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uvmtarea tovarășului I. Gh. Maurer 
rostită la posturile de radio

&i televiziune cu prilejul Anului Nou

Sz "

Vi

-j

prilejul Anului Nou. 
'șui Ion Gheorghe Mau- 
nembru al Biroului 
al C.G. al P.M.R., 

->re * mtele Prezidiului Marii 
:i?ri Naționale, a rostit 
noaptea de 31 decembrie 

'0 la posturile noastre de 
. i televiziune următoa- 

cu\ întare :
• răgi tovarăși și prieteni. 

“ni ai Republicii Popu- 
»- mine !

aflăm în pragul Anului 
uit. nul ce se sfîrșește a 

bogat în evenimente de o 
osebită însemnătate în via-

• poporului romîn.
bilanțul strălucitelor succese 

’ uite de oamenii
lucerea încercată a 
ii, cel de-al' III -lea 
al Partidului Munci- 
omîn a înfățișat în- 

ipor un program 
nuncă și luptă care 

pește în grandioasa 
dezvoltare a econo- 
ouăle, a științei și 

rii socialiste, de ridicare 
■bilui de trai.
de entuziasm, energia 

talentul și pricepe-

Cu

Făcînd

i..
tîii

munci»

Munca

Pe întreg cuprinsul țării, oamenii muncii au sărbătorit 
cu veselie venirea noului an Intr-o atmosferă de vie 
însuflețire, tineri $1 vârstnici au ridicat paharul pentru 

sănătatea lor și a famrKHor lor, pentru noi succese tn 
muncă, pentru realizarea mărețului .program de înflorire a 
patriei trasat de partidul nostru iubii, pentru pace și bună
stare. Cei care îndrăgesc sportul au toastat și pentru vic
toriile pe care ile-am repurtat pînă acum pe terenurile de 
spoirt, s-au gândit la noile întreceri. în care desigur că spor
tivii noștri vor reprezenta cu cinste cu’orile patriei în noul 
an.

cinste cu’ori’e patriei în noul

...La Palatul Republicii

rea poporului romîn, au făcut 
ca prevederile acestui pro
gram pentru anul 1960 să fie 
îndeplinite cu succes și, într-o 
serie de domenii, chiar depă
șite. Cu profundă bucurie ve
dem cum pe întinsul țării se 
ridică noi întreprinderi, cum 
se consolidează și se extinde 
sectorul socialist al agricul
turii, cum apar noi și moder
ne cartiere de locuințe, case 
de odihnă, școli, așezăminte 
de artă și cultură.

Republica noastră devine 
tot mai frumoasă, mai boga
tă. mai prosperă și în aceas
tă minunată realizare este 
întruchipată munca fiecăruia 
dintre noi.

Succesele obținute arată ce 
viitor luminos, ce perspective 
se deschid patriei noastre.

In anul 1960 s-au obținut 
noi și 
lupta 
păcii.

Ele
determinante pe care o exer
cită asupra întregii dezvoltări 
a societății sistemul socialist 
mondial și existenței fron-

importante succese în 
pentru consolidarea

se datorează influenței

tului larg al luptătorilor pen
tru pace, căruia i se adaugă 
mereu noi și noi forțe.

Pășim în noul an cu ferma 
convingere că el va aduce no’i 
victorii cauzei păcii între 
popoare, cauzei socialismului 
și progresului.

In aceste clipe, muncitorii, 
țăranii muncitori, intelectua
lii, în mijlocul familiilor, prie
tenilor, tovarășilor de muncă, 
întîmpină noul an cu voie 
bună, hotărîți să obțină noi 
succese în munca pentru pro
pășirea și înflorirea patriei 
noastre socialiste, în lupta 
pentru apărarea păcii.

In numele Comitetului Cen
tral al Partidului Muncito
resc Romîn, al Guvernului 
Republicii Populare Romine, 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, urez din toată 
inima oamenilor muncii din 
patria noastră, bărbați, fe
mei, tineri, care muncesc cu 
abnegație în fabrici și uzine, 
pe ogoare, pe frontul științei 
și culturii — sănătate și fe
ricire.

La mulți ani, dragi tova
răși și prieteni 1

țurile Capitalei pentru a întîm- 
pina noul an.

Este ora 22.
Tov. Virgil Trofin, prim-secre-

lulietă te îmbie să iei o ți
gară și... pe loc îți răsare din 
cutie o figurină ce mimează 
cîteva mișcări dintre cele mai 
năstrușnice.

Numeroși sportivi sînt pre- 
zenfi la acest Carnaval al rt- 
neretului din Capitală. In
tr-un grup, doi „olimpici': un 
medaliat, luptătorul Ion Cernea 
împreună cu cel meu tînăr par
ticipant la J.O., drmadul Mir
cea Roger, sînt pur și simpla 
asaltați. Puțin cam somnoros 
— este și firesc dacă ne gin- 
dim că la ora aceea micul Mir-

Feeric luminai, împodobit 
sărbătorește, pe porțile sale

Un instantaneu din seara

larg deschise, Palatul Repu
blicii a primit tinerețea. In ul
tima seară a lui 1960, 5.000 de 
tineri s-au adunat din toate col-

Foto T. Roibu ' 
elev în clasa a Vll-a, tre
să viseze ta... darurile lui 
Gerilă — reușea totuși să 
pasul cu volubilul său

revelionului: Ion Cernea și Mircea Roger în mijlocul unuj grup 
de tineri și tinere

tar al C. C. al U. T. M. feli
cită pe tineri pentru realizările 
obținute în anul 1960 și le 
urează noi succese pentru anul 
viitor.

Veselia și jocul inundă în
treg Palatul. însoțitori și în
soțitoare coborîte din Pagini de 
basm, conduc pe oaspeți prin- 
tr-un adevărat labirint de săli. 
Nu știi unde să zăbovești mai 
mult I In fața uriașului pom 
de iarnă din mijlocul rotondei 
principale 2 La „grădina zoolo
gică", în sala oglinzilor sau 
în salonul de... pescuit ? Iar 
dacă cumva te rătăceai, singura 
soluție răminea uriașul robot, 
cel mai modern agent de circu- 
uție, ghidul carnavalului.

Surprize la tot pasul. O

cea, 
buia 
Moș 
țină
prieten.

In această veselie generală 
i-am recunoscut pe cîțiva spor
tivi obișnuiți mai mult cu., 
liniștea: șahiștii Alexandra
Nicolau, campioană a R. P. Ro- 
mlne, Mircea Pavlov, Dolfi 
Drimer.

— Ce așteptați de la 1961 ? 
Răspunsul la această întrebare 
adresată lui Mircea Pavlov, 
ni l-a oferit soția »d:

— Un băiețel!

(Continuare în pag. a 3-a)

SELECȚIONATA DE FOTBAL A CAPITALEI
.»uC

■ t-,
f e ele frumos la munt

lji pra# de un nou, mii de oameni ai muncii au plecat la 
• drumeție spre munte, pentru a se bucura de frumusețea iernii 

mijlocul naturii, pentru a petrece noaptea de revelion în 
■ caldă a cabanei. „Trei Brazi" — cabana din fotografie 

■aie celolalte cabane din masivii patriei noastre, este 
o gazdă cit se poate de primitoare

Fotbaliștii din lotiri selecțio
natei Capitalei se află de cîteva 
zile la Amsterdam, în Olanda, 
în așteptarea îndeplinirii unor 
formalități, necesare continuării 
drumului spre Brazilia. Prin 
intermediul telefonului am luat 
legătură cu tov. Adrian Petro- 
șanu, conducătorul lotului nos
tru de fotbaliști, care ne-a fur
nizat cîteva date interesante în 
legătură cu șederea lor în ora
șul olandez.

Delegaț'a noastră a fost 
foarte bine primită de federația 
olandeză de fotbal, care i-a în
lesnit efectuarea cîtorva antre
namente pe stadionul olimpic 
din Amsterdam. Aici, jucătorii 
români au ținut vineri și sîm- 
bătă, două ședințe de pregătire, 
în cursul cărora au vădit multă 
dispoziție. Duminică, întregul 
iot s-a deplasat la Haga (la 
circa 60 km depărtare de Am
sterdam), unde au asistat la 
jocul de campionat dintre echi-

>a reprezentativă de handbal în 7 
pleacă azi la Moscova

zilei de astăzi re- 
mascuilină de 
a tării noastre 

pitala, îndreptîn- 
;se spre Roșcova. După cum 

haițdbaliștii noștri vor 
■i'. în capitala Uniunii 

țimul lor joc din 
■. 1 ninariilor campio- 
pial în compania 
h U.R.S.S.

cova, selecționabilii noștri s-au 
pregătit cu multă atenție sub 
conducerea antrenorului Oprea 
Vlase. Pe lîngă ședințele de 
pregătire tehnică, pe compar
timente, .echipa noastră a sus
ținut și cîteva jocuri de veri
ficare în compania echipelor 
Dinamo și Rapid, dovedind o 
formă mulțumitoare.

, , ------ „Atît eu cît și colegii mei
rtida de la Mos-. —■ ne-a declarat Aurel Bul-,

degaru, unul din jucătorii 
bază ai echipei noastre 
ne-am pregătit cu multă 
nuțiozitate pentru meciul 
joi. Jucătorii sovietici __
foarte buni la handbalul în 
11, dar la cel în 7 
noaștem forțele. De 
trebui să acționăm 
prudență, fără însă _ 
jocul nostru obișnuit. Sper ’ în
tr-o victorie la un scor strîns‘\

mi- 
de 

sînt

nu le cu- 
aceea va 
cu multă 
a neglija

LA HAGA
pele de primă ligă, A.D.O. Haga 
și D.O.S. Utreeht, cîștigat cu 
4—1 de prima echipă.

— „A fost un joc interesant, 
în cursul căruia am remarcat 
viteza fotbaliștilor olandezi, ca 
și tehnica lor destul de avan
sată" — ne-a spus tov. Petio- 
șanu.

Pe fotbaliștii noștri i-a inte
resat în mod deosebit să vadă 
la lucru echipe olandeze, pen
tru că MIERCURI SEARA 
(ora 8. ora locată) SELECȚIO
NATA CAPITALEI VA SUS
ȚINE UN MECI LA HAGA 
CHIAR IN COMPANIA FOR
MAȚIEI A.D.O. Federala olan
deză a propus selecționatei Ca
pitalei un al doilea meci, care 
să aibă loc joi, probabil 
Amsterdam.

în ce privește meciul 
miercuri seara, este probabil 
fie folosită echipa de bază: 
Voinescu — Popa, Nunweiller 
III, Staicu — Jenei, Bone — 
Anghel, Constantin, Ene II, 
Țivcovnicu, Tătaru.

Tn altă ordine de Idei, tov. 
Petroșanii ne-a informat că la 
Amsterdam presa comentează 
apropiata ședință de la Vicna 
(28 ianuarie), unde va fi luat 
în discuție proiectul antrenoru
lui elvețian, Rappan, privind 
organizarea campionatului Euro
pei intercluburi.

In încheierea convorbirii, la 
capătul celălalt al firului s-au 
perindat fotbaliști din lotul se
lecționatei (Voinescu, Uțu, Po
pa, Tătarii, Toma și alții), care 
au adresat tuturor celor dragi 
din țară, tradiționala urarș. „La 
mulți ani 1“

La „startul** anului 1961
Campioni și recordmani

planurile

■ ■■

sovietici iși împărtășesc 
de viitor

la

de 
sA

MOSCOVA (Agerpres).
In ajunul Anului Nou un

i-a rugat pe cei mat valoroși ..___  ______ ___
olimpici și recordmani —- să-și împărtășească impresiile despre 
anul care s-a încheiat și despre planurile lor pe 1961. lată 
cîteva dintre aceste declarații:

PIOTR BOLOTNIKOV: In 
anul care a trecut am obținut 
o medalie olimpică de aur și 
am corectat recordul mondial 
în cursa de 10.000 m.

In acest an intenționez să 
dobor cel de-al doilea record 
mondial al lui Vladimir Kuț, In 
proba de 5.000 m. Timpul obți
nut de mine în toamna trecută 
la Kiev, care este la numai trei 
secunde de record îmi dă spe
ranțe să încerc noul asalt.

VIKTOR KAPITONOV: Du
pă ce am cîștigat la Roma 
medalia de aur în cursa dclistă 
de fond, mi-arn „părăsit" spor
tul preferat. Ina.poindu-mă în 
patrie am înotat, m-am ocupat 
de gimnastică, am jucat bas
chet, numai pe bicicletă nu am 
mers,

TASS transmite: 
corespondent al agenței Tass 
sportivi sovietici — campioni

Nu mi-am trădat oare spor
tul preferat ? Desigur că nu. 
Mă străduiesc pur și simplu 
înaintea noului sezon să-mi 
mențin condiția fizică. Lar a- 
ceasta se realizează prin așa- 
numita odihnă activă.

In noul sezon sportiv vreau 
să particip din n<Ai la „Cursa 
Păcii". Probabil că voi participa 
la Turul Franței care în acest 
an se va organiza și pentru a- 
matori. Aș vrea să particip de 
asemenea, la o serie de con
cursuri amicale cu fondiștii ita
lieni și elvețieni, la cursa ciclis- 
tă unională de mai multe zile 
și la alte competiții de am
ploare. .•

[Continuări în pag, a 8-aT
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In primele ore ale inserării.,.
«ÎNDURI PENTRU NOUL 4N...

Muncitorii de la Bere Grivița Bucu
rești sînt cunoscuți în întreg raionul 
pentru activitatea lor sportivă. Acum 
cîtcva zile am avut ocazia să-i vedem 
întreeîndu-se în cadrul Spartachiadei de 
iarnă.

Intrînd în sala de sport am dat peste 
un grup numeros care se antrena con
știincios la o probă mai pretențioasă. 
Ajutați de profesoara de educație fizică 
Suzana Spitzer ei repetau de zor exer
cițiile de gimnastică din cadrul comple
xului G.M.A. (foto 1). In primele rîn- 
duri puteți să vedeți pe muncitoarele 
Lncreția Rădulescu și Cornelia Moldo- 
.veanu.

Alături se antrenează cei mai tari... 
Sportul cu hakera a cucerit repede sim
patia numeroșilor tineri. Cel ce caută 
acuim să pătrundă „tainele* barei cu 
două discuri este mecanicul Petre Dumi
trescu, de la urina de forță a Întreprin
derii. Instructorul voluntar Gheorghe 
Constantin îi explică cu răbdare (foto 
2) cum să arunce bara de la piept. Pen
tru început, numai 40 kg, dar apoi... 
Un lucru este important de reținut. Cu 
prilejul recentei Spartachiade tinerii au 

prinse de tineri. El se numără și m în
trecerile sportive la care participă : c 
printre primii din seria sa la tenis de 
masă. Aceasta este cea de a treia vic-

îndrăgit halterele și le practică cu re
gularitate. Asociația se poate mîndri cu 
noua sa secție.

Dacă sînteți un pasionat al aportului

calm și mul- 
din cele două 
văzusem cu

en mingea de celuloid și mai ales dacă 
frecventați întîlnirile din cadrul campio
natului raionului ..Gh. Gheorghiu-De j” 
nu se poate să mi-1 cunoașteți pe tină ral

torie a sa.
Șahul, necesită mult 

tă concentrare. Pe una 
jucătoare (foto 4) o

din cea de a treia fotografie. E meșterul 
din sec(ia frigorifică, Moise Șerbănoiu. 
El e bine cunoscut de tinerii y. tinerele

din întreprindere. Membra al biroului 
organizației U.T.M., Moise Șerbănoîu 
este mereu în fruntea acțiunilor între-

încerce... puterile cu Maria Antonescu, 
muncitoare din secția „fermentație**. 11- 
tima era între... acte. „Baba Safta* din 
piesa „T-ache, Ianke și Kadîr”, Maria 
Antonescu este și o pasionată a teni
sului dc masă, a popicelor dar parcă 
șahul îi place cel mai mult.

Text: OTTO BENKO
Foto: VASILE BAGEAC

„Olimpiada66 d e la Tigveni...
Intr-o zi am primit un plic. L-am deschis. Conținea o invitație. Aso

ciația sportivă Avântul Tigveni organiza, în cadru! Spartachiadei 
de iarnă a tineretului, „OLIMPIADA T1GVENILOR". Peste 700 

de participant. O mare sărbătoare sportivă, un examen al maturității 
mișcării sportive din Tigveni. Am dat curs invitației. Și n-am regretat. 
A fost frumos. îndrumat de către organizația de partid și în strînsă 
colaborare cu comitetul U.T.M pe comună, consiliul asociației sportive 
Avintul a obținut un succes deplin în organizarea acestei competiții.

In sală, sute de voci numără emo
ționate. Cinci, șase, șapte, opt... un
sprezece... urmărind mișcarea ritmică 
a omului de pe podiumul impro
vizat.

Toma Filip privește undeva în ta
van și repetă în gînd numerele. De 
fapt, nu aude dccît un murmur ne
deslușit dar își dă seama că toți cei 
din sală, copii, rude, prieteni, cunos
cut» s'nt alături de el și tm sentiment 
cald îi inundă întreaga f ință. Bilele 
de metal de la capetele barei nu-i 
mai par atit de grele. In minte i se 
învălmășesc gînduri felurit?. Cite in- 
tîmplări se pot aduna în capul unui 
om într-o asemenea frîntuță de t:mp. 
Trecute, prezente... In sală trebuie 
să fie și Marfa — fiică-sa. „Bătrînul 
o fi venit?". Are 80 de ani și se ur
nește greu de acasă. Dar mi-a făgă
duit. Cam mult a trebuit s-aștepte 
bătrînul ca să-l vadă pe fiul său 
„umblînd" cu haltera. Peste 50 de 
ani. „Ce prost eram cînd mă gîndeam 
c-or să-și rîdă de m ne. Om la 50 de 
ani, în rînd cu feciorii 1 Da, în rînd cu 
feciorii, pentru că acum în anii ace
știa îmi trăiesc tinerețea". Și de 
odată simte un fel de mîndrie. El, 
Toma Filip, cu ani înainte un sărăn
toc, o opincă strivită în glod, de dis
prețul bogătanilor, face sport, ridică 
acum haltera în fața atîtor oameni. 
Și în sala Căminului cultural, aici 
la Tigveni, au venit ziariști să-l 
vadă pe el, Toma Filip, și să scrie 
că a concurat fa haltere în cadrul 
Spartachiadei de iarnă a tineretului.

Și totuși, haltera devine din ce în 
ce mai grea. Poate că acum 30 de 
ani ar fi ridicat-o de mai multe ori. 
Dar cine se putea gîndi atunci în 
Tigveni la sport. Și Toma Filip lă- 
sînd jos haltera zîmbi obosit... Se 
clasase pe locul III la categ. 65—75 
kg. Pe primele două locuri țja aceeași 
categorie erau Gh. Romanși Nico- 
lae Roman...

Incăperea-i plină ochi. Dimineață 
drumurile dinspre Bîrsești, Vlădești, 
Bălilești, Bădislava, Blaj fuseseră 
călcate de toți aceștia câți. erau în sală

k---- - : : : ' ; ; ;
Pregătiri pentru sezonul de iarnă

Atenția consiliului raional U.C.F.S. 
Rîmnicu Sărat a fost îndreptată în 
ultimul timp spre Spartachiada de 
iarnă a tineretului. O serie de aso- 

1 ciații sportive, cum sînt cele de pe 
? îîhgă gospodăriile agricole colective 
i din* comunele Salcia Veche, Codrești, 

Spătăreasa, Costieni și-au procurat 
1 jocuri de șah, iar colectiviștii au 

confecționat prin mijloace proprii 
meseFe de șah, economisindu-se în 
acest fel suma de 2.000 lei. Cu banii 

asociațiile 
și Pomi- 

mese pen- 
O activi- 
lâ asocia- 

cîteva minute mai înainte la Secția 
de malț a întreprinderii. Deși nu era 
în „tură” ing. Rodica Voiculescu s-a 
dus să vadă cum merg treburile. Acum, 
înainte de a pleca acașă s-a așezat să-și^

întasați «fin cotizații, 
sportive Tractorul Sihlea 
cultorul Buda au cumpărat 
tru tenis, palete și mingi, 
tate rodnică este depusă și
fia spgjtivă Partizanii Păcii din Știu-:

O DORiNȚA...

O dorință îmi stăruie in minte, 
acum, la început de an: aceea de a 
spori — împreună cu celelalte sportive 
din lotul republican — prestigiul gim
nasticii noastre feminine.

Prilejul cel mai nimerit ni-l oferă 
, Cupa Europei", care va avea loc în 
primăvară, la Leipzig.

O dorință pe care printr-o muncă 
asiduă, perseverentă — caracteristică 
de altfel tineretului nostru crescut și 
educat de partid — mă voi strădui să 
o realizez.

SONIA IOVAN
maestră a sportului Ia gimnastică

PENTRU CULORILE SCUMPE 
ALE PATRIEI

Pentru sportul cu balonul oval din 
țara noastră, anul 1961 constituie un 
bogat prilej de confruntări interna
ționale dintre cele mai importante. 
Ediția a lll-a a „Cupei Victoriei" 
care va fi găzduită de data aceasta 
de sportivii cehoslovaci, apoi meciul 
cu reprezentativa Italiei de la Bucu
rești și, în sfîrșit, în toamnă, cel mai 
greu examen al anului rugbistic — 
întîlnirca cu XV-le Franței...

Mă gîndesc, firește, cu emoție, la 
toate aceste întreceri sportive, în care 
va trebui să depunem toate eforturile 
pentru a confirma rezultatele remar
cabile obținute în special în anul care 
a trecut.

In ce mă privește sînt ferm hotărît 

și pe scenă, privitori și concurenți. 
Acum sute de ochi sînt ațintiți spre 
salteaua unde se luptă trîntașii. Două 
trupuri tinere cu mușchi de oțel și 
brațe de aramă caută să se răzbească 
in luptă dreaptă, voinicească. Con
stantin Ghionoiu are 18 ani și o 
viață înainte.

Constantin Ghionoiu este fiui .ui 
Gh. Ghionoiu. membru al întovără
șirii „9 Mai" și uniul dintre cei 370 dc 
membri ai asociației sportive Avîntul 
tigveni. Joacă și fotbal și voie', tenis 
■le masă. Tatăl său n a văzut o minge 
de fotbal pînă acum 10—15 ani.

Acum, la Tigveni nu există o echipă 
de fotbal campioană, dar zeci și zeci 
de tineri practică acest sport iar nu
mărul spectatorilor se apropie de cel 
al... locuitorilor comunei.

Gh. Preoteasa n-are decît 12 ani, 
dar bucuria cu care duce la buze pri
ma lui diplomă sportivă cîștigată, 
lacrimile care fug nestingherite spre 
colțurile ochilor măsoară secole în
tregi. E drumul pe care moșii și stră
moșii lui l-au străbătut luptînd din 
greu cu oprimarea pentru a-i da lui 
posibilitatea ca astă-seară să poată 
săruta această diplomă primită după 
ce a încrucișat mănușile de box cu 
colegul și prietenul lui de școală Ion 
Uța.

Și întrecerile pe asociație ale spor
tivilor de la Avîntul Tigveni sau 
„Olimpiada Tigvenilor", cum i-au spus 
ei, continuă. Sînt și numere de balet, 
reprize de gimnastică, piramide, in
tr-un cuvînt o seamă de lucruri 
noi în viața multora din cei prezenți 
în sală. Sportivii din Tigveni și din 
celelalte sate care au participat la a- 
ceastă sărbătoare sportivă au numit-o 
„Olimpiada Tigvenilor". Și n-au gre
șit. în viața sportivă a tigvenenilor 
acest eveniment a avut însemnătatea 
unei „Olimpiade". Din ziua aceasta 
la Tigveni, Vlădești, Bîrsești, Băli
lești, Blaj sportul se va scrie cu li
tere majuscule. El a devenit un prie
ten drag sutelor de tineri din aceste 
sate. Și aceasta, datorită partidului 
drag. VALENTIN PAUNESCU 

bei, care a chemat la întrecere aso
ciațiile sportive din toate gospodă
riile agricole colective din raion. 
Punctele întrecerii : organizarea a 
cît mai multe întreceri, atragerea a 
cît mai mulți membri în U.C.F.S. etc.

Dacă la toate acestea adăugăm 
și faptul că o serie de asociații spor
tive din Rîmnicu Sărat, printre care 
Voința, Tehnicianul, Știința, vor or
ganiza numeroase manifestații spor
tive, putem spune că sezonul care 
se apropie va fi la fel de bogat în 
competiții ca și cel recent încheiat.

I. BOLACHE 
președintele consiliului raional

- U.C.F.S. Rm- Sărat 

să lupt cu aceeași ardoare pentru cu
lorile scumpe ale patriei, să aduc un 
aport cît mai substanțial la succesele 
rugbiului romînesc.

ALEXANDRU PENCIL 
maestru al sportului la rugbi

NOÎ SUCCESE AI E VOLEIULUI 
ROMÎNESC

Ce-mi doresc pentru 1961 ?... Mai 
întîi să termin cu bine facultatea, 
răspunzînd astfel minunatelor condiții 
de învățătură create de partid și 
guvern.

Pe tărîmul activității sportive, *ș 
vrea ca împreună cu toți ceilalți com
ponent ai echipei reprezentative s? 
aduc noi succese voleiului romîn<„<-. 
Prilejuri ? Numeroase. In mai — un 
turneu în Turcia ; in iunie — un con
curs în R.P. Ungară ; în iulie — alt 
concurs în R.S. Cehoslovacă ; în sfîr
șit, în august, o mare competiție rr 
zervată echipelor studențești din <■- 
te țările lumii —Universiada — orga
nizată de tineretul din R. P. Bulgaria.

GHEORGHE F1ERARU 
maestru al sportului la volei

Vești din raionul Fașcani

Conducerea asociației sportive C.F.R. 
Pașcani a imițîat deplasarea secției de 
box în citeva comune din raion. Ac 
ți unea sportivilor din Pașcani a con
tribuit la popularizarea boxului printre 
tiperti țărani muncitori, evoluția lor 
fimd \rmărită cu mult interes în c< 
manele Moțca și Cristești.

Zilele acestea a fost dată în 
sință noua clădire a Casei raiona 
cultură din orașul Pașcani. Pe 
o sală de spectacole cu 440 de 1 
Casa raion- de cultură mai cr 
săli pentru activitate^» te-a'.r’' 
artă plastică, precum și dtr 
rezervate întrecerilor de șa 
de masă.

Constantin Enea-cc

Intensă activitate cu cei > 
mici sportivi

Printre preocupările de ba- 
consiliului orășenesc U.CJLS. L,. 
problema activității copiilor și • 
rilor ociipă un loc principal. Aer 
ne este confirmată de numeroasa 
țiuni iniț'ate, menite să antreneze r 
sportivi într-o activitate susținut

Nu de mult a luat sfîrșit 
parte a campionatului de hanau 
dotat cu „Cupa pionierului", la care 
participă 8 echipe de băieți și 6 de 
fete. La terminarea turului, pe pri
mele locuri se găsesc, atît la băieți 
cît și la fete, reprezentativele S'”' ' 
medii nr. 2.

S parat de această întrece 
a durat aproape două luni, is. 
Brașov există numeroase ce" 
inițiere la diferite discipline sp 
Astfel, pe lingă clubul Olimpia 1 
ționează un centru de patinaj art 
și altul de schi. Centre asemăn” 
mai ființează pe lingă Clubul 
școlar Luceafărul, unde peste î 'L 
elevi primesc îndrumări din pap«„ 
instructorilor Dumitru Văcaru și Ion 
Bîrsan și la clubul Dinamo, unde a- 
proape 30 de copii și juniori fa>- - 
gătiri sub conducerea antrenoi 
Roșculeț și a instructorului V 
ghe.

In acest sezon, cartierul Sc 
Brașov va fi locul de întîlnir.- 
cilor schiori, care-și vor dUpui- in 
tîietatea în numeroase întreceri rezer 
vate lor. Consiliul orășenesc U.C.F ' 
și C.S.Ș. Luceafărul au alcătuit 
bogat program competition- 
micii sportivi, faipt care va 
mijlocit la stimularea activi15' 
tora într-un viitor apropiat.

Carol Gruia-coresp.

Ciclu de filme spo 
la Oradea

Din inițiativa comisiei 
gandă de pe lingă consiliul t 
U.C.F.S. Crișana, în colabora 
treprinderea Cinematografe^. 
Oradea, s-a organizat în 
două luni un ciclu de filne

Cu acest prilej au putut fi viziona1/- 
filme ca: „întrecerile de pmr 
„Anul sportiv 1959", „Pertri- 
Moscovei", „Album s porto 
unui record", „In jurul hu 
tund" etc. Al. Mageremu
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...Șl timpul trece pe nesimțite. Peste 
iot veselie și tinerețe. Dar zorile stră
bat încetul cu încetul prin ferestrele 
inundate de lumină. Prima zi a lui 
19611

La uzinele „Republica"
încă de la data de 6 noiembrie co

lectivul uzinelor a raportat partidului 
că planul pe I960 a fost îndeplinit. 
De aceea muncitorii, inginerii, tehni
cienii și funcționarii care sărbătoreau 
laolaltă revelionul in frumoasa sală a 
uzinelor, erau deosebit de bucuroși.

Printre meseni i-ani zărit și pe 
mulți dintre sportivii asociației Glo
ria. lată-i, de pildă, pe laminoriștii 
fruntași în producție Lazăr Leonida 
și Petrache Picoș, rugbiști, care se 
străduiesc să-și promoveze echipa tn 
categoria A, pe maistrul Petre Dime, 
popicar, pe maistrul Teodor Brăiștea- 
iui, șahist etc. Toți sint veseli și ho- 
tăriți să obțină succese și mai fru
moase in noul an.

O noapte minunată
Luminile s-au stins... Se aprind ar

tificii, se cîntă tradiționalul „Mulți 
ani trăiască'. Tinerețea o găsești tn 
inimile tuturor. La sărbătoarea reve
lionului s-au intîlnit tn această seară 
studenții Facultății de istorie din Ca
pitală și cadrele didactice.

Se împart cadouri, surprize, răvașe.
Sint prezenți la revelion și stu

denții sportivi ai facultății: șahistul 
Aurel Galea, handbalistul Aurel C. 
Axenle, baschetbalista Silvia Po- 
pouici și mulți alții. Și ei, sportivii, 
primesc frumoase cadouri pentru suc
cesele pe care le obțin la învățătură 
și In activitatea sportivă. Nu Unsese 
nici surprize’e. Baschetbaliștii primesc 
un coș de... hîrtie. șahiștilor li se 
urează... „economie" de timp.

A fost o noapte minunată.
La Brașov

Noaptea de Anul Nou a fost săr
bătorită și de oamenii muncii din 
Brașov așa Cum se cuvine. In cint 
și veselie, brașovenii și cei care au 
poposit pe meleagurile regiunii și-au 
petrecut revelionul. In orașul P-așov 
oameni ai muncii, tineri și vîrstnici, 
sportivi și sportive, și-au dat intim, re 
tn această minunată noapte. In ele
gantele Săli ale clubului consHncto- 
rilor de tractoare, la fabrica „Dezro
birea", in incinta fabricii „Partizanul 
Roșu", la clubul uzinelor de autoca
mioane „Steagul Roșu" și in sălile 
centrului școlar ale aceleiași uzine, 
în numeroasele săli ale Institutului 
Politehnic, au ciocnit paharele urin- 
du-și tradiționalul „La mulți ani!“.

Hotelul Sp rtivilor din Poiana Bra
șov a fost neîncăpător. Catneni ai 
muncii din diferite orașe ale țăr i au 
petrecut aci revelionul. Printre ei ma
estrul sportului. handbalistul Ioan 
Donca, campionii republicani de schi 
Gh. Bădescu. Petre Dinu, Marcela 
Urata. împreună cu antrenorii Gh. 
Roșculeț și Șt. Stăiculescu și familiile 
lor. au ridicat paharul pentru noi și 
frumoase succese.

In această frumoasă noapte de 
Anul Nou. cnmoioana republicană de 
ciclism Maria Csedo a sărbătorit un 
dub'u eveniment ■ revelionul și căsă
toria.

Ciocnind tradiționalul pahar cu vin, 
oamenii muncii din Brașov privesc 
plini de încredere noul an, in care 
sint create condiții pentru a se înre
gistra succese din ce în ce mai fru
moase.

L» mulți ani, tovarăși!

Printre sportivii de la intre prinderea „Boteslaw Bierut"
Era intr-ana din diminețile acestea 

însorite, cînd pașii ne purtau spre în
treprinderea „Boleslaw Bierut" din 
Capitală. Voiam să scriem despre har
nicii oameni ai fabricii, care tn timpul 
lor liber își petrec numeroase ore pe 
terenul de sport, in fața tablei de 
șah sau pe potecile șerpuiie ale mun
ților.

Cu gîndul la toate acestea, am 
parcurs bătrina cale a Grivtței, ad- 
mirindu-i noua înfățișare. Priveam im
punătoarele blocuri ce se înalță uimi
tor de iute, aducind cu ele și în 
această parte a Bucureștiului o ima
gine puternică a vieții tioi.

La podul Grant privirile ne-au fost 
atrase de un panou mare. El înfăți
șează succesele oamenilor muncii din 
raionul Grivița Roșie, obținute in pe
rioada 1914—1960, sub conducerea în
cercată a partidului. Pe el, la 
loc de cinste, figurează întreprinderea 
„Boleslaw Bierut". Sugestiv, o săgea
tă roșie cu punctul de plecare, re
prezentat de un 100%, străbate dis
tanța celor 16 ani ide la eliberare, 

' oorindu-se undeva sus, in dreptul lui 
305% I

un bun fotbalist, al jucătoarei de /to
pice, Maria Szabo, din secția de tras 
țevi și bare sau al economistului 
Grigore Săndulescu, din echipa de 
tenis de masă, se află la loc de cin
ste, printre fruntași.

Chipul turnătorului Gh. Constantin, 
un bun fotbalist, stă azi pe panoul de 
onoare at întreprinderii, ca răsplată a 
bunei calități a produselor pe care le 
dă lună de lună.

I-am văzut pe toți acești sportivi la 
locul de muncă. Sint harnici și price- 
puți muncitori, oameni de nădejde in 
întreprindere.

Ei se străduiesc să fie întotdeauna 
la înălțimea sarcinilor, lucru pe care 
l-au reușit pină acum pe deplin. Și 
după cum ne declara la plecare unul 
dintre sportivi, ei vor ca și sportul în 
întreprinderea lor să meargă la fel de 
bine. Ce au de făcut pentru aceasta ? 
Să continue drumul bun pe care se 
află.

C. ALEXE

De trei ori șt ceva a crescut pro
ducția fabricii in acești am 1 Un drum 
uriaș străbătut cu pași siguri de acest 
colectiv de muncă în fruntea căruia j 

| s-au aflat de fiecare dată comuniștii.
La realizarea acestor succese o

■ contribuție Însemnată au adus-o și 
I sportivii. Tot mai mulți sint tinerii 
muncitori de la întreprinderea „Boles
law Bierut" care au făcut din sport 

i un bun prieten. Azi peste 80 la sută 
! din salariata fabricii sint membri ai
U.C.F.S. In cadrul asociației sportive 
„Laminorul" există trei echipe de po
pice (dintre care una feminină), echi
pe de șah și tenis de masă, o secție 
de turism șt, bineînțeles, una de fot
bal, angrenate în competițiile raionale 
sau orășenești. In raidurile membri
lor asociației „Laminorul" sint mulți 
sportivi cu care muncitorii de aici se 
mîndresc pe bună dreptate. Numele 
comuniștilor Șt. Pavelescu, lăcătuș, 
din echipa de popice și al controloru
lui tehnic P. Trandafir, fotbalist, ca 
și cele al rectificatorului Gh. Covaa,

GIMNASTICA ÎN PRODUCȚII CUNOAȘTE 0 TOT MAI MARE RĂSPÎNOIRE
Pe zi ce trece, gimnastica în producție 

își face tot mai mulți prieteni în între
prinderile și instituțiile regiunii Maramu
reș. Marele număr de muncitori care 
practică de mai multă vreme gimnastica 
îit producție a constituit cel mai bun 
mijloc dc propagandă pentru ceilalți 
muncitori ai întreprinderilor unde gim
nastica în producție nu a fost încă 
introduși.

In regiunea Maramureș numărul între
prinderilor în care sc practică gimnastica 
în producție sc ridică Ia 16 iar a] mun
citorilor care o practică cu regularitate 
la 2.800. lată cîteva amănunte în -a- 
ceasti privință :

In orașul Satu Marc peste 1.300 dc mun
citori din 6 întreprinderi fac zilnic gim
nastică în producție. La întreprinderea 
„Mondiale" exercițiile sint conduse dc 
profesoarele de educație fizică Silvia

Un semnal scurt și rapidul de 
București a plecat... Cei cinsprezece 
rugbiști din echipa C.S.M.S. lași, 
aflați în drum spre Timișoara, își 
ocupă liniștiți locurile în comparti
mente. O parte din ei se apucă de 
citit cărți sau gazete. Alții au an
gajat o discuție, vie. pe tema clasa
mentului campionatului de rugbi. Intr- 
un colț, Lingă Ianuarie dezleagă un 
careu de cuvinte încrucișate. Jocul 
„Despre muzică" îi pune diverse pro
bleme pe oare le rezolvă totuși destul 
de rapid. După Ce termină, se apucă 
să dezlege careul următor: „Grigore 
Alewndrescu"'. <4fcr, se poticnește. 
După cum se vede, Jinga, care ța în
trerupt cițiva ani facultatea^ stă mai 
slab cu literatura noastră Clasică...

Lingă fereastră, Borșaru studiază 
cu miiltă' rlvnă tratattd „Elemente de 
sociologic". El este absolvent al 
1.S.EP. București și se ■ pregătește, 
temeinic pentru -examenul, de stai.

A.jungem la Birlad și toată lumea 
trece în vagonul restaurant ca săja 
micul dejun. Apei, la Focșani, revenim 
tn compartimentele noastre. Discuțiile 
despre clasamentul la rugbi s-au ter
minat. Radu Constanttnescu — unul 
dintre cei mai buni studenți de la 
Agronomie — a scos și el din sacul 
de echipament un tratat și se cu- 

I fundă în studierea solului.
După un timp, inginerul Herghe

legiu care citește in 
articol despre savantul romîn Emil 
Racovița, ne angajează pe toți in
tr-o discuție despre Antarctica. Se 
vorbește despre marele navigator Cook 
care a negat existența Antarcticii, 
apoi, de savanții ruși care în 1921 
au descoperit cel de-al șaselea con
tinent, Antarctica.

Mezinii echipei. Popa Corneliu și 
Gldci, stau tăcuți. Se gîndesc la cel 
de al doilea joc al lor, la care parti- 

I Pipă. St o ian și Săndv.lcscri nu și-au 
luat nici o carte cu ei. La viitoarea 
deplasare însă...

Ajungem la București, luăm masa, 
iar la ora 15 ne urcăm în trenul de 
T imișoara.

Pop și Magda Ud vary. Numărul total 
al cdor ce faC gimnastică sc cifrează la 
aproape 1.000. La fabrica „Tu dor Vla- 
dimiresou* profesoarele dc educație fi
zică Maria Togănel și Eva Oroszi, iar 
la fabrica „Solidaritatea”, profesoarele 
dc educație fizică Ecatcrina Pop și Elena 
Lazarovici conduc cu multă competență 
exercițiile dc gimnastică în producție, 
fapt care face ca pauza de gimnastică 
să fie așteptată cju multă nerăbdare. Gim
nastica in producție sc mai practică cu. 
succes și la următoarele întreprinderi : 
,J Septembrie'", „Textila Ardeleană* 
și ,.Zoi a"

Șl în orașul Sighet eimaaviica In pro
ducție sc bucură dc popul ari late. Astfel, 
in cele irci secții ale întreprinderii „Pai-, 
l-iz amil* cei pc?te 230 de muncitori 
excțmtă cu regularitate gimnastica tn 
producție. In orașul Baia Marc a existat 
o preocupare permanentă în ceea ce-

A doua zi, după un somn odih
nitor, mergem în grup să vizităm 
muzeul din Timișoara.

Așezat într-un fost palat al Hunia- 
zifor, muzeul ocupă vreo 80 de ca
mere. El cuprinde secții de științe 
ale națurij arheologie, etnografie, 
artă plastică etc. Studenții vizitează 
fiecare secție în parte. Cînd ne-am 
reunit pentru a semna în carte-a de 
impresii a muzeului, jucătorul ltuțana 
— viitor inginer agronom — a făcut o 
remarcă foarte justă • exponatele 
agro-zootehnice sint prea puține față 
de posibilitățile regiunii. Acest lucru 
îl confirmă și unul dintre tehnicienii 
muzeului care menționează că muzeal 
este în curs să-și completeze expo
natele la acest pavilion cu noi ele
mente agro-zootehnice.

Toți s-au arătat mulțumiți că în 
cele "două ore și jumătate na an 
pierdut timpul degeaba. Natural, la 
muzeu (ca un pedagog conștiincios) 
ne-a însoțit și antrenorul Fanella.

După-amiază ne-am odihnit, iar 
seara am angajat o discuție cu ju
cătorii din dormitor asupra „mala
diei lui Basedow". M-a impresionat in
teresul pe care îl manifestau băieții tn 
ceea ce privește simptomele trolii.di- 
agnosticul și mai ales tratamentul.

A doua zi, pe un teren desfundat, 
am jucat pierzînd la limită cu Știința 
Timișoara.

Am plecat seara spre București și 
,,Magazin"' un am sosit in Capitală a doua zi. fa

ora 11 dimineața. Am mers în Piața 
Palatului R.PJL unde am admirat 
marile construcții; noua sală a Pala
tului, blocul turn etc. Peste tot pe 
unde ne întorceam privirea vedeam 
noi construcții, care de care mai fru
moase. Am vizitat apoi și alte puncte 
importante ale Bucureștiului.

Intr-un cuvînt, sportivii noștri folo
sesc fiecare deplasare pentru a cu
noaște viața oamenilor muncii din ora
șele respective, mărețele construcții ale 
socialismului, cultura bogată a patriei 
noastre.

Dr. DINU CONDUR 
membru în biroul secției de rugbi 

a C. S. M. S. lași

In regiunea Maramureș

privește introducerea gimnasticii în pro
ducție. Tot atît de adevărat este însă 
că rezultatele tui s-au ridicat la nivelul 
preocupărilor. Gimnastica în producție 
sc practică numai la Cooperativa „Cu- 
tinrrl” (48 participanți), la „Complexul** 
.(60 participant) și la cooperativa 
„Talpa* (80 participant!). Desigur că 
rezultatele înregistrate în •această pri
vință- swt sui> țiosibilităti. Altalizînd 
această stare de lucruri, consiliul oră
șenesc U.C.F.S. Baia Mare a trecut la 
studierea posibilității introducerii gim
nasticii în pi'oducție la întreprinderea 
^Cloșca” și la ^Dinamo* Să sar.

Acordînd o și mai mare atenție proble
mei gimnasticii în prodttc'țic, activiștii 
U.C.F.S. împreună cu cadrele de spe
cialitate din regiunea Maramureș, VOI 
obține pe viitor și mai mari succese.

— b —

sNJfaiemski feBBB

REZUMAT. Kley, 1941. Orașul era sub 
ocupația vremelnică a fasciștilor. Nicolai 
Rusievici, portarul echipei de fotbal Di
namo, căzut prizonier, este eliberat din 
lagăr pe garanția cumnatei colegului săm 
de echipă Alexei Klimko. In casa acestuia 
el scrie o scrisoare către soția sa, aflată 
la Odesa.

II.
„Nu ne-î».m văzut de o jumătate de an, dar mi 

pare că a trecut un veac. Curd m-ain des

părțit am cnezut că ne vom revedea peste două 
săp’âmîni, dar a început războiul. Imediat am 
intrat cu tovarășii mei. In batalionul de distru
gere și am început instrucția. N-am să-ți descriu 
toate evenimentele, voi spune numai că cu 
Vanea Kuzenko am nimerit în același batalion. 
Aici, pe front, prietenia noastră s-a legat mai 
strîns d.ecît pe terenul de sport. îmi amintesc 
de prima luptă... Trebu?'-' să-ți spun că nu prea 
m-am comportat bine. Cînd au început să ne 
împroaște cu proiectile, frica m-a paralizat com

plet. Dar alături, Kuzenko și cu Nikolai Dremin, 
ochitorul de la mitraliera lui, erau liniștiți și 
încordați. Asta mi-a dat și mie curaj. Am în
ceput să trag, însă imediat am fost aruncat în 
aer. Cînd mi-am revenit am aflat că am fost aco
perit de explozia unui obuz. Dremin mă scosose 
de acolo. Am părăsit apoi Kievul și în încercuirea 
de la Borșcț m-am rătăcit do Kuzenko. Ne hom- 
b^'.'lau dJ avion S ’’’ui unei explozii m-a arun
cat în aer si am 1 șinat. Cînd m-am trezit eram 
prizonier, impicimă cu mine era și Dremin. la

lagărul uhde ne-au dus am dat și peseste Alioșa 
Klimko. Peste trei luni deținuții au fost puși în 
libertate pe răspunderea rudelor. Nemții aveau 
nevoie de mînă de lucru. Eu unul nu puteam 
spera să fiu eliberat căci n-aveam pe nimeni. 
Dar Tanea, cumnata lui Alioșa, dîndu-se drept 
soția mea, a obținut să fiu eliberat...**.

După cîteva zile, Rusievici se îmbolnăvi grav 
și timp de sase săptămîni se zbătu între viață și 
moarte. îngrijit fiind de familia lui Alioșa.

fVa urmai) J
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o întrecere CUPA DE IARNA A F. R. H»»Cupa 30 Decembrie 
care s-a bucurat de succes

La sfîrșitul săptămînii trecute, pe 
patinoarul artificial din parcul „23 
August" a avut loc un reușit con
curs de patinaj artistic, organizat de 
comisia orășenească de specialitate 
din București și dotat cu „Cupa 30 
Decembrie". La startul competiției 
s-au prezentat numeroși sportivi, din
tre care cea mai mare parte s-au a- 
rătat foarte bine pregătiți.

O bună impresie au lăsat în spe
cial tinerii patinatori. Spectatorii au 
remarcat din nou evoluțiile pline de 
grație și siguranță ale micuțelor pa
tinatoare Elena Moiș și Sabina Da
mian. La fel de bine ș-au prezentat 
și juniorii Marcel Comanici, Rudolf 
Medelanscihi și Nieotae Bellu. Dintre 
junioare am remarcat pe Irina Zaha- 
resou, pe care au despărțit-o numai 
10 puncte de valoroasa noastră cam
pioană, Cristina Patraulea. Aceasta a 
lăsat și acum o excelentă impresie. 
Promițătoare evoluția Roxanei Gă
bunea, mai ales prin faptul că ea 
confirmă la fiecare concurs talentul 
pe care îl are pentru patinajul ar
tistic.

Victoria București a rîșligat
„Cupa Mării

La 26 și 27 decembrie, s-a disputat 
Ia Constanța „Cupa Mării", o com
petiție la oare au participat formațiile 
masculine bucureștene Victoria și 

C.C.A., împreună cu echipele Farul 
și Dinamo din Constanța.

Scopul, același ca la toate cele
lalte competiții organizate în ultima 
vreme: pregătirea formațiilor mascu
line în vederea campionatului care 
va începe la 8 ianuarie.

întrecerile nn s-au ridicat însă la 
un nivel tehnic deosebit, și aceasta 
din cauza celor două formații din 
Constanța, care au arătat cu acest 
prilej că mai au multe lucruri de pus 
la punct. Și cînd scriem acestea, ne 
referim în special la Fânul, partici
pantă l.a campionatul categoriei A.

Iată rezultatele: ZIUA I: C.C.A. 
— Farul 3—0 Victoria — Dinamo 
3—0; ZIUA A II-A: Farul — Di
namo 3—1, Victoria — C.C.A. 3—2. 
Fără a suferi vreo înf.rîngere, Victo
ria București a cucerit „Cupa Mării".

Cei mai buni jucători ai competiției 
au fost: Butenko (C.C.A.), Ungurea- 
nu, lord ache (Victoria).

Dinamo pe primul Ioc 
în „Cupa Victoria”

Joi 29 decembrie s-au încheiat jocu
rile din cadrul ~ 
sala Dinamo 
spectatori au 
— în primul 
de la C.C.A. 
cu 3-2 (15-12, 
militarii au demonstrat că în campio
natul care se apropie vor avea o for
mație valoroasă. In acest meci, în care 
Butenko și Chiriță au fost cei mai 
buni, echipa a arătat multă mobili
tate și coeziune. De cealaltă parte a 
fileului, sportivii de la Victoria au 
dat o replică dîrză, contribuind din 
plin la reușita spectacolului. Cel mai 
constant jucător ; Mitroi.

Cea de a doua partidă a cuplaju
lui voleib.alistic, i-.a opus echipei Di
namo București formația Petrolul 
Ploiești. Jucînd foarte bine în primele 
două seturi, Dinamo a crezut că are 
victoria asigurată și, în setul al trei
lea, a intrat pe teren cu jucătorii care 
nu fuseseră folosiți pînă atunci. Plo- 
+ten ii au profitat cîștigînd setul și 

-prfttn a lipsit să-l cîștige și pe cel 
de ai patrulea în care au condus la 
an moment dat cu 7-01 Dar, în cele 
din urmă, experiența dinamoviștilor 
și-a spus c.uvîntul. Ei au cîștigat cu 
3-1 (15-5, 15-9, 14-16. 15-12). Cei 
mai buni jucători: Păunoiu, Cristea, 
Corbeainu (Dinamo), Manta, Petric, 
Rădulescu (Petrolul), In urma aces
tui rezultat, Dinamo a cucerit „Cupa 
Victoria" (are victorie directă asupra 
Rapidului).

Ținînd seama de faptul că partida 
Victorta-Progresul a revenit primei 
echipe cu 3-0, clasamentul arată ast
fel :
1. Dinamo
2. Rapid 
3 Victoria

’ 4t C.C.A. '
3. Progresul 
6. Petrolul

„Cupei Victoria". In 
din Capitală, numereși 
aplaudat jocul practicat 
meci — de voleibaliștii 
și Victoria. învingători 
15-9, 14-16, 8-15, 15-9),

6
6
8
9

între-Iată rezultatele tehnice ale 
cerii:

Junioare (sub 14 ani); 1. 
Moiș (Din-amo) 124,9 p,; 
Damian (Constructorul) 99,8 p.; 3. 
Gabriela ‘ “
puncta.

Juniori (sub 
(Constr.) 110,9 
(Din.) 79,9 p.; 
52,6 p.

Junioare (sub 
harescu (Din.) H.,
Găbunea (Constr.) 187,3 
Lupea (Constr.) 115,6 p.

Juniori (sub 18 ani): 
maniei (Din.) 204 p. ; 2. 
lanschi (Constr.) 152 p.; 3. N. Bellu 
(Constr.) 137 p.

Senioare: 1
(Constr.) 283,3 
(Din.) 272,5 p.; 
structorul) 261,8

Seniori: 1. R.
P.; 2.

(Constructorul) 86,4

18 ani) :
209,8 p. ;

I. M. Co- 
R. Medi-

Elena
2. Sabina

14 ani) ; 1. N. Bellu 
p. ; 2. R. Marinescu 
3. Al. Dragoș (Din.)

1. Irina Za-
2. Roxana
p.; 3. C.

Manta

Duminică începe campionatul masculin
in-

Fază din meciul I .T .B.—Constructorul

iar
sistem

turneu final, 
cu 1954,

această ultimă săptă-

a tării 
(1949, 

1959—

campioană 
f erovi arilor buoureșteni 

1955, 1956. 1958—1959,

1. Cristina Patraulea 
p.; 2. I. Zaharescu 

; 3. R. Găbunea (Con- 
P.
Ionian (Constr.) 316 

M. Comanici (Din.) 281,2 p.
Pe echipe, „Cupa 30 Decembrie" a 

revenit clubului Constructorul.

Anul acesta, ca și în 1960, voleiul 
masculin romînesc are un program 
ternațional bogat. Este adevărat, nu vor 
mai avea loc competiții dc talie mon
dială, dar și în 1961 au Ioc întreceri 
internaționale deosebit de importante, 
punte de legătură între campionatul mon
dial din Brazilia și cel care va avea 
loc în 1962 în Uniunea Sovietică. Dc 
aceea, voleibaliștii noștri vor trebui să 
dea dovada unei pregătiri la fel dr 
bune, pe măsura prestigiului cucerit. Și 
acest lucru va trebui șă se'vadă, în pri
mul rînd, cu prilejul campionatului care 
va începe curmei.

O PREGĂTIRE MAI ATENTĂ 
GA ALTĂDATĂ

Profitînd de vacanța neobișnuit de 
lungă pe care au avut-o de la încheierea 
ediției 1959-—1960, cele 12 echipe par
ticipante în campionatul categoriei A 
s-au pregătit ou asiduitate.

începutul a fost făcut de „Cupa Car

Aspect dintr-un meci ai campionatului
Timișoara

masculin 1959—1960: C.C.A.—Știinta
(2—3)

pafilor" disputată la Brașov și câștigată 
■de echipa locală Tractorul; a urmat 
„Cupa regiunii Ploiești' 
formației bucureștene 
în „Cupa U.A.S.R.", 
partea studenților din 
rile Someșului; de 
tanța, Victoria București a cucerit a doua 
competiție: „Cupa Mării"; în sfîrșit, 
„Cupa Victoria" organizată în Capitală a 
fost câștigată de Dinamo. Aceste competi
ții au angrenat toate formațiile masculine 
participante în campionat, dând posibili
tate antrenorilor respectivi să vadă cu un 
ceas mai de vreme care sânt lipsurile 
echipei lor și ce trebuie făcut pentru 
remedierea acestora. De aceea, sperăm 
că în acest campionat care începe dumi
nică 8 ianuarie, nu vom mai asista Im 
acele partide de valoare scăzută, așa 
cum au fost de regulă în primele etape.

” care a revenit 
Victoria-; la Cluj, 
victoria a fost de 
orașul de pe malu- 
cu-rînd, la Cons-

CITEVA DATE STATISTICE

Piuă acum s-'au disputat 12 ediții ale

ta sala Floreasca au continuat în
trecerile din cadrul Cupei de iarnă a 
F. R. H. Partidele disputate au ©fe
rit numeroșilor spectatori faze fru
moase, cu driblinguri scurte, cu a- 
runcări fulgerătoare la poartă, eu 
plonjoane spectaculoase.

Fără îndoială „capul de afiș" I-ad 
constituit întîlnirile dintre echipele fer 
minine Progresul și Știința și echi
pele masculine C.C.A, și Rapid.

Partida care a opus Știința și Pro-' 
greșul a avut o desfășurare pasionan
tă din primul și pînă în ultimul mp 
nut. Mai tehnice, mai bine puse la 
punct cu pregătirea fizică și avînd pe 
Irina Nagy în bună formă, handbalist 
tele de la Știința au terminait învin-ț 
gătoare cu un scor minim. Diferența 
de un punct arată de altfel și faptul 
că portarii au jucat un rol decisiv în 
stabilirea rezultatului. De la Știința 
s-au remarcat Irina Nagy, Carolina 
Cîrligeanu, Elena Pădureanu, iar de

de

ai 
volei 

revenit deci voleibaliștilor

campionatului republican masculin de 
volei. Prima, în 1919, cucerită de G.F.R. 
București. Cinci ediții (1949, 1950, 1951, 
1952 și 1953) s-au organizat sub forma 
unui campionat, cu 
următoarele, începînd 
divizie.

De șase ori a fost 
echipa 
1950,
1960), de patru ori formația C.C.A. Bucu
rești (1951, 1952, 1954, și 1957) și 
două ori Dinamo București (1953 
1957—1958).

Trofeele...și tricourile de campioni 
Republicii Populare Romine la 
masculin au 
din trei echipe bucureștene. Oare supe
rioritatea voleiului masculin bucureștean 
este atît de mare' față de cel din pro
vincie? Nu! In fiecare, an echipele din 
țară au asaltat cu hotărîre locurile frun
tașe și au scos la iveală nenumărate ta- 

lcnte care an apărat cu succes culorile 
țării în întreceri internaționale dificile. 
De accca, sperăm că și în acest cam
pionat, Știința Cluj, Tractorul Brașov, 
Știința Timișoara, Utilajul Petroșani. 
Știința Galați, Farul Constanța și Pe
trolul Ploiești să dea o replică hotărîtă 
formațiilor bucureștene 
sul, Dinamo, C.C.A. și

Rapid, Progrc- 
Victoria.

★

■campioană peCare va fi echipa
1960—1961? O vom afla la 4 iunie, după 
disputarea celor 22 de etape. 

MIRCEA TUDORAN

Iată programul primei etape : Farul 
Constanța — Progresul București, Uti
lajul Petroșani — C.C.A.,, Știința Cluj 
— Știința Galați, Victoria București — 
Petrolul Ploiești, Dinamo București -— 
Tractorul Brașov, Rapid București — 
Știința Timișoara.

ta Progresul Victorița 
Maria Ghiță.

De menționat faptul 
tele de la Progresul 
Ia acest meci fără să 

Dumitrescu și

că handbalis- 
s-au prezentat 
se fi antrenat

niciodată 
mină.

C.C.A. a întrecut și pe Rapid con- 
tinuîndu-și seria victoriilor. Se pare 
că sistemul de apărare 3 + 3 pe care 
antrenorul I. Kunst îl aplică în jocul 
echipei sale, pune în încurcătură pa 
adversari. Ca și dinamoviștii, ca și 
itebiștii nici handbaliștii de la Rapid 
n-au găsit cele mai bune soluții pen
tru a străpunge acest sistem defensiv, 
pentru a înscrie. Contraatacurile mi
litarilor au surprins însă pe rapidiști 
și C. C. A. a cucerit aplauze, după o 
partidă frumoasă, interesantă.

Și acum o chestiune de arbitraj. 
In ultimele trei etape la sugestia 
F.R.H. s-a practicat o manieră nouă 
de arbitrai. Un singur arbitru la

LA MULL! AN!
PE TOATE LUNGIMILE BE UNDA

Riidiociubul Central al R. P. Ro
mine... In fața stației de radio lu
crează . tehnicianul Cezar Pavelescu. 
In jurul lui sînt numeroși sportivi 
radnamatori. Operatorul a lansat a- 
pelul general și acum trece pc recep
ție. E liniște perfectă. La început, 
semnalele morse se aud încet, apoi, 
din ce în ce mai bine. I-au răspuns 
mai multe stații de radioamatori din 
diferite colțuri ale lumii. Cu care din
tre ei să fa legătura ? Continuă să 
asculte cu atenție... Ei, dar ăsta care 
„bate“ așa repede nu e Vanea ? Ba 
chiar el este:

— Bună seara, dragă prietene... Iți 
mulțumesc că mi-ai răspuns.

— Sînt îneîntat de legătură.
— Astă-seară te 

aici, din București, 
din Tuia ?

— Foarte
...Și după 

tăți tehnice 
tivă UA3KKA, conversația în limba
jul alfabetului morse

— Spor în munca 
comunismului, Vanea. 
zia Anului Nou „La

In fața stației lucrează acum un alt 
radioamator. Astfel, rînd pe rînd spor
tivii radioamatori din Capitală — ca 
și cei din întreaga țară — transmit 
prietenilor de pe întreg cuprinsul glo
bului, mesajele lor de pace și pros
peritate. Pe „log-urile“ lor figurează 
victorioasa Cuba, sînt prezente nu
meroase țări care s-au eliberat de pu
țină vreme de sub rușinosul jug al 
colonialismului: Ghana, Nigeria,
Figurează țări frățești, țări din lagă
rul socialist: R. S. Cehoslovacă, R.P. 
Ungară, R. D. Germană... Apoi, țări 
îndepărtate ca : Mexic, Venezuela, 
Noua Zeelandă...

Ei au legat prietenii cu mii și mii 
de tineri iubitori de pace din cele mai 
îndepărtate Colțuri ale lumii, iar cu 
ocazia noului an — alături de sporti
vii din întreaga noastră patrie — le 
urează La mulți anii... pe toate lun- 

yccftF Cunoscut: LZIVK din R.P. Bol- gimiie de undă, 
garia Degetele bat gritbite pe ma

nipulatorul telegrafic. Radioamatorul

aud foarte bine de 
Tu cum mă auzi

schimburi de nou-
bine, 
cîteva 
cu stația sovietică colec-

se încheie :
de construire a 
Iți urez cu oca- 
mulți ani 1“ 

Mulțumesc prietene, asemenea. 

★

La masa de lucru a stației a tre
cut inginerul Livitt Macoveanu. Față 
îi rădiază de bucurie. A reușit să se 
îniîlneăscă pe calea undelor cu im

V, TOFAN

centru și atîit. Nu mai apar arbitrii 
de poartă. E prematur încă pentru 
a aprecia valabilitatea acestei încer
cări. Arbitrii cțj experiență 
geanu, Pelanghian și

(Cîrli- 
afirmă

se-

parte
con

Mihăică >

că este extrem de dificilă conducerea 
unei partide numai de către arbitrul 
de centru. Ei spun că este foarte 
greu să-ți împărți atenția, concomi
tent, la infracțiunile posibile pe 
micerc și la înălțimea brațelor.

Inițiativa a avut însă si o 
pozitivă imediată. Arbitrii și-au 
centrat 'atenția, au devenit mult mai 
mobili și în ultimă instanță arbitra
jele au devenit mult mai bune.

Rezultate tehnice : Rapid—Fabrica de 
timbre (fem.) 14—4 (7—2); Dinamo 
—Unirea (mase.) 19—17 (11—7); 
Progresul- Știința (fem.) 2—3 (1—2); 
C.C.A.—Rapid (mase.) 21—14 (11—6)

P. VALENTIN

• • •

Viktor din Sofia răspund, c.. aceeași 
intensitate. An multe de spus, l.și vor 
scrie. In sfîrșit, urmează tradiționa
lele urări de anul nou:

— Iți doresc în noul an, succese fru
moase în muncă 1

— Asemenea, Viktore. 
din partea mea lui 
sănătate și „la mulți 
pot să dau de el.

— Cu plăcere. Am

Transmite
Di mi ter multă 
ani 1“ Eu nu

să-i comunic.

★



1961: Bogat program internațional pentru sportivii noștri
Loturile de seniori, tineret și juniori
(băieți și fete) se pregătesc intens

salile Floreasca, Di- 
medii „I.. L. Cara- 

sala I.M.F.

De cîteva zile, 
lamo, a Școlii 
riale" din Capitală și 
lin Tg. 'Mureș sînt mai aglomerate 
:a orieînd. în afara sportivilor care 
ie antrenează în mod obișnuit, în 
iceste săli au apărut tineri și tinere, 
najoritatea ou o înălțime cu miilt 
ieste cea medie. Sînt compondnții 
oturilor de baschet, care — profi
ted de pauza din campionat și de 
/acanța de iarnă a elevilor -— se 
iregătesc intens în cadrul unor ta
iere organizate de F. R. Baschet.

Ceea ce-i caracteristic în alcâtui- 
acestor loturi este media înăl

țimii. Continuind orientarea justă din 
ultima vreme, federația a selecționat 
jucători cu talie înaltă, capabili să 
iacă față din acest punct de vedere 
cerințelor baschetului modern. Cei 
peste 100 de componenți ai loturilor 
au programe de pregătire diferite. 
La seniori și senioare se urmărește 
mai mult omogenizarea echipelor, în 
timp ce la loturile de tineret și de 
juniori scopul principal al 
montelor este îmbogățirea 
țelor tehnice și corectarea 
procedeelor modeme.

Componenții loturilor își 
cheia această perioadă de 
la 6 ianuarie, prin disputarea unor 
meciuri cu handicap. Fără îndoială, 
o inițiativă interesantă, care va stîrni 
un viu interes în rîndurile baschet- 
haliși ilor.

’;dă din cine sînt alcătuite aceste 
Ioturi :

SENIORI (antrenori C. Herold și 
Dan Niculescu) : M. Nedef, A. No- 
vacek, Gr. Popescu, A. Tursugian, 
M. Kiss, D. Nosievici, H. Giurgiu, 

Gheorghe, I. Vissner, L. Toth, I. 
descu, I. Viciu, A. Popovici (de 

remarcat câ în afara jucătorilor de 
bază au fost introduși, pentru a fi 
încercați, o serie de jucători tineri 
ca Dudescu, Viciu, Vissner, Gheor-, 
ghe) ;

•ea

antrcna- 
cunoștm- 
execuției

vor în-
pregătire

SENIOARE (antrenori S. Ferencz 
și Gh. Roșu) : Viorica Niculescu, E- 
lena 
Anca 
Maria Ouatu, Dorina 
lore Krauss, 
Jujescu, Margareta Wagner, Borbila 
Madarasz, Doina Chelaru, Herta An- 
țosch, Margareta Simon, Florica, Iz- 
biceanu (și aci remarcăm prezența ti
nerelor Sanda Dumitrescu, Margareta 
Simon, Herta Antosclr ș.a.).

TINERET BĂIEȚI (antrenori V. 
Popescu, I. Petruțiu. A. Folbert) : 
K. Zereles, 1. Bîrsan, I. Spătaru, M. 
Mazilu, P. Răduț, Gh. Dragoș,' T. 
Bulat, V. Predulea, C. Dragomirescu, 
T. Siănescu, -• •• - 
Neușatz, M. 
I. Cimpoiaș, 
I. Siiciu, I. 
Brechner, L. 
lușel;

TINERET
Roșu și C. Dinescu) : Anca Deme- 
trescu, Gyorgi Honacek, Sabine KJok- 
ner, Agnes Vogel, Elisabeta Stama- 
tiu, I. Haberman, Ursula Firlinger, 
Lidia Austro, Karin Binder, Stela 
Mihai, Ericha Brechner, Elisabeta Or- 
govici, Arif Ahmet, Ioana Cristescu, 
Gabriela Ulidescu, Eva Gyiimpi.

JUNIORI (antrenori E. Klosovski, 
V. Dăscălescu și C. Simionescu) : 
M. Ștefănescu, V. Popescu, I. Zâha- 
riadis, Șt. Tudosi, Șt. Pinter, E. Stoi
ca, D. Scripcaru. T. Deak, L. Geor
gescu, Gh. Șerban, Fl. Filip, L. Cre- 
țu, D. Scorțescu, C. Cîrjan, D. Ha- 
meș, L. Taflan, P. Teodorescu, R. 
Diaconescu, B. Daniel, I. Groșanu.

JUNIOARE (antrenori Gh. Fiillop 
și L. Nagy) : Aurelia Niță, Roxana 
Dumitrescu, Ildiko 
Clondescu, Isabela 
Moțoi, Maura Popa, 
Karin Kroffel, Utta 
Georgescu, Mia ria
Tanko, Iudith Tecsi,

Ivanovici. Cornelia Gheorghe, 
Racoviță, Sandă Dumitrescu, 

Marian, Hane- 
Irina Romfeld, Virginia

P. Ghiță, E. Nichita, I. 
Vasilescu, I. Strugaru, 

V. Iacobi, N. Dimancea, 
Duțescu, E. Shefer, H. 

Soos, Z. Torday, M. Mă-

FETE (antrenori Gh.

Horvath, Sanda 
Oster, Cristina 

Otilia Munteanu, 
Fâzakas, Emilia 
Șteflea, Matha 
Maria Fogarasi, 

I. Csorvasi, Olga Damiganschitz.

CAMPIONATUL, E CAPITALEI
De curînd s-a încheiat prima parte 

a campionatelor de baschet ale Capi
talei, competiție pare» a angrenat un 
mare număr de jucători’ și jucătoare, 
majoritatea tineri.

Campionatul masculin de calificare 
a fost dominat de echipele Metalul 
și Progresul, care au terminat neîn
vinse în cele două serii. Ele au tre
buit să lupte însă din toate puterile 
pentru a realiza această frumoasă 
performanță. In seria I, Olimpia și 
Academia 'Militară se mențin aproape 
de lider, dar în seria a 11-a Progre
sul a cucerit un avantaj apreciabil.

'ată clasamentele:

frumoasele lor rezultate, remarcăm e- 
chipele Institutului Politehnic (antre
nori prof. Elena Caimacan și 'Livia 
Tomas), ale I.S.E. (antrenor prof. 
M. Balosache) și I.M.F. (antrenor 
prof. T. Balaș). (Este interesant de 
arătat că paralel cu acest campionat 
se dispută competiții inter-ani și in- 
ter-facultăți, care furnizează elemente 
echipelor reprezentative 
telor).

Iată clasamentele :
MASCULIN

CALIFICARE

ale institu-

ISERIA

1. Metalul G 6 0 396-258 12
2. Olimpia 6 5 1 330-320 11
3. Academia Militară 6 4 2 310-302 10
4. Petrol Chimie 6 3 3 332-347 9
5. S.P.C. 6 2 4 289—341 8
6. Precizia G 1 5 300-31G 7
7. Artă Cinematografică 6 0 6 1G5-238 6

SERIA A II-A

1. Progresul 6 G 0 388-299 12
2. Proiectantul 6 3 3 302-336 9
3. Știința 6 3 3 367-371 9
4. Rapid 5 3 2 266—249 8
5. Dinamo 6 2 4 334-325 8
6. Electrica 5 2 3 213-257 7
7. Voința 6 1 5 336-374 7

1. Politehnica
2. I.S.E.
3. I.M.F.
4. I. Construcții
5. I.C.F.
6. U.P.B.

5
5
5
5
5
5

4
4
3
3
1
0

1
1
2
2
4
5

254-191 
25G-175 
229-221 
229-214 
186—211 
173-315

Deoarece în campionatul feminin de 
calificare mai sînt de disputat o se
rie de restanțe, clasamentul nu poate 
fi întocmit. Pentru locul I candidea
ză cu șanse apropiate echipele Ra
pid, Victoria și Voința.

Seriile studențești ale campionatu
lui orășenesc se remarcă printr-o bo
gată participare. Competiția, bine or
ganizată de comisia orășenească de 
specialitate în colaborare cu Centrul 
universitar, s-a bucurat de o fru
moasă popularitate în rîndurile stu
denților. Pentru buna comportare și

ICATEGORIA

1. Arhitectura 5 5 0 336-231 10
2. I. Arte 5 3 2 182-149 8
3. I. Agronomic 5 3 2 239-263 8
4. I.M.G. 5 2 3 160-168 7
5. I.P.G.G. 5 2 3 192-191 6
6. I. Pedagogic 5 0 5 119-221 5

CATEGORIA A II-A
1. I. Politehnic 5 5 0 266—197 10
2. I.M.F. 5 4 1 249-174 9
3. I.C.F. 5 2 3 202-222 7
4. I.S.E. 5 2 3 206-181 7
5. U.P.B. 5 2 3 125-168 6
6. I. Construcții 5 0 5 206-312 5

FEMININ

CATEGORIA I

1. U.P.B. 6 6 0 250-105 12
2. I.C.F. 651 270-116 11
2. I. Arhitectură 5 5 0 163-101 10
4. I. Politehnic 5 3 2 152-138 8
5. I. Construcții 6 2 4 124-155 8
6. I. Pedagogic 5 2 3 133-154 7
7. I.M.F. 5 1 4 111—192 6
8. I.S.E. 5 0 5 100-195 5
9. I.M.G. 5 0 5 91-243 5

CR. POPESCU1 — coresp.

Astăzi,

Anul 1961 se anunță bogat în în
treceri internaționale pentru sportivii 
noștri, ale căror gînduri se îndreaptă 
de pe acum spre Jocurile Olimpice 
de la Tokio. _

Sportul nostru va fi reprezentat 
anul acesta în numeroase competiții 
internaționale de mare amploare, 
cum sînt — de pildă — campiona
tele mondiale. Astfel, sportivii ro- 
mîni vor participa la campionatul 
mondial de pentatlon modern, care 
va avea loc în U.R.S.S.; la campio
natul mondial de hochei pe gheață 
din E'lveția ; la cele de tenis de masă 
din R.P. Chineză; la cele de scrimă 
din Italia, de handbal în 7 din R.F. 
Germană și la campionatele mondiale 
de lupte clasice și libere din Japonia. 
De asemenea sportivii noștri vor lua 
parte și la alte întreceri internațio
nale care vor avea loc peste hotare : 
„Cursa Păcii" (ciclism) ; „Cupa țări
lor 'latine" (tir) ; „Trofeo d’Jte'lia" 
(polo) și „Cupa Dunării" (haltere).

In programul întîlnirilor interna
ționale din 1961 un loc principal îl 
ocupă Jocurile Balcanice, care se vor

I

• PARTICIPARE LA U CAMPIO
NATE MONDIALE Șl LA JOCU
RILE BALCANICE LA 7 SPOR
TURI a JOCURI DE FOTBAL 
CU TURCIA IN APRILIE ȘI OC
TOMBRIE ȘI AUSTRIA IN OC
TOMBRIE

desfășura la măi multe sporturi : 
box în R.P. Romînă, baschet în 
Grecia, atletism seniori în R.P.F. 
Iugoslavia și juniori în R.P. Romînă, 
șah* și cros în R.P. Bulgaria, tenis 
și lupte în R.P.F. Iugoslavia^

O serie de întreceri vor fi orga
nizate în țară și printre ele figurează, 
în primul rînd, tradiționalele cam
pionate internaționale ale R.P.R. la 
atletism și gimnastică, Turul R.P.R. 
la ciclism și „Cupa Orașului Bucu
rești" la hochei pe gheață. Alături 
de ele se situează întîlnirile bilate
rale cu Franța (la baschet și rugbi), 
Italia (la rugbi, la 11 iunie), pre-

cum și triunghiularul dc atletism R.IL 
Romînă-R.P. Ungară-Italia.

La fotbal au fost prevăzute jocuri 
cu Turcia și Austria. Cu fotbaliștii 
turci ne vom întîlni de două ori în 
acest an: la 30 aprilie la Istanbul 
și la începutul lunii octombrie (l 
sau 8) la București. în același tini» 
vor juca și echipele B : la 30 aprilie 
la București și în octombrie la
Istanbul. Partida cu Austria a lost 
perfectată în principiu și 
să se stabilească data, 
noastră a propus ziua dc 
brie. Meciul va avea loc 
echipe: A și tineret la 
B și juniori în Austria. Pe 
bilirii unui contact mai 
țările în care se praitiiă 
avansat, vor fi perfectate 
intercluburi cu echipe din 
Franța, Suedia etc.

Așadar, un program bogat, 
derea căruia sportivii noștri 
să se pregătească cu 
tatea pentru a corespunde nivelului 
tot mai ridicat al sportului inter
național.

urmează 
Federațiit 

22 octom- 
cu patru 
București, 
linia sta- 

strîns cu 
un fotbal 
și jocuri 

Belgia.

toată

în ve- 
trebuie 
seriozi-

Realizing 5 victorii con secutive

Dinamo Craiova a cucerit
in turneul final

„Cupa federației
După întreceri care au durat aproape 

trei luni, și care au stîrnit un mare 
interes în întreaga țară a devenit cu
noscută echipa cîștigătoare a prețio
sului trofeu: Dinamo Craiova.

„Cupa federației romîne de box“ a 
luat drumul Craiovei, răsplătind ast
fel eforturile boxerilor dinamoviști, ale 
antrenorului lor.

Fără discuție, cupa a intrat în mîini 
bune. Craiovenii au demonstrat că al
cătuiesc cea mai puternică formație

primelor întîlniri dm ca-înaintea 
drul turneului final, între cele 4 for
mații (C.S.M. Galați, Dinamo Craiova, 
Metalul București și C.S.M. Cluj) an
gajate direct în lupta pentru cucerirea 
Cupei, cele mai îndreptățite pretenții 
le emiteau echipele Dinamo Craiova și 
Metalul București. Dar chiar în prima 
partidă, craiovenii au pierdut la Ga
lați, în fața echipei C.S.M., astfel că 
șansele lor de a cuceri trofeul s-au di
minuat mult. Craiovenii au obținut

competiției. Surpriiuatorul rezultat de 
egalitate (19—19) realizat de galățeni 
la Cluj, dar mai cu seam.’ înfrîngcrea 
suferită în Capitală în fața metaiur- 
giștilor, i-e îndepărtat însă pe pugi- 
liștii din Galați dc un loc mai bun 
în clasament. La rîndul lor, metaliir- 
giștii au pierdut șansa de a intra în 
posesia cupei în urma rezultatului de 
la Craiova, unde au fost învinși de 
dinamoviști.

Indiferent de aceste rezultate, pri
mele trei formații în clasamentul „Cu
pei F, R. Box" au dovedit cu priso
sință că se numără printre cele mai 
bune echipe de 
anul acesta, în 
can pe echipe, 
greu de spus

box din țară și că 
campionatul repi.bli- 
vor avea im cuvînt

R. CALARAȘANU
I

■

&

i

-
■

cadrul comțMtițiilor dotate cu .Cupa F.R. Box" s-au disputat multe nieciuri 
frumoase. Unul dintre acestea l-au furnizat sportivii Gh, Dumitru (Metalul 

București) și Gh. Eremia (C.S.M. Galați)

participantă la această competiție, că 
s-au pregătit în mod deosebit pentru 
cucerirea cupei. O dovedesc rezultatele 
obținute în serii și îndeosebi în tur
neul final,

Iată cum arată clasamentul final
.Cupei F. R. Box":

5
3
3
0

al
1.
2.
3.
4.

Dinamo Craiova
C.S.M. Galați 
Metalul Buc.
C.S.M. Cluj

6
6
6
6

0 
1 
0
1

1
2
3
5

140: 97
124:104 
121:118
82:148

10
7
6
1

ultima zi la Pronoexpres
puteți

Pro-
Nu uitați 1 Numai astăzi mai 

depune buletinele la concursul 
noexpres nr. 1 de mâine 4 ianuarie 
1961. Concursurile Pronoexpres au sta
bilit .adevărate recorduri de premii 
în 1960 și există toate perspectivele' 
ca aceste recorduri să fiie depășite în 
1961. Tot astăzi este ultima-zi dud 
mai puteți cumpăra buletinelc-a- 
bonament pentru . ooncursiiriie Prono
expres ale lunii ianuarie.

★

- Tragerea Pronpexpie's de inâine 4 
ianwarie va avea toc în București, în. 
saila dîn str? Doamnei nr. 2, la ora 19.

PRO-REZULTATELE CONCURSULUI PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 1 NOSPORT NR. 2

— Etapa din 1 ianuarie 1961 — Etapa di.n 8 ianuarie 1961 —.
I. Milan—Fiorentina 1 I. Fiorentina—Internazfonale

II. Bologna—Roma 1 II. Roma—Sampdoria
III. Torino—Inter 2 III Bari—Lanerossi
IV. Lanerossi—Spăl 1 IV. Padova—Bologna
V. Lecco—Juventus X V. Milan—Lazio

VI. Lazio—Atalanta 2 VI. Napoli—Qatania
VII. Nice—Sadan 1 VII. Angers-Reims

VIII. Grenoble—Nimes 2 VIII. Rouen—Nice
IX. Troyes—Rouen 2 ; IX. Rennes—Racing

X. Lens—Angers X X. Nancy Limoges
XL Rin.nes Monaco 2 XI? St. Etienne—Lens

XII. Toulouse—I.yon - I XIL St Framiais—Toulouse
; Au f.Q$t - depuse aproximativ 335.000 Rubrică redactată de, I. S. Loto-
variante. Pronosport

însă,. în continuare, 5 victorii conse 
cutive: 28—11 și 25—15 cu C.S.M. 
Cluj, 22—18 și 21 — 19 cu Metalul 
București, 25—14 cu C.S.M. Galați și 
„Cupa F. R. Box' 
în vitrina cu trofee sportive a asocia
ției Dinamo.

Este greu să facem evidențieri spe
ciale. Toți boxerii, în egală măsură, 
au participat la obținerea succesului, 
toți au dovedit dragoste pentru culo
rile asociației. Iată de ce vom acorda 
calificativul „excelent" tuturor pugiliș- 

. tilor care au făcut ca regiunea Oltenia 
'să se afirme din nou pe țărîmul bo
xului nostru: Vasile Vintilă, Cornel 
Dumitrașcu, Marin Marinescu, Andrei 
Fai-caș, Vasile lonescu, Matei Godeanu, 
Iosif Olarii, Marius lonescu, Octav 
Atărăcineanu, Constantin lordache, 
Constantin Bilă, Gheorgfie Buzatu, 
Traian Stuparu, Petre Deca, Ion Fe- 
rentz. Aceleași merite le are și antre
norul Gheorghe Lungii care a știut 
cum să pregătească echipa pentru a- 
ceastă competiție.

Fără discuție că un merit deosebit 
în ceea ce privește desfășurarea la un 
nivel bun, în ansamblu, a competiției, 
revine și cclorlaltp eshipe participante 
la turneul final: Q,$.M. Galați, Me
talul București și G.S.M. Cluj.. In- 
rteoSțbi echipa' din Galați' și Metalul 
Biicii’rc.ștf au contat multă vreme în 
lupta pentru primul ioc în efăsamerltul

strălucește acum

ihipe participante 
" 1. Galați, Me-

C.S.M. GALATI—METALUL 
BUCUREȘTI 27—12

Joia trecută, în sala Dinamo din 
Galați, aproape 3.000 de spectatori au 
urmărit întrecerea pugilisticâ — ul
tima din cadrul „Cupei F. R. Box" — 
dintre C.S.M. Galați și Metalul Bucu
rești. Localnicii au cîștigat cu scorul 
de 27—12, sitttîndu-se astfel pe locul 
II în clasamentul final al competiției. 
Gel mai frumos meci al galei l-im 
furnizat boxerii V. Bogoi (G) șt 
D. Rizea (B). Evidențiem de aseme
nea, comportarea tînărului Gh. Pa- 
iangă care, deși a pierdut, prin boxul 
său în linie a entuziasmat spectatorii 
"ălățeni. Iată rezultatele tehnice: 

ie (G) b.p. Gh. Palangă 
P. Pavel (G) m.n. A. OJteanu

galațeni. k
V. ManolacI
(B); . .
(B); N. Popa (G) b.ab. III D. Minea 
(B) ; D. Boiangiu (G) m.n. I. Manea 
(B); ~ -
(B) ; Gh. Erema (G) b.p. I.

S. Bogoi (G) m.n. D. Done 
~ , '■ . -• Oltear.u

(B); V. Bogoi (G) b.p. D. Rizea (B); 
Șt. Cojan (G) b. p. V. Badea (B); 
V. Mamir (G) b.k.o.I T. Basarab (B); 
O. Cioloca (G) cîștigă fără adversar.

V PALAriESCI I — coresp.

HIPISM
Alergările de ieri s-au bucurat de 

un frumos succes. S-au înregistrat 
performante bune. Rodia a deschis 
seria victoriilor, cîștigînd prima aler
gare din noul an. In premiul Arad, 
disputat sub formă de grupă pe' di
stanța de 1700 metri, a învins O- 
rient II. A depășit la luptă pe Ri- 
goletto și Rîvna. Un parcurs corect 
a efectuat Lac. A condus alergarea 
și a rezistat atacului dat de Ho(u 
după parcurgerea primei mie de metri 
și a hiptat cit mult curai alături dc 
Ancorat, pe care l-a învins de jus
tețe.

IATA rezultatele
I. Rodia (Avram G.), Xenopol. Lo- 

trioara. Cota: 3,50 — 36,60 lei.
II. Distinsa (Buțan N.), Frățior, 

Flavius. Cota : 3,60 — 15 — 24,40 lei. 
Ordine triplă: 401,70 lei.

III. Rușețu (Szabo I.), Narcis, Pîr- 
jol. Cota: 5,10 — 27,60 — 27.60 lei.

IV. Afia (Marcu Tr.), Orșova II, 
Jibou. Cota : 5,80 — 32,40 — 67 lei. 
Ordine triplă: 117,20 lei.

V. Orient II (Bonțoi Gh.), Rigo- 
letto, Rîvna. Cota : 3,20 — 40 — 
36,10 lei.

VI. Lac (Ichim C.) Ancorat, E- 
goist. Cota : 2,90 — 16,30 — 13 lei. 
Ordine triplă : 95,40 lei.
VIL Fauna (Tănase Gh.) Roniică, 
Bibita. Cota ^2,70 — 23 — 12,10 lei. 
VIII. Snlamtta (Ghinea G’’.), Holtei, 
Vi fora. Cota : 2,80 — 24.40 — 10,50 
fel.



LA ÎNCHEIEREA ANULUI FOTBALISTIC INTERNAȚIONAL 1960
® TREI COMPETIȚII AU DOMINAT ACTIVITATEA : TURNEUL OLIMPIC, CUPA EUROPEI SI PRELIMINARIILE CAMPIO

NATULUI MONDIAL • INTENSIFICAREA ACTIVITĂȚII TN TARILE DIN ASIA Șl AFRICA.
Activitatea fotbalistică internațională în anul 1960 a fost destul de 

bogată și — mai ales — foarte variată. Trei evenimente au stat în centrul 
atenției cercurilor fotbalistice mondiale: turneul olimpic, fâza finală a 
Cupei Europei inter-țări și preliminariile campionatului mondial din 1962. 
Adăugind la acestea întrecerile din America de Sud și apariția pe plan 
internațional a fotbalului din țările Asiei și Africii, avem o imagine 
concludentă a activității din acest an.

Ca fapt nou, desigur că cercurile 
fotbalistice internaționale au reținut 
activitatea tot mai intensă care se 
desfășoară în țările asiatice Și afri
cane. Pe lista întîlnirilor internațio
nale își înscriu tot mai des numele 
R. P Chineză. învingătoarea recen
tului turneu de la Hanoi, R.A.U., 
Tunisia — ambele participante la 
turneul olimpic de la Roma —, 
Maroc, precum și o serie de țări de 
curînd eliberate de sub jugul colo
nialismului : Ghana, Nigeria etc. 
Comportarea și rezultatele pro
mițătoare ale selecționatelor lor atrag 
atenția și interesul cercurilor spor
tive din lume. în aceste ultime țări, 
fotbalul — ca toate celelalte domenii 
de activitate — este chemat la viață 
și dezvoltare în condițiile noi ale 
cuceririi independenței naționale.

★

Turneul olimpic s-a încheiat cu 
victoria unui favorit. Echipa Iugosla- 
vie: a reușit — cu o formație tînără 
— să cucerească medalia de aur, 
pentru care luptaseră la Londra. 
Helsinki și Melbourne trei generații 
de fotbaliști consacrați. Fotbaliștii 
iugoslav, au avut însă, multe emoții 
pînă au urcat pe podiumul învin
gătorilor. In două rînduri (meciurile 
cu Bulgaria și Italia) au beneficiat 
de aportul... sorților în calificarea lor 
mai departe (pe teren au terminat 
la egalitate). Danemarca și Italia 
au fost adevărate Revelații în acest, 
turneu, ajungînd pîftă în semifinale, 
înaintea unor echipecu justificate pre
tenții la locuri fruntașe: c-a Bulgaria 
și Polonia, ambele eliminate din 
grupe, sau Ungaria — scoasă din 
„cursă" în semifinale și nevoită să 
se mulțumească cu medalia de bronz.

★

Un strălucit succes a realizat în 
prima ediție a „Cupei Europei", fot- 
balu sovietic Reprezentativa U.R-S 8 
și-i încheiat marșul triumfal în 
această competiție cu victorii clare 
în fața selecționatelor Cehoslovaciei 
(în semifinală) și Iugoslaviei (în 
finală4. Această victorie a întărit 
prestigiu! de care se bucură, de 
mu tă vreme ne plan mondial, fotba
lul din Uniunea Sovietică

„Cupa Europei" și-a dovedit cu rri- 
sosință utilitatea, contribuind la ridi
carea nivelului tehnic al fotbalului 
european Majoritatea partidelor au 
prilejuit spectacole de ca itate care 
•u Justificat interesul foarte mare 
manifestat de iubitorii fotbaiu ui Cu 
timpul, această competiție mult gus
tată de spectatori, poate deveni un 
autentic campionat al continentului 
nostru.

★

IANUARIE

1 Cairo : R.A.U. - Nigeria
Casablanca : Maroc — Iugo- 

i siavia (olimpică)
.3. Tunis : Tunisia — Iugosla

via (olimpică)
: Kampala : Uganda - Sudan

■ & Nâpoli : Italia - Elveția
8 Cairo : R.A.U. — Iugoslavi» 

(olimpică)
10 Alexandria : R.A.U. — Iugo

slavia (olimp.)

3-0

0—5

1-5
0-1
3-0

0-1

0-0

T.O.

T.O. 
C.I.

FEBRUARIE

14 Khartum : Sudan — Tunisia l-«

1-1

T.O.
Havana : Costa 
Insulele Antile

Rica —

19 Cairo : R.A.U. - Tunisia 3-1 T.O.
21 Havana : Surinam — Cuba 2-0
26 Khartum : Sudan - R.A.U. 0-1 T.O.
28 Bruxelles : Belgia — Franța 1-0

Luxemburg : Luxemburg — 
Belgia B 2-5

MARTIE

4 Leipzig ; R.D.G. -- U.R.S.S. 1-2
6 Tel Aviv : Israel — Grecia 2-1 T.O.

Dresda : R.D.G. - U.R.S.S. 1-0
9 Buenos Aires : Argentina —

Mexic 3-2
13 Madrid : Spania -■ Italia 3-1

Dublin : Irlanda — Marea
Britanie 1-3 T.O.

16 Paris : Franța — Chile 6-0
23 Stuttgart : R.F.G. - Chile 2-1
27 Viena : Austria—Franța 2-4 C.E.

Bruxelles : Belgia--Elveția 3-1
Luxemburg : Luxemburg —

T.O 
T.O

Elveția 0-0 T.O.
Graz : Austria—Ungaria 0-4 T.O.

30 Dublin :: Irlanda—Chile 2-0

APRILIE

2 Zwolle : Olanda—Anglia 1—5
$,Afena ; Grecia—Israel 2-1

Amsterdam: Olanda — Bul
garia 4-2

Tunis : Tunisia—R.A.U. 0—0
< Lausanne : Elveția—Chile 4—2

Brno : R. S. Cehoslovacă—
R.P. Ungarfă 1—2

7 Cardiff : Țară Galilor -
a.. Irlanda de Nord 3—2

9 Glasgow : Scoția—Anglia 1—1
10 Belgrad : Iugdslavra ;

israel 1 1—2
Luxemburg : Luxemburg -

Franța 5-3
13 Londra-M. Anglia—Olanda 2-2

Basel : Eiveția-Luxemburg 2—2
Bruxelles : Belgia—Chile 1—1

17 Varșovia : Polonia—R.F.G. 
Tunis : Ti^nisia-Sudare

20 Dublin : Țrlan.da—Qlapda
Gând : Belgia-Scoția

22 Cairo : R.A.U.—Sudan

T.O.

T.O.

T.O.

T.O.
T.O.
T.O.

3-1 T.O. 
»Ț.O.

6-3 Ț.O. 
T-T '' ’
3-0 T.O.

24 Anvers : Belgia—Olanda 2—1
Atena:' Grecia—Iugoslavia 0—5
Budapesta :' R:p. Ungară -

R.S. Cehoslovacă 2—1
27 Ludwighaffen : R.F.G.-Por- 

tugalia,.. 2—1
29 Cairo : . R.A.U.—Brazilia 0—5
39 Usti ; R.S. Cehoslovacă- 

Austria 2—1
Varșovia j R.P. Polonă B—

R.S, Cehoslovacă B 1—1

MAI

T.O.

T.O.

T.O.

1 Sofia :; R; P. Bulgaria —
R. P. Romînă 2-1 T.O.

Chambery : Franța—Elveția 1—0 T.O. 
Praga i R.S. Cehoslovacă -

Austria 4-0
N. Cairo : R.A.U.-Brazilia 1-3

4 Glasgow: Scoția-R.P. Polonă 2-3 
8 Lisabona : Portugalia— Iugo

slavia 2-1 C.E.
19 Copenhaga : Danemarca — 

Brazilia 3—4

11 Londra : Anglia—Iugoslavia 3-3
Dusseldorf : R.F.G.—Irlanda 0-1

15 Madrid : Spania—Anglia 3-0
18 Zurich : Elveția—Olanda 3-1

Malm6 • Suedia—Irlanda 4-1
19 Moscova : U.R.S.S. — R.P.

Polonă 7-1
22 București: R.P. Romînă — 

R. S. Cehoslovacă 0-2 C.E.
Belgrad : Iugoslavia—Portu

galia
Budapesta : R.P. Ungară —

5-1 C.E.

Anglia 2-0
Sofia : R.P. Bulgaria—Belgia 4-1

25 Rio de Janeiro : Brazilia— 
Argentina

Copenhaga : Danemarca —
2-4

Norvegia 3-0
29 Bratislava: R.S. Cehoslovacă

—R.P.Romînă 3-0 C.E.
Viena : Austria—Scoția 4-1

IUNIE

2 Santiago : Chile-Uruguay 2-3
3 Buenos Aires : Argentina—

Brazilia 0-2
5 Budapesta : Ungaria—Scoția 3-3
8 Ankara : Turcia—Scoția 4-2

22 Oslo : Norvegia—Austria 1-2
23 Helsinki ; Finlanda—Suedia 0-3
29 Curacao : insulele Antile—

Olanda 0-0

IULIE

3 Copenhaga : Danemarca — 
Grecia

Asuncion : Paraguay — Bra
7-2

zilia 1-2
Mexico City : Mexic—Olanda 3-1

6 Marsilia : U.R.S.S. - R.S.
Cehoslovacă 3-0 C.E.

Paris : Iugoslavia—Franța 5-4 C.E.
9 Marsilia: R.S. Cehoslovacă—

Franța 2-0 C.E.
10,. Paris : U.R.S.S. - Iugo

slavia 2-1 C.E.
Sofia : Bulgaria—R.D.G. 2-0
Lima : Peru—Spania 1-3

13 Rio de Janeiro : Brazilia -
Argentina 5-1

17 Santiago : Chile—Spania 1-4
20 Budapesta : R.P. Ungară —

Tunisia (olim.) 10-1
24 Buenos Aires : Argentina—

Spania 2-0
r» Copenhaga : Danemarca -

R.P. Ungară (olimp.) 1-0

AUGUST

3 Reykjavik : Islanda—R.F.G. 0-5
6 Belgrad : Iugoslavia - Tuni

sia (olimp.) 7-0
14 Buenos Aires : Argentina-

Uruguay 4-0
17 Leipzig : R.D.G.-U.R.S.S. 0-1
21 San Jos£ • Costa Rica—Gua

temala 3-2 C.M.
26 Pescara : IugOslavia-R.A.U. 

Grossetto : R.P. Bulgaria-
6-1 T.O.

Turda 3-0 T.O.
Livorno : Brazilia-Anglic 4-3 T.O.
Napoli : Italia—Taivan 4-1 T.O.
Roma : R.P. Polonă—Tunisia
Roma : Danemarca—Argen

6-1 T.O.

tina 3-2 T.O.
Firenze : Franța—Peru 2-1 T.O.
Aquila : R.P Ungară-India 2-1 T.O.

28 Accra : Ghana—Nigeria 
Guatemala : Guatemala —

4-1 C.M.

Costa Rica 4-4 C.M.
29 Firenze : Iugoslavia-Turcia

Aquila : R.P. Bulgaria-
4-0 T.O.

R.A.U. 2-0 T.O.
Roma : Brazilia—Tai van 5-0 T.O.
Roma : Italia—Anglia
Livorno : Danemarca—R.P.

2-2 T.O.

Polonă 2-1 T.O.
Pescara : Argentina-Tunisia 2-1 T.O.
Grossetto : Franța-India 1-1 T.O.
Napoli : R.P. Ungară—Peru 6-2 T.O.

SEPTEMBRIE
1 Roma : Iugoslavia - R.P.

Bulgaria 3-3 T.O.
Livorno : Turcia-R.A.U. 3-3 T.O.
Firenze : Italia—Brazilia 3-1 T.O.
Grossetto : Anglia—Taivan 
Napoli • Argentina - R.P.

3-2 T.O.

Polonă 2-0 T.O.
Aquila : Danemarca—Tunisia 3-1 T.O.
Roma : R.P. Ungară—Franța 7-0 T.O.
Pescara : Peru—India 3-1 T.O.

4 Viena : Austria-U.R.S.S. 3-1
Tegucigalpa ; Honduras —

Costa Rica 2-1 C.M.
5 Napoli : Italia—Iugoslavia
6 Roma : Danemarca — R.P.

1-1 T.O.

Ungară 2-0 T.O.
9 Roma : R.P. Ungară-Italia

10 Roma : Iugoslavia - Dane
2-1 T.O.

marca 3-1 T.O.
11 San Jos6 : Costa Rica—Hon

duras 5-0 cjyi.
Lagos : Nigeria—Ghana 2-2 C.M.

18 Oslo : Norvegia—Suedia 3-1
25 Helsinki : Finlanda—Franța
28 Varșovia ; R.P. Polonă—

1-2 C.M.

Franța
Cardiff : Țara Galllor-

2-2

Irlanda 3-2

OCTOMBRIE

2 Anvers : Belgia—Oland»
8 Belfast : Irlanda de Nord-

1-4

Anglia 2-5
9 Budapesta : R.P. Ungară -

Iugoslavia 1-1
Paramaribo : Insulele An

tile—Surinam 0-0 C.M.
12 Basel : Elveția—Franța 6-2

Grenada : Spania B—Maroc
16 Willemstadt : Surinam—Insu

4-3

lele Antile 1-2 C.M.
19 Stockholm : Suedia—Belgia 2-0 C.M.

Luxemburg : Luxemburg -
Anglia 0-9 C.M.

Seul : Coreea de Sud—Israel
22 Seul : Coreea de Sud-Tai-

0-3

van 1-0
23 Stockholm : Suedia — Dane

marca 2-0
Guatemala : Guatemala —

Honduras 0-0 C.M.
26 Belfast : Irlanda de Nord—

R.F.G. 3-4 C.M.
Londra : Anglia—Spania

30 Bruxelles : Belgia — R.P.
4-2

Ungară 2-1
Goteborg ; Suedia—Franța 1-0
Casablanca ; Maroc—Tunisia
Praga .• R.S. Cehoslovacă—

2-1 C.M.

Olanda 4-0
Viena : Austria—Spania 3-0
Rostock : R.D.G.—Finlanda 5-1
Haga : Olanda B—Luxemburg 7-4

NOIEMBRIE

5 Dublin : Irlanda—Norvegia 3-1
6 Los Angeles : S.U.A. —

Mexic 3-3 C.M.
Seul : Coreea de Sud —

Japonia 2-1 C.M.
9 Glasgow : Scoția — Irlanda

de Nord 5-2
13 Budapesta ; R.P. Ungară-

Polonia 4-1
Mexico City : Mexic—S.U.A. 3-0 C.M.
Tunis : Tunisia—Maroc 2-1 C.M.
Nicosia : Cipru—Israel

20 Budapesta : R.P. Ungară—
1-1 C.M.

Austria 2-0
Atena ; Grecia—R.F.G. 0-3 C.M.
Bruxelles : Belgia—Elveția 2-4 C.M.
Lagos : Nigeria—R.z„.U 2-1

23 Sofia : R.P. Bulgaria—R.F.G. 2-1
Londra: Anglia—Țara Galilor

27 Sofia : R.P. Bulgaria —
5-1

Turcia 2-1
Ierusalim : Israel—Cipru 6-1 C.M.

DECEMBRIE

2 Hanoi : R.D. Vietnam—R.P.
Mongolă 3-1

4 Tunis : Tunisia—R.D.G. 0—3
Hanoi : R.P. Chineză—R.P.D.

Coreeană 1—0
Guayaquil : Ecuador - Ar

gentina 3-6 C.M.
6 Hanoi : R.P.D. Coreeană —

RxD. Vietnam 3-1
8 Hanoi : R. P. Chineză -

R. P. Mongolă 6-1
10 Hanoi t R.P.D. Coreeană —

R.P. Mongolă 10-1
• Napoli : Italia—Austria

11 Paris .• Franța — R. P.
1-2

Bulgaria 3-0 C.M.
Casablanca : Maroc—R.D.G. 
Hanoi: R.P. Chineză—R.D.

2-3

Vietnam 4-3
18 Buenos Aires : Argentina —

Ecuador 5—0 C.M.

ECHIPA RAPIDULUI 
A PLECAT ÎN TURCI

Ieri dimineață, ]7 fotbaliști ai e 
pei Rapid au plecat în Turcia, u 
își vor începe sîmbătă turneul 
de 6 meciuri. După cum se : 
Rapid va disputa primele partide 
Izmir.

Delegația sportivilor ceferiști, < 
dusă de tov. Florea Tănăsescu, 
prinde, pe lingă antrenorul I. 
hăilescu și doctorul I. Stăncule: 
pe următorii jucători;

Portari; Todor și Ojoc.
Fundași: Macri, Greavu, Teciu 

Neacșu.

MAC/?/
Mijlocași : Bode. Gheorghină, D 

Ilie
Înaintași: Copii, Balint, Ozon, Ge 

gescu, Văcaru, Dinu Constantin, 
nescu C. și Ion C. Ion.

Reamintim programul tumei
7 și 8 ianuarie, la Izmir, cu A 

Spor și Izmir Spor.
11 ianuarie, la Ankara, cu un 

versar nedesemnat.
14 și 15 ianuarie, la Adana, 

Demir Spor și Selecționata orașu
22 ianuarie, la Istanbul, cu 

adversar nedesemnat.

Lotul de tineret 
și-a reluat pregătirii

De ieri, lotul de tineret și-a rel> 
pregătirile la București în vede 
unui turneu în Orient. Lotul cuprit 
pe următorii jucători:

Datcu (Dinamo Obor) și And 
(Metalul Tîrgovîște) — portari

Gross (Dinamo Bacău), Mot 
(Rapid București), Nedelcu (Prog 
sul București) și Surdan (C.F.R. 
mișoara) — fundași

Petru Emil, Popescu (Știința 
Koszka (Rapid București) 
Alexandru (Dinamo București) 
mijlocași

Selymesi (Dinamo București), V 
ga (Dinamo București), Matei (CSi 
Iași), Manolache (Știința Timișoai 
Dridea 1 (Petrolul Ploiești), Un, 
roin (CSMS Iași), Czako (UTA) 
Creiniceanu (Minerul Luipeni) 
înaintași.

Programul de pregătire cuprij 
ședințe de antrenament obișnu 
precum și jocuri la două porți 
adversari care urmează să fie 
semnați.

Deși pînă la campionatul mondial 
din Chile mai este mult, totuși, țările 
înscrise și-au început pregătirile încă 
de anul trecut, sub forma încercării 
unor serii de jucători tineri (ceea ce 
a făcut să crease^ rțpmărul meciu
rilor amicale ale echipelor B și de 
tineret adevăratele rezerve ale pri
melor reprezentative). Din acest 
punct de vedere trebuie privite și 
meciurile amicale <ly,,la începutul anu
lui. Preocuparea aceasta majoră nu 
trebuie să mire deoarece prelimina
riile campionatului mondial au în
ceput din luna augușt în mai multe 
din cele 14 grupe. Șe știe că Ar
gentina s-a și calificat pentru tur
neul din Chile iar R.F.G. are toate 
șansele să-și asigure biletele pentru 
Santiago. „Marea bătălie a califi
cării" abia a început însă. Anul 
1961 ne rezervă și mai multe între
ceri pasionante, deoarece atunci vor 
intra în cursă și celelalte competi
toare. pretendente la un loc în tur
neul final și, poate, la titlul detinut 
de Brazilia

P GATU 
C MACOVE1

★

In nodurile căce urmează redăm 
rezu'tatele prinripa'eîor meciuri dis-! 
putate în 1960 în Europa, precum si I 
alte c'leva — mai interesante — din 
celelalte continente

ȘTIINȚA CLUJ a avut de întînv 
pinat în acest an mai mult ca altă
dată greutăți privind condițiile de 
pregătire.

Este de remarcat curajul cu care 
antrenorul Aurel Ardeleanu a pro
movat elemente tinere în echipă ca 
Bikfalvi și Kari care sore sfîrșitul 
campionatului au făcut greșeli din 
ce în ce mai puține.

Autoritatea cu care biroul secției 
se ocupă de sportivi, ajutorul perma
nent care li se dă acestora, desigur, 
că au dat rezultate, acest lucru re- 
flectîndu-se în comportarea generală 
bună a echipei.

Jocul deschis pe care Știința Cluj, 
l-a practicat în acest an i-a adus' 
uneori prejudicii în ceea ce privește 
rezultatele -, în schimb echipa a cîș- 
tigat foarte mult în momentul del 
față avînd cristalizată o concepție 
tactică axată pe indicațiile consfă
tuirii pe tară a antrenorilor. Un lucru 
nerealizat încă în suficientă măsură 
este pregătirea fizică generală.

De asemenea, considerăm că tre
buie depuse eforturi pentru ca ?> 
numărul de antrenamente din peri
oada pregătitoare să se înmul
țească, lucru care poate fi rezolvat 
arin particinarea studenților la antre
namente individuale.

< C.A. BUCUREȘTI a regresat în 
acest an.

Din ecnipa care în ultimii trei

La sfîrșitul campiona
ani a periclitat situația dinamoviști- 
lor, încercînd mereu să recucerească 
titlul pierdut în 1957, a ajuns să 
lupte din răsputeri pentru a evita 
retrogradarea. Această se datorește și 
ușurinței cu care conducerea clu
bului a privit munca de pregătire 
a acestei echipe. De asemenea, 
faptul că antrenorul Ad. Balint 
— fiind suferind — nu a pu
tut să se ocupe de pregătirea și 
conducerea echipei la meciuri a con
stituit un handicap serios. Lipsa 

"de continuitate în pregătire a făcut 
ca C.C.A. să facă unele jocuri foarte 
slabe, jucătorii încercînd să supli
nească acest lucru in mod cu totul 
greșit cu neregularități care în me
ciul cu C.S. Mureșul Tg. Mureș 
au fost duse pînă la exces.

Lipsa unuj birou de secție, bine 
constituit, care să ajute în activitate 
a reprezentat o greutate care trebuie 
neapărat remediată.

LA ȘTIINȚA BUCUREȘTI semna
lul de alarmă a fost tras mult prea 
tîrziu. după pe o lungă ■ perioadă de 
timp pregătirea echipei a lăsat de 
dorit.

Cele cîteva jocuri bune făcute de 
această echipă (cu Progresul. C.S. 
Oradea și C, S. Mureșul) au demons-

:ului republican (III)
trat pe deplin că atunci cînd se 
lucrează cu conștiinciozitate și rezul
tatele pot fi mai bune.

Dar lipsa de atașament față de club 
manifestată de unii jucători ca Mir
cea Ștefănescu, abaterile și indis
ciplina lui Toma Varlam au adus 
fricțiuni în cadrul echipei între jucă
tori ca și între antrenori și echipă. 
Sînt fapte care nu fac cinste celor 
doi jucători și care vor trebui să 
tormeze obiectul unei ședințe de sec
ție cu caracter educativ.

C.S. MUREȘUL TG. MUREȘ, cu 
o echipă mult întinerită a reu
șit ca pe teren propriu să dea de 
furcă majorității echipelor. Lipsa lui 
Șimon în cea mai mare parte a 
campionatului s-a resimțit atît în ceea 
ce privește procesul de instruire, cît 
și în randamentul echipei în prima 
parte a campionatului. Deși el mai 
poate face față cu destulă ușurință 
jocurilor de campionat, considerăm 
că este cu mult mai util dacă va 
conduce echipa de pe marginea bazi
nului mai ales pcum în noile con
diții de joc impuse de schimbarea re
gulamentului.

Lipsa de maturitate în gîndirea 
tactică a unor jucători tineri din 
echipă ca Fulop, Szarvadi, Fleșeriu

a făcut ca în unele jocuri cu < 
Oradea, la Tg. Mureș și Știința, 
București, echipa să se piardă, 
antrenorul care se găsea și el 
joc să nu reușească să dea înc 
mările necesare. Demne de remai 
sînt preocupările deosebite ale < 
ducerii secției și clubului față 
echipă.

VOINȚA BUCUREȘTI „naveti: 
între campionatul de categoria A și c, 
pionatul de calificare, nu a re 
nici în acest an să facă față ce 
țelor unei competiții de nivel 
ridicat. Și aci trebuie să semna 
ca o lipsă prezența în formații 
antrenorului Augustin Ganga c 
în acest fel, a încercat să st 
nească lipsa unor elemente tir 
pe care ar fi trebuit să le crea

Nu avem pretenția să spunem 
am elucidat toate problemele și 
nu mai sînt și alte aspecte im 
tante. Am făcut aceste obsert 
critice asupra comportării echip 
în campionat, pentru a da un 
bold cluburilor, antrenorilor 
jucătorilor pe care-i invităm la o ■ 
liză amănunțită, pentru ca. în - 
oada care ne desparte de can 
natul pe anul 1961 să poată înlă 
lipsurile semnalate.

Prof. OCTAVIAN MLADIf 
antrenor federal



T!

osmo a cucmt „Cupa 30 Decembrie”
neiată vineri seara prin victoria 
ei Dinamo, „Cupa 30 Decembrie" 
chei pe gheață ne-a prilejuit din 
constatarea că formațiile bucu- 

-ic au înregistrat un evident pro- 
ca urmare a unei temeinice 

i de pregătire. Dintre cele patru 
ații participante s-a detașat în 

deosebit, în această privință, 
ia t'nerilor jucători de la Con
torul care, după ce în prima etapă 
trecerii a eliminat pc C.S.M. Ră- 
i, în meciul final s-a comportat 

jucînd două reprize de la egal 
gal cu Dinamo.
>mpetiția a început joi după a- 
:a prin meciul dintre echipele- Di- 
o și- Știința. In urmă cu cîteva 

în cadrul campionatului orașii- 
București, studenții cîștigaseră în 
dinamoviștilor cu scorul de 14—2. 

m, Dinamo și-a luat revanșa la 
itul unui meci echilibrat. După 
Mimarea celor 60 de minute de joc 
j lamenta re scorul era egal : 1 — 1

1, 0—0, 1—0), prin punctele in
se în ordine de Antal (Știința) și

E= KMi'iil il 4, TUrtli

Anul atletic 1960 (VIII)

Betele sovietice cele mai bune din lume
Romină pe locul 13 in clasamentul mond'al

loum, după ce am încheiat șirul 
'ospecțiuniior anului 1960 la pro- 
e feminine, se cuvine să facem bi
tul acestor performanțe.
Din capul locului se impune consta- 
ea că atletele Uniunii Sovietice au 
ninat cu autoritate listele ceior 
i bune 10 performere mondiale ale 
ilui olimpic. La marile întreceri din 
ritaila Italiei atletele sovietice au 
ișit să cucerească șase din cele 
■e titluri de campioane olimpice 
se în joc și să stabilească tot atîtea 
rorduri ale J.O.: Ludmila Lîsenko- 
■vțova — 2:04,3 pe 800 m ; Irina 
ess — 10,8 sec. (în semifinale a 
:rgat 10,6 sec. : R. O.) pe 80 in 
irduri; Vera Krepkina — 6,37 m la 
ritura în lungime ; Tamara Press — 
,32 m la aruncarea greutății ; Mina 
momiareva — 55,10 m la aruncarea 
scului și Elvira Ozolina — 55,98 m 

aruncarea suliței.
Sportivele australiene dețin locul doi 

-arlli'a mondială a anului I960, 
zultate obținute — în majo- 

.at'ca cazurilor — înaintea Jocu- 
lor Olimpice. La Roma însă atletele

: Cl
as

am
en

t

ȚARA

10
0 m

et
ri

E
8 49

0 m
et

ri
80

0 m
et

ri

80
 m

.g
ar

d. <U
E

>03 c

1 1 Lu
ng

im
e'

! G
re

ut
at

e
i D i

sc

IS- 
’a

PU
N

CT
A

J

T U. R. S S. 17 5 | 18 18 2i 24 18 ?9 28|26| 204
2. Australia 8 23 3 15 13 12 1 75
3. R. D. Germană 1 7 10 4 10 10 12 12 5 71
4. S. U. A. 10 1J 5 3 28
5. R. P. Polonă 4 0.5 12 2 9 27,5
6. R. S. Cehoslovacă 10 14 24
7. R. P. D. Coreeană 10 8 18
8. N. Zeelandă 8 9 17
9. R. F. Germană 1 1 5 6 2 15

10, R. P. Chineză 5 8 13
11. Anglia 5 0,5 7 12,5
12. Africa de Sud 4 3 5 12
13. R. P. Romînă 10 1 11
14. Italia 8 2 10
15. Franța 7 7
16. Olanda 5 5

- t— mobkoom - - 
Finiș în campionatul feminin al Capitalei

Ultima rundă a finalei campiona
tului feminin al Capitalei, ediția 
1960, n-a adus modificări importante 
în clasament. De fapt, întrecerea și-a 
pierdut oarecum din interes, deoarece 
ultima partidă a cîștigătoarei con
cursului Maria Haimovici-Grubea a 
fost decisă prin neprezentarea adver
sarei, Aurelia Batali, bolnavă. Este 
mai mult decît probabil însă că ac
tuala campioană, care de-a lungul în
trecerii a arătat o bună pregătire, 
și-ar fi păstrat oricum primul loc, ea 
avînd nevoie în această partidă nu
mai de o jumătate de punct. Urmă
toarele fruntașe în clasament au ob
ținut victorii în ultimele lor partide : 

Gydrgy (Dinamo). In prelungiri dina- 
moviștii au reușit să mai înscrie un 
gol prin Gydrgy, cîștigînd astfel jocul 
cu 2—1 și calificîndu-se în finală. In 
celălalt joc de joi după amiază Con
structorul a realizat o frumoasă vic
torie în dauna echipei C.S.M. Ră
dăuți : 5-4 (1-3, 0-1, 4-0) I

Meciurile hotărîtoare pentru clasa
ment s-aiu disputat vineri după a- 
miază. In deschidere, pentru locurile 
3—4 s-au înțîlnit echipele învinse cti 
o zi înainte : Știința și C.S.M. Ră
dăuți. Victoria a revenit echipei stu
dențești, datorită jocului mai eficace 
din prima repriză. Scor final : 3—1 
(3—0, 0—0, 0—1). La fel s-au pe
trecut lucrurile și în part’da finală. 
Dinamo jucînd mai dec:s, trăgînd mai 
mult la poartă, și-a asigurat încă din 
prima repriză un avantaj suficient 
astfel că cu toată revenirea din ulti
mele două reprize a jucătorilor de la 
Constructorul, scorul nu a mai putut 
fi modificat: 5—1 (4—1. 1—0, 0—0) 
pentru Dinamo, care a cucerit trofeul 
pus în joc.

de la antipod au avut o comportare 
neașteptat de slabă față de valoa
rea lor și mai cu seamă față de vic
toriile olimpice repurtate cu patru ani 
mai înainte.

Atletele din R. D. Germană se află 
pe locul trei în clasamentul pe 
acest an. EHe au marcat un serios 
progres calitativ, în special față de 
sezonul anului 1959.

în acest clasament, țara noastră 
figurează pe locul 13. La priima ve
dere locul este destul de bun, dar ți- 
nînd seamă de posibilitățile de dez
voltare existente în țara noastră nu 
ne putem declara statisfăcuți de acest 
loc.. Sperăm însă că în anul viitor 
atletele noastre fruntașe vor obține 
rezultate din ce în ce mai bune, pe 
măsura condițiilor de activitate create 
de regimul nostru democrat-popular.

lată acum clasamentul! pe națiuni 
al anului I960. Au fost punctate re
zultatele primelor zece atlete la fie
care probă (locul I—10 p; locul 
II-9 p; locul III — 8 p; ...locul 
X-l p).

Victoria Vidrașcu — Natalia Iliescu 
0—1, Virginia Steroiii — Elena Ră- 
ducanu 0—1, Iulia Ghenea — Dom
nița Sutiman 0—1.

Iată clasamentul Final al concursu
lui: 1. Maria Haimovici-Grubea (Con
structorul) 10 puncte (din 12 partide); 
2. Natalia Iliescu 9 p.; 3—4. Elena 
Răducanu și Domnița Sutiman 8'R 
p.; 5. Rita Barbu 7l/2 P-l 6. Aurelia 
Batali 6'/2 p.; 7—8 Zări Karibian și 
Aura Te odor eseu 5 p.; 9—10. Cecilia 
Manoliu și Iulia Ghenea-Butnaru 4'/2 
p.; I!—12. Virginia Steroiu și Vic
toria Vidrașcu 3'/2 p.; 13. Valentina 
Găbreanu 2 p.

— WiEEXEOMti ■■ ■ ——

RUGBISTII DE LA GRI VITA ROSIE-
9 9 9

PENTRU A Ș APTEA O AR Ă CAMPIONI
Ediția 1960 a campionatului repu

blican s-a desfășurat la un nivel su
perior, în raport direct proporțional cu 
saltul calitativ pe care l-a înregis
trat rugbiul romînesc în iilFmnl an. 
Afirmația noastră este întărită de va
loarea permanent crescîridă a jocului 
prestat de majoritatea echipelor com
petitoare. Și-au adus aportul la aceas
ta pe lingă echipele consacrate ale 
rugbiului bucureștean: C.F.R. Gri- 
vița Roșie, C.C.A. și Dinamo și cî
teva formații din provincie, cum ar fi 
Știința Cluj, C.S.M.S. Iași sau Ști
ința Petroșani, cărora, li s-a adăugat, 
mai ales spre finalul campionatului, 

t 
De la stingă la dreapta: in rândul de sus: Petre Buda.

Constantul Rotaru, Mihai Țibuleac. Marin Bostan, Valeriu 
Irimescu, Mihai Wusek, Mihai Oblemenco; in rindul din 
mijloc: Costel Stănescu, Viorel Moraru, Mircea Rusu, Traian 
Picu, Sever Posrnoșan, Dan Stoenescu, Vasile Mladin; 
in rindul de ios: Gheorghe Șerban, Al. Stariciu si Mihai 

Manole
s.

și Știința București. Toate aceste for
mații au participat direct la lupta 
pentru primele locuri ale clasamentu
lui.

In atari condiții lupta pentru su
premație a fost mai dirză. mai echi
librată ca orieînd. Cu atît mai sem
nificativă. mai plină de conținut apare 
deci performanța „15“-lui ceferist, 
care și-a apropiat pentru a patra 
oară consecutiv titlul de’ campioană 
a țării.

O PERFORMANTA FARA PRE
CEDENT IN RUGBIUL NOSTRU

Patru titluri consecutive (1957-1958- 
1959-1960). care se adaugă altor trei 
(1948-1950-1955) — iată o realizare 
unică în analele rugbiului romînesc. 
Mai mult, o confirmare a faptului că 
rugbiștii feroviari dețin actualmente 
cu mare autoritate întîietatea în lu
mea sportului cu balonul oval de la 
noi.

Care să fie explicația acestui șir 
de succese neîntrerupt în ultimii ani ?

Cauza principală o const'tuic de
sigur sudura statornicită în rîndurile 
secției de rugbi a asociației sportive 
de la atelierele C.F.R. Grivița Roșie, 
locul de muncă al tuturor componen- 
ților echipei campioane. Este vorba 
de o prietenie strînsă, principială, care 
îi leagă pe jucători atît pe terenul 
de sport, cît și la locul lor de pro
ducție. Această sudură, această prie
tenie și-a găsit expresia într-o dra
goste puternică față de culorile aso
ciației sportive, pe care fiecare se 
străduiește întotdeauna s-o reprezinte 
cu cinste.

Im al doilea rînd, cauzele victoriilor 
sportivilor feroviari trebuie căutate în 
pregătirea lor perseverentă, dublat^ 
permanent de o mare seriozitate, l'oafte 
puține absențe nemotivate la antreț- 
namente și la jocuri, de unde po
sibilitatea menținerii unui schelet: de 
formație aproape permanent. Este 
ceea ce determină,, de fapt, principalul 
„atu" al echipei: omogenitatea și cu
noașterea perfectă de către fiecare a 
jocului și posibilităților . partenerilor.

CÎTEVA CIFRE...

...ne oferă o imagine și mai clară 
asupra potențialului echipei campioa
ne. Ultimele patru campionate au în
semnat tot atîtea titluri. In acest an, 
rugb'știi ceferiști s-au întrecut însă 
pe ei înșiși. Ei n-au cunoscut înfrîn- 

gerea, terminînd întrecerea cu un bi: 
lanț strălucit: din 22 de partide jucate 
ei au recoltat 20 de victorii, obținînd 
două meciuri egale. Golaverajul apare 
și el edificator: 356 de puncte în
scrise și pumai 60 primite. Media, 
punctelor înscrise în fiecare meci în 
raport cu cele primite este de 16,18 
față de 2,72. Deci un raport excepțio
nal.

Alte cîteva cifre: 22 de jucători în 
lot, dintre care 17 au jucat în Majori
tatea partidelor. Vîrsta medie a echi
pei : puțin peste 25 de ani. (De unde 
se vede că avem de a face cu o for
mație matură) Și acum împărțirea 

pe profesiuni, ne indică : 7 muncitori 
calificați, 5 tehnicieni, 8 .ingineri, un 
economist și un student.

DESPRE SISTEMUL DE JOC

Și în anul acesta, punctul forte 
al formației a rămas jocul pe înain
tare. Explicația este lesne de aflat: 
pe de o parte valoarea . superioară a 
grămezii, pe de altă parte faptul că 
antrenorul echipei. Viorel Moraru 
este el însuși unul dintre cei mai 
buni înaintași din (ară. Firește, în a- 
țari condiții, el a imprimat ,-,15“-lui 
Său un sistem de joc în care ponde
rea principală revine înaintării.

In afară de omogenitatea caracte
ristică grămezii ceferiste și de forța 
ei de percuție, se cuvine a fi amin
tită maniera în care înaintașii fero
viari știu să poarte balonul „la mină" 
<și acest lucru a devenit și mai preg
nant în ultimul an).

Treisferturile, fără a fi la valoarea 
înaintării, și-au făcut cu prisosință 
datoria, demonstrînd în majoritatea 
cazurilor, în ciuda tinereții lor, ma
turitate și siguranță, știind să profite 
de orice slăbiciune a adversarului (ca 
de pildă în meciul cu Dinamo; 13-0).

In campionat, ceferiștii au adoptat 
în funcție de fiecare adversar tactica 
adecvată, care — așa curo s-a văzut 
— a dat rezultatele scontate. Aceas
tă tactică s-a bazat însă cu predi
lecție pe jocul grupat al înaintașilor, 
și mai ales pe combinațiile inteligen
te și pătrunderile subtile ale mijloca
șului la grămadă Costel Stănescu cu 
linia a treia și îndeosebi cu Viorel 
Moraru.
JUCĂTORI Șl CALIFICATIVE
P. Buda (32 ani) — fundaș. Ca

lități: priză bună la balon, plase- 
ment, siguranță; lipsuri: nu inițiază 
și nu participă la acțiuni ofensive, 
așa cum cere rugbiul modern.

C. Rotaru (24 ani) — aripă. Cali
tăți: decizie și putere de concretizare; 
lipsuri: insuficientă . viteză.

M. Țibuleac (22 ani) — aripă. Ca
lități ; excelent tranformer; lipsuii: 
încetineală, insuficientă., mobilitate.

M. Bostan (25 ani) — aripă. Cali
tăți: viteză, mobilitate: lipsuri: neîn
credere în forțele proprii.

V. Irimescu (19 ani) — centru. 
Calități: schimbări de direcție de
rutante, dirzenie în apărare; lipsuri: 
o tehnică încă insuficientă.

M. Wusek (21 ani) — centru. Ca
lități: hotărîre în atac și în apărare, 
o hună cunoaștere a fentelor; lipsuri: 
fragilitate.

M. Oblemenco (20 ani) — mijlocaș 
la deschidere. Calități; schimbări de 
direcție rapide; lipsuri: insistă prea 
mult cu balonul, transmite uneori de
fectuos.

C. Stănescu (26 ani) — mijlocaș 
la grămadă. Calități: explozivitate, 
rapiditate, excelent în apărare; lipsuri: 
exces de duritate.

V. Morarii (28 ani) — înaintaș li
nia a treia. Calități: excelent coordo
nator al jocului, tehnică înaltă. bun 
concretizator; lipsuri: se desnrmde 
prea adesea de grămadă și ia acțiu
nile pe cont propriu.

M. Rusu (27 ani) — înaintaș linia ' 

a treia. Calități, dirzenie, activitate 
neobosită pe teren, o bună tehnică în 
prinderea balonului la margine; lip
suri: insuficienta mobilitate.

Tr. Picu (32 /ani) — înaintaș linia 
a treia. Calități: bun tehnician și rea
lizator: lipsuri: insuficient de activ 
la grămadă.

S. Posmoșanu (29 ani) — înaintaș 
linia a'doua. Calități: dirzenie, acti
vitate. în jocul grămezii; lipsuri: duri
tate.

D. Stoenescu (27 ani) — înaintaș 
linia a doua. Calități: bun prinzător 
în margine; lipsuri; insuficient de ac
tiv în jocul dd câmp, insuficient de 
tehnic.

V. Mladin (28 ani) — înaintaș li
nia a doua sau iutii. Calități : bun în 
Inargine. dîrz și activ; lipsuri: prea 
rigid.

Gh. Șerban (30 ani) — linia întîi. 
Calități: dîrz, combativ, inimos; lip
suri: tehnică insuficientă, tendință, 
spre duritate.

Al. Stanciu ' (25 ani) — linia întîi- 
taloner. Calități: tenacitate; lipsuri: 
tehnică insuficientă, tendință către 
jocul dur.

M. Manole (25 ani) — linia întîi 
taloner. Calități: sobru, inimos; lip
suri: o tehnică insuficientă.

După cum se vede, feroviarii au 
prezentat un lot puternic și cu pers
pective, dar prea restrîns (rezervele 
au fost de <5'valoare mult mai scă- 
'ută)‘fată de dificultatea mereu cres- 
cîndă a niel*iținerii titlului într-un 
campionat5 cțșn'e'5’ se anunță cu fiecare 
an — spre bucuria noastră — tot mai 
puternic. Este absolut necesar ca ei 
să-și întărească lotul. Și pentru aceasta 
este cazul ca în primul rînd să-și în
drepte atenția spre propriii lor ' :niori 
(pregătiți cu atenție de fostul interna
țional C. Cocor) și mai puțin spre 
jucătorii aduși din alte echipe.

In anul care vine, feroviarii au o- 
misiune mai dificilă. In afară de a- 
părarea cu succes a titlului, care va 
fi deosebit de grea, ei vor debuta în 
„Cupa campionilor europeni", cea 
mai mare >ntrecere a echipelor de 
club din Europa. Să sperăm că nu 
vor dezminți nici de această dată aș
teptările 'miilor de iubitori ai rugbiu
lui din țara noastră și că vor repre
zenta în această mare competiție eu
ropeană culorile feroviare cu aceeași 
cinste cu care ne-au obișnuit.

D. CALIMACHI
T. STAMA
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i CARE A FOST CEA MAI BUNĂ PARTIDĂ 
DE ȘAH A ANULUI 1960?

k
< > junul Anului Nou a fost |

fa marele maestru Mihail Tal 
j mnmonl de intensă activ

-—Răspunde campionul mondial M. Tal
< > junul Anului Nou a fost pentru 

fa marele maestru Mihail Tal un
- ■* moment de intensă activitate...
Intr-adevăr, el a trebuit să răspundă 

_ ’a numeroase întrebări puse de co- 
ț respondents de presă, care doreau să 
( afle la început de an nou părerile 

campionului mondial de șah, planurile 
sale de viitor, pronosticuri pentru a- 
propiatul său meci-revanșă cu Bot
vinnik. Cu acest prilej, un corespondent 
al ziarului „PRAVDA" s-a adresat lui 
Mihail Tal solicitîndu-i să indice par
tida pe care o consideră ca cea mai 
bună dintre cele jucate în cursul anu
lui ce a trecut. Iată răspunsul cam
pionului lumii :

«— Din partidele pe care le-am vă
zut în acest an, cea mai puternică 
impresie a produs-o asupra mea aceea 
jucată de fostul campion mondial M. 
Botvinnik Ia Olimpiada de la Leipzig, 

cu marele maestru vest-german Lot
har Schmid. In această partidă, con
ținutul de idei extrem de profund a 
fost exprimat într-o formă foarte in
teresantă.

Este evident că alegerea făcută de 
Tal nu este o simolă... curtoazie fată 

de învinsul său din meci. Ea dove
dește că fostul campion se află în 
formă foarte bună și totodată că ac
tualul defnător al titlului acordă o 
înaltă considerație adversarului său 
din viitoarea întîlnire, programată pen
tru martie 1961. In cadrul interviului 
acordat familii „Pravda*, M. Tal a 
comentat cu anagze aprofundate par
tida pe care o consideră cea 
din anul I960. Reproducem 
cititorii noștri în întregime 
riile campionului mondial:

Apărarea Indiană
Alb: M. BOTVINNIK 
Negru : L. SCHMID

11. e51! d:e5 Acum devine clar că la 
ll...b:c4 12.e:f6 N:f6 13.Nh6! regele 
negru rămas în centru va deveni o 
comodă țintă de atac.

12. a:b5 a:b5 Oricât de curios pare, 
după această mutare firească negrul 
este pierdut...

13. T:a8 D:a8 14.C:e5 1>4

IJN NESECAT IZVOR DE TALENT

'ma: bună 
și pentru 
comenta-

15. d6!l Străpungerile pionilor albi 
Iasă o puternică impresie.

15.. .b:c3 După partidă, Botvinnik a
arătat următoarea variantă iimportantă 
15...e:d6 16.D:d6 b.-c3 17.Nf3 Da6
18.Nc6! N:c6 19.C:c6 și negrul este 
fără apărare în fața amenințărilor de 
mat.

16. d:c7 Rar se întîinplă ca încă la 
a 16-a mutare un pion să se găsească 
pe penultima orizontală.

16.. .Dc8 17.NÎ4 c:b 2. Este greu de 
condamnat această mutare, deoarece 
la altele, alinii ar fi jucat 18.b:c3 pă- 
strînd un pion bun în plus.

18.C:d7! C:d7 Nu se putea 18... 
D:d7 fiindcă ar fi urmat !9.Nb5 cu

1 câștigul damei. Dar și acum această
■ mutare nu e mai puțin redutabilă,
1 19.Nb5! Ameniințînd 2O.D:d7-|- cu

mat în două mutări. Negrul are acum
■ la dispoziție o singură apărare:
1 19...Nd4 20.C3 e5 21.c:d4 e:M 22.

N:d7-j- Ca deobicei realizarea avanta
jului acumulat este efectuată de 
vinnik simplu și sigur.

22.. .D:d7 23.De2-f-Rf8 24.
25.Tbl! O mutare simplă, 
efect. Cu pierderea pionului 
ruiește ultima

25.. .f6 Altfel
joc turnul din

26.D:c5 Rg7
Intr-o situație
încearcă să aducă pe tablă oarecari 
complicații, care însă nu fac altceva 
decît să grăbească deznodămîntul.

29.g:f3Dh3 3O.Dc6! Negrul cedează.

Bot-

Rgs 
de

De5 
dar 
b2 se nă- 

speranță a negrului.
nu poaite fi adus în 

118.
27.T:b2 Te8 28,Tbl 13 
deznădăjduită, negrul

și exploatate nemilos se- 
rîndul de către colonialiști, 
africane nu au avut în 

ocupe de 
Este ade- 
eontinen- 
fotbaliști 
fost ne-

Jefuite 
cole de-a 
popoarele 
trecut posibilitatea să se 
sport, inclusiv de fotbal, 
vărat, din unele țări ale 
tului negru s-au ridicat 
talentați, dar aceștia au
voiți să joace în echipe profesioniste 
din Franța, Belgia etc.

în prezent, cînd un mare număr 
de state din Africa și-a dobîndit 
independența națională, situația s-a 
schimbat: sportul devine accesibil 
milioanelor de africani, se creează 
posibilități pentru ca elementele ta
lentate să-și poată desăvîrși măies
tria în propriile lor țări. Mișcarea 
sportivă cunoaște, în ansamblu, o 
continuă dezvoltare. La Tunis, de 
pildă, funcționează de mai mulți ani 
un „Comitet național pentru trebu
rile sportului", din care fac parte 
conducători ai diferitelor federații de 
sport. In ultimii ani în Tunisia au 
fost create numeroase baze sportive, 
iar pentru pregătirea echipelor de 
fotbal a fost invitat un antrenor 
străin. Fotbalul tunisian are per
spective de a obține succese și mai 
frumoase în anii viitori. Cei mai 
buni jucători ai țării sînt fundașul 
Moheddin, căpitanul ' echipei n 
nale, mijlocașul dreapta Setali, 
trema 
Serif

Un 
și în 
că în 
caracter de mase, problema princi
pală fiind acum aceea a ridicării
măiestriei. Numai la Casablanca
există 362 de echipe, la Rabat 151, 
iar în total, în întreaga țară, ac
tivează 900 de echipe 1 Se desfășoară 
și un campionat al Marocului, care 
reunește 16 formații, precum și în
treceri de cupă. Foarte iubit de ti

națio- 
ex- 

dreaptă Neji, interul stînga 
și alții.
tablou asemănător ff întîlnim 
Maroc. Se poate spune chiar 
această țară fotbalul capătă un

nerii fotbaliști marocani este renii 
tul Ben-Barek, care în trecut prin 
cui său a uimit pe spectatorii Ir 
cezi. El este antrenorul principal 
organizatorul fotbalului din Ma

Dar și celelalte țări din Africa ol 
în ultima vreme succese însemnate 
tărîm sportiv. In martie 1959, 
Accra, capitala Ghanei, a fost ere 
Uniunea vest-africană de fotbal, c 
se bucură de sprijinul deplin al p 
ședintelui Republicii Ghana, Kwa 
Nkrumah, In această țară se d 
fășoară o vastă muncă pentru cr 
terea și desăvîrșirea pregătirii e 
mentelor talentate în domeniul f 
balului. O serie de jucători au fi 
trimiși la perfecționare peste I 
tare, iar în Ghana a fost invi 
un antrenor străin, lată un L 
semnificativ care oglindește prog 
sul înregistrat de fotbalul ghan 
în ultimii ani: în 1958 echipele c 
ropene care evoluau în această ța 
erau obligate să joace cu picic 
rele goale. încă de anul trecut 
ceasta „tradiție" a început să 
înlocuită, iar astăzi ghetele de fc 
bal au 
ță, ci 
echipe 
Vienna
sîrguincioșilor 
Recent, echipa 
Moscova a efectuat 
Ghana.
primiți peste tot cu mult entuziast 
ca adevărați prieteni și profesoi 
Ziarele locale au elogiat maniera d 
joc a sportivilor sovietici și au i 
rătat că fotbaliștii ghanezi au avi 
mult de învățat de la dragii lc 
oaspeți. Iată un fapt semnificativ 
la întîlnirea desfășurată ia Suniar 
lucrul a încetat în întreg orașul c 
două ore mai devreme pentru c 
iubitorii fotbalului 
la meciul echipei 
Moscova.

Harnici, dornici
cît mai repede măiestria, fotbaliști 
ghanezi se pregătesc cu multă ar 
doare și e neîndoios că vor pF*:n. 
succese importante în viitor.

devenit nu numai o obișnui 
și o necesitate. Numeroa 
europene printre care 

din Austria au cedat îț 
fotbaliști ghâne; 
de fotbal Dinan 

un turneu
Fotbaliștii sovietici au fo

1. d4 c5 Această variantă de deschi
dere puțin cunoscută este arma pre
ferată a lui Schmid. Gu atît mai in
teresant este felul în care Botvinnik 
reușește să preia inițiativa chiar în 
stadiul de început ai partidei,

2. d5 d6 3,e4 g6 4.CI3 Ng7 5.Ne2 
Instructiv este faptul că albul evită' 
înaintarea pionului la c4, dat fiind 
că acest cîmp trebuie să rămînă 
dispoziția calului său, cum se va 
dea din desfășurarea ulterioară a 
cuini.

5.. .Cf6 6.Cc3 Ca6. Tocmai în 
ceasta acțiune pe flancul damei cons
tă planul de joc al negrului, care pro
babil considera că rocada poate fi fă
cută și mai tîrziu.

7.0—0 Cc7 8.a4 Parînd amenințarea 
înainlărHi‘tb7—b5.

8.. .a6 R.Cdâ Nd7 10,Ce4! S-ar pă
rea la prima vedere că albul dă apă 
la moară adversarului care poate a- 
cum înainta b7—bo cu tempo. Iată 
însă că lovitura în centru pe care o 
pregătește albul, se va dovedi mult 
mai eficace. Nebănuind nimic, Schmid 
a jucat:

19.. ..b5 II aștepta însă o surpriză 
neplăcută

INTERNAZ1ONALE ARE DOUA
PUNCTE AVANS

la 
ve-

a-

Este evident că echipele din Mi
lano vor avea de snus un cuvînt 
greu în această ediție a campionatu
lui Italiei. Atît Internazionale cît și 
Milan dețin locurile fruntașe ale 
clasamentului. In ultima etapă Inter, 
în deplasare a întrecut cu 1—0 
pe Torino, consolidîndu-și poziția de li
der, cu 2 puncte avans fată de Roma 
(întrecută cu 2—0 de Bologna) și 
Milan (4—I cu Fiorentina). După 
ce cu o duminică în urmă Lecco ter
minase la egalitate (0—0), cu Roma, 
iată că și în etapa a XlII-a ea a 
făcut meci nul Cu o altă formație 
valoroasă: 2—2 cu Juventus, cam
pioana țării. Alte rezultate: Laite- 
rossi-Spal 1—0, Lazio-Atalanta 1—2, 
Sampdoria-Padova 3—0, Udinese-Na- 
poli 1—1. Partida Catania-Bari s-a 
întrerupt în min. 55 la scorul de 2—1 
în favoarea gazdelor. In clasament:

Inter 20, Roma, Milan — 18. Juven
tus — 16, Napoli Bologna, Samp-do- 
ria și Catania (ultima cu un meci 
mal puțin) — 15 p., Fiorentina — 
13 p.

LUPTA STRÎNSA ÎN CAMPIONA-

TUL FRANCEZ

XXII-a, 
Am- 

cu 
res- 
Ra- 
și-a

Deși au beneficiat de avantajul te
renului, nici Reims și nici Racing, 
fruntașe ale clasamentului, n-au putut 
obține victoria în etapa a
disputată duminică 1 ianuarie, 
bele ait terminat la egalitate 
echipe situate pe locurile 17 șl, 
pectiv, 18: Reims-Limoges 2—2. 
cing-Valenciennes 1 — 1. Monaco
înscris în palmares un nou succes, 
întrecînd cu 2—1, în deplasare, pe 
Rennes. Alte rezultate; Troyes- 
Rouen 0—2, Le Havre-Nancy 1 — 1, 
Nice-Sedan 3—1, Grenoble-Nîmes 1—2, 
Toulouse-Lyon 2—0. Continuă
conducă Racing cu 38 p.. urmată de 
Monaco cu 32, Reims 30 (un joc 
mai puțin), Sedan 25 Angers '24, 
Lens, Rouen, Nice 
Havre, Rennes —

să

GLOB
pare să lase puține speranțe adver
sarilor săi, dintre care cel mai apro
piat — Wolverhampton — continuă 
să se afle la distanță de 10 puncte. 
La sfîrșitul săptămînii trecute, Tot
tenham a mai cules o victorie la 
scor (5—2 cu Blackburn), ca și 
Wolverhampton, de altfel (6—1 cu 
Chelsea). Alte rezultate: Aston Villa- 
Blackpool 2—2. Bolton-West 
3—1, Burnley-Newcastle 5—3,
ham-West Bromwich 1—2. Leicester- 
Everton 4—1, Manchester United-
Manchester City 5—1, Nottingham- 
Arsenal 3—5, Preston-Cardiff 1—1, 
Sheffield-Birmingham 2—0.

să poată asist 
locale cu Dinam

să-și însușeasc

PE SCURT
Ham 
Ful-

FIORENTINA ÎN SEMIFINALELE

„CUPEI CUPELOR"

(Urmare dij pag. 1)

■ ■■

LARISA LAT IN IN A: A ieși învin
gător ta Jocurile Olimpice ți a pierde 
titlul de campion al țării tale — ar 
părea tin paradox. Nu este Insă ața. 
In U.R.S.S. gimnastica a atins o 
dezvoltare atlt de mare Incit chiar ți 
locul doi pe care l-am ocupat in cam
pionatul țării este un succes.

In ianuarie voi evolua la întrecerile 
'gimnaștilor din Uniunea Sovietică ca 
cei din S.U.A., iar apoi, probabil voi 
participa la tniîlnirea cu sportivii ja
ponezi — unii dintre cei mai valoroși 
din lume.

IRINA PRESS : Am prilejul destul 
de des să mă întrec chiar cu propria 
mea soră. De mai mulți ani, între 
mine și Tamara are loc o dispută fa
milială tacită. De îndată ce una din 
noi stabilește un record mondial, un 
succes similar obține și cealaltă. Așa 
sînt caracterele noastre... agitate.

Ce va fi mai departe ? In primul 
rînd intenționăm să învățăm în conti
nuare toarte bine pentru a deveni 
buni ingineri. In ce privește sportul, 
sper să depășesc în sezonul următor 
5.000 de puncte la pentatlon, precum și . gar_ 

sau»
tru

care

— 23, Nîmes.
22 p. etc.

Le

TOTTENHAM CONTINUA...

semi fina- 
întrecerii care a angrenat 

pe cîștigătoarele cupelor naționale 
din unele țări de pe continentul eu
ropean : aceasta este Fiorentina, care 
a întrecut în meci retur cu 6—2 
(3—1) pe Lucerna (Elveția). După 
cum se știe, anterior se calificaseră 
Dinamo Zagreb, Wolverhampton și 
Glasgow Rangers.

A fost desemnată ultima 
listă a

să parcurg distanța de 80 metri 
duri, cu timpuri de 
10”4/10.

O LEG GRIGORIEV: 
bucurător eveniment al 
s-a încheiat a fost pentru 
pe ringul olimpic din Roma. In pre
zent am început să mă pregătesc in 
vederea campionatelor țării care vor 
avea loc în februarie. Nu-mi este ușor 
să găsesc timp pentru antrenamente 
învăț într-o școală medie tehnico-in- 
dustrială. In anul acesta voi termina 
anul III ți voi începe munca de pre
gătire a diplomei.

Cu toate acestea, sper că nu mă voi 
face de rîs nici în campionatul țării 
ți nici la campionatele Europei care 
se vor desfășura la Belgrad.

10"5/10

Cel tnai 
anului 

mine victoria

Deși campionatul englez abia 
trecut de jumătatea desfășurării sale, 
numele echipei campioane pare a fi 
cunoscut de pe acum. Tntr-adevăr, 
forma pe care o manifestă liderul 
clasamentului Tottenham Hotspur

a

• In continuarea turneului în Costa 
Rica, Ruda Hvezda Bratislava a în- 
tîlnit la San Jose echipa Jelense, 
obținînd victoria cu 3—2.

• La Offenbach, Vojvodina 
sad a întrecut cu 3—0 echipa 
Kikers.

Novi- 
locală

Suarez (Argentina) din nou învingător la Sao Paolo
Tradiționalul cros internațional des

fășurat în seara zilei de 31 decem
brie pe străzile orașului Sao Paolo 
a revenit argentinianului Oswaldo 
Suarez, care a realizat pe un traseu 
în lungime de aproximativ 5000 m 
timpul de 22:25,1. De remarcat că

Suarez câștigă pentru a treia oară 
consecutiv această competiție. Pe lo
cul doi s-a clasat cunoscutul atlet 
din R. D. Germană Hans Grodotski 
— 22:25,9 urmat de belgianul Euge
ne Allonsius — 22:27,9.

0 In stațiunea de sporturi de iarnț 
de la Oberstdo-rf (Bavaria) a avut loc 
primul concurs din cadrul compel ți e: 
internaționale de sărituri cu schiuri’. C 
dotat cu premiul „Celor 4 trambuline*'. 
Victoria a fost repurtată de fostul cam
pion mondial Juhani Kaerkinnen (Fin
landa) cu 226 puncte (cea mai lungă 
săritură a sa a fost de 73,500 m).

O Echipa?7 âe< hochei pe gheață „Aripil4s 
Sovietelor"" din Moscova a repurtat 0 
remarcabilă victoria în penultima zl » 
competiției internaționale „Cupa A- 
hearn" de la Stockholm, învingînd cu 
scorul de 6-2 (1-0; 0-0; 5-2) echipa sue
deză Djugarden.
• in urma unei anchete întreprinse 

de agenția poloneză „PAP“ în rîndul. 
redactorilor de specialitate a 15 agenții 
europene de presă titlul de cel mai 
bun sportiv al anului 1960 din Europa 
a fost acordat halterofilului sovietic 
Iurii Vlasov. Pe locurile următoare s-au 
clasat A. Harry (R.F. Germană), P. Bo
lotnikov (U.R.S.S.). Iolanda Balaș (R.P. 
R'omînfi), J. Schmidt (R.P. Polonă), B» 
Sahlin (U.R.S.S.) etc

& După 4 runde în turneul interna
țional de șah de la Hasting in fruntea 
clasamentului se găsesc Ia egalitate 
Igor Bondarevski (U.R.S.S.) și Svetozar 
Gligorici (Iugoslavia) fiecare cu cite 
2V» puncte și o partidă întnsruptă. Ia 
clasament urmează Littlewood (Anglia) 
și L. Szabo (R.P. Ungară) cu cite 2 
puncte șl o partidă întreruptă.

• Viitoarea ediție a Jocurilor Spor
tive Mondiale Universitare (Universia
da) se va desfășura între 26 august și 
3 septembrie 1961 la Sofia. Programul 
acestei competiții cuprinde următoa
rele discipline : atletism, înot, polo pe 
apă, baschetbal, voleibal. scrimă, tenis 
și gimnastică.

© Peste cîteva zile urmează să-și în
ceapă turneul în Franța echipele gru
zine de baschet Dinamo Tbilisi, care a 
cîștigat pînă în prezent de trei ori 
campionatul unional masculin și selec
ționata feminină a institutului Politeh
nic. Baschetbalist ii sovietici vor evolua 
în principalele orașe din Franța.

• La 15 ianuarie se va desfășura la 
Praga întîlnirea revanșă de handbal în 
7 dintre echipele selecționate masculine 
ale R.S. Cehoslovace și R.P. Polone 
din cadrul preliminariilor campionatu
lui mondial. In primul meci disputat 
la Varșovia echipa cehoslovacă a ter- 
minat învingătoare cu scorul de 24-12.
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