical aparțin de Stația C.F.R. 
Nord atunci este normal (???) ca și 
din punct de vedere sportiv să țină 
tot de... Nord. Și uite așa de citeva

O FRUMOASA COMPETIȚIE 
DE MASĂDE TENIS

r BOCȘA VASIOVEL Gu dteva zile 
tn urmă Casa de cultură din localitate, 
a găzduit înitîlnirea de tenis de masă 
dintre 
Izvorul 
Gătaia.
Izvorul

echipele asociațiilor sportive 
Bocșa-Vasiovei și „Progresul” 
In meciul echipelor masculine 
Bocșa Vasiovei a dștigat cu

5-1, iar in partida feminină victoria a 
revenit de asemenea gazdelor cu scorz 
de 3-0. In probele individuale, pe pri
mele locuri s-au clasat " 
(băieți) și C. Buruieanu
Izvorul Bocșa Vasiovei.

II BERI G

H iruppel 
(fete) de ’la

ȚARANE 
coresponden:

De ce s-a... supărat fotbalistul Constautinescu?
„Vrem să învățăm, să urmăm un 

institut. Nu vom lipsi mult Ne inte
resăm doar de condițiile de admitere 
și duminică sântem acasă".

In fața unor astfel de dor'mți și~ 
angajamente, antrenorul Qană n-a o- 
biectat. Dimpotrivă. Deși avea în față 
— imaginar — tabloul zilei în care va 
trebui să se despartă de doi dintre 
băieții lui buni — Alexandru Constan- 
tinescu și Marin Marcel — tovarășul 
Ilic Oană se hucura pentru ei. In 
toamna anului viitor, se gîndea Ilic 
Oană, (acțiunea se petrece spre sfîr- 
șiitu.1 anului 1959), voi avea la antre
namente doi oameni mai puțin. Dar îi și 
vedea pe cei doi' jucători, ingineri. 
Findcă, așa suna angajamentul fotba-

- Ce minunată senzație să poți că
lători dintr-un loc in 
pnde-ți place...

r-. Sinteți, desigur,
i u—. Da de unde...

altul, să te oprești

turist ?
fotbalist '

Desen de Matty

iiștilor Gonstaiitinescu și Marin Mar
cel. Și, a consimțit. Le-a dat avizul, 
l-a învoit de la antrenamente, atră- 
gindu-le însă serios atenția ca nu 
cumva să întîrzie și să lipsească de 
la meciul pe care echipa trebuia să-1 
susțină- duminică și în care cei doi 
erau titulari.

A trecut însă ziua de sîmbătă. A 
trecut și duminică, ziua. meciului.

După_ 7 zile. cel doi tocboitsb s-an 
întors de la Craion. Cu vești bune: 
în toamna hii I960 pol fi studente 
Colegii de echipă Fau fdtesiat penC-a 
perspective, dar Fau $■ criticai pentru 
întârzierea nemotivată. cerind să fie 
sancționați. Secția de fotbal a aprobat 
sancțiunea. Dar vinovății n-au loal 
poziția cuvenită pe care foț: cei pre- 
zenți erau convinși că o vor lua. S-eu— 
supărat și n-au mai dat pe ta date 
N-au mai călcat nici pe ia tocurde for 
de muncă. S-au izolai, așteptind ca cei . 
care Fau criticat să vană să le ceară— 
scuze.

Bineințetes, lucrurile an s-aa petre
cut conform așteptărilor aer viori. De 
stat de vorbă cu ei s-a mai stat fo- 
cerăndu-se să-i focă să înțeleagă că 
au greșit, că nu e bme să se rupă 
de colectiv. Ajutorul tovărășesc al c— 
ponențHor secției de fotbal a găsC 
în final ecou. Dar mrmai în conștiința 
lui Marin Marcel, care s-a rentiera in 
mijlocul colectivului, a început să 
muncească mai bine in producție. Ce 
s-a întimptat insă cu Alex. Con-tart- 
tinescu î H nu s-a lăsat 
Ignori nd bunele intențn ate tovară
șilor lui, ConslanBnescu a plecat dm 
Ploești și s-a angajat la Craiova pe 
un post de mecanic de precizie, deși 
această muncă nu corespunde califică
rii lui profesionale. Dacă e omul am
bițios, e 1 Acum, Consta ntinescu e la 
Craiova. De muncit, nu prea știm cum 
va putea munci, pe noul lui loc de 
muncă, dacă nu e calificat pentru me
seria respectivă. De jucat fotbal în 
meciuri oficiate nu poate juca. (Dacă 
avea răbdare totul se rezolva in mod 
corect, omenește și la timpul cuvenit). 
Ce a realizat așadar ? Nimic.

Că a greșit, Alex. Constantinescu, e 
dar. Insă tot at*t de limpede e că sint 
v inovați și cei de fa Știința Craiova. 
Fără să se intereseze care este situația, 
ei i-au deschis imediat... porțile. Cores
punde această atitudine sarcinilor pe 
care le avem de a crește sportivi co- 
recți, bum muncitori, cu dragoste pen
tru colectivul care Fa format și Fa 
ajutat ? De ce subaprecrază acești to
varăși 
tură a

Este 
tinescu 

este u temi st (poate că era cazul 
și organizația din care face parte 
ia poziție față de atitudinea sa) și 
are dreptul să subaprecieze ajuto- 

cctectivinlui. Să se întoarcă în

tocmai cea mai importantă la- 
creșterii unui sportiv, educația? 
timpul ca fotbalistul Constan- 
să-și dea seama că a greșit!

EI
ca
să
nu
rul
mijlocul acestuia unde e așteptat. Și, 
mai ales, să recunoască în mod des
chis că e vinovat.

ELENA MaJEESCU

[Printre sportivii asociației 
i „Solidaritatea" din Oradea
) Gă orădenii sînt mari amatori de 
I fotbal, nu este o noutate. O știe

luni de zile lucrurile se tărăgănează.! toată lumea. Chiar si în ultimii ani,
Activiștii consiliului asociației, toții cîrlcj echipa lor preferată G-S.O. le-a 

de la Imprimerie, cu care am stat deS^at multe dureri de cap, orădenii au 
vorbă, au declarat că ei au renunțați rămas aceiași spectatori fideli fotba- 
să-și mai facă... iluzii cu privire la/ ]ului. Vara, pe călduri caniculare, sau 
consolidarea organizatorică a noii a-ljarna, ‘
sociații sportive. Față de această si-? 
tuație s-au hotărît să-și 
buri le lor și în rest... să 
la urmă lucrurile tot au 
într-un fel.

Este o poziție cu care 
de acord. Măsurile luate de consiliul, 
raional U.C.F.S. sint bune și ele tre-* I ° 
tiuia ti să ducă ta consolidarea orga-l 
nizatorică a acestor unități sportive.. 
Din păcate, activiștii sportivi respec-’ 
tivi n-au înțeles scopul acestei măsuri 
și n-au contribuit — prin munca lori 
— la succesul acestei acțiuni organ:-, 
zatorice.

In Stația C.F.R. Filaret, la 
ția L 1 și la Magazia de 
furi sint sute de ttoer-. sau 
nici care ar putea deveni membri ai 
L:.G-F.S. și care ar putea să practice 
sportul Noi consideram că este ți de?daritateâ-

. _ _ , . . altei sportive. Stefan Tibor. După ce„N. Bălcescu* să se ocupe mai senos>r - -L—• ---- , - r .
de îndrumarea acestei asociații ți să\ „documentele asociației" 
rezolve operativ situația. In defmitv.ț tem pe concret, nu. tovarășe?), Ște- 
de ad a pornit ideea cu comasarea—(

cînd termometrul coboară 
, sub zero grade, ei sînt prezenți la 

vadă de țreA fiecare antrenament al echipei, fără 
aștepte. Pină?3ă mai vorbim de meciurile oficiale, 
să se descurce^

FotbaL. dar ți alte sporturi
Dar, spre deosebire de trecut, as- 

’: „totul" la 
Oradea. Sc dezvoltă pe bază de mase 
multe sporturi despre care pînâ nu 
de mult se vorbea puțin. Baschetul, 
potoul» tirul și alte sporturi concurează 
acum destul de serios cu jocul cu 
balonul rotund. Meritul revine în cea 
mai mare măsură organelor și organi- 

—zațiilcr sportive din regiunea Oradea, 
''C^'lcare și-au îndreptat cu hotărîre aten- 

.'’’■‘t'/lia spre dezvoltarea activității sportive 
mase. Un exemplu; asociația spor

tivă „Solidaritatea".
Prima noastă cunoștință la „Soli- 

12.1™ • a fost președintele asocia-

mi putem fi

nu toți membrii U.C.F.S;
.Solidaritatea"

mari amatori 
în vînt după
schi. Tuturor
sportive a reușit să le a<

joacă fotbat 
de șah, alții 
tir, tenis de' 

însă consiliul!.

datoria consiliului raional LCf.S.
să se ocupe mai serios^ 5.3 o clipă pentru a-și aduce

./fan Tibor ne-a relatat cu lux de amă-
1 nun te desrre activitatea asociației 

CALIN ANTONESCU care o contJuce_
----------------------------------' — Am avut, acum o săptămină, 

adunarea generală a aso
ciației. Păcat că n-ați fost 
la noi să vedeți cu cit 
entuziasm au vorbit mem
brii asociației noastre 
oespre activitatea tportF 
vă ce se desfășoară în 
întreprindere.

...Asociația sportivă 
„Solidaritatea", este cu
noscută și apreciată nu 
numai în orașul Oradea 
ci și în alte localități din 
regiune. Cele șase secții 
pe ramură de sport (fot
bal, baschet, șah, tenis de 
masă, schi, tir) au atraș 
in activitatea lor peste 
500 membri L'.C.F.S. S-a 
observat din partea mun
citorilor, mai cu seamă a- 
nul trecut un mare inte
res pentru activitatea 
sportivă de mase. Gam- 
pionateie pe asociație au 
constituit baza activității 
competiționale. Și aci 
fotbalul are cei mai nume
roși sampatizanți.

— Este și cel mai fru
mos sport! spune... fot

balistul Szvidovits Ianoș.
Aflăm că acest tînăr cu 

trăsături energice este și 
unul dintre cei mai buni 
croitori de fețe din fabriFoto E- Popper

Scrisori
Vestea că* ansamblul experimental 

de gimnastică artistică și dans al 
LCte Ta face o demonstrate în orașul 
șt raionul Buzău a fost primită cu nes
puse bucurie de sportivii buzotent. Pri
mul spe-.'-accl a avut toc in sala de fes
tivități din Berea, in mijlocul munci
torilor petroliști ți a famibitor tor.

Fiecare număr a fost răsplătit cu 
aplauze care aproape că nu mai con
teneau. „Jocul cu cercul", „Polispor
tiva", ca să nu mai vorbim de „Ghir- 
lânzi" au plăcut mult, au entuzias
mat pe spectatori. Organizatorii și — 
blicul au avut numai cuvinte de 
dă la adresa oaspeților, pe care 
rugat să vină din nou în mijlocul

La Buzău, ansamblul I.C.F. 
alte două spectacole. Din 
perfect executate, public 
plauze. Viorica Mociani, 
Reli Necșulescu, Ginefa 
celelalte 10 interprete, au făcut risipă 
de efort, au 
petînd de 2-3 
tre spectatori 
repede acea 
asigură succesul unei demonstrații. Mă
iestria cu care tov. Ioana Mănescu- 
Munteanu, lector universitar, a condus 
și chiar interpretat unele numere, a 
impresionat pe cei peste 1500 spec
tatori.

La sfîrșit, oaspeților li s-au oferit pe 
scenă buchete de flori și au fost feli
citați de tov. Grigore Budescu, preșe
dintele consiliului raional U.C.F.S., 
pentru aportul adus în popularizarea 
sportului și artei in raionul Buzău.

pu- 
lau- 
i-au 
lor. 
dat 

nou programe 
entuziast, a- 
Eliza Nedef, 
Stoenescu și

a

răspuns „bis“-uri!or re- 
ori numerele cerute. In
și interpreți s-a stabilit 
unitate sufletească care

C. Capa țină

că. El a preluat nu de mult conducerea 
unei brigăzi care dădea rezultate slabe 
în producție. In numai cinci luni, 
brigada condusă de fotbalistul Szvti 
dovits Ianoș a economisit 13.410 dtri, 
p. piele din care s-au putut confec-J 
ționa 950 perechi fețe pentru încălță
minte de damă-..

Firește, 
de la 
Unii sînt 
se... dau 
masă sau 
asociației
sigure prin organizarea campionate-; 
lor pe asociație, un program deosebit 
de bogat și atractiv-

Șahiștii, de pildă, trăiesc în aceste 
zile emoții puternice. Peste puțin timp 
ei vor lua startul în faza orășeneasca 
a campionatului republican pe echipe, 
I-am găsit, după orele de producție, 
la sediul clubului. Cziszek Adalbert 
pregătea un atac la rege. Albul avea 
o. poziție favorabilă așa că matul 
părea iminent. Dar negrul, sau mai; 
bine zis ... șahistul Iuliu Bogdan a gă
sit o „portiță" și, în cele din urmă* 
Cziszek a acceptat remiza. Și-au strînă 
mîinile, zîmbindu-șî-

— Ne pregătim pentru campionatele 
pe echipe, ne-a spus Cziszek Adat-T 
bert Am făcut un „rodaj" cum no 
se poate mai bun în campionatul pe 
asociație. Medaliile și diplomele puse 
în joc de consiliul asociației noastre 
ne-au stimulat foarte mult Aci, întră 
noi, am obținut doar medalia de 
bronz. Sper însă că în campionatM^ 
voi arăta mai mult...

Secția de tir este relativ tînără : a 
împlinit un an. Un an care a aduși 
multe bucurii membrilor ei. Cei 25 dej 
trăgători de la „Solidaritatea" ntt 
sînt, cum se spune, „vîrfuri sportive^ 
(majoritatea sînt și foarte tineri) dat; 
pasiunea lor pentru tir este atit dS 
mare îneît se presupune că într-fflț, 
timp relativ scurt ei vor deveni trăa 
gătorî de valoare-

Antrenorul Poti Iosif, ca de altfel 
și președintele asociației sportive, sînț 
optimiști. „Numai un an să așteptați 
— spun ei — și veți vedea"...

Am părăsit sediul asociației sponi, 
tive convins că anul acesta consiliul 
asociației sportive „Solidaritatea" vă: 
obține noi succese care să consoli
deze activitatea ce se desfășoară acjj;.

GĂLARAȘANUR.

de la corespondenți
Prin muncă vehmîară

Membrii asociației sportive Minerul 
din Lupenî și-au amenajat, în orele 
libere, o frumoasă bază sportivă de 
iarnă pe ceie trei terenuri de tenis de 
cimp. Terenurile de patinaj sîrrt ilu
minate și prevăzute cu toate materia
lele necesare pentru ca activitatea să 
se desfășoare pină seara tirziu.

S. Băloi

Din activitatea asociației sportive 
Petrolistul Boldești

La adunarea generală care a avut 
loc la Petrolistul Boldești s-au luat o 
seric de măsuri pentru îmbunătățirea 
muncii. .Mai intîi a fost reorganizat 
consiliul de .'onducere, care, anul tre
cut nu și-a dus la bun sfîrșit sarcinile. 
In 1960 numărul membrilor -U.C.F.S. 
va crește și mai mult, se va duce o 
muncă mai intensă pentru stringerea 
cotizațiilor, iar activitatea sportivă va 
fi mult înviorată prin măsurile luate. 
Au ford reorganizate secțiile de fotbal, 
voie', tenis de cîtnp, tenis de masă și 
popice.

Gh. Alexandrescu

SIBIU. Asociația sportivă Cindrelul 
Gura Rîului a organizat recent o serie 
de competiții sportive la patinaj, schi, 
săniuțe și șah, la care au luat parte 
peste 50 de coneurenți. Iată rezultatele 
înregistrate: săniuțe — 300 m: 1. I. 
Brad 19 sec., 2. Maria Lepindea 20 
sec. ; patinaj — 300 m: 1. P. Lepin
dea, 2. I. Zău, 3. N. Măilat; șah : 
1. P. Lepindea, 2. P. Hanzu; schi

— 300 m : 1. P. Lepindea 14 sec*
2. N. Berbescu 15 sec., 3. D. Ștefani 
16 sec.

I. Ionescu j

TIRNAVENI. Săptămîna trecută ăi 
avut loc în localitate meciul ’ 
hochei dintre echipa locală Chimica șț 
Metalul Sighișoara. După un joc spec
taculos oaspeții au cîștigat cu scorul de 
9-4 (3-1, 4-3, 2-0). Au înscris Tura 
(2), Feher (2), Hugyel (2), Man- 
chen (2) și Bacii pentru învingători 
și Szigheti, Endorfer, Șiiteu, și Sza-i 
bo pentru învinși.

amical de

I. Hasașiu ]

ODORHEI. Cu citeva zile în urmă 
amatorii de hochei din localitate au a- 
vut prilejul să asiste la întîlnirea din-: 
tre echipele Tîrnava Odorhei și C.S, 
Tg. Mureș. După un joc foarte dina
mic mureșenii au dștigat cu 8-3 
(2-1, 4-0, 2-2). Au înscris: Varga 2, 
Asztaloș 2, 
Soos pentru 
Tarksi Peter 
Odorhei.

Fark-aș, Incze,. Antal și 
C.S. Tg. Mureș și 

și Klnda pentru Tîrnava

Ion și Balaș Barta 1

BOTOȘANI. Elevii și elevele școli-i 
lor medii și profesionale din localitate, 
au participat recent la un concurs de 
schi organizat de comisia de speciali-i 
tate de pe lingă consiliul orășenesc 
U.C.F.S. Proba masculină desfășurată 
pe distanța de 5 km a revenit ele
vului Victor Luchian de la Școala mei 
die nr. 1, iar cea feminină (3 km) 
elevei Eleonora Mateiuc de la Școala 
medie nr. 2.

A. Abramovici 4



h cinstea Nicolina de ieri și azi
.. Un firicel de apă își sapă vad în 
-■'crusta de gheață. Pînă ieri seară a fost 
..viforniță. Astăzi, soarele a apărut prin- 
--tr-o spărtură a norilor. Razele sale 
"dau o strălucire feerică miriadelor de 
-.diamante și apoi, încet. încet, le tran- 
j jsformă în picături de rouă. In curtea 
..Atelierelor C.F.R. Nicolina străjuie

raional 's'm')t>lic statuia eroului Ilie Pintilie.
..In fiecare dimineață, la intrarea în 
-►schimb, muncitorii îi întîlnesc privirea 

în victoria poporu-

Coinpetiții... concursuri...
î BUCUREȘTI. Consiliul
T7.G.F.S. „V. I. Lenin" din Capitaîă_„„„
a organizat concursuri de șah, tenis-G ."”.: ™ nci om n , .
de masă și volei dotate cu „Qipa )6-încrederea ii .
Februarie". întrecerile au avut loc în"!"\ (’tlt del,.e?rfslT Țedata de scuip- 
sala de sport a clubului Progresul.-► mu .* . ln ei . intre cei
Unele asociații sportive din acestZ , ■
raion, printre care Vestitorul, Dez-► - ~ ar ^a parca sa-i vorbească. Și 
1 - . r, ' .
pe plan local, concursuri de șah și te--- 
fiis de masă (Nicolae Fticigiu-cores-’- 
țxmdent).
, CROSUL „16 FEBRUARIE"

■în împrejurimile stadionului P.T. r. . Apoi, vocea clară a ridicătorului din 
din Capitală au avut loc duminică di---fundul i 
mineața întrecerile de cros (peste 80”„opt 
de participanți) din cadrul „Cupei 16llretii doi

rtor) și mulți dintre ei — dintre eei 
\-care-i cunosc și au luptat împreună cu 
'■"■el — ar vrea parcă să-i vorbească. Și piiinic uaic v csutuiui. ljcl - . « .

robirea și Fraga, au organizat și ele,”Clte 1”ar avea sa’1 sPuna !

Arena de popice. In sală este liniș- 
--te. Se aud doar bilele alergînd pe piste 
' "și popicele izbindu-se unele de altele.

din Capitală an avut loc duminică di---fundul arenei: „șap-te !”, „nouă !*,
. —- - * - •• Un om trecut de vîrsta tine-

tpei 16^►reții doboară uimitor de multe popice 
^’astă-seară. Priviri admirative îi urmă- 
■« ► resc fiecare mișcare. In stînga mea un 
^tînăr n-are astîmpăr. Din hainele* lui 
„„răzbate miros de cărbune. Mă apucă 
♦ de cot și-mi spune în șoaptă:
Ț — 11 vezi? Joacă doar de cîțiva ani !
4- Mă uit la cel care concurează și-i 
‘t’ observ cutele adînci care-i brăzdează

— De ce numai de cîțiva ani?
— Nu știu...
— Dar cum se numește?
— Pastică. Iulian Pustiei. E turnă- 

ytor, hun meseriaș...

★

A doua zi m-am strecurat printre 
formele de pămînt din atelierul de 

Aspect de la crosul organizat in cinstea ■♦•turnătorie. Sirena sunase ora prinsului, 
de asociația sportivă T Ora cind muncitorii se opresc să se o- 

Foto H, Nandy ♦(lihnească. Să mănînce. L-am zărit pe 
rezultatele: jumoriycel care aseară stîmise admirația spec- 

D- Dinescu, V. leodo-A-tatorilor din arena de popice. Stătea 
Pacuraru; junioare (501) m):*,. . . , - .

, I. Pavelescu, O. Săvescu ;țl,n,?t,t.Pe 0 banca' C,tea un “ar
— l-am văzut aseară, la arenă. A- 

veți multă precizie !
— Da, știți-, se mai întîmplă !
— Din cîte mi s-a spus nu-i chiar 

întîmplare. In sfîrșit, motivul pentru 
care v-am întrerupt din lectură nu este 
acesta. Am aflat că pasiunea dv. pen- 

RĂDĂUȚI. Tradiționalele CompetițiiT*r“ popice, pentru sport, este recentă. 
ce au loc în fiecare an Î11 cinstea 
■„Zilei ceferiștilor" s-au bucurat și 
anul acesta de o bogată participare.: 
La întrecerile de șah, tenis de masă,- 
volei și baschet, alături de sportivii' 
din Rădăuți au luat parte și tinerii 
din comunele Putna, Arbore, Vicovul de

Șhnota-corespondent). I jn curind, șoselele noastre vot fi din 
uHhORGHIENI. In orașul nosfrufnol( teatrul disputelor cicliste. Tot- 

•»u avut loc numeroase concursuri deȚo{|ață, șoselele vor fi cutreerate, ca în 
niasa,^fleCare an, de numeroși cicliști anonimi, 

cicloturîștii, acești drumeți pe bici
clete, care bat în fiecare duminică 
șoselele din jurul Capitalei sau al 

R ♦ altor orașe.
Bu Ț Deși ja n0; există mulți, foarte mulți 

posesori de biciclete, cu toate acestea 
> drumeția ciclistă, sub formă organi- 

: destul de puțin dezvoltată, 
spus, abia începe să se dez- 

T volte. La București, de pildă, subcomi- 
■Țsia orășenească de cicloturism, condusă 
Zde tov. Tănase Ignat, se străduiește 
Y de cîțiva ani să popularizeze drumeția 
Ț ciclistă. Și roadele au început să se 
y vadă. In special, în ultimii doi ani. 
— Tov. Tănase Ignat, un pasionat al 

P6” cicloturismului (a fost campion națio- 
,‘*nal de fond, cu trei decenii în urmă), 

a. -"--ne vorbea cu însuflețire deunăzi des- 
Sc ’nrof’--Pre unele realizări ale drumeților ci- 
vidua.Ț si/cdin Capitală. Astfel, în 1958, de

„Zilei ceferiștilor
■P.T.T.

brnarie".
000 m) : 
cu, A. Fă------- , ,............. .............

S. Silion, I. Pavelescu, O. Săvescu;! 
senioare (800 m) : N. Eana, S. Gheor-Z 
ghe, L. Agopian ; seniori (4.000 m) :T 
D. Bîrdău, L. Borcescu, M. Spudercă,! 
” Popa. Clasamentul pe echipe :T

Dinamo 141 p; 2. Rapid 161 p;X 
P.T.T. 251 p. f

NICOLAE D. NICOLAE ț. 
coresp. *,

Iată 
Ad.

,V. 
,1.
3.

>

Au. Ați aflat greșit. Pasiunea mea

pentru sport este veche, are mai bine 
de 30 de ani. De cind eram copil mi-a 
plăcut sportul. N-am putut insă să-l 
practic atunci. Apoi, mi s-a părut că-i 
prea tîrziu. Dar in ultimii ani tinere" 
țea parcă mi-a revenit din nou. Ne-a 
luat iureșul acesta, stirnit de cei tineri 
și ne-arn dus pe terenurile de sport și 
noi, cei mai în vîrstă. Asta este...

Era... puțin. Voiam să știu mai mult 
de la Iulian Pastică. In primul rind, 
desigur, voiam să știu dacă n-a fost a- 
tras de sport în tinerețe.

—■ Ei, este o poveste veche. (Și co
munistul Iulian Pastică începu s-o de
pene). Cind am venit eu la Nicolina, 
prin '29, era cu totul altfel. Muncito
rii trudeau din greu pentru o bucată 
de pîine. Aici, la turnătorie, l-am cu
noscut pe neuitatul nostru tovarăș de 
muncă și luptă Ilie Pintilie. De la el 
am învățat meserie. De la el am în
vățat că trebuie să luptăm, că sîntem 
puternici, că nedreptatea trebuie în
vinsă. Pe toți cei tineri ne iubea ca 
Un părinte. Era meseriaș foarte bun și 
ne ajuta cu dragoste. Cind ne vedea că 
lovim cîte cinci o dată într-o „minge" 
de cîlți, că ne hîrjonim, i se lumina 
fața. Ar fi vrut să ne vadă zburdînd 
în soare pe un teren de sport. Nu era 
însă vreme pentru sport. Munceam, 
munceam mereu. Fără răgaz. Uneori 
mergeam cu el și cu ceilalți muncitori 
la manifestații. De la el am auzit pen
tru prima oară despre Lenin, despre 
Uniunea Sovietică. L-am văzut ultima 
oară în '33. L-au arestat după grevă...

Nici în anii următori n-am trăit mai 
bine. Firește, n-am putut face nici 
sport. Cine s-ar fi gîndit să le creeze 
„bolșevicilor" de la Nicolina posibili
tăți de practicare a sportului?

După Eliberare am pus cu toții umă
rul la reconstrucție. Ne-am bucurat vă- 
zîndu-i pe copii că fac spart. Ni se 
împlinea prin ei visul nostru. Credeam 
că vremea noastră a trecut. Apoi, apoi 
știți... Am venit cu toții pe teren. 
Sute de muncitori de la Atelierele 
C.F.R. „Ilie Pintilie" practică azi 
sportul. Unii dintre ei au ajuns spor
tivi de vază: ajustorul Nicolae Cojo- 
caru, sudorul Teodor Dram și alții.

k
Nicolina de ieri — Nicolina de 

tăzi. Cîtă deosebire. Ca de la cer 
pămînt !

as
ia

HRISTACHE NAUM
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0 contribuție importantă 
la dezvoltarea activității sportive de mase 
Aspecte de la adunarea generală a asociației sportive M.T.Tc.

Cei aproape 900 membri U.G.F.S. 
care au participat la adunarea gene-' 
raia a asociației sportive M.T.Tc. au 
ascultat cu atenție și cu firească mîn- 
drie relatarea succeselor obținute în 
anul 1959. Darea de seamă a dezbă
tut pe larg aceste aspecte, scoțînd în 
evidență metodele întrebuințate, entu
ziasmul cu care membrii U.G.F.S. au 
susținut inițiativele, consiliului și dra
gostea cu care sportivii au luptat pen
tru victoria reprezentativelor asocia
ției lor. S-au discutat — firește — și 
lipsurile care au mai dăinuit în activi
tatea consiliului și a asociației. S-a 
subliniat în mod depsebit faptul că, 
dacă numărul membrilor U.G.F.S. a 
crescut de la 500 la peste 1.800 —• 
ceea ce, evident, este un succes, în 
schimb nu s-a făcut prea mult pentru 
angrenarea majorității salariaților în 
practicarea sportului.

Această problemă, a cărei rezolvare 
a fost socotită de mare importanță 
pentru activitatea din acest an a aso
ciației sportive M.T.TC., a fost în amă
nunt dezbătută de participanții la dis
cuții. Ei au propus noului consiliu 
(președinte — Paul Georgescu, secre
tar — Ion Pișcarac) să folosească la 
maximum inventarul sportiv al asocia
ției (valoarea echipamentului și ma
terialului sportiv este de aproape 
130000 lei) prin organizarea cît mai 
multor întreceri sportive de mase. In 
cele 10 secții pe ramură de sport în 
care activează cîteva sute de tineri și 
tinere trebuie să fie angrenați tot mai 
mulți membri U.C.F.S. Inițiativele sec
ției de turism — care a organizat ex
cursii cu participare numeroasă (de la 
400 pînă la 1.600 salariați) în cele mai 
pitorești locuri ale tării noastre — 
trebuie să însemne un exemplu pentru 
toate celelalte secții. Ele au datoria 
să se ocupe cu aceeași atenție de an
grenarea unui cît mai mare număr de 
membri U.G.F.S. în practicarea regu
lată a sportului.

O altă inițiativă propusă a fost ace
ea a introducerii gimnasticii în produc
ție. S-a discutat, de asemenea, despre 
organizarea în cît mai bune condițiuni 
a campionatelor pe asociație de către 
toate secțiile pe ramură de sport. O 
metodă interesantă, care a dat rezul-

Cicloturismul, abecedarul ciclismului

{schi, patinaj, șah. tenis de 1 
vox etc. la care au participat sute 
de tineri și tinere. La reușita aces ' 
fora, un prețios aport au adus tov.

lard Ludovic, de la Școala profe 
nală de construcții și Ion 
șcâ, antrenor de schi (losif Bara- 

corespondent).
IAȘI. Asociațiile sportive din loca-4.- "i

litate au organizat în întîmpinarea-f- 
„Zilei ceferiștilor® întreceri de atle-i„„u„ ( a
tism (în sală), hochei, patinai, schi,* 
șah, tenis de masă, popice și gim-Ț 
nastică. Ele au fost dotate cu „GupaZ 
.16 Februarie" și au angrenat maiT 
mult de 1.000 concurenți și concu-Z 
rente. Cei mai buni sportivi clasați pe* 

irx-jxri — individual și p-* 
an primit „Cupa 16 Fe-- 

echipele cîștigătoare :* 
—> . , tenis de masă: Șc.u-
prof. G.F.R. Depou; șah: Ș 
G.F.R. Depou; schi: (individua.

primele locuri 
echipe - 
bruarie". Iată 
tir: G.S.M.S.;

individual și

pe echipe) Dinamo; hochei: G.S.M.S.;-► !a i“nie.’? '5 alJRust 8
gimnastică: (băieți Sc. med. nr. 1 t,le?irI msummd 380 km,
(fete) Șc. med. nr. 2; atletism : Șc.“ ® -car? participat llo posesori de v » ~ . ' . . _ •_ Hi n I lieT'xrit'i mori io noroiirci o
gimnastică: (băieți) Șc. med. nr. 1 ;;

sp. U.C.F.S. ; popice: Unirea. 
Adumitresei-corespondent).

)'e'”biciclete. Distanța medie parcursă a 
' ’-■•fost de 47 km, iar cea maximă de 60

strînsă legătură cu conducerile între
prinderilor, fabricilor și uzinelor acolo 
unde se află posesori de biciclete, o 
angrenare mai amplă a elevilor, pre
ocuparea comisiilor de ciclism din 
țară pentru dezvoltarea cicloturismu 
lui, ieșiri cicloturiste pe Valea Pra 
hovei și pe litoral, întilniri cu ciclotu- 
riștii din alte centre etc...

In general, un plan de muncă inte
resant, menit să contribuie la dezvol 
tarea cicloturismului, această îndelet
nicire sănătoasă și instructivă.

Dincolo de faptul că ieșirile în co
mun, organizate, duc la alcătuirea 
unei familii, mereu crescinde, a iubi 
torilor drumeției pe biciclete și dez
voltă gustul pentru cunoașterea fru
museților patriei, a diferitelor locuri 
istorice, precum și a realizărilor re
gimului nostru democrat-popular, ciclo
turismul constituie totodată și un e- 
ficace mijloc de pregătire a tinerilor 
dornici să practice apoi ciclismul de 
competiție. Cicloturismul, acest abece
dar al ciclismului de performanță, o- 
feră un bun prilej viitorilor cicliști de 
a-și grada rațional eforturile, de a se

iniția temeinic într-o serie de proble
me tehnice (poziția în șa, utilizarea 
călcaturilor, mersul în pluton, meca
nica ciclistă etc.) și de a realiza o 
prețioasă „ucenicie" în pregătirea pre
mergătoare activității competiționale.

Un junior sau o junioară, care a 
făcut în prealabil doi-trei ani ciclotu
rism organizat, se prezintă la startul 
concursului de debut cu un bagaj de 
cunoștințe și o pregătire categoric 
superioară juniorilor care intră în 
competiții doar după o sumară pre
gătire în cadrul unei secții de ciclism. 
Experiența probelor pentru juniori din 
anul trecut a arătat concret, pe teren, 
cit de necesară este o asemenea „u- 
cenicie".

Iată de ce considerăm că cicloturis
mul, acest prețios mijloc de depistare 
a noi talente, trebuie să constituie, în 
primul rind, pentru secțiile de ciclism 
din Capitală și din țară, un obiectiv 
de seamă, căruia federația de spe
cialitate ca și comisiile de ciclism att 
sarcina să-i acorde toată atenția.

taie foarte bune și în anul trecut, este 
aceea a organizării după amiezelor 
sportive. Bine puse la punct și orga
nizate pînă la cel mai mic detaliu, ele 
asigură participarea unui mare număr 
de salariați la desiășurarea întrecerilor 
sportive. Ținînd seamă de toate aceste 
inițiative valoroase, care vor atrage 
un număr din ce în ce mai mare de 
tineri în practicarea sportului, partici
pant la adunare au cerut ca noul con
siliu să treacă în proiectul de hotărîre 
— ca un angajament al întregii asocia- 

membri 
angaja- 

pînă la

ții — mărirea numărului de 
U.C.F.S. de la 1871 la 3000, 
ment ce trebuie 
finele anului 1960.

După încheierea 
generale am stat 
dintele consiliului 
M-T.Tc., tov. Paul 
mentul pe care ni l-am luat cu toții 
de a angrena în practicarea sportului 
încă 1.200 salariați, nu este greu de 
realizat. Cu ajutorul întrecerilor din 
cadrul campionatelor pe asociație, al 
concursurilor de mase inițiate perio
dic și al după amiezelor sportive vom 
reuși fără îndoială nu numai să ne 
îndeplinim, ci să ne și depășim anga
jamentul. Organizarea asociației noas
tre sportive in 33 grupe ne permite să 
ținem — prin intermediul organizato
rilor sportivi — o strînsă legătură cu 
membrii U.G.F.S. Toți tinerii noștri — 
de altfel ca și cei mai vîrstnici — sînt 
dornici să facă sport. Totul depinde 
de priceperea noastră în organ . area 
antrenamentelor și concursurilor. în 
posibilitățile de mobilizare a salaria- 
ților. Nu este ușor. Contăm insă pe 
sprijinul organizatorilor sportivi de 
grupe și al sportivilor care sînt adevă- 
rați agitatori. Cu ajutorul lor vom reu
și fără îndoială să atragem tot mai 
multi tineri la startul întrecerilor. Pen
tru stimularea celor mai activi dintre 
membrii U.C.F.S. din asociația noastră 
sportivă, organizăm în fiecare an ex
cursii în străinătate. Anul trecut am 
organizat excursii în R.P. Bulgaria, 
R.P. Ungară și R. Cehoslovacă, la care 
au participat în medie 150 dintre eei 
mai buni membri U.C.F.S. Vă veți în
treba poate cum îi selecționăm pe cei 
mai buni ? Simplu : cei care-și plătesa 
la timp cotizația, participă cu regula
ritate la competițiile sportive organi
zate de asociație și atrag alți tineri în 
practicarea sportului sînt cei mai buni 
și, firește, pe ei îi recompensăm".

Interesantă și plină de conținut, a- 
dunarea generală a membrilor U.C.F.S. 
din asociația sportivă M.T.Tc. a adus 
o reală și eficace contribuție la dez
voltarea sportului de mase. Inițiati
vele propuse formează pentru noul con
siliu obiective principale și cu sprijinul 
efectiv al membrilor U.C.F.S. ele vor 
fi traduse în viață. Si în acest caz 
bilanțul pe anul i960, sîntem siguri 
că va fi și mai fructuos I

îndeplinit

adunărirodnicei
de vorbă cu preșe- 
asoclației sportive 

Georgescu. „Angaja-

LOCAȚIUNI DE BILETE

"RESITĂ. Pe Muntele Semenic s-atkm- I" 1959, de la 12 aprilie la 15 
Organizat zilele trecute un concurs” ȘePtembrle ?u. \VU‘le?n?- 
de orientare turistică dotat cu „CtuxbP*rci,.r?1 ,in. 1’ '0 km de ca-
Grivita Rosie". Au participat 60 con-”tre 273 c^oturiști. In medie au fost 
cttrenți din asociațiile sportive resi-"străbătuți 66 km. cea mai lungă ieșt- 
țene. (1. Plâvițu-corespondent). ' "r? avind 126 km (București—Oltenița

BIRLAD. In sala de sport a Corn-”®* re‘ur) . . . ,
plexului școlar s-au desfășurat întîl--' prilejul acestor ieșiri, la care au 
nirile de volei dintre Rulmentul Bîr-”Partic‘Pat cicloturiști de toate virstele. 
Jad si C.S.M.S. Iași (3—0 sîmbătă--311 fost vizitate G.A.S. Afumați, la
și 3—2 duminică) si meciul de bas ”brlca de conserve Buftea, muzeul isto- 
chet dintre formațiile Complexul șco"rlc Brîncoveanu (Mogoșoaia). Parcul 
Iar—Șc. Pedagogică încheiat cu sco-- - Snagov, localitatea Călugareni etc. 
rul de 62—41. (E. Solomon-cores ” Firește, este un evident pas înainte
pondent). --în cicloturismul nostru din Capitală.

BUZĂU. întrecerile de tenis de”5‘ totuși, după cum sublinia tov. Tă
ioasă care au avut loc în cinsteai ► nașe Ignat, progresul realizat este 
►„Zilei ceferiștilor" au fost câștigate de”încă departe de ceea ce s-ar fi putut 
Lucian Teodorescu (Voința) și Anca” face în acest sens- 
Ghirulescu (Șc. etern, nr. 5) (Ilie* ---i -
Stănescu-coresporident). cazul să le enumerăm. Vom scoate insă

CLUJ. Clubul C.F.R. din localit iteZ'n evidență din planul de muncă pe► < ..... * <oco _ j- — car6i jn
unor lip- 
Așa, de 
număru- 
snbcnmi-

iorganizat zilele trecute un concurși

Cu prilejul acestor ieșiri, la care au

au fost vizitate G.A.S. Afumați, fa-

Motivele sînt multiple și nu este

a fost organizatorul unor competiții^ I960, o serie de obiective, 
de natație, atletism, schi, ciclocros șiȚf '
haltere. Att luat parte alături de spor-Zsuri existente pînă 
tivii clubului organizator și tineri deȚP'îda : 1 ’ 
la Olimpia Reșița. Cei mai bine pre
gătiți s-au dovedit reprezentanlii ce
feriștilor clujeni. Ei au < 
altfel, majoritatea întrecerilor.
Fisch-coresp. regional).

fond, înseamnă și lichidarea 
”1 acum.

activizarea și mărirea 
lui de activiști voluntari ai 
siei de cicloturism, o mai largă popu- 

cîstigat, dei larizare, o colaborare susținută cu 
(R.i - secțiile de ciclism, un sprijin mai con- 

■vsistent din partea federației, o mai

EM. IENGEO 
i.

• « *

Desen de GradCircuitul Saturnului!
L A

Competiție ciclistă interplanetară 
în anul 2000

• MECIUL DE BOX DINAMO — 
METALUL M.I.G. : biletele se gă
sesc în vinzare la Pronosport (caL 
Victoriei 9), agenția C.C.A. (Bd. 6 
Martie), stadioanele Dinamo și Repu
blicii, casa specială din str. I. Vidu. 
Sînt valabile permisele albastre și 
roșii în piele, albastre dermatin, gri 
derinatin cu stampila „Box", verzi der
matin și carnetele de arbitri și antre
nori de box.
• MECIUL DE FOTBAL C.C.A. — 

DONAWITZ (Austria) : la Pronosport 
(cal. Victoriei 9). agenția C.C.A., sta
dioanele Republicii și Dinamo, la patiț 
noarul „23 August" și la casa specia
lă din str. I. Vidu. Pentru evitarea a-l 
glomerației la casele de bilete publi
cul este rugat să-și procure dirt timp 
biletele. Respectarea numerotării locu
rilor la Stadionul Republicii, unde va 
avea loc meciul, este obligatorie. Bi-> 
letele pentru cluburile și asociațiile 
sportive se pot ridica de la I.E.B.S.

• , GUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI* 
LA HOCHEI PE GHEAȚA : la Prono? 
sport, (cal. Victoriei 9), agenția C.C.At* 
patinoarul „23 August", stadioanele ReJ 
publicii și Dinamo și casa specială 
din str. I. Vidu.

• MECIUL DE FOTBAL RAPID -A 
LOKOMOTIV LEIPZIG : la casele ol 
bișnuite de bilete. Se pun în vinzar» 
de azi la ora 15.15.

• SPECTACOLELE PE GHEAȚA 
„STELE POLARE" : biletele se puri 
în vînzare de azi la ora 17 la Prono
sport (cal. Victoriei 9), agenția 
C.C.A., patinoarul „23 August", casa 
specială din str- I. Vidu și la casele 
stadionului Dinamo. întreprinderile șil 
instituțiile pot ridica bilete pe bazăț 
de adrese de la agenția Dinamo ditfl 
șos. Ștefan cel Mare nr. 43.

SPORTUL POPULAR
Nr. 3565 Pa?- •



Zoltan Berczik și Eva Koczian învingători 
in concursul internațional

HOCHEIgh^tâ

Joi, pe patinoarul din Parcul „23 August**

• Angelica Rozeanu a ocupat locul II, iar 
Radu Negulescu locul III

Cele două turnee in
dividuale ale concursu
lui internațional care a 
urmat după interesanta 
întîlnire bilaterală R. P. 
Romînă—R. P. Ungară, 
au oferit chiar de la în
ceput întreceri la fel de 
atractive și valoroase din 
care n-au lipsit unele re
zultate mai pu(in scon
tate. Duminică diminea
ță, de pildă, la inaugu
rarea competiției, Mircea 
Popescu a depășit pe 
Radu Negulescu, iar 
Bottner pe Fdldy și Co
bîrzan. In aceeași cate
gorie se poate include 
și comportarea meritorie 
a Getei Pitică în par
tida cu campioana eu
ropeană Eva Koczian, 
căreia a reușit să-i ia 
două seturi.

Continuarea de luni di
mineață a concursului in
dividual la care parti
cipă 10 jucători și 8 
jucătoare din cele două 
tari a prezentat un as
pect asemănător. La băieți, Rethi a 
cîștigat 
atacînd 
cizie, 
învingător 
lata Iui Negulescu, 
vervă ca de obicei. Interesant că Radu

ZOLTAN BERCZIK

încep întrecerile „Cupei orașului București
Activitatea la hochei pe gheață con

tinuă din plin...
Nu s-a stins încă ecoul comentarii

lor la turneul lui Văsteras și un nou 
subiect pasionează pe amatorii sportu
lui cu crosa: „Cupa orașului Bucu
rești", competiție care va începe peste 
două zile, pe gheața artificială a pati
noarului din Parcul „23 August". Echi
pele participante la acest turneu sînt 
cunoscute : Torpedo Gorki (care a so
sit încă de duminică în Capitală), se
lecționata orașului Budapesta (care so
sește mîine), echipa VZKG Ostrava, 
din categoria A a campionatului R. Ce
hoslovace ( a cărei sosire e anunțată 
de asemenea pentru mîine) și selec
ționata orașului București. Programul 
competiției este următorul:

Joi 18 februarie

Ora 17 : București — Budapesta, ora 
19 : Torpedo Gorki — VZKG Ostrava.

Vineri 19 februarie

meciul
Și 

iar

său 
contrînd 
Cobîrzan 
în cinci

I,

cu Popescu 
cu multă pre- 

a terminat 
seturi în 

în mai putină

bîrzan 3-1 (12, 18, -14, 11) ; Negules
cu cu Rethi 3-2 (12. -16, 18, -18, 12), 
Pesch 3-0 (17, 10, 19), Sido 3-0 (20, 
17, 11), Rethi — Popescu 3-0 (20, 6, 
20), Popescu—Bottner 3-2 (-13, 17, 
-14, 19, 17), Cobîrzan — Negulescu

Ora 
ta, ora 
va.

17: Torpedo Gorki — Budapes-
19 : București — VZKG Ostra-

Simbătă 20 februarie

17: VZKG Ostrava — Buda- 
ora 19: București — Torpedo

Ora
pesta,
Gorki.

In vederea acestui turneu, vor sosi 
în Capitală și doi arbitri din R. D. G„

Siegfried Schomer și Hans Erik, irt* 
vitali de Federația noastră.

Selecționata Capitalei noastre îșî 
continuă pregătirile sub conducerea! 
antrenorilor Mihai Flamaropol și 1. Ti- 
ron. In cursul zilei de azi, lotul nostra 
face un antrenament (joc între două 
echipe din cadrul lotului), iar mîine 
un antrenament mai ușor și o ședință' 
teoretică. „Victoriile din acest sezon 
asupra lui Spartak Brno și Văsteras —‘ 
ne-a declarat ieri M. Flamaropol 
ne îndreptățesc să privim cu încrederea 
acest turneu, în care sper să obținem' 
rezultate bune și... să fim în lupta 
pentru primul loc. In orice caz tînăra 
noastră echipă e hotărîtă să lupte din 
toate puterile, pentru a răspunde ast
fel simpatiei și... exigenței publicului 
bucureștean". >

Negulescu se prezentase la această 
partidă la scurt timp după ce depă
șise net (3-01) pe fostul campion 
mondial Ferenc Sido. De asemenea, la 
fete, Maria Alexandru a reușit un tur 
de forță și de... prestigiu, învingînd 
pe a cincea jucătoare de pe continent, 
Livia Mosoczi, Ia capătul unui meci 
foarte disputat. Acest nou succes asu
pra unei alte jucătoare maghiare. (du
minică Maria Alexandru a întrecut și 
pe Ilona Kerekeș cu 3-1) îi va aduce 
desigur un binemeritat loc fruntaș în 
clasament.

Terminînd cu capitolul surprizelor 
mai mari sau mai mici înregistrate în 
primele două reuniuni ale turneelor, 
ne vom referi pe scurt la cei care a- 
saltează locurile întîi. Este vorba în 
primul rînd de campionul european 
Zoltan Berczik care a înscris în pal
maresul său încă cinci victorii, nelă- 
sînd decît un set la Cobîrzan. In com
petiția feminină, luni la prînz, atunci 
cînd scriem aceste rînduri, Eva Koczian 
și Angelica Rozeanu sînt neînvinse 
înaintea ultimelor două „runde", con
fruntarea dintre ele urmînd să aibă 
un cuvînt hotărîtor. Iată rezultatele de 
luni dimineața:

SIMPLU FEMEI : Eva Koczian cu 
Livia Mosoczi 3-1 (-20, 19, 19, 11), Ca
trinel Folea 3-0 (16, 19, 16), Maria A- 
lexandru 3-1 (-21, 11, 15, 10); Ange
lica Rozeanu cu llona Kerekeș 3-0 (18, 
15, 11), Geta Pitică 3-0 (21, 13 ,13); 
Maria Alexandru cu Mariana Barasch 
3-2 (15, 13, -12, -17, 13), Livia Moso
czi 3-2 (20, 16, -8, -11, 10), Mariana 
Barasch — llona Kerekeș 3-0 (8, 15,
15), Livia Mosoczi — Catrinel Folea 
3-2 (-22, -12, 15, 14, 13). Puterea de 
luptă și dîrzenia caracteristice .jucă
toarei noastre au pus la grea încer
care pe experimentata Livia Mosoczi. 
Dacă Folea ar fi inițiat unele acțiuni 
mai curajoase, avînd avantajul a două 
seturi, putea cîștiga. Geta Pitică — 
Catrinel Folea 3-0 (20, 16, 7). SIM
PLU BAR BAȚI: Berczik cu Bottner 
3-0 (11, 10, 18), Foldy 3-0 (17. 15 ,15), 
Cobîrzan 3-1 (-14, 13, 16, 11); Sido 
cu Rethi 3-0 (23, 13, Ht), Pesch 3-1 
(16, 16, -13, 15), Bubonny cu Bottner 
3-0 (19, 10, 12), Rethi 3-2 (-19, 17, 14, 
-17; 16). Pesch 3-1 (-21, 19, 6, 11); 
Fdldy cu Popescu 3-0 (1'4, 10, 19), Co-

Activitatea la zi
In turneul final al campionatului pe 

echipe de anul trecut al raionului I.V. 
Stalin, la ears au luat parte 10 for
mații, primul loc a fost ocupat de e- 
chipa asociației sportive Valorificări, 
urmată în ordine de Proiect Bucu
rești, Artă Cinematografie, I.F.A. și 
Termotehnica. întrecerea feminină a 
revenit formației Proiect București.

Pentru campionatul din acest an, în
scrierile se primesc pînă la 22 februa
rie a.e. la sediul U.C.F.S., raionul I. V. 
Stalin, din Piața Amzei. Tot pînă la 
aceeași dată se primesc. înscrieri și 
pentru campionatul individual, faza 
pe raion.

3-2 (19, 16. -14, -8, 13).
Turneele individuale au hiat sfîrșit 

Iutii seara prin victoriile campionilor 
europeni Zoltan Berczik și Eva Koc
zian. neînvinși de-a lungul întreceri
lor. Berczik a fost de netrecut dato
rită tenacității sale în apărare și a- 
tacurilor și contraatacurilor prompte 
pe care le inițiază din ce în ce mai 
mult. Singurul jucător care, l-a puș 
în oarecare dificultate a fost Radu 
Negulescu. De remarcat că tînărul 
nostru reprezentant a învins din nou 
pe toți ceilalți jucători maghiari. In- 
tîlnirea Eva Koczian—Angelica Ro
zeanu a constituit o adevărată finală 
a turneului feminin. Ea a revenit pînă 
la urmă campioanei europene la mare 
luptă, în urma unei partide cu faze 
emoționante. In ultimul set. la anun
țul de „3 minute" al arbitrului, Koc
zian conducea cu 1-1-12, apoi Rozeanu 
a avut de două ori avantajul (15-14 
și 16-15), dar a fost egalată. A con
dus Koczian cu 17-16,. scorul a deve
nit din nou egal și în clipa cînd ju- 
cătoarea maghiară a făcut un nou 
punct: 18-17, arbitrul a oprit meciul.

C. COMARNISCHI
N. MARDAN

Ultimele rezultate tehnice: SIMPLU 
FEMEI : Eva Koczian — Mariana 
Barasch 3-1 (-19, 15, 12, 18), Ange
lica Rozeanu 3-1 (16, 13, -19, 18-17) ; 
Angelica Rozeanu—Maria Alexandru 
3-0 (13, 17, 17); Maria Alexandru— 
Catrinel Folea 3-1 (19, -24, 14, 16): 
llona Kerekeș — Livia Mosoczi 3-0 
(17, 19, 12), Catrinel Folea 3-0 (15, 
11, 13); Livia Mosoczi—Geta Pitică 
3-0 (18, 17, 12); Geta Pitică—Ma
riana Barasch 3-2 (-18, 11, -14, 8, 
13). Clasament general : 1. Eva Koc
zian 7 v., <2. Angelica Rozeanu 6 v., 
3. Maria Alexandru 5 v„ 4. llona 
Kerekeș 3 v-, 5. Livia Mosoczi 3 v., 
6. Geta Pitică 2 v., 7. Catrinel Folea 
1 v. 8. Mariana Barasch 1 v. SIM
PLU BARBAȚI: Berczik — Sido 3-0 
(21, 17, 17), Bubonny 3-0 (15, 13, 
17), Popescu 3-0 (10, 14, 15), Negu
lescu 3-1 (12,-20, 17, 15); Sido—
Bottner 3-0 (9, 19, 12), Popeșcu .3-0 
(10, 14, 20), Foldy 3-1 (20, -17, 8.
17) ; Negulescu—Bottner 3-1 (-18, 9, 
15, 15), Foldy 3-2 (20, -16, 19, -17,
18) ; Foldy—Pesch 3-0 (19, 10, 18), 
Bubonny 3-0 (19, 19, 21); Cobîrzan— 
Rethi 3-2 (14, -16, 13, -12, 12), Pesch 
3-0 (15, 17, 20), Bubonny 3-2 (-11, 
17, 17, -12, 11), Popescu 3-2 (10, -20, 
-5, 15, 24); Popescu—Bubonny 3-1 
(-14, 19, 18, 19); Bottner--Rethi 3-0 
(20, 14, 15), Rethi—Pesch 3-0 (13,
17, 16), Pesch—Bottner 3-1 (-17, 20.
18, 12). Clasament general: l.# Zol
tan Berczik 9 v-, 2- Ferenc Sido 7 v„ 
3. Radu Negulescu 6 v., 4. Lașzlo 
Fdldy 5 v., 5. Gheorghe Cobîrzan 5 
v„ 6. Mircea Popescu 4 v„ 7- Zoltan 
Bubonny 3 v., 8. Otto Bottner 3 v., 
9. Adalbert Rcțhi 2 v., 10. Paul Pesch 
1 v- La punctaj egal a contat victo
ria directă.

La încheierea turneului echipei Văsteras
Deosebit de plăcută a fost această zării, Ca urmare, peste 4000 de oa- 

duminică pentru numeroșii iubitori ai -meni (mulți veniți din orașele și sate- 
hocheiului pe gheață din Capitală... ’ T ‘ * • ■ ■ ■

Și nu numai pentru că selecționata 
noastră divizionară a pus capăt șiru
lui de victorii la scor ale puternicei 
echipe suedeze Văsteras, ci și pentru 
că patinoarul artificial din Parcul „23 
August", această minunată bază spor
tivă pusă la dispoziția tineretului Ca
pitalei, le-a permis miilor de amatori 
de hochei să urmărească o manifesta
re în sportul lor preferat, într-o zi în
sorită, cu temperatură de multe grade 
peste zero, la o oră cînd amatorii de 
fotbal părăseau agale stadionul Dina
mo care găzduise un atractiv cuplaj...

Existența acestui patinoar permite 
hocheiului nostru o activitate susținu
tă, care-1 duce cu pași siguri spre ma' 
turizare. Și bine face federația noas
tră că asigură hocheiștilor — paralel 
cu activitatea internă — un bogat pro
gram internațional. Contactul din acest 
sezon cu valoroasele echipe cehoslova
ce (Dtikla Jihlava, Spartak ZJS Brno), 
suedeze (Văsteras), care au fost invi
tate la noi, precum și meciurile de la 
Budapesta și din R. Cehoslovacă, fo
losesc din plin hocheiului nostru. Re
zultatele nu vor întîrzia să se arate. 
Iar „mugurii" (victoriile selecționatei 
divizionare asupra unor echipe de pri
ma categorie în țările respective, Spar
tak Brno și Văsteras) ne fac să pri
vim cu încredere dezvoltarea viitoare a 
hocheiului nostru.

Turneul lui Văsteras a adus și ho
cheiului nostru provincial satisfacția 
primelor jocuri internaționale. Și dacă 
la Orașul Stalin — din cauza unei mai 
slabe preocupări pentru latura, propa
gandistică și organizatorică — succe
sul a fost de mai mici proporții, în 
schimb la Miercurea Cine, vizita echi
pei Văsteras, care a întîlnit o combi
nată locală, a luat proporțiile urnii 
mare eveniment sportiv. Organizatorii 
locali s-au străduit (și au reușit in
tegral) să asigure reușița acestui meci, 
în primul rînd sub aspectul populari-

le apropiate) au umplut tribunele pati
noarului aplaudînd atît jocul suedezi
lor, cît și replica dîrză pe care aceș
tia au primit-o din partea unei combi
nate locale alcătuită în majoritate din 
jucători foarte tineri, cei mai mulți de 
la Avîntul.

Și dacă în primul meci din Capi
tală, echipa GGA n-a dat oaspeților 
replica pe care o scontam (poate și 
din cauza insuficientei colaborări din
tre jucătorii introduși în echipă ca 
„întăriri" și restul componenților for
mației noastre campioane)', în schimb 
duminică seară selecționata noastră 
s-a comportat lăudabil, obținînd o vic
torie reconfortantă. Gel mai bun corn-'

perior. Faptul că selecționata a avui 
permanent doi fundași buni pe gheață 
constituie prima explicație a succesului 
nostru și... a insuccesului suedezilor, 
care nu s-au mai simțit în largul lor 
în. fața unor apărători cu mai bună 
orientare, mai fermi și mai buni pati
natori decît cei contra cărora jucaseră 
în întîlnirile anterioare. Un fapt pozi- 
tiv pe care-1 reținem după acest joc 
este și acela că selecționata noastră 
a reușit să aibă trei linii de atac apro-' 
piate ca valoare, alcătuite în cea mai 
mare parte din jucători tineri.

Echipa noastră a impresionat difi 
minică seara și prin puterea sa de lup-: 
tă, prin ardoarea cu care fiecare jucă-t 
tor a luptat pentru victorie. Acest lu
cru dovedește că cei 16 jucători care 
au intrat pe gheață au avut o 
pregătire morală și de voință.

După meciul
„Felicitări pentru victorie"...

de duminică, Sjoberg (căpitanul echipei Văsteras) îi strînge mina 
lui Otvds, din selecționata noastră divizionară

Foto B. Ciobanu 
Suedezii, afectați de această înf^^F 

gere (la care nu se așteptau, mai ales -J 
după victoria prea facilă din meciul cu 
CCA), au recunoscut în declarațiile 
pe care ni le-au făcut după meciul 
de duminică mcrftele selecționatei 
noastre divizionare. Antrenorul oaspe
ților, care explica comportarea mai 
slabă a lui Văsteras prin oboseala a- I 
cumulată în cele patru jocuri susținute I 
în cinci zile, a ținut însă ’să precizeze I 
că indiferent de acest lucru jucătorii I 
romîni merită din plin felicitările pe I 
care jucătorii suedezi le-au adresat a-: I 
cqștora după victoria de duminică. I 

C. RADU I

partiment al 
în care liniile
Hollo I au jucat excelent De remarcat 
că de unde pînă acum cea de a doua 
linie (a Voinței Miercurea Ciuc) era 
socotită inferioară celei militare (Cza
ka-Ionescu), putem vorbi azi despre o 
ștergere a diferenței dintre ele, des
pre o nivelare valorică la nivelul su-

nostru a fost apărarea, 
Czaka-Ionescu și Varga

Stele polare" in premieră duminică :
Mîine urmează să po

posească în Capitală renu
mitul ansamblu artistic pe 
gheață al clubului Dinamo 
Berlin, una dintre cele mai 
mari formații de acest gen 
de pe continent. Patinatorii 
berlinezi, în rîndul cărora 
sc numără 
maeștri ai 
campioni ai R.D. Germane 

prezenta 
revista

„Stele polare** 
din 2 ;
puțin de 
Premiera

îl PMă» 23 W®
.,. Mm „STEIFP

Gtibuloi inuman KariStr

o serie de 
sportului și 

vor prezenta publicului 
bucureștean revista 
gheață *
cătuită 
nu mai 
blouri. 
loc duminică la 
pe patinoarul 
,,23 August' 
ceste 
tante 
ca 
în 
țiu ni. 
din R.D. 
continua 
lor în zilele de 22, 23, 25 
și 26 februarie. întreprin
derile și instituțiile mai 
pot ridica bilete de la a- 
genția ,,Dinamo“ pe bază 
de adrese în cursul zilei 
de astăzi, cînd se vor 
pune in vînzare bilete și 
pentru public.

pe 
al-
cu

ta-
avea
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ț

I
;,acte“

32 de
i va 
i ora 

artificial 
unde în a- 

zile se fac impor- 
amenajări, pentru 

„scena“ să se prezinte 
cele mai bune condi- 

Marele ansamblu 
Germană își va 
seria spectacole-

Jocuri în țară
• Surpriză la Tg. Mureș : într-un 

joc amical, Tîrnava Odorhei a în-, 
trecut pe C.S. Tg. Mureș cu 9-8 (1-3, 
1-1, 7-4). O comportare excelentă a 
avut-o tînărul Tarcsi de la Odorhei„ 
care a marcat cinci goluri. (B. Bartha 
.și 1. Bartha, coresp.).

La Sebeș Alba s-au întîlnit e-©

chipele Șuri-anul și Știința Cluj. In 
prima partidă gazdele au cedat cu 
3-4 (0-3, 2-0, 1-1), dar în cea de-a 
doua s-au revanșat : 3-0
2-0). Jocul a fost influențat de ghea
ța moale (S. Râul, coresp.).

(1-0, 0-0,

) • La Rădăuți, C.S.M. Rădăuți a
< susținut un joc amical cu Voința Sus 
j ceava de care a dispus cu 8-1 (1-0, 
11-1, 6-0), după ce 50 minute scorul 
|se menținuse strins: numai 2-1. (6. 
(Alexa, conesp.).

[ • In prima etapă a campionatuluî
țregiunii București s-au înregistrat 
’rezultatele- Victoria—Dinamo 4-2 
|(0-l. 2-1, 2 0) și Știința Construc- 
jtorul 8-1 (6-0, 0-1, 2-0).



CE-I NOU IN FOTBAL PE MARGINEA CONSFĂTUIRII ANTRENORILOR

Intervenția portarului Toma (C.C.A.) a fost inutilă. Șutul direct fi foarte puternic al lui Dinulescu a scuturat plasa 
porții. Cu acest gol. Progresul a egalat in meciul de duminică, pe care pină la urmă l-a ciftigat cu 2—1

Foto Gh. Dumitru
a început... 
promițător. Tribune

Așadar, fotbalul 
Și încă în mod 

arhipline (duminică la „Dînamo* s-au 
dovedit neîncăpătoare chiar și cu plu
sul de capacitate creat prin montarea 
unor gradene), echipe cu o pregătire 
mulțumitoare și spectacole plăcute. 
Totul creează premise pentru o activi- 
tai^^iitoare îmbunătățită față de se- 
zJj^din toamnă. Firește, prunele me
ciuri amicale au lăsat să se vadă și 
lipsuri în pregătirea de ansamblu și 
individuală. Dar pînă la reluarea cam
pionatului mai sînt trei săptămîni, deci 
timp suficient pentru înlăturarea lor. 
Totul este ca antrenorii și jucătorii să 
insiste în această direcție. Și modul 
cum s-au desfășurat pînă acum antre
namentele ne face să sperăm că ei vor 
reuși în eforturile lor.

Pînă atunci, iată cîteva aspecte și 
noutăți în legătură cu activitatea de 
duminică și cea viitoare.

Antrenorul federal despre cuplajul 
de duminică

După cuplajul de duminică am stat 
de vorbă cu antrenorul 
Niculescu, care ne-a 
constatările făcute :

„Prima confruntare a 
tașe din Capitală mi-a lăsat o bună 
impresie. Ne mai despart trei săptămîni 
c^^kiceperea turului și echi-pele au și 
JV un nivel mul Uimitor, putem spune 
cfWr bun, de pregătire. Una s-a pre- 

bine pregătită ca alta din 
vedere fizic. Mai mult, 

C.C.A. au dat sa- 
ceea ce privește stadiul 
complexe. în ansamblu 
patru echipe am putut 
bine organizat, cu ac-

federal Angelo 
împărtășit din

echipelor frun-

teanu (un junior talentat), Ciurdăre- 
scu și Manea (de la „Aurul* Brad). De
plasarea lotului în orașul Deva își are 
explicația în faptul că fotbaliștii din 
Petroșani își „menajează* terenul lor 
pentru jocurile de campionat Ei 
rămîne la Deva timp de 12 zile, în 
cursul cărora vor continua antrena
mentele începute încă din luna ianua
rie. E interesant de arătat că în de
cursul hanii ianuarie fotbaliștii de la 
Jiul au participat la 15 ședințe de 
antrenament, iar în luna februarie, pînă 
în prezent, la 8. întregul program de 
pregătire s-a desfășurat în aer liber.

La 7 februarie Jiul a susținut un 
meci amical cu „Victoria* Hațeg, din 
campionatul regional, și a cîștigat cu 
6-1 (3-0). In cursul zilei de duminică, 
ei au alcătuit două echipe și au făcut 
un antrenament pe un stadion din 
Deva. In preajma campionatului, ei au 
perfectate două Intîlniri cu „Corvinul" 
Hunedoara (la 18 februarie la Hune
doara și la 25 februarie la Petroșanii. 
Pentru perioada cît vor rămîne la 
Deva, fotbaliștii Jiului au programate 
cîteva meciuri amicale cu echipe din 
campionatul regional.

Șt. Konycska-coresp.

Despre Farul

din

vor

legătură cu comportarea echipei Farul: 
,Jn general, echipa constănțeană are 

o pregătire insuficientă la această 
dată. Jucătorii ajung in majoritatea ca
zurilor tirziu la minge, exagerează in 
acțiuni individuale deși au un insufi
cient control al balonului. Intre com
partimente nu există un echilibru, iar 
atacul își creează puține situații de tras 
la poartă. Unii jucători se prezintă in 
formă bună: portarul Ghibănesca, hal
ful Datcu și înaintașii 
sescu. M-a impresionat 
te numeros și sportiv."

A devenit un fapt obișnuit în acti
vitatea federației noastre de fotbal 
consultarea cu colectivul antrenorilor 
echipelor de categoria A și B. Această 
consultare se realizează in felurite for
me, dintre care cea mai frecventă este 
aceea a consfătuirilor la începutul fie
cărui sezon sportiv. Cu acest prilej, 
prin analizarea activității competițio- 
nale în perioada precedentă, forul nos
tru de specialitate stabilește obiecti
vele etapei următoare în domeniul 
muncii de instnnre-antrenament pen
tru ridicarea calitativă a fotbalului.

O astfel de consfătuire a avut loc 
vineri. Faptul că ea s-a ținut cu trei 
săptămîni înaintea începerii returului, 
pe de o parte, iar pe de altă parte 
faptul că lucrările consfătuirii au abor
dat o serie de probleme importante 
ale fotbahi'-ii nostru, au făcut ca întâl
nirea antrenorilor să fie foarte impor
tantă și fructuoasă ca rezultate. Darea 
de seamă a colegiului central al antre
norilor, considerațiunile tehnice asupra 
desfășurării turului campionatului, re
feratul privind sistemele, concepțiile și 
stilurile de joc din fotbalul modern, 
precum și îndrumările tehnicc-metodi- 
ce cu privire la pregătirea echipelor de 
categoria. A și B — toate patru reie- 
rate fiind foarte bune și cuprinzătoare, 
tratînd cu multă competență probleme
le actuale ale fotbakdui nostru — au 
reflectat în mod fidel activitatea din 
toamnă și, în același timp, au stabilit 
obiectivele muncii de instmire-antrena- 
ment și activității pe anul 1960. Anul 
acesta trebuie să însemne — așa cum 
a sii>liniat tov. Emil Glubu, șeful Sec
ției Tehnice a U.G.F.S. — o fază su-

perioară în ce privește activitatea de 
instruire și antrenament din cadrul a- 
sociațiilor și cluburilor sportive pentru 
ca fotbalul nostru să facă față cu suc
ces importantelor examene pe plan in
ternațional : meciul cu R. P. Bulgaria 
de la 1 mai din cadrul preliminariilor 
turneului olimpic și partidele cu R. Ce
hoslovacă de la 22 și 29 mai, din ca
drul sferturilor de finală ale „Cupei 
Europei*. Întărirea muncii de instm-' 
ire.în asociații și cluburi, contribuția 
mai substanțială a antrenorilor a făcut 
ca în toamnă jucătorii selecționați să 
se prezinte mai bine pregătiți în lo-' 
turi, ceea ce a ușurat activitatea an
trenorilor lotului și a dus Ia scurtarea 
perioadei de pregătire comună.

Discuțiile purtate ne marginea refe^ 
ratelor prezentaie (și trebuie subliniat 
că au fost prezențî marea majoritate 
a antrenorilor de la A și B) au contri- 
buit în mod efectiv — și acest lucru 
l-a subliniat în concluzii tov. I. Stoian, 
secretarul general al federației — la 
nivelul ridicat al consfătuirii. Scopul1 
acesteia ar fi fost atins integral dacă 
referatele, foarte importante, n-ar fi 
fost prezentate într-o singură zi, ceea 
ce a determinat o scurtare a timpului 
afectat discuțiilor.

Asemenea consfătuiri sînt foarte uti-’ 
le și de aceea consider că federația 
procedează foarte bine atunci cînd le 
organizează. Ele constituie o bună 
metodă de lucru, din care fiecare an
trenor are ce învăța pentru munca sa 
de zi cu zi, de educare și pregătire 
a jucătorilor de fotbal.

COLOMAN BRAUN 
antrenorul echipei U. T. Arad

Mîine. în sala Floreasca

Nunu și Cio- 
publicul Joar-

RapidLokomotiv 
în Giulești

Leipzig

După cum am anunțat, joi Rapid va 
susține un meci internațional — pri
mul din acest sezon — în compania 
echipei Lokomotiv Leipzig.

Tntîlnirea va avea loc pe stadionul 
din Giulești.

Jocurile amicale continuă

Primele iocori din cedrul turneului linul 
el campionatu ui republican masculin

.cfr 
zentat mai 
punct de 
Rapid și 
tisfacție și 
unei pregătiri 
la toate cele 
vedea un joc 
țiuni clare, desfășurate în special pe 
aripi (Progresul, C.C.A., Rapid). Tot
odată. acțiunile au fost finalizate. In 
cele două partide s-au marcat 7 go
luri. Și dacă ne gîndim că C.C.A. nici 
nu a prea insistat în fața porții... Am 
remarcat că jucătorii și-au măriLzonele 
de activitate. Nu mai așteaptă pasivi 
să fie serviți la picior. Exemplu: ex
tremele Tătaru, Oaidă, Văcaru, Anghel 
Vasile. îmbucurătoare este buna com
portare a unor jucători tineri ca Io- 
niță, Vasilescu, Protopopescu, Raksi, 
Koszka, Varga, Coe etc. în concluzie : 
ar fi de dorit ca jucătorii să-și continue 
pregătirile cu aceeași sîrguință ca și 
pînă acum. Timpul ce ne mai des
parte pînă la începerea returului este 
suficient pentru a remedia deficiențele, 
pe care desigur antrenorii echipelor 
respective le-au sesizat..".

în

Jiul se pregătește la Deva
Deva 15 (prin telefon). Fotbaliștii de 

la Jiul Petroșani se află de două zile 
în orașul Deva, unde urmează un mi
nuțios program de pregătire pentru a 
se prezenta într-d formă cît mai bună 
la reluarea campionatului. Lotul echi
pei minerilor din Petroșani cuprinde 
următorii jucători: Crîsnic, Gram, Ro- 
moșan, Vasiu, Panait Farkaș II, Cos- 
moc. Deleanu, Crișan, Toth, Ghibea, 
Tîtvescu, Crăciun, Gabor, Nertea, (M-

Obor a jucat, cum se știe, 
la Constanța cu Farul. Re- 
Capitală (unde s-a stabilit)

Dinamo 
duminică 
întors în 
noul antrenor al echipei din Obor, C. 
Teașcă, ne-a dat cîteva amănunte în

Săptămîna aceasta echipele fruntașe 
vor continua să susțină jocuri amicale. 
In afara celor anunțate, programul 
mai cuprinde următoarele partide:
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Baia 
trolul

28
Ploești.

februarie: Știința Cluj-C.S.M. 
Mare și Corvinul Ilunedoara-Pe- 
Ploești.

februarie: Știința Cluj-Petrolul

Se apropie tragerea suplimentară!
Incepînd de mîine după-amiază, 

cele mai bune .șase echipe masculine 
de handbal în 7 din țara noastră 
își vor disputa titlul de campioană 
în cadrul turneului final al campio
natului republican. întrecerile vor a- 
vea loc în sala Floreasca și vor dura 
pînă duminică după-amiază, cînd va 
fi. cunoscută echipa care va îmbrăca 
tricourile de campioană. Cele șase for
mații participante sînt următoarele : 
Dinamo București, C.C.A., Rapid Bu
curești, Dinamo Orașul Stalin, Știin
ța Timișoara și Dinamo Tg. Mureș.

Mîine vor avea loc următoarele par
tide : ora 17: C.C.A. —Dinamo Tg. 
Mureș; ora 18,20: Dinamo Or. Sta
lin—Diinamo București; ora 19,40: 
Ranid București—Știinta Timișoara,

In general, partidele se anunță 
foarte echilibrate și promit spectacole 
interesante. Astfel, chiar din progra
mul primei etape se desprinde un joc 
care are un caracter decisiv: Rapid 
București — Știința Timișoara. Bucu- 
reștenii au probat în ultima vreme că 
au ieșit din „impasul" prin care au 
trecut la începutul sezonului. Pe de 
altă parte, Știința Timișoara a fost 
la fiecare ediție’ a campionatului de 
handbal în 7 printre 
rezultate dintre cele

văzut că premiile acordate din fondul 
suplimentar pot fi extrem de atrăgă
toare. Ne-a dovedit-o TRAGEREA 
SUPLIMENTARA pentru luna ianuarie.
REZULTATELE TRIERII CONCURSULUI 

PRONOSPORT Nr. 7
In urma trierii buletinelor depuse la 

concursul Pronosport nr. 7 din 14 fe
bruarie 1960 au fost stabilite urmă
toarele rezultate provizorii :

585 variante cu 12 rezultate și 6.151 
variante cu 11 rezultate.

Deoarece valoarea unui premiu m 
(cu 10 rezultate) este sub plafonul mi
nim stabilit, conform regulamentului, 
fondul de premii afectat acestei cate
gorii se repartizează în părți egale la 
categoriile I și II.

PRONOEXPRES
NU UITAȚI !

MA ZI — ~ ‘
PUNE 

TRA 
EXPRES__
DEPUNEȚI 
MARE DE 
BROȘURILE___
CARE SE GĂSESC LA TOATE AGEN
ȚIILE LOTO PRONOSPORT.

Tragerea din urnă a numerelor con
cursului Pronoexpres care se închide 
astăzi va 
sala din 
mată de

Intrarea

pentru lideri. Un meci :,des- 
In adevăratul înțeles al cuvîn-

greu 
chis“ 
tului.

VI.

este 
care 

de 
gă- 

care 
mc-

8 din 21 februarie 
de celelalte cu 
face în perioada 
mică deosebire o 

programul concursului 
_ ______ , în primul rînd, trei 
ciuri internaționale susținute de echipe 
de club din țara noastră, apoi cinci 
Intîlniri din campionatul italian și 
patru 

In 
curs, 
tează 
tru a 
trecere în 
care fac 
sport din această săptămînă :

(Austria).
are 

cu echipa 
Formația oaspe se i 
' ‘w Fără îndoială

va furniza
Cu

Concursul nr. 
puțin deosebit 
am avut de-a 
iarnă. Această 
sim în 
cuprinde.

din 
din 

din campionatul 
general, programul 
așa cum este el 
încă de la prima 
ne încredința, vom 

revistă a 
obiectul <

apoi 
italian 

francez, 
acestui 
alcătuit, 
vedere. ] 
face o scurtă 

a celor 12 meciuri 
concursului Prono-

con- 
ten- 

Pen-

C.C.A.—Donawitz 
campionatului nostru 

dificilă în întîlnlrea

Lide- 
o sar-

I. 
rul 
cină 
austriacă, 
formă excelentă, 
cest „cap de afiș" 
tîlnire echilibrată. Cu toată 
oaspeților însă, echipa militară 
confirma încă o dată că știe 
descurce bine în meciurile internațio
nale.

II. Farul Constanța 
Leipzig (RDG). Fotbalul 
progresat simțitor, astfel 
să se impună pe tărîm internațional. 
Farul primește vizita uneia dintre 
cele mal bine cotate echipe din cam
pionatul RDG. Totuși, 
pei constănțene, care 
încurajați frenetic de 
obține victoria.

III. Haiduk Split—Progresul Bucu
rești. Componența echipei, experiența 
ei și rolul de gazdă prezintă drept 
favorită echipa iugoslavă. Progresul 
se prezintă însă mult mai bine decit 
în prima parte a campionatului, 
fel că n-ar fi exclus să facă 
priză.

TV. Genoa-Napoli. Dacă în 
sare șansele genovezilor sînt 
în schimb, pe teren propriu 
buie să „profite’ la maximum 
vantajul terenului

V. Spal-Juventus. încă un examen

află în 
că a- 
o in
forma 
poate 

să se

Lokomotiv 
din RDG .a 
că a reușit

jucătorii echi- 
vor fi desigur 

spectatori^ pot

ast
ei sur-

Lazio — Internazionale. Interna- 
zionale a mai slăbit alura în ultimul 
timp. Rămîne totuși un adversar difi
cil pentru Lazio.

VII. Palermo—Roma. Cu toate că se 
află în coada clasamentului, Palermo 
este încă neînvinsă pe teren propriu. 
Va reuși oare Roma să-i strice ,,cartea 
de vizită" ?

VIII. Bari—Sampdoria. Sarcina echi
pei din Bari este mai ușoară decît a 
„colegei" . ”
Genoa. Ca atare, aici este mai 
de dat un pronostic... exact.

IX. St. Etienne-Nîmes. Liderul 
oarecari semne de oboseală. Un 
nedecis n-ar fi exclus.^ Totuși, 
oaspeților ar putea 
vîntul în cele din

sale din coada clasamentului, 
ușor

dă 
scor 

__  . . , rutina 
să-și spună cu- 

urmă.

pronosport
astăzi este ulti- 

IN ' CARE MAI PUTEȚI DE- 
BULETINELE DUMNEAVOAS- 

PENTRU CONCURSUL PRONO- 
DE MÎINE 17 FEBRUARIE. 

CIT MAI 
FOLOSIND 

REDUSE

CONCURSUL 
MÎINE 17 

UN NUMĂR 
BULETINE 

DE SCHEME
X. Toulon-Racing. Din nou. o echi- 

pă favorită în deplasare. Asemenea 
meciuri sînt întotdeauna deschise ori
cărui rezultat. Intervine însă și de 
data aceasta rutina.

XI. Rennes — Nice. După o activitate 
foarte încărcată și cu multe indisponi
bilități, Nice pare puțin • obosită. Șansele 
înclină spre gazde.

XII. Monaco — Lyon. Reeditarea par
tidei din 14 februarie (în cadrul Cupei 
Franței). De data aceasta nu se mai 
joacă pe teren neutru ci la Monaco. 
Se înțelege că șansele celor din Mo
naco sînt și mai mari.

Și acum, pregătiți schemele pentru 
acest concurs care, după cum se știe, 
participă la FONDUL SUPLIMENTAR 
de 2C0.000 lei acordat pentru luna fe
bruarie. Cu cît veți depune mai multe 
variante, cu atît șansele dumneavoas
tră vor fi și ele mai mari. Or, am

avea loc mîine la ora 19 în 
Str. Doamnei 2 și va 
film.
liberă.

★
Interesant de reținut !

Incepînd de la 15 februarie 
Pronosport, Pronoexpres și

Central se poate jucj 
P.T.T.R. din Capitală 
ordonate. La Loto Central se poate 
juca și prin factorii poștali. Deasemeni 
prin factorii poștali puteți procura și 
formulare de buletine Pronosport și 
Pronoexpres.

Rubrică redactată de I. S. LOTO 
PRONOSPORT.

fi ur-

a.c. la 
Loto- 

>ate juca și prin unitățile 
““ ■“ și comunele sub-

Central

i
i

favorite, reușind 
mai bune.

cele mai frumoase 
orășenești a cam-

In clișeu, una dintre
partide din cadrul fazei ----T----_ ... .
pionatului a fost aceea dintre Dinamo și Ra
pid Cu ocazia turneului final vom putea 
uejsta la reeditarea acestui meci

Foto : 'Gh, Dumitru
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PATINATORII ȘI-AU MĂRIT VITEZA...
BOX

Gheorghe Katona (Știința Cluj), noul campion absolut, a pornit relaxat in proba 
de 10.000 m, rezervîndu-se pentru ultimii kilometri. El s-a clasat totuși in urma 

experimentatului patinator din Tg. Mureș. Zoltan Ssekely
Foto Titus Sana

TINERETUL BATE LA POARTA
AFIRMĂRII

Majoritatea dintre cei 14 patinatori 
care și-au disputat întîietatea în ulti
mul act' al campionatului la seniori 
sînt tineri. Emilian Papuc (Dinamo 
Buc.), Viorel Popa (Știința Cluj), Pe
tre Tivadaru (Dinamo Buc.), Eugen 
Sima (Dinamo Buc.),_ Andrei Bakcsi 
(Dinamo 
(C.G.A.) 
personale la o serie de probe, 
s-au imtxis ca autentice speranțe ale 
patinajului nostru. Pregătirea lor însă 
trebuie îmbunătățită. La Miercurea 
Ciuc ei au vădit lipsă de frecvență 
în mișcări, insuficientă tehnică în 
alunecare pe gheață, nesiguranță în 
turnantă, din care cauză unii din
tre ei au căzut sau au tăiat coama 
de zăpadă și o slabă pregătire fizică 
spre care trebuie să se îndrepte aten- 

antrenoritor lor.

Buc.) și Dan 
și-au corectat

Lăzărescu 
recordurile 

Ei

S1NTEM DEFICITARI 
IN PROBELE DE FOND

Eva Farkas,

LA FLOREASCA

BOXERII DE LA DINAMO BUCUREȘTI
SE INTILNESC CU CEI DE LA METALUL M.I.G.

Astă-seară, începînd de la ora 19, 
sala Floreasca găzduiește o intere
santă gală pugilistică. Se îrrtîlnesc 
boxerii echipelor bticureștene Dinamo 
și Metalul. Cu acest prilej vor avea loc 
și cîteva meciuri de verificare a unor 
boxeri din lotul olimpic și din cel re
publican.

Programul stîrnește desigur un viu 
interes printre amatorii de spectacole 
pugilistice. In cadrul reuniunii dina- 
movistul Toma Constantin va primi 
replica tînăruliii Andrei Olteanu. Se 
va vedea dacă Toma va reuși să ter
mine repriza a treia tot artît de „tare" 
cum ne-a obișnuit pînă acum. Expe-

intîliu
Glico.’-

de pe 
Linca

rimentatul Ilie Dragnea îl va 
pe Dănilă Enuț, iar Constantin 
ghiu pe Dinu Eugen

După o îndelungată absență 
ringurile bucureștene Nicolae
va boxa în limitele categoriei mijfocie- 
mică cu Dumitru Rizea.

Cu foarte mult interes sînt așteptate 
și meciurile: Iosif Mihalic-Oonstantin 
Popa ; Francisc Pazmani-Gheorghe 
Dumitru și Marin Ion-Gonstantin 
Stoian. Acestea strut socotite ca me
ciuri de verificare înaintea întîfrurifor 
internaționale pe care le va susține 
curînd reprezentativa țării noastre.

Victor Șchiopu nu și-a spus încă ultimul cuvlnt...

Miercurea Ciuc a fost și anul acesta 
gazda ospitalieră a celor mai buni 
patinatori de viteză din țara noa
stră. Și, parcă respectînd tradiția, 
organizatorii ultimelor întreceri ale 
actualului campionat republican au 
trecut și de data aceasta prin mari 
emoții. Dar nu de frica dezghețu
lui sau a stratului gros de gheață 
care, de obicei, provocau amînarea 
concursului, ci din cauza... gerului, 
care făcea ca mercurul să coboare 
aproape în fiecare dimineață chiar și 
sub —20 grade. „Rău cînd nu 
frig, rău cînd este prea frig 1“ 
clamau îngrijorați 
arbitrii, 
cele două zile să înceapă concursul 
aproape de ora prînzului, cînd soa
rele se arăta mai bineveitor (regu
lamentul prevede că întrecerile se pot 
desfășura la o temperatură de ma
ximum — 15 grade).

Lucrînd cu o operativitate lăuda
bilă, organizatorii și arbitrii 
șit printr-un efort colectiv să 
toate condițiile necesare ca 
să se termine totuși în timpul 
Ei au- primit în schimbul eforturilor 
depuse o recompensă : finalele au 
prilejuit o serie întreagă de perfor
mante excelente, nereaîizate pînă acum 
la noi în țară. Autorii: Eva Farkas a 
realizat la probele de 500 m 53,8, 1000 
m 1:53,7,1500 m 2:56,4,3000 m 6:19,8 
și poliatton 232,750 p.
a 
m 
campion absolut cu 213.808 p; Zol
tan Szekely a cîștigat proba de 5000 
m cu 9:25,5. Trebuie să menționăm 
de asemenea că restul finalișlilor cu 
excepția a numai doi alergători și-ati 
corectat recordurile personale la mai 
multe probe. Aceste rezultate sînt va-

loroase mai ales dacă ținem seama 
că ele au fost obținute pe o gheată 
calitate mediocră.

CUVINTE DESPRE
CAMPIONII ABSOLUȚI

de

era 
ex- 

„ , organizatorii și
care au fost nevoiți ca în

au reu
asigure 
finalele 
stabilit

; Gh. Katona
parcurs 500 ni în 45,5 sec., 1500 
în 2:23,4, și a cucerit titlul de

Concursul organizat
Clubul Recolta

Clubul 
duminică 
Oapitală _ ___ ___
parte peste 160 de atleț? 'și “atlete 
Iată cîteva din rezultatele înregistrate 
cu acest prilej: BARBAȚI, 50 rn: 
A. Stamatescu 6,2; G. Farcaș 6,2; 
M. Axente 6,3; 55 mg: P. Păunescu 
8,0; R. Constantinescu 8,6; Z. Schna
bel 8,7; lungime : M. Axente 6,67 — 
nou record de juniori al R.P.R. pe te
ren acoperit; M. Calincov 6,48; V. 
Duțu 6,38; înălțime: E. Ducu, Gr.

sportiv Recolta a organizat 
în Sala Floreasca II din 

un concurs la care au luat

Marinescu și Ad. Ionescu toți 1,85; 
triplu : Ad. Ionescu 14,31 ; I. Nicolae 
13,83; V. Vencu 13,71;
(7,250 kg) : C. Crelu 15,59
13,99, I. Cristea 13,10; gmuuttc 
kg) : D. Serafim 14,24 — nou record 
de juniori al R.P.R.; T. Roșulescu 
,13,16; I. Constantinescu 12,46; FE
MEI : 50 m : G. Palade, M. Mihai și 
R, Munteanu toate 7,1; 40 m,g; Â. 
Sîrbu 6,6; J. Javorschi 6,7; El. Fota 
7,3; lungime: A. Sîrbu 5,16; J. Ja
vorschi 5,09; M. Mihai 4,81 ; greu
tate (4 kg)': A .Gurău 12,55; M. 
Wittgenstein 11,80; M. Ana 10,96; 
greutate (3 kg) : C. Gurău 10,08; A. 
Drăgulescu 9,52.

Vencu 13,71 ; greutate 
~ ‘ i; I. Iordan

greutate (6

Wittg enstein 11 
greutate (3 kg) :

Ev3 Farkas, care a 'ciștigat 
cele patru titluri individuale, a foat 
de departe cea mai bună. Calitățile 
ei fizice și tehnice. îmbiaate armo
nios cu o bună gî-vdi e taottei. au 
dus-o Ia succes chiar și 
3000 m. unde specialistii < 
favorită pe Magdalena 
experimentată pe această

La fel de bine pregătit 
și finarul Gbeorghe Katona care nu 
mai după un an <fe „senioraf 3 
reușit să se impună an autoritate în 
clasamentul la pokadoa. intrecinda 1 
cu o diferență de aproape 5 puncte 
pe valorosul patinator - din Tg. Mu
reș, Zoltan Szekefy. Gheorghe Ka 
tona. înzestrat cu frumoase calități 
fizice, patinează elegant ji In aceiași 
ritm.

toate

în proba de 
o considerau 
Idrea, mai 
distan'ă.

; s-a dovedit

Magdalena 
Udrea. losefina Sarea și Eva Birta- 
lan an obținut în cursa de 3000 m 
rezultate mai mult decît mulțumitoa
re (ultimele trei alergătoare și-au 
îmbunătățit recordurile personale). în 
schimb nici anul acesta nu am reușit 
să avem campioni la probele de fond 
ale băieților. Cu toate că fondistul 
nr. 1 Zoltan Szekely a câștigat pro 
bele de 5000 și 10.000 m, el nu 
intrat în posesia 
n-a 
de 
ti»
ian 
ele 
sec.

Calea Plevnei 114...
Aci pot fi văztifi in fiecare zi, an- 

trenindu-se, pugiliștii de la C.C.A. 
Mă hotărlsem să le fac o vizită, să-i 
văd .da lucru" pe valoroșii boxeri ai 
clubului militar. Erau în plin antre
nament. Unii lucrau „la mănuși", al
ții se... războiau cu sacul de nisip. Do- 
brescu, Mîndreanu, Czekeli, Podaru, 
Florea, Șchiopa asudau din plin

— Cite titluri ai cucerit de-a Iun-, 
gul carierei sportive?

— Cinci! In an,ii 1951, 1954, 1955, 
1956 și 1957. In 1952 și 1958 drumul 
spre titlurile de campion mi-au fost 
„închise" de Toma Constantin, iar, 
anul trecut, în „zona" de la ConJ 
stanța, am cedat în fața tînărulul 
Ion Turcu.

a
deoarece 
normele 
resoec- 

câ Zoi 
mult de

Șchiopu ? — m-am

titlurilor 
reușit să îndeplinească 
categoria I (9:20.0 și 
19:20,0). Este adevărat 
Szekdr s-a apropiat 

(5.5 sec. la 5.000 și respectiv 3 
Ia 10.900) ceea ce constituie un 

prog-es. Ceilalți concurenți. însă, s-au 
situat la diferențe apreciabile în cla
samentul 
perii în 
patinai 
fizică.

adresat sur
prins antrenorului Fiat. Parcă 
spunea că a terminat cu boxul?

se
— Anul acesta te vei înttlni pro

babil din nou cu Turcu. Și, nu numai 
cu el...

acesta- probe. Cauza rămî- 
urmâ: lipsa de tehnică în 
și o insuficientă pregătire

:— Se spunea! Dar Victor e ambifios. 
Vrea să părăsească boxul cu incă un 
titlu. Și te asigur că resursele nu i 
s-au terminat...

•k
Plin de vigoare, rapid in execuții, 

Șchiopu se antrena de -zor. După 
aproape două ore de efort (și, ce 
efort?!) s-a așezat pe o bancă și și-a 
scos pe îndelete bandajele de la mîinl.

— Știu. Tocmai de aceea mă [)~eJ 
gătesc atit de serios. Toma Constan-’ 
tin, Paul Pavel, Nicolae Mîndreanu 
sînt boxeri „tari", peste care cu greu 
se poate trece.

— L-ai „uitat" pe Popa Ge^^că 
— am precizat noi, știind 
rul din Orașul Stalin a fost cel mai 
temut adversar al lui Victor Șchio
pu.

★
In general, cu excepția acestor de

ficiente pe care am găsit necesar să 
le semnalăm, întrecerile de la Mier
curea Ciuc trebuie socotite ca cele 
mai reușite finale ale campionatului 
RJ*-R.

— E adevărat că anul acesta 
participa din nou la campionat?

vel

la 
de

TRAI AN lOANIțESGU

— Da! Vreau să dovedesc că 
32 de ani mai pot să boxez și, 

să ascund, năzuiesc chiar sprece
un titlu de campion republican. Do
resc să mă retrag cu o victorie Ini
moasă din sportul pe care l-am în
drăgit atit.

Note la finalele campionatului universitar
Pentru a doua oară, la distanță de un an. tn calendarul competițiilor ya- 

histe interne au stat Înscrise finalele 
campionatului universitar. Competiția studenților iubitori de șah și-a căpăta: 
de pe acum un loc important in viața 
noastră sportivă, afirm ir. du-se ea o manifestare de frumoasă ținută Succe
sului inițial, al participării deosebit de 
largi, dovedește popularitatea

Negrul mută
crescîndă a șahului în rîndurile studen- 
țimii noastre, i s-a adăugat acela al fi
nalelor, recent încheiate. Ultima etapă 
a întrecerilor studențești s-a situat la 
un nivel ridicat, atît din punctul de vedere al luptei sportive, cît și ca or
ganizare, cu adevărat excelentă. Și gă
sim important să subliniem de la în
ceput acest ultim aspect, deoarece con
dițiile în care s-au desfășurat finalele 
reprezintă prin ele înșile un stimulent pentru toți participanții la fazele preli
minare ale tradiționalei competiții. în- 
tr-adevăr, finaliștii campionatului universitar au avut la Sinaia zile de mi
nunată vacanță, în care efortul depus 
în turneu a fost pe deplin compensat.în această privință, credem că este 
interesant de remarcat un amănunt de 
organizare. Pentru a nu îngreuia programul cu prea multe zile de „între- 
rupte“, organizatorii au ales un sistem 
destul de original de desfășurare a partidelor. S-a jucat cu 20 mutări pe 
oră, controlul făcîndu-se însă la fnuta- 
rea 50 (și nu 40 cum se obișnuiește), 
în acest fel, majoritatea partidelor se 
epuizau în cele 5 ore de joc ale run
dei, ne mai fiind nevoie de întreruperi. Procedeul părea să conțină un singur 
dezavantaj, acela al acumulărilor de 
timp gîndit, din care ar fi putut rezulta mari ’ * '
nu s-au 
sistemul întreceri 
jucători.

Probleme foarte interesante au fost legate de disputarea turneului după 
.jHtefnu: elvețian*. EI s-a dovedit per
fect adecvat caracterului Întrecerilor, la 
care lua parte un număr mare de con
curenți (» băieți și Z* fete). Cele 1» 
runde au fost pe deplin suficiente pen
tru selecția valorică a candidaților la 
titluri. sistemul ..semi-eliminatoriu* 
constituind și un stimulent tn plus la 
combativitate. Dovadă este numărul re
dus de remize : sub M la sută.Observații prețioase s-au putut face 
pe baza numărului diferit de partici
panta la cete două turnee paralele. La 
băieți. lupta s-a menținut foarte strinsâ plnă aproape de epuizarea programu
lui. Dar - important de menționat - 
după 7 runde, câștigătorul c-ancursului. Gh. Varabiescu, jucase cu toți fruntașii din clasament, lui '----- ’ " ‘ -
opuși jucători de in clasament prin 
puncte (cu Botezata 
Aceasta contravine lui decisiv pe 
poarte partidele 
țian. Nu este 
insă că numai __ ______ __
fost decis deținătorul locului doi. așa 
că numărul de zece partide nu poate fi 
considerat ca exagerat pentru 32 con

i' ~ ‘ ‘ ‘ ‘ ultimelerunde au programat întîlniri dezechili
brate, fără „miză* (de pildă : Grtgoriu— 
Gogilea. Rancov—Barabaș în runda a X-a). 
De aci. concluzia evidentă că numărul 
de runde reprezentind 1/3 din 
participanțllor nu trebuie privit cum ca un minimum.

Greutăți inerente s-au ivit la 
zarea echitabilă a culorilor în 
și a fost nevoie uneori de o tragere la sorți : atunci dnd doi adversari prezen
tau egalitate perfectă (jucaseră și ajun cu aceeași culoare).

Nicoleta Ionescu—Gertrude
Baumstarck

Revenind la aspectul sportiv al întrecerii. trebuie menționat că titlurile au 
rămas în posesia candidaților celor mai 
autorizați. Șahista fruntașă Eleonora 
Gogilea a devenit pentru a doua oară 
consecutiv campioană universitară, iar Gh. Varabiescu n-a avut prea multe 
emoții în cucerirea titlului. întrecerile 
ne-au adus în schimb revelația unor ti
neri foarte dotați, al căror talent dorim

crize de timp. In realitate, ele 
făcut simțite și considerăm că 
poate fi aplicat cu succes la * 
de felul acestora, între: tineri

Nu l-am uitat, Popa Georgică 
încurcat multe „socoteli" în box. 
cred că anul acesta el va trece 
,,pană“l

mi-a 
Dar 
la...

De un lucru ne-a asigurat fostul
campion republican: nu va părăsi bo
xul definitiv, ci va continua să urce 
în ring ca... arbitru. Victor Șchiopu 
a absolvit anul trecut școala de ar
bitri judecători, iar acum se pregă
tește pentru examenul de antrenor. 
Pasiunea lui pentru box este, după 
cum se vede, deosebit de mare. Și, 
desigur că activitatea viitoare a lui 
Șchiopu — c.a arbitru și antrenor —‘ 
ti va aduce noi satisfacții pugilistice. 
Noi i le dorim din plin.

trebuind sâ-i fie 
care era separat 
2 sau chiar l'h 
in ultima rundă), 

oarecum caracteru- 
care trebuie să-l 
in sistemul elve- 

mai puțin adevărat in ultima rundă a

curenți. In schimb, la fete.

întreceri la București
și Reșița

totalul 
nicide-

reparti- 
partide

în

Albul mută

Negrul mută
confirmat cit mai curînd. 
în special la timișorenii C.
I. Schărfer, medicinistul 
St. Leuștean, precum și o

să-l vedem Ne referim 
Rotaru și 
bucureștean ...jucătoare nouă din Timișoara, Gertrude 
Baumstarck. De altfel, studenții timișo
reni se pot mîndri cu cel mai bun rezultat în clasamentul (neoficial la a- 
ceastă ediție) pe echipe.Au abundat partidele de luptă, multe 
dintre ele conținînd momente tactice 
foarte interesante. Dintre acestea din 
urmă am ales 3 exemple :I. Negrul a deers jocul cu o excelentă
mutare de degajare ’ ” ’
3O.Dfl (încercînd sâ 
Dal + ) 30... fi 31.h3 
31... Dd7 32.Te5 Ddl 
T:dl+ 35.Rh2 Ngl +

II. După 35.CG7 T:b3 ! dama nu poate 
fi luată (36.C:f8? T:bl+ 37.Rh2 N:c7 + ). 
A urmat : 36.T:b3 N:c7 37.g3 ? (Trebuia 
37. D:e6+) 37...Df5 și negrul a egalat, 
cîștigînd apoi după jocul inexact al ad
versarei.III. Aci negrul s-a pripit cu sacrifi
ciul 4G...T:f3? 47.R:f3 De3 + 48.Rg2 Cf4 + 
49.Rfl De2E 50.Rgl Df3 și albul (nepu- tînd juca 51.De4 ? Ce2+ 52.Rfl Cg3 + ) 
acceptă repetarea de mutări după 51. 
Th2. De fapt, negrul ar fi putut continua ciștigător atacul cu 4G... De 5 ! De 
exemplu : 47.Ce4 Cf4 r 48 Rgl Dal+ 49. 
Rh2 Da2+ 50 Rg3 Dg2+.

RADU VOIA

de linie : 29...Ne3 ! 
pareze amenințarea (31.114 Dd7 si Dg4) 
33.Te8+ Rg7 34.D:dl 36.R111 Nf2+

Ultimele prezențe ale înotătorilor 
pe bloc-starturile piscinelor acoperite 
din București (33,33 m) și Reșița (25 
m) se explică prin dorința acestora 
de a cinsti, prin participare și rezul
tate, „Ziua ceferiștilor". In Capi
tală, concursul organizat de clubul 
Rapid a fost dominat de înotătorii de 
la Cetatea Bucur, care au cucerit tro-‘ 
feul : „Cupa 16 Februarie". Cîteva 
rezultate: MASCULIN : 200 m bras: 
P. Chefa (Get. Bucur) 2:57,0; 100 tn 
bras: A. Nicolau (Rapid) 1:26,4* 
400 m liber: V. Medianu (Cet. Buc..)] 
5:17,1; FEMININ: 1(10 m fluture:' 
Mărittca Rotaru (Rapid) 1:27,8; 209 
m bras : Vasîlica Iurciuc (Dinamo) 
3:16,8; 100 m liber: Margareta Witt
genstein (Cet. Buc.) 1:12,7.

La Reșița, concursul organizat de 
asociația sportivă 
dat 
nara speranță Margareta Muscă (11 
ani) 
liber în timpul de 36,1 sec., iar Mi
hai Potoceanu și Heini Pischl au fost 
cronometrați în 1:13,6 (100 m spate) 
și respectiv, 1:13,2 (100 m fluture).

Olimpia s-a sol-:
cu frumoase 6uccese. Astfel tî-

a parcurs distanța de 50 m

★

Duminică dimineața la bazinul de la 
Floreasca s-a încheiat competiția de 
polo dotată eu „Cupa 16 Februarie" și 
rezervată echipelor de juniori din Ca
pitală. La sfîrșitul jocurilor, dasa- 
mentu.1 se prezintă astfel: 1. Ra
pid 9 p. (golaveraj 38:7); 2. Școala 
sp. de elevi 9 p (32:13) ; 3 Dinamo 
9 p (18:17); 4. Clubul sportiv școlar 
8 p (31:9) ; 5 Cetatea Bucur 4 p 
(26:27) ; 6. Constructorul 3 p (12:26); 
7. Voința 0 p (4:62).
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In cadrul minunat al Poienii Stalin, 
uniorii romîni s-au întrecut pe ei în- 
iși și au dominat cu autoritate a doua 
idiție a concursului internațional de 
chi dotat cu „Cupa Speranțelor", cu
cerind primele locuri în toate cele 
rei probe alpine, la diferențe aprecia- 
)ile de juniorii din R.D. ~ 
CP. Ungară și R.P. Bulgaria. De 
nceput trebuie să facem 
Victoria tinerilor noștri 
constituie o performanță

Germană, 
la 

o precizare, 
reprezentanți 

de valoare,

• Finalele campionatelor repubii- 
ane de schi se vor desfășura între 
4—28 februarie la Predeal (probele 
:e fond și ștafete) și 1—6 martie la 
’oiana Stalin (probele alpine, 
uri, combinata nordică și fond 
e km).
• La finale vor avea dreptul 

articipe la probele alpine seniori: 
u clasificarea maestru al sportului 
au categoria I (cu normele îndepli- 
jte pîna la 22 februarie 1960); spor- 
rvii de categoria a Il-a clasați pe 
iriimtl loc 
ale; probe 
e regiuni 
ei invitați 
izul țațelor 
ezon; probe 
portului sau schiorii de categoria I

primul clasat la probele de 15 și 
) km (seniori) și 5 și 10 km (se- 
ioare); probe nordice juniori: cam- 
ionii regionali la probele indivi- 
ua,le și cei invitați de F.R.S.B.A. 
îrsț^^uniori'lor: cei născuți. în 1941 

tîrziu.
• ^Termenul de înscriere pentru 

robele de fond este pînă la 22 fe- 
tiarie 1960, iar pentru probele alpine 

5, februarie 1960.
•i Participarea la finalele cam.pio- 
itelor este condiționată de pariici- 
irea la etapa regională, pentru 
■hiorii de orice categorie. Etapa re- 
onală se va desfășura pînă Sa data 
: 21 februarie în următoarele 10 re 
luni: Ploești, regiunea Stalin, Cluj, 
.A.M., Baia Mare, Suceava, Hune 
>ara, Timișoara, Bacău și București, 
•i Probele campionatelor republi- 
ine sînt următoarele: SENIORI, 
abe nordice: fond 15 km, 30 km, 
' km, ștafeta 4x10 km, combinată 
irdică și sărituri; probe alpine: sla
in special, slalom uriaș, coborire 
combinată la trei probe; SENIOARE, 
«he de fond: 5 km, 10 km și șta- 
a 3x5 km ; probe alpine : slalom, 
riom uriaș, coborîre, combinată la 
:i probe; JUNIORI, probe nordice: 
km (categoria I), 10 km (catego- 
iA|*-a), ștafeta 4x5 km, combinată 
!^^(fond 5 km și sărituri), sări- 
ri speciale de la trambulina inijlo- 
i; probe alpine : slalom, slalom 
■iaș, coborîre, combinată la trei probe; 
JNIOARE, probe de fond: 3 km
categoria I), 5 km (categoria a
-a), ștafeta 3x3 km; probe alpine: 
atom, slalom uriaș, coborîre, cam- 
nată la trei probe.

sări-
50

să 
cei

la campionatele regio- 
alpine juniori: campionii 
la combinata alpină și 
de F.R.S.B.A. pe baza 
înregistrate în actualul 
nordice seniori: maeștrii

S IP IE IR A IT IE...
niorii romîni prin porțiunile cele mai 
grele, dar care oferă și posibilități de 
sporire a vitezei.

Juniorii romîni și-au trecut cu suc
ces examenul internațional și așteptăm 
de la ei ca și de acum înainte să mun-

deoarece printre schiorii oaspeți se nu
mărau citeva elemente bine pregătite 
tehnic și cu o mai multă experiență 
a concursurilor internaționale. Ne refe
rim la Ștefan Turtarov și Todor Boțov 
(R.P. Bulgaria), la Becher Eckhard și

In cea de a doua ediție a concursului international de schi .Cupa S p€T,ar.*floV*, 
desfășurat la sfirșitul sâptămînii trecute la Poiana Stalin, cel mai bun junior 

romîn s-a dovedit Niculae Șuteu, ciștigitorul probelor de slalom 
uriaș și coborire

Foto D. Stănculescu
Peter Enderlein (R.D.G.) și la Kalman 
și Andras Morotz (R.P. Ungară), care 
au mai luat parte la o serie de între
ceri internaționale, printre care pri
mele ediții ale „Cupei Speranțelor” și 
„Cupa Tineretului", desfășurate la Po
iana Stalin în 1958 si respectiv 1959.

Cel mai semnificativ aspect oferit de 
ediția 1960 a „Cupei Speranțelor* îl 
constituie pregătirea, talentul și dîrze- 
nia arătate de componenții celor două 
reprezentative ale țării noastre. Ince- 
pind cu Niculae Șuteu, cîstigătorul 
probelor de slalom uriaș și coborire, 
Adrian Bătușaru, primul clasat pe sla
lom special, și continuing cu Constan
tin Bălan, Gheorghe Vâram, .Andrei 
Gorog, Vasile Șuteu. Aurel Stroe, Spi
ridon Bălan, toți acești tineri au ară
tat în cursul desfășurării dificilelor 
probe că alcătuiesc o generație nouă 
de schiori cu cele mai frumoase per
spective, demni continuatori ai drumu
lui frumos început de alți tineri, tot 
in cadrul „Cupei Speranțelor". Ne re
ferim la Cornel Tăbăraș. Gheorghe 
Bălan. Ion Zangor. Radu Banu. care 
au alcătuit reprezentativa țării in edi
ția din 1958 a jCupei Speranțelor" și 
care acum sînt campioni ai țârii sau 
principali pretendenți la primele lo
curi in cele mai însemnate concursuri. 
Actualele „speranțe" s-au arătat la 
înălțimea predecesorilor, atît prin în
sușirea corectă a procedeelor tehnice, 
cit și prin curajul cu care e-au avinlal 
pe dificilele trasee ale Sulinorului și 
pîrtiei Lupului. De altfel, cobori re a 
disputată pe pîrtia Lupului a constituit 
cel mai grăitor exemplu de combativi
tate, de dorință de a învinge și de 
bună pregătire tehnică. Recunoscută ca 
pretențioasă chiar și pentru seniori, 
pirtia Lupului a fost parcursă de ju-

ceașcă cu aceeași perseverență. cu li
cee ași modestie, care le-au caracterizat 
activitatea de pînă acum. Antrenamen
tul temeinic, seriozitatea și modestia 
în viața de toate zilele, respectarea în
drumărilor antrenorilor, iată premisele 
ridicării lor valorice, iată calea ce 
trebuie urmată pentru atingerea per
formanțelor superioare.

D. STAN6LLES6U

Echipele bucureștene au debutat du- prea mare. Lucrul acesta va contribui 
minică în „Cupa Grigore Preoteasa”, la creșterea spectaculozității competi- 
Dar, principalul lor obiectiv rămîne — ției”. 
bineînțeles — campionatul republican 
care

• 
bine 
lui, rugbiștii de 
ceput pregătirile 
5 ianuarie. Pînă acum, ei au participat 
la 25 de antrenamente. In cadrul pro
cesului de pregătire, accentul a fost 
pus în principal pe exerciții 
dezvoltarea calităților fizice de bază — 
ținîndu-se seama de specificul fiecărui 
post — pentru mărirea vitezei de aler
gare și creșterea forței de împingere 
etc. O atenție deosebită s-a acordat 
crosurilor pe durate de la 4—20 mi
nute. terminate cu sprinturi pe 30—50 
metri. In ceea ce privește pregătirea 
tehnică. în cursul antrenamentelor s-a 
căutat să se remedieze unele deficiențe 
de tehnică individuală și compartimen- 
tală, pentru realizarea unei mai bune 
omogenități între înaintare și linia de 
treisferturi. Bugbiștii dinamoviști mani
festă mult interes pentru procesul de 
pregătire (în speeial Aldea, Graur, llie 
hm și PilTulescu), fiind hotăriți ca și 
în campionatul din acest an să joace 
un rol fruntaș. In legătură cu aceasta, 
antrenorul Titi lonescu a ținut să ne 
spnnă : „Campionatul care ru începe 
in curind se prezintă foarte echilibrat. 
Valoarea echipelor a crescut mult, for
mațiile din provincie, mai ales, făcind 
progrese simțitoare. Așa stind lucrurile, 
intre echipele cu tradiție și cele mai 
tinere — mi refer la Știința Cluj, 
Știința Petroșani, C-S.MS. lași, Metalul 
MJ.G. — diferențe de valoare nu este

va începe la 
Dornici să 
în viitoarea

13 martie.
se prezinte cît mai 
ediție a campionatu- 
la Dinamo și-au în- 
încă de la data de

pentru

Lotul echipei Dinamo pentru viitorul 
sezon rugbistic se prezintă astfel: Cor
ne/ Nedelcu, Șt. Gheondea, Aurel Bar
bu, Marius Diaconescu, N. Pîrvulescu, 
llie Ion, Gh. Rahtopol, Gh. Cîndea, 
M. Șerbu, Al. Giugiuc, A. Pilă, D. lo
nescu, V. Sebe, C. Aldea, Af. Olteanu, 
Gh. Graur, P. Iordăchescu, V. Rusu, 
1, Țuțuianu, D. Zlătoianu, Gh. Mazilu 
și Gh. Bărbălău.

• „15-le” Constructorului (antrenor 
D. lonescu) urmează cu multă regula
ritate antrenamentele, începute ce-î 
drept cu o oarecare întîrziere. Acestea 
se desfășoară pe stadionul clubului, din 
șoseaua Olteniței, de trei ori pe săptă- 
mînă, după următorul program: marți 
— cu înaintarea, miercuri — cu trei- 
sferturile, vineri — cu întregul lot și 
anume : Chirică, Balcan, Coravu,' Vasi- 
lescu, Bărăscu, Sava, Gh. Teodorescu, 
Lanț, Leați 1, Nistor I, Leați II, Reus, 
M. Niculescu, Chica, P. Niculescu, Radu
lescu, Iacoveanu, Marin, Marica, Nistor 
II și Teofîlovici.
• Iată și lotul pe care-1 va folosi 

Știința București (antrenor Dan lo
nescu ): N. Ciuliar.i, V. Georgescu, D. 
Stănculescu, I. Te dorescu, V. Climov- 
schi, M. Leonte, M. Iliescu, D. Bacă, 
M. Negel, L. Purdea, N. Roibu, S. 
Tenenbaum, Gh. Anastasiu, D. Grigo- 
riu, L. Ghiță, FI. Tudorache, O. Smi- 
ghelschi, P. Popescu, 1. Gherbali, Al. 
Gudov, P. Georgescu și V. Luscal.

Pupă prima etapa, a returului

Baschetbalistele și baschetbaliștii noștri fruntași 
datori publicului spectatorau rămas

începutul returului celor două cam
pionate republicane de baschet ne-a 
permis o primă constatare îmbucură
toare: interesul erescind cu care este 
urmărită evoluția celor mai bune e- 
ctiipe de baschet din țara noastră. In 
Capitală, (ne referim la jocurile des
fășurate duminică seara în sala 
Dinamo) precum și în celelalte 3 
orașe din țară, gazdă ale partidelor 
primei etape, s-a înregistrat o ailuen- 
ță neobișnuită de public, ca urmare 
a popularității de care se bucură acest 
sport.

După cum am arătat insă și în 
cronica noastră de ieri, spre surprin
derea generală, jocurile disputate 
duminică nu au răsplătit interesul 
spectatorilor decit in parte. Nivelul 
stab al multora dmtre partide, me- 
fkacitatea supărătoare constatată la 
echipe ca Voința Orașul Stalin, C.S.S. 
Banatul Timișoara, Voința București

(fete) și Rapid Bucureștii, Metalul tem obișnuiții de ani de zile și care 
M.I.G., Știința București (băieți) au vine să mascheze o cauză mult mai 
umbrit în mare măsură elementul serioasă. Și mai precis — lipsă de 
dinamic și pasionant caracteristic conștiinciozitate și interes la amtre-

Una dintre cele mai frumoase performanțe 
ale voleiului nostru feminin: locul l 

în campionatul internațional feroviar

că

(Urmare din pag. 1) 
exandrina Berezeanu, Cornelia Mora

li, Domnica Costic etc. 
învingătoarele au arătat însă
ai au de lucrat pentru îmbunătățirea 
egatirii. In meciul cu U.R.S.S., Ana 
ăunoiu și Domnica Costic — de pil- 
i — au pierdut ocazii favorabile de 
realiza puncte prețioase fiindcă nu 

iu să utilizeze și mină stingă (Ana- 
ăunoiu) sau să se întoarcă prin să
tura (la situația de 14-13 pentru e- 
4pa noastră în primul set, Domnica 
>stîc a pierdut o ocazie foarte bună 
i a realiza — poate — punctul hotă- 
:or, fiindcă nu a putut să se întoar- 

și atunci s-a mulțumit să trimită 
nminte" balonul în terenul formației 
vietice).
Echipa feroviară a U.R.S.S. a fost 
demnă reprezentantă a voleiului fe- 
nin sovietic. purtînd caracteristicile 
sluă: o excelentă pregătire fizica

și tehnică, dublate de o foarte bună 
gîndire tactică. Bogata experiență in
ternațională a jucătoarelor s-a făcut 
cu prisosință văzută, în special in 
meciul cu formația feroviară din R.P. 
Bulgaria, în care au 
de înaltă factură.

realizat un joc

O comportare meritorie au avut 
acest turneu și reprezentativele R. 
Polone și R. P. Ungare, care de 
meci la meci au jucat tot mai bine, 
R.P. Bulgaria și R. Cehoslovace. Cla
samentul final reflectă fidel valoarea 
echipelor prezente la această compe
tiție.

„Meciurile cu Rapid 
peîUru 

debutat cu o vie- 
tur al ,,Cupei

an fost foarte stih
•!>noi

în 
P. 
la

Fază din meciul Rapid—l.C.F. Jucătoarea rapidistâ Doina Lupan încearcă Q 
pătrundere spre coșul advers, pe lingă icefista Doina Chelaru 

Foto B. Ciobanu
n anient. Atenție deci antrenori și ju-. 
cat ori.

Rapid București a 
torie netă în primul 
Campionilor Europeni”. După ce a dis
pus cu 3—0 în deplasare de E.O.S. 
Lausanne a reedita! același scor la 
București.

lată ce ne-a declarat duminică unul 
din jucătorii echipei oaspe, Paul de 
Week în legătură cu meciurile Rap'd 
— E.O.S.:

.Au vă mirați de valoarea scăzută 
a jucătorilor noștri. La noi se joacă, 
volei doar de doi ani. Numărul eclu-

pelor este foarte mic (nici 100) iar 
sprijinul pe care-1 primesc secțiile de 
volei din partea cluburilor este inexis
tent. Motivul ? Voleiul n-aduce bani... 
Ne-am înscris în „Cupă“ să învățăm... 
Socotim că meciurile cu Rapid au 
foarte utile pentru noi. Sperăm 
avem o comportare mai bună in 
toarele ediții. Despre București ? 
oraș minunat, modern, cu 
foarte ospitalieri. Vom reveni cu drag, 
oricînd in frumoasa voastră Capitală".

fost 
să 

vii-
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oameni

jocurilor respective. Astfel am putut 
constata că cele mai multe formații, 
chiar și unele dintre cele fruntașe, 
au evoluat duminică mai slab (multe 
greșeli tehnice, ineficacitate, o gre
șită orientare tactică; chiar decit 
jocurile disputate în turul campiona
tului. Faptul este cu atît mai mult in
explicabil cu cît echipele participante 
la competiție au avut la dispoziție un 
timp suficient pentru pregătirea lor 
și remedierea lipsurilor constatate în 
jocurile din toamnă.

Să luăm de pildă, numai una din
tre aceste deficiențe (după părerea 
noastră cea mai supărătoare): lipsa 
de eficacitate a atacurilor. Consultînd 
procentajele realizate numai în arun
cările din acțiune in jocurile aces
tei etape (Voința Orașul Stalin 22.5 
la sută, echipa masculină a Rapidu
lui 30,1 la sută și a Științei 
resfi 
33^3 
mai 
cele 
au 
acest aspect — datoare publicului 
spectator. Explicațiile au fost la uni
son .sintem de-abia la începutul re
turului"! După părerea noastră, este 
o justificare artificială cu care sîn-

Bucu- 
35,7 la sută, Metalul M.I.G. 

la sută sînt doar exemplele cele 
concludente) putem conchide că 
mai multe dintre echipele care 

jucat duminică au rămas — sub

Iată clasamentele celor două cam
pionate după etapa de duminică: 

MASCULIN
1. C.C.A. 12 11 0 1 937:738 34
2. Știința București 12 8 1 3 782:699 29
3. Dinamo Tg. Mureș 11 7 2 L2 766:668 27
4. Știința Cluj 12 7 0 5 825:790 26
5. Dinamo Oradea 12 7 0 5 760:779 26
6. Voința Iași 12 7 0 5 732:770 26
7. Știința Timișoara 11 7 0 4 629:613 25
8. St. roșui Ors Stalin 12 5 1 6 641:717 23
9. Dinamo București 11 3 0 8 617:657 17

10. Rapid București 12 2 1 9 664:726 17
11. Metalul M.I.G. 12 2 0 10 625:713 16
12. Progresul București 11 1 1 9‘ G33:741 14

FEMININ
1. Știința București 12 12 0 0 766:444 36
2. Rapid București 12 11 0 1 610:425 34
3. Constructorul Buc. 12 9 0 3 544:453 30
4. C.S Tg. Mureș 12 9 0 3 613:481 30
5. C. S. Oi adea 12 7 0 5 546:529 26
6. Progresul București 12 5 0 7 532:559 22
7. Voința Or. Stalin 12 5 0 7 543:579 22
8. Voința Tg. Mureș 12 4 0 8 483:598 20
9 l.C.F. 12 3 0 9 45.5:540 18

10. C.S.S. Banatul Tim. 12 3 0 9 400:559 18
11. Voința București 12 2 1 9 482:626 17
12. Știința Cluj 12 1 1 10 459:637 15



SPORTUL SOVHETHC
t

„Săptămtna schiului"

Mișcarea sportivă de mase din Uni
unea Sovietică este dominată in această 
Săptamină de un eveniment deosebit : 
•jSăptămîna schiului". Țioînd seama de 
popularitatea mereu crescîndi de care 
•e bucură schiul în rînd uri Ie tineretu
lui, între 14—21 februirir te desfășoa
ră pe întreg cuprinsul țării conMnio 
Corilor comunismului jSaptămîna schiu
lui” — competiție de mase care va 
aduna la start milioane de schiori dia 
întreprinderi, instituții, colhoiuri. școli, 
institute de învățămînt superior. En
tuziaștilor schiului, care rer ocupa 
primele locuri la probele m care tot 

evolua, li se vor înmîna diplome fi 
insigne.

Campionate, competițH

Deși sîntem în plin sezon de iarna, 
in Uniunea Sovietici se desfășoară n»-

Continuă „duelul" dintre 
Korcinoi și Petrosian

• RundaaXIII-a a programat o se
rie de partide decisive și a furnizat o 
surpriză de mari proporții: Spasski, 
care în actualul campionat nu mani
festă forma sa cea mai bună, a fost 
învins de tinărul Gufe'.d și scos prac
tic din lupta' pentru primul loc. In- 
tilnirea centrală a cnus pe marii ma- 
.eștrii Petrosian și Ercnstein. Partida 
s-a desfășurat sub semnul unei pu
ternice tensiuni și a unei „crize de 
timp" unice, probabil, in istoria șahu
lui : la un moment dat Bronstein avea 
mai puțin de un minut pentru efec
tuare a 21 de mutări. Ceea ce a fost, 
desigur, imposibil și Petrosian a acu
mulat un punct foarte prețios. Kor
cinoi a întrerupt se: ia de victorii a 
lui Gurghenidze. Cu partida ciștigată 
șahistul din Leningrad își păstrează 
poziția de lider. Taimanov l-a învin» 
pe Polugaevski iar Nei pe Suetin. Re
miză a fost întîlnirea Smîslov—Ghel- 
ler.

Astfel, după 13 runde clasamentul 
campionatului de șah al U.R.S.S. este 
următorul:

1. Korcinoi 9!/2 p., 2. Petrosian (1) 
9 p., 3. Gheller 8>/2 p., 4—5. Krogius 
(1), Taimanov 71/, p,, 6. Bronstein (1) 
7 p„ 7—8. Simaghin (1), Smîslov 6>/; 
p., 9—12, Spasski (1), Baghirov (1), 
Polugaevski (1), Nei 6 p., 13—14. 
Averbach (2), Gurghenidze 5'/2 p„ 
15. Lutikov (1) 4>/2 p., 16—19. Saha
rov (3), Șamkovici (2), Liberzon (2), 
Gufeld 4 p., 20. Suetin (1) 3>/2 p.

NOTE
,.0 bucali de pline pentru Nat—"

In urmă cu câtva timp ziarele engle- 
ze au înserat o știre potrivit căreia 
cunoscutul fotbalist Nat Lofthouse se 
hotăra să abandoneze activitatea com- 
petițională. Motivul? O ruptură mus
culară tratată în pripă (contractul de 
jucător profesionist nu-i permitea odih
na necesară unei vindecări complete !) 
a recidivat și lui Nat, care condusese 
de atîtea ori atacul naționalei engleze, 
<nu i-a mai rămas nici o speranță. Ver
dictul medicilor a fost — de această 
dată — categoric...

Gestul lui Lofthouse este „eroic" (a- 
precierea aparține unui cronicar en
glez) pentru că — spunem noi — Nat 
„spaima portarilor” nu vrea, probabil, 
să-și vadă gloria risipindu-se prin echi
pele de periferie unde ar fi ajuns si
gur dacă încerca să se mai agate de 
speranța cîștigării unei bucăți de pune 
prin fotbal. Deci, gestul lui Nat este 
„eroic pentru eă părăsește arena fără 
aă aibă asigurată o altă posibilitate de 
^■xiMeață. El speră să găsească ceva...

In ajutorul lui a venit o altă celebri
tate a soccerului britanic, Stanley 
Mathews, care — cunoscînd probabil 
alte cazuri asemănătoare — a scriâ 

meroas* competiții, priatre care cam
pionatele unionale de baschet, volei și 
tenis de masă. De asemenea, sînt în 
presălire alte întreceri, fie eu caracter 
intern, Ce eatern. In orașele Ri^a ți 
Harkov, de pildă, și-au dat întîlnîre 
cele mai buna echipe de volei mascu
line și feoinine. care-p dispută întâie
tatea in codrul seriilor. O formă deo
sebită manifestă sportivii de Ia 
ȚjSK.M.O. evre conduc detașat în se

z-frr1-. 4«m :.ji din ‘olograful noastră, nu împiedică pe motocicliști
Ai n «Mate ra curaj pe piețele de gheață

ria de ia Harkov, preeuna ți echipa 
voleibaiinel yr din asociația Dioaaso 
Moarova. fnmtașa etasaanentnlai seriei 
de la Riga Lupta este deotțebit de e- 
ehilibratâ în seria feminină de la Har 
kov nude, de enempln. aici • echipă 
nu a rențit să-și adjudece victoria în 
trei seturi.

semnul unui interes <eneral. întreceri
le campionatului unional de boschet. 
După consumarea jocuriler din prima 
pane a competiției masculine. cele 
mai mari șanse pentru obținerea titlu
lui de campioană le are. fără îndoială, 
echipa Ț-S.KM.iJ., care a întrecut ia 
cel mai important meci pe S.KĂ .0. 
Riga, aflîndu-se astfel pe primul loc 
în clasament, fără a fi suferit vreo in
fringe re.

Orașul Kiev găsduiețte campionatul 
unional de tenis de masă, iar la Mos
cova se fac ultimele pregătiri în vede
rea tradiționalelor întreceri de tenis 
pe teren acoperit, care în acest an vor 
preceda un important turneu interna
țional de tenis pe teren acoperit. A- 
cesta va fi organizat Ia sfârșitul lunii 
februarie cu participarea a numeroși 
tenismani fruntași din 6 țări.

Motociclițtii pe-. gheață

Timp' de trei zile, pe stadionul 
..Stroitel" din orașul Ufa s-a desfășurat 
un interesant concurs de motoci clism 
pe... gheață. Acest concurs a constituit

E X T
în „Daily Expres»" un articol intitulat: 
„Un job pentru Nat Adică — mai 
clar spus —- „O bucală de pîine pen
tru Nat !" După ce face elogiul acestui 
fotbalist, alături de care a jucat de 
nenumărate ori în naționala engleză. 
„Stan” Mathews încheie: „Trebuie să 
facem ceva pentru Nat. Nu-l putem 
lăsa așa...99, Se poate ca apelul lui 
Mathews să aibă încă ecou pentru că 
Nat Lofthouse este bine cunoscut azi. 
Dar niîine? Șj în viitor? E tristă soar
ta sportivilor profesioniști...

Puftaă modestie nu strică...

La virata .de 16 ani Bobby Fischer 
s-a numărat printre participanții tur
neului de șah al candidaților la titlul 
suprem. Fără îndoială o performanță 
unică de precocitate și prodigiozitate 
in sportul minții. Nimeni n-ar putea 
contesta lui Fischer măiestria și talen
tul. Dar... Vedeți, este vorba de un dar. 
Tinărul șahist american s-a îmbătat de 
pe urma succeselor sale. Nu-i vorba 
că o serie de oameni interesați (de 
propriile lor beneficii, bineînțeles, și 
nu de viitorul lui Fischer), au făcut 
în jurul lui o agitație și o reclamă de
șănțată. 

etapa a doua a unei întreceri similare 
care a avut loc anterior la Moscova, 
pe stadionul „V.I. Lenin”. Aproape 60 
dintre cei mai buni motocicliști sovie
tici s-au întrecut la Ufa, la concurs 
fiind prezenți ți numeroși tineri talen- 
tați, al căror avînt a dat un caracter 
deosebit de atractiv luptei pentru ocu
parea locurilor fruntașe. Numele lui 
Viktor Sușmanov, tînăr sportiv din o- 
rașul Kursk, era aproape necunoscut 
înaintea întrecerilor. Cînd el a fost 
chemat la start, spectatorii îi și acor

dau eu certitudine... ultimul loc. Lu
crările, însă, s-au petrecut altfel. încă 
de la Mart, Viktor a dezvoltat o mare 
vitesâ. a intrat primul în viraj și în 
a doua linie dreaptă »-a instalat in 
fruntea coneurmților. Evoluînd cu a- 
eetaei curaj •* în manșele următoare. 
\ îktor Suemanov ți-a cîțUțat simpatia 
unanimi a spectatorilor <i a retațit sâ 
se claseze pe locul III la dasa mari
nilor piua la 125 oue. ceea ee repre
zintă • mare performanță pentru acest 
tinâr debutant.

Fotbal
• IN ULTIMA etapă a campiona- 

I tukri englez, liderul, Tottenham a su- 
I fer t c surprinzătoare înfringere la 
I Leicester* 2-1- Alte rezultate: Wol

verhampton— Everton 2-0, Manchester 
LL—Preston 1-1. Bolton—Nottingham 
1-1, Chelsea—Fulham- 4-2. In clasa
ment continuă să conducă Tottenham 
eu 39 p. urmată de Burnley 36 (un 
ioc mai "puțin), Wolverhampton 36, 
Sheffield W. 34, Preston 33, Bolton 
32 etc.

• ECHIPA olimpică a R.P Unga
re și-a început antrenamentele în' ve
derea intilnirilor pe care le are de 
susținut în primăvară cu selecționa
tele Austriei și R. Cehoslovace. La 9 
și 16 martie fotbaliștii maghiari vor 
susține două meciuri de verificare cu

ERNE
Așa se explică de ce Fischer a înce

put să creadă că este... de departe, cel 
mai mare șahist al lumii. Intr-un in- 
terviu acordat revistei „Newsweek" 
campionul american spunea:

— In Iugoslavia, ar fi trebuit să cîș- 
tig. Am făcut multe greșeli. In mod 
normal trebuia să obțin victoria în 
TOATE (n. r. sublinierea noastră) 
partidele.

— Bine, dar ați jucat contra celor 
mai buni șahiști din lume. Și era na
tural să faceți greșeli, i-a replicat re
porterul.

— Nu, a răspuns Fischer, nu trebuia 
să fac nici o greșeală.

— Probabil insă că ați învățat foar
te mult de la ceilalți mari maestri?

— Nu, n-am învățat nimic.
După terminarea marelui turneu din 

Iugoslavia. Tal — învingătorul con
cursului. Keres — marele învins, Gli- 
gorici, Siuîslov, Petrosian arătau în
vățămintele pe care le-au tras din acest 
concurs, schimbul de experiență folo
sitor efectuat cu prilejul întrecerii. 
Iar Mihail Tal arăta într-un articol că 
mai are foarte multe de învățat.

...In schimb, Bobby Fischer n-a în
vățat nimic. Cu atît mai rău pentru el...

Au mai rămas doua zile
pînă la începerea J. O. de iarnă
• Sportivi din diferite țări se antr enează împreună • Helmuth Reckna

gel — performer la săriturile de pe trambulină
SQUAW VALLEY 15 (Agerpres).— 

Săptămîna olimpică s-a deschis du
minică la Squaw Valley într-o atmos
feră de optimism general,. Un timp 
ideal, geros noaptea și însorit ziua îi 
bucură pe organizatori, pe participant 
și pe turiștii care au sosit în mica 
stațiune din munții Sierra Nevada. 
Gheața patinoarelor se prezintă într-o 
stare excelentă. Campionii sovietici de 
patinaj viteză, Valeri Kotov, Boris 
Stenin, Evgheni Grișin și-au început 
antrenamentele imediat după ce au 
sosit duminică la Squaw Valley. îm
preună cu ei s-au antrenat ‘patinatorii 
americani, norvegieni și finlandezi. 
S-a disputat și un meci amical de 
hochei între echipa S.U.A. și Japoniei, 
încheiat cu scorul de 10-0 în favoa
rea americanilor. Duminică seara a 
sosit de la Colorado Springs echipa 
de hochei a U.R.S.S., iar de la Los 
Angeles reprezentativa R. Cehoslova
ce. O mare animație domnește în ju
rul celor două trambuline. Performe
rul antrenamentelor este deocamdată 
germanul Helmuth Recknagel care a 
realizat cea mai lungă săritură: 94 
m. Impresionați de stilul și măiestria 
săritorului din R-D. Germană, antre
norii finlandezi au declarat că acesta 
sre posibilități să sară peste 120 de 
ni. Sărituri î» jurul a 90 m att mai 
reușit sovieticul Kamenski, finlande
zul Korkinen și suedezul Karlson. In 
timpul antrenamentului s-au înregis
trat și cîteva accidente. Norvegianul 
Bcrg a suferit o luxație a gleznei, iar 
suedezul Lindquist suferă de o întin
dere a ligamentelor la piciorul sting. 
Cele trei pârtii de schi oferă bune con
diții de antrenament. Zăpada este 
perfectă și foarte lunecoasă. Pentru a 
treia zi consecutiv participanții la 
Jocuri s-au putut antrena pe pîrtia de 
coborîre de la Squaw Peak, unde a 
nins ușor în cursul zilei de sîmbătă. 
Schiorii austrieci s-au antrenat timp 
de aproape 4 ore. Un cronometraj

pe glob
formația iugoslavă Voivodina Novi- 
sad.

• REPREZENTATIVA olimpică a 
Italiei, calificată din oficiu pentru 
turneul final de la Roma, și-a înce
put recent antrenamentele. In progra
mul de pregătire sînt incluse și 5 în- 
tîlniri internaționale cu Elveția, Tuni
sia, Turcia sau Israel, Anglia și 
Franța.

• ECHIPA Vasas-Budapesta este 
prima formație maghiară care va e- 
volua anul acesta peste hotarele ță
rii. Fotbaliștii maghiari vor întâlni 
mîine la Charleroi echipa Diabies 
Rouges, iar la 19 februarie va juca 
în compania echipei Anderlecht.

• INTR-UN meci internațional dis
putat la Praga, echipa olimpică a R. 
Cehoslovace a învins cu scorul de 3-2 
(3-2) selecționata orașului austriac 
Linz-

• CONTINU1NDU-ȘI turneul în 
Israel, echipa iugoslavă Partizan Bel
grad a jucat la Tel Aviv cu echipa 
Hapoel. Fotbaliștii iugoslavi au ter
minat învingători cu scorul de 3-2. 
In meciul anterior, după cum se știe, 
fotbaliștii iugoslavi întîlniseră repre
zentativa Israelului, pe care au între- 
cut-o cu scorul de 2-1.

PE SCURT
• AU LUAT SFIRȘIT campionatele 

internaționale de tenis de cîmp ale 
Franței, disputate la Paris pe teren 
acoperit In proba de simplu bărbați, 
danezul Ullrich l-a învins cu scorul 
de 3-1 pe englezul Brilly Knight. La 
feminin, titlul a fost câștigat de An
gela Mortimer (Anglia), învingătoare 
cu 2-0 în fața compatrioatei sale Anii 
Haydon. La dublu femei victoria a 
revenit cuplului englez Mortimer— 
Haydon, care a învins cu 2-0 pere
chea Osterman (R.F. Germană) — 
Mercelis (Belgia).

• SÎMBĂTĂ SEARA s-a desfășu
rat la Paris dubla întîlnîre dintre re
prezentativele de baschet ale Franței 
și Belgiei. Baschetbalistele belgiene 
au furnizat o mare surpriză, întrecînd 
cu 37-35 naționala franceză. In întîl
nirea masculină, sportivii francezi au

luat în partea cea mai dificilă a pîr- 
tiei a dat următorul clasament: 1,
Schranz; 2. Molterer; 3. Stiegler, Co
misia tehnică a fixat ordinea plecări
lor în probele de coborîre.

Schioarele sovietice Evghenia Sido
rova și Stalina Korzuhina, împreună 
cu sportive din Elveția, Franța, Cana
da au făcut mai multe coborîri pe 
pîrtia de slalom de pe muntele Pa
poose Peak. In vlrîtil acestui munți 
arde, începînd de sîmbătă, flacăra o 
limpică, adusă aici de ștafetele can 
au purtat-o timp de două săptămîn 
prin orașele Californiei.

Deși trebuie să facă zilnic o depla 
sare de aproape 50 km, schiorii fon 
diști își continuă pregătirile pe pir 
tiile din regiunea rîului Mackinn.

Duminică au fost văzuți aici, aler 
gînd împreună, sovieticii Kolcin ș 
Anikin, finlandezul Hakulinen și sue 
dezul Sixten Jernberg. Toii se află ît 
mare formă și se așteaptă o lupt; 
dîrză în proba de 30 km, care va a 
vea loc vineri, în ziua a doua a jocu 
rilor. întrecerile olimpice vor fi des 
chise joi după-amiază cu meciuriti 
turneului de hochei.

Concursuri de sală 
ale atiețilorț 

la Senftenberg
(R. D. German*)...

Tn orașid Senftenberg (R.D. Germa 
nă) s-a desfășurat un concurs atleti 
de sală la care au participat atlețî dii 
R. D. Germană, R.P. Polonă, R. Ceho 
slovacă și Franța. Tn proba de 100 n 
plat victoria a revenit atletului ceho 
slovac Mandlik, cronometrat în 10/ 
sec. El a întrecut în ordine, pe Pique 
mal (Franța) — 10,8 sec. și Jusko 
wiak (R.P. Polonă) — 11,0 sec. Curs; 
de 1.000 m a revenit lui JungwirtI 
(R. Cehoslovacă), iar proba de sări 
tură cu prăjina s-a încheiat cu victo 
ria atletului Malcher (R.D. Germană 
cu 4,20 m. Alte rezultate: 3000 n 
Grexfotzki (R..D. Germană) 7:56,6; 
110 m g. Dohen (Franța) 15,1 sec. 
triplu salt Hinze (R.D. Germană) 
14,92 m.; înălțime Fournier (Franța' 
1,94 m; greutate Plihal (R. Ceho 
slovacă) 16,88 m; lungime Auga (R.D 
Germană) 7,39 m.

...și Los Angeles SA..
Pe stadionul acoperit din Lol^An 

geles atleții americani selecționați ît 
lotul olimpic au participat duminică 1; 
un nou concurs de verificare. Probi 
de săritură în înălțime a revenit lu 
Charles Dumas cu performanța dt 
2,14 m. Eroll Williams s-a clasat p< 
locul II 'cu 2,03 m. John Thomas nu i 
participat la acest concurs. Cursa di 
o milă s-a încheiat cu victoria lu 
Phil Coleman cu timpul de 4:05,9. Re 
cordmanul mondial la aruncarea greu 
tații, Parry O’Brien, a ocupat primii 
loc cu o performanță de 18,88 nt. It 
proba de 2 mile Al Lawrence a înre 
gistrat timpul de 8:46,0 (cea mai buni 
performanță mondială pe teren acope 
rit). Intr-un concurs de verificări 
care a avut loc la New York, Joht 
Thomas a realizat 2,13 m la săritur; 
în înălțime, ratind de trei ori tentati 
va de a trece 2,18 m. (Agerpres).

trebuit să se întrebuințeze serios pen 
tru a obține o victorie ia o diterenț; 
de 5 puncte. Scor final: 61-56.

• ECHIPA PROFESIONISTA d 
hochei pe gheață Wembley Lyon 
(Anglia) și-a încheiat turneul între 
prins în R D. Germană, jucind I: 
Weisswasser cu echipa reprezentativ; 
a R.D. Germane. Hocheiștii englezi ai 
terminat învingători cu scorul de 6-3

• CURSELE PROFESIONISTE d< 
automobilism au făcut o nouă vieți 
mă. Cu prilejitl competiției internațio
nale „Marele premiu al orașului Bue 
nos Âires", desfășurată recent, mași 
na pilotată de belgianul Harry Blan 
chard s-a ciocnit în plină viteză. d< 
un alt automobil condus de elvețianu 
Heini Walter. Pilotul belgian a fos 
proiectat din mașină într-un zid, de 
cedînd la cîteva ore după groaznicii 
accident.
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