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Pentru fixarea datei alegerii deputaților în Marea Adunare 
Națională și în sfaturile populare și pentru stabilirea 

numărului și delimitarea circumscripțiilor electorale 
ale Marii Adunări Naționale

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii «Populare Romîne decretează : ”
Art 1. Alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională, precum și pentru 

toate sfaturile populare vor avea loc la data de 5 martie 1961.
Art. 2. Numărul și delimitarea circumscripțiilor electorale pentru alegerea deputa

ților în Marea Adunare Națională sînt cele stabilite în tabelul anexă care face parte 
integrantă din prezentul decret.

Zile de tabără l-a Sinaia
București, 3 ianuarie 1961.
Nr. 1 — 1961.

Președintele Prezidiului
Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAUREK

Secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale, 

GHEORGHE STOICA

E vacanță. Elevii și-au luai 
rămas bun de la profesorii lor 
pînă la 11 ianuarie, ziua ând 
se vor tnttlni din nou in fru
moasele săli de clasă. Pînă 
atunci, „cartierele lor generale’ 
s-au mutai in Casele pionierilor, 
în cluburi si biblioteci sau pen
tru cei din Capitală și pe ghea
ța patinoarului artificial din par
cul ,,n3 August’.

Pe foarte mulți dintre ei, elevi 
fruntași ta învățătură, i-au adu
nat laolaltă în zilele vacanței 
taberele de iarnă, organizate 
la munte.

La Sinaia, una din stațiunile 
pe care le-am vizitat de curînd, 
aproape 1000 de elevi din Bucu
rești, Brașov, Ploiești și Sibiu 
și-au dat iniîlnire pentru a-și 
petrece împreună vacanța. La

poalele Carpaților, in minunata 
stațiune climaterică, îmbrăcată 
în mantia albă a zăpezii, aproa
pe 1000 de școlari petrec, dato
rită grijii părintești pe care le-o 
poartă partidul, zile de neuitat.

el ec orde tabără. In acestsportivă continuă și în zilele

Capi-

Pregătirea
minunat antrenamentul parcă e și mai plăcut.

in imagine, un grup de elevi ai Școlii sportive nr. 2 din 
tală lucrează la extemsoare.

Pe elevii Școlii sportive nr. 
2 din Capitală i-am găsit pe 
platoul din fața cantinei Du
nărea. Era ora 9 și jumătate 
dimineața. In fața careului, doi 
profesori primeau obișnuitul ra
port. începea o nouă zi de ta
bără. 251 
im păr (iți 
ramură 
să ireacă 
efectuarea 
meni
Noi cunoștințe sportive aveau 
să ■ fie însușite. Iată de ce, fie
care lucrează cu multă sir g li
mfă. Fac acest lucru tînărul 
înotător I. Lapoș, elev în cl. 
a Jll-a a școlii medii „Ilie Pin- 
tilie“, handbalista Elena Ioan 
cl. a XI-a, școala medie „Ale
xandru Sahia", gimnaștii Jit
ii eta Popescu, cl. a IX-a și 
Emil Cioroiu, cl. a X-a de la 
școala medie „Spiru Haret", 
canotorii sau atleții. Ei se pre-

elevi și eleve, 
șapte secții pe 
sport, așteptau

de
în 
de 
peste cîteva clipe la
orelor de antrena- 

prevăzule in program.

C. ALEXE

Foto : Alex. Satmari (Continuare în paig. a 2-a)

Spartachiada de iarnă a tineretului
• l’înă în prezent, în comuna 

Vicovul de Jos, regiunea Suceava, 
la întrecerile Spartachiadei de 
iarnă s-au înscris 372 de tineri, 
dintre care 102 fete. Numai la 
gimnastică s-au înscris 90, la șah 
30. i____ —
Primele întreceri 
Ia tenis de masă, 
Cei mai buni la 
s-au dovedit a fi Iustin Rotaru, 
Aurel Cîrstianu și Dumitru Bălici. 
La șah au obținut bune rezultate 
Aurel Pîrghie și Ghcorghe Carcea.

Pentru a asigura o bună desfă
șurare întrecerilor, tinerii din co
mună au confecționat 17 perechi 
de schiuri. 50 de săniuțe, 40 de 
perechi patine și 2 haltere.

Constantin Alexa-cor&sp

la schi 40, la săniuțe 120. 
s-au desfășurat 
șah și haltere, 
tenis de masă

ticipat numeroși membri ai asocia
ției. Pină acum au avut loc între
ceri la șah și trîntă. Zilele aces
tea vor intra în concurs și cei de 
la tenis de masă și gimnastică.

Gh. Nilă-coresp.

vărată sărbătoare sportivă. Cei 
380 de participant! (120 gimnas
tică, 100 șah, 75 tenis de masă. 
50 patinaj. 35 trtntă) și-au dispu
tat cu multă ardoare întîietatea. 
Sala de gimnastică a școlii pro
fesionale găzduiește întrecerile de 
gimnastică și trîntă iar clubul 
școlii a fost amenajat pentru în-

(Continuare in pag. a 2-a)

• Asociata sportivă sătească 
Voin|a Prăjani se numără printre 
asociațiile sportive fruntașe din 
raionul Teleajen. întrecerile Spar
tachiadei de iarnă au prilejuit 
pasionante dispute la care -au par-

• Întrecerile în cadrul Sparta- 
chiadei de iarnă se bucură de un 
real succes și în cele 86 de aso
ciații sportive din raionul Cluj. 
Pînă acum cele mai multe între
ceri au fost organizate de asocia
țiile sportive 
chilcul Mare, 
Sănădisla etc.

Prof.

din Corpadea, Aș- 
Vlaha, Vulturi-mi.

Aurel Anton-coresp.

• 1 ’merii de la școala profe
sională Pctrol-Chimie din Moi- 
nești au făcut din actuala ediție 
a Spartachiadei de iarnă o ade-

de verificare in vederea jocurilor internaționale

(în

ca

După o întrerupere de o săptă
mână. campionatele republicane 
— masculin și feminin — dc 
baschet se reiau duminică priit 
jocurile etapei a X-a a turului, 
urmând ca întrecerile să continue, 
-— cu o singură întrerupere 
vederea meciului cu Franța) 
pînă la încheierea returului.

Meciurile din etapa a X-a,
și cele din etapele imediat urmă
toare. au o semnificație deosebită 
pentru jucătorii noștri fruntași, 
pe care îi așteaptă cîteva partide 
internaționale deosebit de dificile. 
Pe prim plan se află întîlnirea 
cu echipa masculină a Franței, 
una dintre cele mai valoroase din 
Europa. Baschetbaliștii noștri 
fruntași -au datoria să se pregă
tească cu 
tru acest joc, iar 
campionat ___
bun prilej de verificare a formei 
lor. Un alt obiectiv îl 
jcicul dintre echipele 
Rapid București și 
Z.S.AW.F. Varșovia, 
„Cupei Campionilor

toată seriozitatea pen- 
mtîlnirile din 

constituie un foarte

constituie 
feminine 

Akademik 
în cadrul 
Europeni”

(primul meci la 14 ianuarie la 
București). Campioanele țării noas
tre au manifestat în partidele de 
pînă acum 
tăm ca în 
să aibă 
moașă și 
favorabil.
portantă întrecere internațională se 
va disputa între campioanele R.P. 
Romîne și Italiei. în cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni* la bă
ieți. C.C.A, și Virtu'S Bologna 
(care s-a calificat prin dubla vic
torie asupra campioanei Elveției, 
Urania Geneva) au căzut dc acord 
ca cele două meciuri să se dispute 
la 18 ianuarie (la Bologna) și la 
16 februarie (la București).

Baschetbaliștii echipelor parti
cipante la campionatele republica
ne trebuie să acorde deci o și mai 
marc atenție pregătirilor. In afara 
luptei pentru ocuparea unui 
mai bun loc 
datori să-și 
gătirea și să 
în vederea 
nale.

o formă bună și a.ștep- 
meciul cu Akademik 
o comportare f ru
să ob(ină un rezultat 

In sfîrșit, o altă im-

cît 
în clasament, ci sînt 
îmbunătățească pre- 
obțină formă maximă 
jocurilor intennatio- 

D. St.

Pentru alegerile de deputați în Marea Adu
nare Națională ce vor avea loc în ziua de 5 
martie 1961, Prezidiul Marii Adunări Naționale 
a stabilit un număr de 465 circumscripții 
torale repartizate după

1. — Regiunea 
torale.

2. — Regiunea
torale.

3. — Regiunea
torale.

4. — Regiunea 
torale.

5. — Regiunea București 42 circumscripții 
electorale.

6. — Regiunea Gluj 30 circumscripții elec
torale.

7. — Regiunea Crișana 22 circumscripții elec
torale.

8. — Regiunea Dobrogea 12 circumscripții 
electorale.

Argeș
cum urmează, 

circumscripții

Bacău

Banat

Brașov

29

27

31

26

elec-

elec-

circumscripții

circumscripții

oircu inscripții

18 echipe s-au înscris

GENEVA (Agerpres). — La 
1 ianuarie a expirat termenul 
<le înscriere la campionatele 
mondiale de hochei pe gheață 
care se vor desfășura între 2 
și 12 martie pe patinoarele 
centrale ale orașelor elvețiene, 
Geneva și Lausanne. La ac
tuala ediție a campionatelor 
vor participa 18 echipe: 
U.R.S.S., S.U.A., Canada, An
glia, Franța, Finlanda, O anda, 
Italia, Iugoslavia.
R.F. Germană, 
R.D. Germană, 
Suedia, Elveție, 
slovacă și Africa de Sud.

Comitetul executiv al fede
rației internaționale de specia
litate împreună cu 
de organizare a 
telor se vor întruni la 12 ia
nuarie la Berna pentru tra
gerea la sorți și stabilirea 
programului competiției.

R P 1 
R.P.

RS.

Austria. 
Română, 
Polonă, 

Ceho-

comitetul 
ca mp ion a-

elec-

9. — Regiunea Galați 27 circumscripții elec
torale.

10. — Regiunea
electorale.

11. — Regiunea
torale.

12. — Regiunea
electorale.

13. — Regiunea

Hunedoara 16 circumscripții

lași 26 circumscripții eilec-

Mureș-Autonomă Maghiară
elec-

elec-

Maramureș 19 circumscripții

20 circumscripții electorale.
14. — Regiunea 

electorale.
Oltenia 39 circumscripții

15. ■— Regiunea 
electorale.

Ploiești 36 circumscripții

16. — Regiunea 
electorale.

Suceava 25 circumscripții

17. — Orașul București 
electorale.

34 circumscripții

18. Orașul Constanța 4 circumscripții elec
torale.

Total : 465.

Duminică, se va desfășura

Concursul
a Sezonului

de inaugurare 
Jubiliar dc schi

Predealul și Furnica vor 
dui duminică dimineața tradițio
nalul concurs de deschidere ofi
cialei a sezonului de schi. In a- 
cest an, concursul de deschidere 
marchează un eveniment im
portant pentru schiul din țara 
noastră : inaugurează acțiunile 
din cadrul Jubileului de 50 de 
ani al schiului romînesc. După 
cum am mai scris. Jubileul de 
50 de ani va fi sărbătorit ■ nu 
numai prin acțiuni speciale, 
cum sînt Concursul Interna
țional Jubiliar sau întrecerile 
pentru insigna Jubiliară, ci și 
prin amploarea ce se va d-a 
tuturor concursurilor din acest 
sezon.

Tradiționalul concurs de des
chidere 
fiecare 
special 
fond 3

gaz

programe-ază. ca în 
an probele de slalom 
pentru băieifi și fete, 

km junioare, 5 km

Jocul de handbal în 7 dintre reprezentativele U.R.S.S.
și R. P. R. a fost amînat cu cîteva zile

Din cauza condițiilor atmosferice, echipa noastră mi a putut pleca încă la Moscova 
citiți aceste 

echipei 
: de

să 
Mos- 

în 
cam 
află

George Covaci — unul din jucătorii de bază ai echipei noastre repre
sentative, m pliuă ocfiuiui j

La ora cînd 
rînduri, componenții ' i 
noastre reprezentative 
handbal în 7, care urmau 
întîlnească astăzi la 
cova formația U.R.S.S. 
cadrul preliminariilor 
pionatuțlui mondial, se 
încă în Capitală. Formația 
noastră — care urma să ple 
ce marți pe calea aerului spre 
capitala Uniunii Sovietice — 
a trebuit să-și amine pleca
rea, pentru că de două zile, 
condițiile atmosferice (ceata, 
deasă și plafonul de nori 
foarte jos) nu au permis de
colarea 
situație, 
solicitat 
tic de 
întâlnirii.
tat. In ceea ce privește noua 
dată 
lit ca 
două 
vilor 
ceștia .
București azi cu avionul 
dacă condițiile atmosferice 
permite — sau cu trenul.

Profitând de această 
nare neașteptată, 
noștri vor efectua 
dimineții de astăzi 
antrenament. Reamintim 
lotul reprezentativei noastre 
cuprinde pe Red-l, Bogolea, 
Bădulescu, Ivănescu Bulgaru, 
Thelman, Nodea, Hnat, Co
vaci, M. Costache II Moser, 
L. Constantinescu, Coman si

avionului. In această 
federația noastră a 
telefonic forului sovie- 
specialitate amînarea 

ceea ce s-a accep-

de disputare, s-a stabi- 
partida să aibă loc la 

zile după sosirea sporti- 
noștri, la Moscova.
urmează să plece

A- 
din

vor

amî- 
jucătorii 

în cursul 
un scurt 

că

juniori, 5 km senioare și 10 
km seniori, la care vor lua 
parte maeștri ai sportului, 
campioni ai țări și alți spor
tivi fruntași printre care vom 
aminti pe Cornel Tăbăraș, N. 
Pandrea, Gh. Bălan, K. Gohn, 
I, Zangor, Gh. Cristoloveanu,

lon Cimpoia (Casa Ofițerilor 
Brașov), unul din cei mai buni 
fondiști ai țării noastre.

Foto: B. Ciobanii

Ilona Micloș. Elisaveta Obraș-* 
cu, Gh. Bădescu. Dinu Petre, 
Ion Cimpoia. C. Enache, St 
Drăguș, Elena Tom, Mioara 
Simion, Marcela Bratu ș.a.-

Ținînd seama de pregătirile 
intense efectuate de majorita- 
tea schiorilor cu mult înaintea 
căderii primei zăpezi, de buna 
lor comportare în „Cupa 30 
Decembrie", sîntem convinși că 
duminică vom asista la disputa
interesante, șțfțectaculoase.
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Anul at'etic 1960 (IX)

Impresionanta creștere a rezultatelor sprinterilor

HOCHEI^/

Gheață bună —patinaj corespunzător

Incepînd de astăzi vom publica 
listele celor mai buni performeri mon
diali ai anului 1960. Trecînd în re
vistă probele masculine de sprint — 
100 m, 200 m și 400 m, — din capul 
locului trebuie să consemnăm impre
sionantul salt valoric înregistrat pe 
plan internațional la fiecare din aceste 
probe.

100 M PLAT
RECORDUL LUMII : 10,0 sec Armin

Hary (R.F. Germană) - Zurich 21.6.1960; 
10,0 ăec Hary Jerome (Canada) — Sas
katchewan 15.7.1960.

RECORDUL EUROPEI : 10,0 sec Ar
min Hary (R.F. Germană) — Zflrich 
21.6.1960.

Armin Hary (R.F. Germană) 
Hary Jerome (Canada) 
Charles Tidwell (S.U.A.) 
Edward Jefferys (Africa 

Sud)
Dave Sime (S.U.A.)
Robert Morrow (S.U.A.) 
Dave Styron (S.U.A.) 
William Woodhouse (S.U.A.) 
James Waawer (S.U.A.) 
Dave James (S.U.A.) 
Livio Berruti (Italia) 
Manfred Germar (R.F.

mană)
Paul Winder (S.U.A.) 
Leonid Barteniev (U.R.S.S.) 
Abdoulaye Seye (Franța) 
Enrique Figuerola (Cuba) 
Stonewall Johnson (S.U.A.) 
Anatoli Redko (U.R.S.S.) 
Abdul Khalik (Pakistan) 
Harold Bromberg (Africa 

Sud)
Doug Smith (S.U.A.) 
Tom Fuller (S.U.A.) 
Sidney Garton (S.U.A.) 
Bob Brown (S.U.A.) 
Peter Radford (Anglia) 
Frank Budd (S.U.A.) 
Thomas Robinson (Bahamas) 
Walter Fillman (S.U.A.) 
Aleksandr Mațko (U.R.S.S.) 
Vladimir Vinogradov (U.R.S.S.) 
Santiago Plaza (Mexic) 
Ray Norton (S.U.A.) 
Jocelyn Delecour (Franța) 
Marian Foik (R.P. Polonă) 
Heinz Muller (Elveția) 
Mihail Bîcivarov (R. P. Bul

garia)
Nikolai Politiko (U.R.S.S.) 
Peter Gamper (R.F. Germană) 
Alfred Hebauf 
Cen Cia-ciuan

TURNANTA)
20,5 sec y Peter 

Wolwerhampton 
Stonewall Johnson 

(S.U.A.) - Stanford 2.7.1960 ; 20,5 sec
Ray Norton (S.U.A.) — Stanford 2.7.1960; 
20,5 sec **) Livio Berruti (Italia) - Roma 
3.9.1960.

RECORDUL EUROPEI ; 20,5 sec y Pe
ter Radford (Anglia) — Wolwerhampton 
28.5.1960 ; 20,5 sec ••) Livio Berruti (Ita- 

Roma 3.9.1960.

•) - rezultat înregistrat Sntr-o <-’rsă 
pe 100 yarzi (91,44 m).

200 METRI (CU
RECORDUL LUMII : 

Radlord (Anglia) 
28.5.1960; 20,5 sec I

Stanford

Peter Radford (Anglia) 
Stonewall Johnson (S.U.A.) 
Ray Norton (S.U.A.)
Livio Berruti (Italia) 
Santiago Plaza (Mexic) 
Seraphin o Antao (Kenya) 
Marian Foik (R.P. Polonă) 
Leslie Carney (S.U.A.) 
Milkha Singh (India) 
Abdoulaye Seye (Franța) 
Teodore Woods (S.U.A.) 
Vadim Arhipciuk 
Edward Jefferys

Sud)
Thomas Robinson 
Earl Young (S.U.A.) 
Dave Sime (S.U.A.) 
Robert Poynter (S.U.A.) 
Charles Tidwell (S.U.A.) 
Paul Winder (S.U.A.) 
Robert Morrow (S.U.A.) 
Rafael Romero (Venezuela)

1956 1957 1958 1959 1960
1
3
4
4
9

45.1- 45.5
45,6-46,0
46.1- 46,4

sec 
sec 
sec

Ger-Cari Kaufmann (R.F. i 
mană)

Glen Davis (S.U.A.)
Malcolm Spence (Africa 

Sud)
Milkha Singh (India) 
Teodore Woods (S.U.A.) 
Earl Young (S.U.A.)
Gordon Day (Africa de Sud) 
George Kerr (Indiile de Vest) 
Manfred Kinder (R.F. Ger

mană)
Olan Cassel (S.U.A.) 
Abdoulaye Seye (Franța) 
Mike Larrabee (S.U.A.)
Vic Hall (S.U.A.)
Jack Yermann (S.U.A.)
Nick Ellis (S.U.A.)
Jerzy Kowalski (R.P. Polonă) 
Melwyn Spence (Ind iile de 

Vest)
Robbie Brightwell (Anglia)

1956 1957 1958 1959 I960
0
2
3
6

11 4 6 14 30

de

Activitatea pe patinoarul artificial 
din parcul „23 August" este din ce 
tn ce mai bogată. Această modernă 
bază sportivă a devenit centrul acti
vității a suie și sute de hocheiști și 
patinatori, care antrenîndu-se cu multă 
conștiinciozitate își ridică permanent 
măiestria sportivă. Faptul acesta este 
dovedit de bunele rezultate pe care 
le-au obținut in acest început de 
sezon, atit jucătorii de hochei pe 
gheață, cît și patinatorii, prezenți în 
număr din ce în ce mai mare la star
tul ultimelor întreceri.

Din păcate, această activitate este 
destul de mult stînjenită din cauza 
felului defectuos in care administrația 
bazei înțelege să-și
principala ei sarcină și anume aceea 
de a pregăti la timp și tn 
dițiuni gheața. De foarte 
jucătorii de hochei sau 
sini nevoiți să piardă un
țios din orele lor de antrenament, aș- 
teptlnd meu mult declt trebuie pregă
tirea gheții. De asemenea, la unele 
competiții sportive tot din cauză că 
pregătirea gheții a durat mai mult 
deci! fusese prevăzut, s-au produs 
perturbații in programul întrecerilor 
respective, spre nemulțumirea publi-

tre- 
de 

do- 
lu-

la aceste in sta
ție ce sară și au 
că pot pregăti o 
superioară, care

1956 1957
o
3
3
6

0
0
3
8

(R.F. Germană)
(R.P. Chineză)

1958 1959 1960
0o
6

12

0
1
3

12

2
3

13
22

12 11 18 16 40
mai buni 10 atleți din :

__lume Europa
10,21 10,35
10,27 10,34

Media celor

1956
1957
1958
1959
1960

îndeplinească

(U.R.S.S.) 
(Africa de

Media 
atleți din ;

(Bahamas)
1956
1957
1958
1959
1960

0 
0
1
3

0
0
6
8

2
2

11
15

rezultatelor celor mai bvni 10

bune con- 
multe ort 
patinatorii 
timp pre-

lume Europa
45,97
46,42
46,22
46,02
45,52

46,91
47,07
46,89
46,32
46,18

*) = performanță realizată într-o cursă 
pe 440 yarzi (s-au scăzut 0,3 sec).

**) = record în curs de omologare.

0
0
3
2
0

0
0
2
0
0

0
0
3
2
9

0
0
2
1
7

5 2 14 10 21

mai buni 10 atleți din :

lume Europa
20.80
20,88
20,72
20,76
20,57

20,95
21,04
20,94
20,89
20,74

într-o•) = performanță realizată
cursă pe 220 yarzi (s-a scăzut 0,1 sec).

♦*) — record în curs de omologare.

400 M PLAT

RECORDUL LUMII î 44,9 sec •• Otis 
Davis (S.U.A.) - Roma 6.9.1960 ; 44,9
sec •• Carl Kaufmann (R.F. Germană) — 
Roma 6.9.1960.

RECORDUL 
Carl Kaufmann 
6.9.1960.
44,9 (45,9) Otis

EUROPEI î 44,9 sec •• 
(R.F. Germană) — Roma

Davis (S.U.A.)

Deți asociația sportivă Oltul—Slatina
membri, întreaga activitate se axează numai pe fotbal, 
iar în clubul asociației se 
cores».).

dau baluri.

are 1100

(Iile Feteanu—

le organizăm

Desen de NOVAC

— Din cei 1100 membri ai asociației văd că < 
joacă fotbal; dar restul ce joacă ?

— Păi, tango, vals, rumba, la balurile ce 
în club I

doar vreo 15—•

S. B

Zile de tabără la Sinaia

cului spectator. La toate acestea 
bute să adăugăm, și faptul că 
multe ori calitatea gheții lasă de 
rit. In special în această direcție
cr urile par cu totul de neînțeles. 
Există instalații moderne, iar tehni
cienii care lucrează 
lății au calificarea 
arătat de multe ori 
gheață de o calitate
să permită desfășurarea în cele mai 
bune condițiuni atit a meciurilor de 
hochei pe gheață, cit și a concursu
rilor de patinaj artistic. Atunci cum 
se explică situația actuală ?

După părerea noastră, la mijloc nu 
este altceva declt neglijență și como
ditate. Așa se explică și faptul că la 
ultimele jocuri de hochei — ne refe
rim la cele din campionatul orașului 
București și din cadrul „Cupei 30 De
cembrie" —, precum și la ultimele 
întreceri de patinaj artistic, gheața 
a fost sub orice critică. Datorită aces
tui fapt, atit competițiile respective, 
dar mai ales antrenamentele nu s-au 
putut desfășura în cele mai bune con
dițiuni, provocînd, pe bună dreptate, 
nemulțumirea asociațiilor și cluburi
lor, care plătesc pentru orele 
trenament pe care secțiile lor 
chei sau patinaj le efectuează 
tinoar.

Noi așteptăm ca răspunsul
nistrației patinoarului să-l primim în 
fapte, adică să se străduiască pe 
viitor ca să nu se mai îniîmple ase
menea lucruri. Pentru că nu trebuie 
uitat un lucru: pregătirea la timp și 
în bune condițiuni a gheții contribuie 
la ridicarea măiestriei sportive a ho- 
cheiștilor și patinatorilor.

de 
de 
pe

an- 
ho- 
pa

admi-
(Urmare din pag. 1)

de 
tot

se

gătesc sub conducerea profesorilor 
specialitate să devină și in sport 
atit de buni ca și la carte 

lată-i și pe gimnaști. Cei mari
pregăteau pentru plimbarea pe schi
uri. Cei de o șchioapă stăteau cu 
privirea ațintită spre săniuțele gata 
de plecare. Fetele din echipa de hand
bal aveau o „răfuială" cu... mingile 
medicinale. Trebuia dezvoltată forța 
brațelor. La „solul" plin de zăpadă 
își începeau lucrul gimnastele...

In zilele cind nu au loc antrena
mente, toată tabăra pornește în ex
cursie. La Cota 1400 sau la cabana 
Padina, la Babele și Peștera, peste 
tot e numai tinerețe și voioșie.

După-amiază, la club, în fața tele
vizorului și a mesei de ping-pong sau 
în sala de lectură, școlarii încheie 
încă o zi de tabără. Apoi seara, cind 
întunericul pune stăpînire pe stați
une, in camerele confortabile ale vi
lelor Cerbu, Ghiocel, Fraga sau Iz
vor, in cabanele Furnica, Padina și 
Peștera elevii școlii sportive nr. 2 
din Capitală își povestesc unul altuia, 
pină ttrziu, bucuriile pe care le oferă 
zilele de neuitat ale taberei.

Am rugat pe cițiva dintre ei să ne 
împărtășească glodurile și impresii'e 
lor. N-a fost ușor. Aveau atit de multe 
de spus... O vor face cu siguranță, 
mai pe îndelete, cind 
acasă sau la școală, 
vorbi despre serile 
frumosul revelion pe
cut împreună, acolo in jurul pomului

de iarnă, in spațioasele săli ale can
tinei Dunărea, — și cite altele l

Pentru toate acestea, elevii din ta
băra școlară de iarnă de la Sinaia 
sini recunoscători partidului iubit: iar 
atunci cind trenul îi va purta din nou, 
spre Capitală, glodurile vor zbura 
spre școală și stadion, unde se vor 
strădui să obțină rezultate bune, pe 
măsura minunatelor condiții pe care 
le au la dispoziție de a învăța și face 
sport.

ADALBERT HOROSZ 
antrenor la clubul Dinamo

SPARTACHIADA DE IARNA A TINERETULUI
(Urmare din pag. 1)

trecerile de tenis de masă și șah. Cei 
50 de elevi care așteaptă cu nerăbdare 
Msîrea...
pregătirile
naja în

U.C.F.S. Moinești a anunțat un curs 
tru fotbal, care trebuia să înceapă la 10 noiembrie 1960, 
dar care

de arbitri pen-

nici pînă în prezent nu a început. a
CWS K ARBI 
rRl ,4 fOIBAL 
rt/tmnrmr wf*

I1C f s
rONSllBII RâKMVU

MOINP»

Desen de C. CIOS.U

j — / ncolro ai plecat cu copilul ?
I •— Aici. Vreau să-l înscriu la cursul de arbitri de fotbal ! 
/ •— Cum, la virsta asta ??
' — Sigur, e cea mai potrivită vîrstă. Pînă o începe cursul, 

face și băiatul mare !.*,

se vor înapoia 
Atunci ei vor 

literare, despre 
oare l-au petre-

Vie activitate sportivă de mase 
la I.M.F. Tg. Mureș

Aproximativ 500 de studenți, -aparți- 
nînd Institutului Medico-Farmaceutic din 
Tg. Mureș, iau parte la cea de a doua 
ediție a „Cupei I.M.F.” inter-ani. între
cerea se desfășoară la 14 ramuri spor
tive, întrecerile din cadrul „Cupei 
I.M.F.” se bucură de un interes deosebit 
în rîndul studenților.

Ioan Pâw^-coresp.

Un interesant concurs de popice

Șapte echipe fruntașe din țară au par
ticipat — recent — la Craiova la un 
interesant concurs de popice organizat 
de Consiliul orășenesc U.C.F.S. întrece
rile au fost urmărite de numeroși iubi
tori ai acestui sport. „Cupa .30 Decem- 
brie“ pusă în joc a fost cîștigată de re
prezentativa orașului Ploiești care a to
talizat 4662 p.d. Pe locurile următoare 
s-au clasat Olimpia Reșița 4558 p.d., 
reprezentativa orașului Cîmpina 4543 
p.d., Constr. Miner Petroșani 4519 p.d^ 
Craiova II 4434 p.d., Craiova I 4425 p.d-, 
reprezentativa orașului Pitești 4413 p.d. 
La individual pe locul I s-a clasat Ni-

înghețului au făcut toate
necesare. Ei vor ame-

eurtea școlii un patinoar. 
La școala de 7 ani din Lucăcești numă
rul participau ții or la Spartachiadă se ri
dică la 220. Elevii acestei școli 
construit săniuțe, iar acei ce nu 
patine metalice și-au confecționat din 
lemn. Ei au muncit 
menajarea unor pîrtii 
Paralel eu întrecerile 
chiadei se desfășoară
Iar profesional — faza pe școală și cam
pionatul interclase la școala de 7 ani. 
Cele două competiții sportive au dus la 
întărirea bazei materiale sportive a ce
lor două școli. La școala profesională a 
fost cumpărat material sportiv de peste 
10.000 lei iar la școala de 7 ani Lucă- 
eești a fost cumpărat echipament în va
loare de 1.000 lei.

și-au
aveau

de asemenea la a- 
de schi și săniuțe, 
din cadrul Sparta- 
și campionatul șco-

Prof. Fosile C. Popa-coresy.

• Întrecerile din cadrul Spartarhiadeî 
de iarnă a tineretului se bucură <le un 
mare succes în orașul Buzău. Asociația 
sportivă Voința, din rîndul căreia fac 
parte membrii cooperativelor meșteșugă
rești din oraș, și-a propus ca la această e- 
diție să participe un număr cît mai mare de 
membri U.C.F.S. Pentru aceasta în prima 
etapă se vor organiza întreceri între a- 
teliere, secții etc. Prin acest sistem de 
disputare se va reuși angrenarea întregii 
mase de cooperatori. Aceeași preocupare 
pentru a angrena cît mai mulți tineri și 
tinere în actuala ediție 
o vădește și asociația s 
sul. Membrii consiliului 
ocupare intensă pentru 
a sălilor de șah, tenis de masă etc, 
precum și pentru asigurarea materialului 
și echipamentului necesar competițiilor.

Același interes se constată și la asocia
țiile sportive Avîntul, Luceafărul, școala 
medie nr. 1 etc.

Marin Dumitru-corcsp.

O reușită competiție de fotbal

nizatorii concursului — consiliul raio
nal U.C.F.S. Caracal — merită toate 
felicitările.

Cristian Lepădafu-coresp.

colae Ivan (Ploiești) care a totalizat 815 
p.d., urmat de I. Dinulescu (Ploiești) 
809 p-d., E. Iacob (Ploiești) 805 p.d., 
D. Kridor (Ploiești) 804 p.d., I. Mico- 
roiu (Reșița) 804 p.d.

. «Șt. Gurgui-coresp.

Concurs de tenis de masă Ea 
Caracal

18 jucători repartizați pe trei grupe 
iu participat — timp de două zile — la 
un concurs de tenis de masă, care a de
semnat pe cel mai bun jucător din Ca
racal. După încheierea jocurilor din tur
neul final, primul loc a fost ocupat de 
Alexandra Georgescu (Ciori a Caracal), 
urmat de Mircea Ionescu (Progresul Ca
racal), Grigorc Asan (Progresul Caracal), 
Ștefan Gliîță (Șc. medie nr. I) și Cor
nel V «silică (Progresul Caracal). Orga-

st Spartacbiadc' 
sportiva Progre- 
dovedesc o pre- 
buna amenajare 

; de masă

Cele mai bune echipe din Reșița au 
participat la o competiție organizată de 
consiliul orășenesc UCFS și dotată cu o 
cupă. In finală s-au întîlnit echipele 
C.S.M. Reșija (cîștigătoarea seriei I) șl 
Muncitorul Reșița (cîștigătoarea seriei a 
II-a). Victoria a revenit echipei de ca
tegorie lî, C.S.M. Reșița cu scorul de 
4—0 (0—0).

Mircea Mihailovici-corcsp.

O nouă sală de sport Ea 
Bahadag

De curînd a fost data în folosință în 
localitate o sală de sport în care își des
fășoară activitatea șahiștii și jucătorii 
de tenis de masă. Sala aparține asocia
ției sportive Granitul de pe lîngă între
prinderea economică raională ..Olga Ban
ei c“. Tinerii sportivi din localitate și-au 
început pregătirile în vederea înlîlnirilor 
pe care le vor susține iarna aceasta cu 
sportivii asociațiilor din oraș și din cu
prinsul raionului Istria.

Mircea Cruceaiiu-corcsy.



UPTATORII DE LA „LIBERE" TREBUIE 
Ă TINĂ PASUL CU CEI DE LA

La un antrenament al lotului de tineret
„CLASICE"

ortivii noștri de la lupte clasice 
eușit în acest an cea mai va- 
să performanță a lor din ultima 
e: trei dintre ei s-au afirmat 
nic, cucerind medalii la J. O. 
a Roma. Și ceilalți componenți 
tului nostru au avut o frumoasă 
ortare, mai ales în întîlnirile 
ări din anul 1980. Progresul 

de Ia „clasice" a reieșit din 
în evidență cu prilejul recente- 
:ampionate republicane desfășu- 
la Cluj. Numeroșii spectatori cît 
dinicienii prezenți au apreciat 

întâlniri din semifinale și finale 
vînd o valoare deosebit de ri- 
i.
o săptămfnă după desfășurarea 

ionatelor de lupte „clasice" am 
prilejul să asistăm la cele de 
e“. Atît la Sinaia cît și la Tg. 
5 (în fiecare oraș disputîndu-se 

categorii de greutate) obser- 
asupra nivelului întrecerilor a 

îceeași : la lupte libere se bate 
pe loc ba chiar s-a dat înapoi 

tele privințe, 
itorii acestui 
iculozității sale 
teprevăzute de situații.

au fost repede îndrăgite) se 
bă : de ce nu progresăm și la a- 

disciplină? Nu avem oare condiții 
p - O cît de sumară analiză a 

duce la concluzia că sper
au la dispoziție tot ce le tre- 

săli, materiale și cadre de 
.litate. Deci, există condiții pen- 
ezvoltarea acestui sport. Și to- 
rezultatele înregistrate în ultima 

nu sînt pe măsura posibili- 
•. Care 
mă la

Acum 5—6 ani țara noastră a fost 
vizitată de doj antrenori de lupte, 
străini. Atît antrenorul sovietic Ar- 
kadii Lenz cit și cel maghiar, Ka
rol Karpati, s-au preocupat 
aproape de luptele libere, 
ținut chiar un curs de mai 
durată, cu un număr destul de
de antrenori și instructori. Au fost 
predate teoretic și exemplificate prac
tic cîteva zeci de procedee, atît la 
lupta de sus cit și la cea de 
A fost subliniată diferența In 
gătire a luptătorului de „libere“

Ș> 
de

cu

De

sport (datorită 
și a răsturnări- 

luptele

să fie cauza rămînerii 
luptele libere ?

la I.EB.S
impul vacanței școlare, patinoa- 
>3 August" este deschis pentru 
, după cum urmează : joi 5 ia- 
, vineri 6 ianuarie și sîmbătă 7 
ie, între orele 17-19, euminică 
tărie, între orele 10-13 și 17-19, 
și marți 10 ianuarie, între orele

înde- 
S-a 

lungă 
mare

cel de „clasice" ; s-a insistat

jos. 
pre
față

asu- 
dez-

au 
re
de 
nu

Campionatele
treabă. Rezultatele 
să apară.
„Cupa orașelor", precum 
de competiții organizate

de
pra exercițiilor speciale pentru 
voltarea forței la gambe cît și asupra 
altor exerciții necesare acestui sport.

Antrenorii și instructorii care 
participat la acest curs, o dată 
întorși la secțiile lor, au trecut 
urgență la 
au întîrziat 
republicane, 
și o serie
pe plan regional și orășenesc au cu
cerit numeroși spectatori prin nive
lul lor tehnic. Ei au avut prilejul 
să asiste la meciuri în care combi
națiile și diferitele subtilități tehnice, 
trecerile cursive de la un procedeu 
Ia altul ilustrau progresul înregis
trat de sportivii noștri. In plus pe 
tărîm internațional au fost obținute 
o serie de rezultate valoroase (Fran- 
cisc Bolla, Alexandru Ruzsi si Karol 
Hathazi) și — mai ales — cîteva 
victorii interțări ceea ce confirmă 
și mai puternic că sîntem pe un 
drum bun.

Și totuși, în ultimii doi ani, așa 
cum spuneam la început, luptele 
libere au bătut pasul pe 
chiar au dat înapoi. Acest lucru re
iese analizînd campionatele interne 
sau comparînd rezultatele noastre 
internaționale cu cele ale vecinilor 
noștri (de pildă cu cele ale sporti
vilor polonezi pe care îi învingeam

cu regularitate acum 4—5 ani, 
care recent au cucerit o medalie 
bronz Ia J.O. de Ia Roma).

Dacă cu cîțiva ani în urmă,
prilejul diferitelor întîlniri de lupte 
libere, se putea vedea o gamă va
riată de procedee tehnice, azi situația 
nu mai este aceeași. Cu ocazia cam
pionatelor republicane de la Sinaia, 
de exemplu, din cei aproape 50 de 
concurențj numai 2—3 foloseau mai 
mult de 4—5 procedee!! Și încă 
un fapt, care a fost și mai evident: 
numai 2—3 sportivi au folosit picio
rul ca priză de atac în procedee. 
Adică, folosirea piciorului — acțiune 
specifică pentru luptele libere — nu a 
fost întrebuințată decît foarte rar 
într-un campionat republican.

Slaba pregătire specifică a sporti
vilor de la „libere" s-o oglindit și 
în faptul că unii dintre luptători nu 
aveau siguranță în executarea pro
cedeelor. Alții, în clipele hotărîtoare, 
rezolvau problema trecînd la execu
tarea procedeelor de Ia ...luptele cla
sice. Unii deși conduceau cu un nu
măr mare de puncte, din cauza ne
siguranței executării unor acțiuni, pă
răseau pînă la urmă salteaua învinși 
la tuș.

lată cîteva din cauzele rămînerii în 
urmă 
Ar

a acestei discipline sportive, 
fi de dorit să-și spună părerea 

în legătură cu această stare de lu
cruri și antrenorii 
tașî de la lupte 
toate deficiențele, 
bere" vor putea să 
de la „clasice".

și sportivii frun- 
libere. Eliminînd 

luptătorii de „li- 
țină pasul cu cei

OTTO BENKO

De obicei, mult solicitatele terenuri 
de fotbal din parcul „23 August" sînt 
date uitării în această perioadă de în
trerupere temporară a activității. Iată 
însă că primele zile ale lui 1961 au 
făcut o excepție. Ieri după amiază — 
de pildă — pe unul din terenurile cu 
zgură au apărut două echipe: lotul 
de tineret și formația Bumbacul, frun
tașă în campionatul Capitalei. Timpul 
rece nu a împiedicat nici pe supor
teri să-și facă datoria: cîteva zeci de 
spectatori au tost prezenți pe tușă, de 
unde au urmărit cu mult interes jo
cul de antrenament al celor două echi
pe, și în special evoluția lotului de 
tineret. Explicația ? Săptămîna viitoare 
tinerii noștri fotbaliști urmează să 
plece într-un turneu în Turcia și au 
vrut să vadă în ce stadiu de pregă
tire se prezintă. La rîndul nostru, ne-a 
interesat să vedem dacă au urmat in
dicațiile primite la ultimul antrena- 
nament comun de la București, de a-și 
continua pregătirile în cadrul echipe
lor lor.

Fotbaliștii din lot ne-au oferit o 
surpriză plăcută. Față de ultima lor 
evoluție (meciul cu Progresul) de astă 
dată majoritatea dintre ei au acționat 
tot timpul în viteză și în permanentă 
mișcare.

Lotul — mult îmbunătățit, față de 
cel folosit în decembrie — a fost soli
citat serios de auversar. Echipa Bum
bacul s-a dovedit un bun partener de 
antrenament, punînd probleme mai 
ales atacului selecționatei. Acesta a 
acționat însă variat și foarte eficace. 
Dacă selecționata a marcat „doar" 
10 goluri (prin Czako 3, Creiniceanu 3, 
Manolache 2, Dridea și Selymesi) pri
mind numai 2, aceasta s-a datorat 
barelor (singur Manolache a tras de 
cinci ori în bară) și portarului But- 
naru, care în repriza a doua a apărat 
cu mult succes. Linia de fund a lo
tului, deși a fost puțin solicitată, a 
dovedit oarecare comoditate. Mijloca
șii, în schimb, s-au orientat bine pe

teren, acționind variat. Din atac ne-au 
plăcut aripa Varga — Selymesi și 
extrema stingă Czako. Unguroiu a ju
cat bine o repriză, iar Creiniceanu, 
periodic (uneori el a frinat jocul prin 
driblinguri inutile). Am remarcat pu
terea de luptă a Iui Manolache, care 
însă va trebui să acționeze mai calm. 
In general, atacanților le putem re
proșa că joacă prea mult mingea pe 
sus și nu trag la poartă din voie (a- 
ceasta datorită unor lipsuri în pregă
tirea tehnica).

Pînă la plecarea în turneu n» se 
mai pot aduce prea multe îmbunătă
țiri din punct de vedere tehnic, dar 
antrenorii vor încerca să aducă unele 
corectări individuale și de ansamblu 
și, în principal, să mențină și să îm
bunătățească pregătirea fizică a jucă
torilor.

Iată lotul folosit în meciul cu Bum
bacul :

Datcu (Andrei) — Gross, Motroc, 
Nedelcu (V. Alexandru) — V. Ale
xandru (P. Emil), Koszka (Popescu) 
— Selymesi (Manolache), Varga (Ma
tei), Manolache (Dridea), Unguroiu. 
Gzako ((Sreiniceanu).

Lotul de tineret face azi un antrena
ment ușor; mîine jucătorii, vor fi su
puși unui control medical, iar sîm
bătă vor susține un nou joc de veri
ficare în compania echipei Pielari, pe 
același teren pe care au jucat și ieri.

Analiza activității din București
Astîizi după-amiază, la ora 17,30. are 

Ioo în sala clubului sportiv Victoria din 
Calea Victoriei 116 analiza activității co
misiei orășenești de ciclism pe anul I960. 
La ședință sînt invitați să participe an
trenorii, arbitrii, cicliștii și aclivistii ob
ștești.

Nici o variantă cu 12 rezultate exacte
loc, ba la primul concurs Pronosport al anului

i
preajma începerii campionatului

In urma trierii și omologării 
ri antelor depuse la concursul 
nosport nr. 1 din 1 ianuarie 
au fost stabilite următoarele premii :

33 variante cu 11 rezultate exacte 
a cite 1.712 lei;

509,10 variante cu 10 
exacte a cîte 133 lei;

5.931,80 variante cu 9 
exacte a cîte 25 lei.

Fond de premii • 226.099

va- 
Pro- 
1961

rezultate

rezultate

XllI-iea campionat republican 
lin de volei va începe duminică. 
1 se îndreaptă, în clipa de față, 
r tuturor iubitorilor acestui 
care așteaptă de la cele 12 for- 
participante, jocuri de calitate, 
sura talentului și pregătirii ară- 
e atîtea ori de voleibaliștii noș-

In locul echipelor retrogradate Con
structorul București și Politehnica 
Brașov, anul acesta vor lua parte la 
întreceri formațiile Farul Constanța 
și Petrolul Ploiești.

1 Rapid București 22 20 2 63:18 42
2. Progresul București 22 19 3 61:28 41
3. Dinamo București 22 17 5 60:29 39
4 Știința Cluj 22 17 5 59:33 39
5* Tractorul Brașov 22 11 11 42:45 33
6. Știința Timișoara 22 10 12 43:43 32
7. CC A. 22 10 12 41:44 .32
8. Victoria București 22 10 12 45:50 32
9. Utilajul Petroșani 22 6 16 36:54 28

10 Știința Galați 22 5 17 26:58 27
11.* Constructorul București 22 4 18 27:58 26
12. Politehnica Brașov 22 3 19 18:61 25

Fond de premii • 226.099 lei.
Așadar nici o variantă cu 12 re

zultate la primul concurs al anu
lui 1 Se pare că înfrîngerea suferită 
de Lazio pe teren propriu și „X“-ul 
scos de Lecco în fața lui Juventus 
au triat foarte mult, producînd eli
minarea multor variante.

III. Bari—Lanerossi (camp, ita
lian).

IV. Padova—Bologna (camp, ita
lian).

V. Milan—Lazio (camp, italian).
VI. Napoli—Catania (camp, ita

lian).
VII. Angers—Reims (camp, fran

cez).

Ovonosport

rezultate directe, clasa-

PROGRAMUL CONCURSULUI
PRONOSPORT Nr. 2

n, in preajma noului campionat, 
î că este interesant să reamin- 
ititorilor noștri cum s-a pre- 
clasamentul la încheierea în-

i pe 1959-1960:

Etapa din 8 ianuarie 1961

I. Fiorentina—-Internazionale (cam
pionatul italian).

II. Roma—Sampdoria (cam®, ita
lian).

VIII. Rouen—Nice (camp., francez).
IX. Rennes—Racing (camo, fran

cez) .
X. Nancy—Limoges (camp, francez)
XI. St. Etienne—Lens (camp, fran

cez).
XIL St. Francau—Toulouse (camp, 

francez).
Remarcăm, prin echilibru, meciu

rile : Fiorentina — Internazionale, 
Bari — Lanerossi, Angers — Reims, 
Rennes — Racing. Toate datele do
cumentare privind acest concurs

(tablou de
mente desfășurate, formații etc.) le 
găsiți în .Programul Loto-Prono 
sport" apărut marți 3 ianuarie

★

Vă reamintim că, o 
concurs Pronosport al 
intrat în vigoare noile 
curs. Intrucît pe noile buletine Pro
nosport contează locul și nu semnul, 
completarea buletinelor se poate face, 
la alegerea participanților, fie prin 
semnul X, fie prin vechile semne 
1, X, 2, care trebuie să fie trecute 
In coloanele respective.

★

La tragerea Pronoexpres din ziua 
de miercuri 4 ianuarie 1961, au fost 
extrase din urnă următoarele numere : 

28

dată cu primul 
anului 1961, au 
buletine de con-

31 20 44 41 35
Numere de rezervă :

30 8
Fond de premii: 438.000
Rubrică redactată de I. 

Pronosport.

lei.
S. Loto-

RE DUPĂ ROMANUL. 
IT O PIU QR SOVIETICI *

REZUMAT. Kiev, 1941. Orașul gemea sub 
ocupația vremelnică a fasciștilor. Nicolai 
Ftusievici, portarul echipei de fotbal Dina
mo Kiev, căzut prizonier, este eliberat din 
agăr pe garanția rudelor colegului său de 
?chipă, Alexei Klimko. In casa acestuia el 
•r-a îmbolnăvit și a zăcut timp de șase săp- 
ămîni.

na din zile, cînd Nicolai se simțea mai 
lexei îi spuse că s-a angajat ca hamal la

fabrica de pîine. „înțelegi tu ce-nseamnă pentru 
noi să intrăm la fabrică ? urmă ei — nu-i vorba 
de o bucată de pîine, dar nu ne mai trimite în 
Germania. In brigada de hamali Sviridov și Ku- 
zenko au reușit să adune băieți nu numai de la 
Dinamo, ci și de la Lokomotiv*. Peste cîteva zile, 
Rusievicj se prezentă și ei la fabrică. Stăpînul 
fabricii, Herr Schmidt, îl examină cu atenție și 
cînd auzi că e fotbalist îl angajă în brigada de 
hamali. „Un fotbalist e mai. comod - gîndea el

— deoarece fotbalistul nu gîndește. Toată deștep- 
tăciunea lui e în picioare*. Intr-una din zile lierr 
Schmidt chemă la el pe Sviridov, șeful echipei 
de hamali și-i spuse că fotbaliștii din echipă tre
buie să joace un meci cu „Ruh", echipa trădă
torilor naționaliști ucraineni. „Dacă fotbaliștii 
refuză să joace — spuse el — vă trimit pe toți 
la muncă, în Germania". Consfătuirea fotbaliști
lor fu scurtă. ,,E rușinos să jucăm cu aceștrt 
slugoi — spuse Rusievicj — nu putem juca cu

niște trădători*. Și acesta fu răspunsul întregii 
echipe. Auzind aceasta, Herr Schmidt se înfurie. 
„Fotbalul e un sport. Politica n-are nici un a- 
mestec aici. Vă e frică, asta e ! Va să zică vi 
s-a făcut de plimbare în Germania ! Foarte bine... 
Vă las să vă mai gîndiți pînă mîine". „Nu ni-i 
frică deloc — ripostă Sviridov. Știm noi cine sînt 
ăștia și ce pot. Dar socotim rușinos să ne întîl- 
nim cu ei pe un teren de sport".



UOTAf*

ANUL DE AUR” AL SPORTULUI SOVIETIC.
Pentru sportivii sovietici a- 

11 1960 va rămîne memora
bil. El le-a adus nenumărate 
succese. La Jocurile Olimpice 
de iarnă și de vară sportivii 
în tricouri purpurii au cucerit 
50 medalii de aur, 34 de argint 
și 40 de bronz, stabilind 29 de 
recorduri olimpice.

Luînd parte ia campionatele 
lumii, sportivii sovietici au ur
cat de 10 ori pe treapta cea 
nuri înaltă a podiumului aceea 
rezervată învingătorilor, iar Ia 
campionatele europene ei au 
cucerit 52 medalii de aur. In 
anul 1960 echipa de fotbal a 
Uniunii Sovietice a cucerit 
Cupa Europei interțări. Echipa 
de volei Ț.S.K-A. și-a adjude
cat Cupa Campionilor Euro
peni, iar cele de baschet (mas
culin și feminin) au cucerit, 
de asemenea, trofeul oferit ce-

lei mai bune dintre campioa
nele continentului nostru.

A crescut considerabil carac
terul de masă al mișcării de 
cultură fizică. în momentul de 
față sportul este practicat în 
U.R.S.S. de 30 milioane oa
meni față de 24 milioane în 
1959 și 20.300.000 în 1958. La 
dispoziția acestei imense mase 
de iubitori ai sportului stau 
270 mii de amenajări sportive 
simple și complexe, 16 insti
tute superioare de Invățămînt 
sportiv etc.

In Uniunea Sovietică există 
218 mii 
par 29 
sport. In 
sportive 
peste 10
sportivi. In 1960 au fost pro
duse pentru sportivii sovietici 
peste 5.000.000 perechi schiuri. 
2.000.000 mingi de fotbal, vo
lei, baschet, aproape 13.000.000 
pantofi și ghete de sport etc.

colective sportive, a- 
ziare și reviste de 
cele 80.000 colective 

școlare activează 
milioane de tineri

Echipa Franței

pentru turneul
al C.M. de handbal in 7

Itwingînd cu scorul de 10—9 
echipa Portugaliei, reprezenta
tiva masculină de handbal în 
7 a Franței s-a calificat pentru 
turneul final al campionatului 
mondial programat între 26 
februarie — 12 martie în R.F. 
Germană. Alături de echipele 
Suediei, Germaniei (echipă 
unită), Japoniei, Braziliei, Is- 
landei (calificate din oficiu), 
pînă î.n prezent la turneul final 
și-au mai cîștigat dreptul de 
a participa echipele Franței, 
Danemarcei și Iugoslaviei. Pen
tru celelalte 4 locuri candi
dează echipele U.R.S.S., R.P. 
Romîne, R.S. Cehoslovace, 
R.P. Polone, Elveției. Belgiei 
și Olandei. (Agerpres).

SPORTIV POLONEZ AL ANUL
...Krzyszkow uk și Schmidt 

luptă pe ultimii metri pentru 
victorie !

Imposibil, veți exclama. Pen
tru simplul motiv că cel dinții 
este alergător iar cel de al 
doilea săritor de triplu, astfel 
că probele lor, diametral opuse, 
nu-i vor putea aduce niciodată 
umăr la umăr la linia sosirii.

Și totuși informația este ab
solut exactă. Krzyszkowiak și 
Schmidt luptă într-adevăr, dar 
nu pe ultimii metri ai pistei ci 
ai unei mari și tradiționale... 
anchete întreprinse 
varșovian Przeglad 
pentru desemnarea 
bun sportiv polonez al anului 
1960.

De ce numai ei doi ? Pentru 
că într-adevăr „Krzys" și 
Schmidt au realizat în anul ce 
a trecut performanțe excepțio
nale, reușind să stabilească noi 
recorduri ale lumii și să cuce
rească medalii olimpice de aur. 
In urma lor, cu mari șanse de

a ocupa locuri fruntașe sînt 
halterofilul Pali.nski — record
man mondial și campion olim
pic, boxerul Pazdzior, campion 
olimpic ș.a.

La ancheta ziarului polonez 
au răspuns și principalele pu
blicații sportive din Europa. 
Astfel, „Sovetski sport" Mos
cova, „Sportul popular" Bucu
rești, „l’Equipe" Paris, „Nep 
Sport" Budapesta, „Deutsche

Sport Echo" Berlin, „au n 
cu Krzyszkowiak, în timj 
„Ceskoslovenski Sport" Pj 
„Naraden Spori" Sofia, „/< 
tsbladet" Stockholm, „J 
Diisseldorf l-au considera 
Schmidt sportivul polonez 
1. Într-adevăr că față de 
rile performanțe reușite de 
doi atleți un clasament 
foarte greu de făcut 1

cie ziarul 
Sportowv 
celui mai Primele meciuri internationaA

de rugbi ale anului
Sezonul internațional de 

rugbi din acest an se inau
gurează sîmbătă cu două me
ciuri de mare atracție.

La Paris, reprezentativa 
Franței va întîlni echipa Sco-

Șantaj, escrocherii
de volei ale orașu-Recent, selecționatele

lui Moscata au întreprins un turneu în Ja
ponia. Jocurile voleibaliștilor sovietici au 
stîrnit un mare interes. In fotografie, o fază 
a înlîlnirii dintre echipele feminine.

Foto: Japan Press Service

ției. Francezii aliniază îr 
ceasta partidă următorul ,„ 
Martine-Dupuy, Bouquet, 
Boniface, Gachassin-Albala 
Lacroix-Crauste, Crancee, i 
cla-Celaya, Echave, Roques, 
Gregorio, Domenech.

Tn aceeași zi, la Loi 
rugbiștii englezi vor su 
primul meci internaționa 
anului în campania repn 
tați vei Africii de Sud. I 
rația engleză de rugbi în 
s-a fixat 
formații : 
Patterson, 
Risman, jeeps-Jacobs, Hodj 
Wright-Marques, Ctinrie- 
bins, Morgan, Rimmer.

asupra urmat
Rutherford-Yc 

Weston, Rol

Un start reuș
al patinatorii'

sovietici

„3oxing-business”-ul american sub controlul gangsterilor
In prima săptămînă a lunii decembrie, 

o subt urni sie a serialului S.U.A. a început 
a, treia anchetă asupra „influenței exer
citate de gangsteri asupra boxului pro- 
fcsioni»l“. In legătură cu aceasta, la 12 
decembrie ziarul elvețian „St. Galler 
Tatxblatt’” a scris: „încă de la primele 
audieri a apărut un tablou catastrofal. 
Ca urinare a corupției și mitei, boxul 
imcrican se află practic sub controlul 
gangsterilor. Majoritatea managerilor și 
organizatorilor de meciuri importante 
;înt, siliți să sje. supună teroarei”.

Cu toate că. ancheta de la Washington 
iu a luat încă sfîrșit, ea a permis să 
asă la lumină multe aspecte ale contro 

lului exercitat de lumea interlopă asupra 
boxului profesionist din S.U.A. In fața 
membrilor subcomisiei au trecut pe rînd 
oameni de afaceri, politicieni, avocați, 
manageri și organizatori de pariuri. Ofi
cial ei sini au di ați ca „martori*. In rea
litate. însă, sînt amestecați cu toții pînă 
pes{,- cap în mocirla boxului profesionist.

„Conducătorii boxing-business-ului a- 
merii an sînt niște gangsteri!“ — sub 
acest titlu ziarul „TU umani te Dimanche** 
a prezentat pe cîțiva dintre cei care trag 
ițele afacerilor în lumea sportului ame
rican lată această sinistră galerie :

TIU W 1/V GIBSON a ocupat în cursul 
ulii nur ui război mondial un post impor
tant la Ministerul de Război al S.U.A. 
Consideri nd însă că se poate îmbogăți 
ușor și pe alte căi el și-a schimbat 
profesiunea și a devenit președintele lui 
„National Boxing Entreprises** (organi
zație care controlează boxul profesionist 
din S.U.A.) Gibson este acuzat de trafic 
de influentă. El avea sarcina să „con
vingă1' victimele gangsterilor să plă
tească din încasări cota parte cerută de 
aceștia. In fata subcomisiei senatoriale, 
Truman Gib so i. care a fost citat în cali
tate de „martor", a declarat : „Organiza
ția noastră a trebuit să trăiască în în
țelegere eu lumea interlopă”. Atît și 
nimic mai mult. In schimb, un alt martor, 
de bună credință, care urma să dea in
formații asupra adevă’’ate: activități a 
lui Gibson nu a putut să-și facă depoziția. 
Acesta ..a căzut, în mod misterios, pe 
fereastra unui hotel". Bineînțeles, autorii 
crimei au rămas neidentificați.

FRANKIE CARBO nu este președinte, 
manager și nici măcar organizator de 
meciuri. El este pur și simplu gangster. 
La Washington se subliniază că Carbo 
era adevăratul conducător al bandei. A‘

escro-restat de 17 ori pentru milă și 
cherie și acuzat de cinci ori de asasinat, 
ițele sale au fost înnodate cu alîta di
băcie îneît de fiecare dată el a fost eli
berat. Și totuși Frankie Carbo nu a putut 
veni în fața subcomisiei Senatului S.U.A. 
Ziarul „St. Caller Tagblatl“ subliniază că 
„ol se afla acum, cu totul înlîmplStor, sub 
stare de arest, deoarece nu a putut res
pinge acuzația că ar fi organizat meciuri 
de box fără autorizația necesară și a 
fost condamnat la doi ani închisoare
,,Carbo — adaugă ziarul — „lucra” cu

NOTE EXTERNE
manageri cunoscu|i ca Ike Williams, Car
men Basilio, Jersey Joe Walkot. Nume 
la fel de cunoscute pot fi identificate și 
în rîndul organizatorilor de meciuri”.

JOSEPH SICA, organizator de meciuri 
din Los Angeles, este mina dreaptă a lui 
Carbo. Cit privește „cinstea” lui este 
suficient de amintit că Sica a fost a- 
mestecat în numeroase crime și spargeri, 
iar anul trecut s-a ocupat de „lichidarea” 
managerului Jacky Leonard, care a refu
zat să accepte „protecția” bandei lui 
Carbo.

0 figură nu mai puțin „ilustră” este 
BILL ROSENSOHN, proprietarul lut 
„Rosensohn Entrepriscs Inc.“, care a or
ganizat meciul pentru titlul mondial dintr- 
Patterson și Johansson.

Pentru cine cunoaște profilul mortu 
și activitatea lui Bill Rosensohn „expli
cațiile” pe care le-a furnizat în fața sub
comisiei senatoriale sini de-a dreptul 
ilariante. „Acum doi ani, cînd am intrat 
în afacerea cu boxul, a spus el. nu știam 
nimic (!) de această junglă. Dar, încă 
în timpul tratativelor pentru primul meci 
dintre Patterson și Johansson, în iunie 
1959, am avut de-a face cil doi șanta- 
giști și nu mi-a mai rămas altă soluție 
(!) dccît de a fi de acord cu împărțirea 
profitului scontat...”

Bineînțeles că lista gangsterilor și afa
ceriștilor din boxul profesionist ameri
can nu se oprește aici. Mai trebuie amintit 
numele lui BUNKIE PALERMO, gangs
ter care „controlează” boxul din Califor
nia, sau al lui Tom Dragna, escroc și or
ganizator de pariuri, amestecat în atenta 
tul împotriva lui Jackie Leonard.

Ancheta subcomisiei Senatului S.U.A 
continuă. Nimeni însă în Statele Unite 
nu își face iluzii că cele constatate vo- 
duce la luarea unor măsuri eficiente 
împotriva gangsterilor și corupției. Este 
suficient de amintit că anul trecut, ca 
urmare a unei anchete similare, Frankie 
Carbo a fost arestat. La numai 24 de ore 
el a fost pus însă în libertate în schimb- 
bul unei cauțiuni de 100.000 de dolar*

Banul este după cum se vede atot
puternic în S.U.A. In fața lui se închină 
oameni de afaceri, boxerii profesioniști 
gangsterii, autoritățile și chiar... subco
misiile Senatului. Așa Incit, presa ame 
ricana vorbește de pe acum despre tnce 
perea celei de a patra anchete, peste 
cîteva luni. Care, la fel ca și cele pre 
cedente, nu va duce, bineînțeles, la nici 
un rezultat ! Fiindcă în spatele gangste 
rilor și escrocilor care mișună în sportul 
american stă marele capital. Fiindcă toa
te aceste practici odioase fac parte din 
însuși „modul de viață american”, ex
presie a sălbaticii orinduirii capitaliste.

I. RETEGAN

Hocheiștii sovietici au debutat

Echipa selecționată de hochei pe gheață 
tineretului din U.R.S.S. și-a început tura

neul în S.U.A. jucînd luni seara la Minne
sota cu echipa „Gophers" a Universității din 
localitate. Hocheiștii sovietici au lăsat o 
excelentă impresie prin jocul lor rapid și 
eficace, repurtînd o categorică victorie cu 
scorul de 10—2. Cel mai bun jucător a fost 
Igor Dekonski care a înscris 3 puncte.

La Kirov s-a desfășurat 
mul mare concurs de pal 
care a adunat la start cei 
buni alergători pe gheață 
U.R.S.S. începutul seza 
i-a găsit pe sportivi într-o 
mă excelentă. Campionul ■ 
pic Evghenii ~ 
campioni mondiali 
eearenko și Boris 
cor dm anul mondial 
sicikin au dominat 
probe.

Programul a cuprins a: 
sul „tetratlon mic“, în 
proba de 10.000 m a fost 
c-uită cu cea pe 3.000 m 
totul remarcabilă a fost 
formanța lui Goncearenk 
5.000 m — 8:13,6, cel mai 
timp înregistrat în aceasti 
bă pe un patinoar de șes.

Iată rezultatele tehnice : 
m— Grișin 41,8 sec., Gr aci 
Voronin 42.5; 1.500 m 
kov 2:16,5, Mihailov 
Grigoriev 2:18,3; 3.000 t 
Kosicikin 4:51,6, Goncea- 
4:51,7, Merkulov 4:52,0; 
m — Goncearenko 8:13,6, 
sicikiin 8:17,2, Se'.eanin 8: 
telratlon — Kosicikin lf 
p., Goncearenko 
Merkulov 189,572 
190,983 p., Gurov 
Grișin 191,110 p.

PE SCURT
• Miercuri a părăsit Moscova ple- 

oînd în Suedia echipa selecționată 
hochei 
meazâ 
orașul 
cestei 
prinde 
Tregubov, Sidorenko, 
lin, Kuzmin, Lokteev, 
metov și Maiorov.

de 
ur- 
in 
a- 

cu-

pe gheață a U.R.S.S. care 
să susțină două întîlniri 

Gbteborg, cu reprezentativa 
țări. Lotul echipei sovietice 

pe Sologubov, 
Brejnev, Ragu- 
Alexandrov, Al-

printre alții

• Echipa cehoslovacă de fotbal 
Spartak Praga Sokolovo, care se află

în turneu 
întîlniri la 
țării.

Grișin,
- Oleg

Silkov 
Victor 
cele

189,476
p., S
191,06

in Ceylon a susținut 
Colombo cu reprezenl 

Fotbaliștii celioslovaci au 
gat ambele întîlniri cu 8—1 și

• In sala sporturilor din Vai 
s-a disputat întdnirea internați 
feminină de baschet dintre seleol 
tele R. P. Polone și Italiei. Ba 
batistele poloneze au obținut vi' 
cu scorul de 54—50. Intilnirea a 
arbitrată de Kokariev (U.R.S.S 
Kitzberger (Austria).

jehoemi jew mumiei
SELECȚIONATA DE FOTBAL A BUCUREȘTIULI

a
ÎNVINGĂTOARE LA HAGA

Astăzi fotbaliștii români pleacă
Ț1RCOVNICU (min. 8) și SEREDAI 
(min. 75). Pentru gazde a marcat 
ENGELSEN (min. 35), Echipa orașu
lui București a aliniat următoarea 
formație: Voinescu — Popa, Nun- 
weiler III, Staiou — Jenei, Bone —

Selec- 
Buou-

HAGA, 4 (Prin telefon). —
ționata de fotbal a orașului 
rești a jucat astăzi, în nocturnă, cu 
echipa A. D. O. din 1-ooalâtate. Fotba
liștii romîni au obținut victoria cu 
2—1 (1 — 1) prin punctele înscrise de

in Brazilia
Anghel. Constantin, Ene II, Ț 
nicu (din min. 65 Seredai), T

★
I nd ep 1 in in d u - se f armai i t ăți 1 e 

i-au reținut la Ha ga, fotbalișt 
mini își continuă joi drumul 
Brazilia.
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