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Învingînd pe Spartak Subotița cu 9—6 (6—3)

știința București s-a calificat
în turui următor ai C.C.E. la handbal in î

meci între două 
de emoție, în

echipe stă- 
care jueă-

Un 
pîni te 
toarele nu sînt preocupate decît 
să greșească mai puțin și din a- 
ceastă cauză... ratează serii în
tregi de pase și de șuturi la 
poartă, un meci în care nici una 
din jucătoare nu vrea să-și ia 
răspunderea pentru finalizarea 
acțiunilor, așteptînd, czitînd exa
sperant de mult. Iată cum poale 
fi caracterizată întâlnirea dintre 
echipele feminine de handbal în 
7, Știința București și Spartak 
Subotița, disputată marți scara în 
sala Floreasca, în cadrul C.C.E.

Firește că, în aceste condiții. 
>cul nu a plăcut specia lorilor, 

care așteptau mai mult. în spe
cial dc la echipa Știința pe care 
cu toți o credeam capabilă, nu 
numai să refacă handicapul d« 
un gol (în primul meci, la Subo
tița, Spartak învinsese cu 6—5) 
ci să obțină o victorie coneluden-

ARBITRUL BJORN BOR- 
GERSEN: „ȘTUNTA A ME

RITAT VICTORIA!"

„Știința a meritat categoric 
să eîștîge acest meci — ne-a 
declarat arbitrul întâlnirii 
Bjorn Borgersen. Jucătoarele 
bucureștene au fost mai efica
ce in prima repriză, iar în 
final au reușit să facă fața 
cu succes puternicelor atacuri 
ale adversarelor lor. Handba
listele de la Subotița au gre
șit mult, jucînd numai pe 
centru, fapt care a ușurat 
mult sarcina apărătoarelor no
mine. în ceea ce privește cele 
două lovituri de la 7 metri 
(acordate Științei), ca$3 au 
fost contestate de conducă
torii echipei iugoslave, nici nu 
încape îndoială asupra valabi
lității lor. Am văzut faulturi 
olane in acțiuni de gol și am 
fluierat fără ezitare. Publi
cul ? Este o plăcere să con
duci la București !“

tă. Este foarte adevărat că hand
balistele tic Ia Știin|a au reușit 
acest lucru, terminînd învingă
toare cu scorul de 9—6 (6-—3) 
Dar, cum ? In ultimele minute 
ale partidei, Spartak Subotița a 
redus simțitor din diferența de 
goluri și s-a ajuns la scorul de 
7—6 pentru Știința ! Abia atunci 
cînd cronometrele arătau că mai 
sînt doar două minute de joc, in 
echipa bucureșteană s-a produs

La capătul unei acțiuni personale, Cornelia Constantincscu înscrie 
ultimul gol al Științei

revirimentul atît de așteptat. Ac- 
ționînd mai agresiv în atac, di- 
rijînd acțiunile nu lateral ca pînă 
atunci ci direct spre poartă, spre 
semicerc, handbalistele dc la 
Știința au făcut' .anat” dc dou.1 
ori apărarea echipei Spartak, ad- 
judecîndii-și în două minute o 
victorie pe care ar fi putut să o 
realizeze comod dc-a lungul celor
lalte 38 dc minute de joc.

Semnificativ în această di rec. 
ție este faptul că singurele go
luri înscrise din acțiuni pe semi
cerc au fost acestea două. Iu 
rest, atît Știința cît și Spartak 
Subotița au marcat din lovituri 
de la distanță, ambele formații 
folosind pentru această forța dc 
șnt a unor jucătoare ca Sztikîî,

Rotii. (Ști inf a), Sabljak, Pricid 
(Spartak).

Cu. toate acestea vom scoate în 
evidentă puterea de luptă a jucă
toarelor de Ia Știința, precum și 
superioritatea lor tehnică. Echipa

CALIN ANTONESCU 
(Continuare în pag. a 2-a)

Handbaliștîi romîni s-au întors aseară 
în Capitală

Han-dhaliștii dftt echipa noas
tră reprezentativă s-au înapoiat 
aseară în Capitală.

Din discuția cu antrenorul 
federal Nicolac Nedef am aflat 
că jucătorii noștri s-am compor
tat la Moscova cu mult sub 
valoarea lor.

„Meciul de la București poate 
fi ciștigat, la diferența necesară 
calificării. Jucătorii sovietici au 
o bună pregătire fizică, o bună

Baschetbalistele de la Rapid 
pe primul loc Ia încheierea 

turului campionatului
Deoarece echipa feminină Ra

pid București va juca sîmbătă 
cu formația poloneză Akademik 
Z.S.A.W.F. Varșovia, meciul pe 
care trebuia să-l susțină du
minică cu I.C.F., în cadrtîl eta
pei a Xl-a a campionatului re
publican, l-a disputat aseară în 
sala Floreasca. întrecerea a luat 
sfirșit ou scorul de 
(27—18) în favoarea 
lor, care au încheiat 
rul campionatului cu 1 
Lț U partide.

mînuire a balonului și iși pre
gătesc cu multă răbdare acțiu
nile de atac. Jucătorii noștri 
vor trebui să fie mai atenți in 
apărare, să joace relaxat, cu 
acțiuni variate, în care să fo
losească ta maximum pivoții și 
extremele — ne-a spus tovarășul 
N. Nedef.

Reamintim că meciul retur 
va avea loc duminică la Flo- 
reasca, începînd de la ora 19, 
avînd în deschidere partida fe
minină Știința—Rapid.

Echipa sovietică este aștepta
tă să sosească în Capitală în 
cursul zilei de astăzi.

: 48—35
rapidiște- 
astfel tu
li victorii

F.R. Baschet a fost înștiin
țată de F.I.B.A. că îritîlnirea 
internațională dintre repre
zentativele masculine ale 
R. P. Romîne și Franței 
(București, 29 ianuarie 1901) 
va fi condusă de arbitrii A. 
Skiloianis (Grecia)) și K. Hai- 
tov (R, P, Bulgaria)),

--------------------------—
La București și în alte orașe și sate din 

țară a începui marți 10 ianuarie, desemnarea 
candidațtlor pentru alegerile în Marea Adu
nare Națională care vor avea loc la 5 mar
tie 1961. In adunări ținute într-o atmosferă 
entuziastă la care au participat mii de 
oameni ai muncii din fabrici și uzine, din 

gospodării agricole colective, din instituții 
și cartiere ale orașelor, au fost desemnați 
drept candidați ai Frontului Democrației 
Populare cei mai iubiți fii ai poporului, 
conducătorii partidului și guvernului, nume
roși muncitori și colectiviști fruntași, inte
lectuali, femei și tineri, oameni care prin 
munca lor, prin devotamentul lor față de 
cauza socialismului și păcii și-au cîptigat 
stima, prețuirea și încrederea alegătorilor- 
Candidații desemnați sînt membri ai Parti
dului Muncitoresc Rorrrin, ai Sindicatelor, 
ai Uniunii Tineretului Muncitor, ai coope
rației și aj altor organizații obștești, cul- 

■ iKEe Șiiinptice care alcătuiesc Frontul
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Democrației Populare — întruchipare a uni
tății politico-morale a întregului popor in 
jurai partidului.

Tovarăș-Ul Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost 
propus în circumscripția electorală nr. 1 
, Gri vița Roșie" din București.

Tovarășul Chivu Stoica a fost propus 
in circumscripția electorală nr. 1 Ploiești- 
Est; în circumscripția electorală nr. 1 Ga- 
lați-Est a fost propus tovarășul Gheorghe 
Apostol; în circumscripția electorală nr. ’ 
1 fași-Vest, tovarășul Emil Bodnăraș; în 
circumscripția electorală nr. 1 „Steagul 
Roșu"-oraș Brașov tovarășul Petre Borilă; 
în circumscripția electorală nr. 1 oraș Pi
tești, tovarășul Nicolae Ceaușescu; in cir
cumscripția electorală Hunedoara 1, tova
rășul Alexandru Drăghici; în circumscripția 
electorală „Universității‘‘-1 oraș Cluj, tova- , 
rășul fon Gheorghe Maurer ; în circumscrip
ția electorală nr. 1 Tg. Mureș-Nord, tova
rășul Alexandru Moghioroș.

★ > —1 - - — ~i - ——
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Pe întreg cuprinsul patriei 
continuă adunările entuziaste 
ale oamenilor muncii pentru de
semnarea de candidați ai Fron
tului Democrației Populare pen
tru alegerile în Marea Adunare 
Națională și în Sfaturile popu
lare.

Au mai fost desemnați drept 
candidați ai F.D.P. pentru ale
gerile în Marea Adunare Na
țională : în circumscripția elec
torală „Victoria 4“ din Bucu
rești, tovarășul academician

A început campionatul 
de șah al U. R.S.S.
MOSCOVA (Agerpres). — 

La Clubul Centrai de șah din 
Moscova a avut loc festivita
tea deschiderii celui de-al 28- 
lea campionat de șah al 
U.R.S.S. Prin tragere la sorți 
a fost stabilită ordinea parti 
cipanților pe tabelul de con 
curs: 1. Gufeld; 2. Averbach 
3. Bronștein; 4. Hasin 
Spasski; ’ “
Taimanov ; 
Tarasov ;
Petrosian ; 
Barmik ; 
Stein ; 
repkov ; 18. Gheller; 19. 
man ; 20. Boleslavski.

- 4, I.„o„
6. Polugaevski

8. Borisenko
10. Simaghin ;

12. Lutikov;
14. Korcinoi; 

16. Smîslov; 17.

r
: 5. 

7.
9.

11.
13.
15.

Ce- 
Fur-

In luna ianuarie

în circumscrip-Atanase Joja;
ția electorală „Bucureștii Noi", 
tovarășul Ștefan Lungu. Erou 
al Muncii Socialiste; în cir
cumscripția electorală nr. 13- 
Sebeș, tovarășa Angela Jitianu, 
muncitoare; în circumscripția 
electorală Bujor, tovarășul Ale- 
cu Crăciun, președinte de gos
podărie colectivă, și alții.

In cursul zilei de ieri, în a- 
dunări însuflețite oamenii mun
cii au propus, de asemenea, can
didați ai F.D.P. pentru alegerile 
in Sfaturile populare. Au fost

propuși, printre alții: artistal 
poporului Costache Antonia, îrț 
circumscripția electorală oră* 
șenească nr. 317, pentru alege* 
rile de deputați în Sfatal 
popular al Capitalei; tină* 
rul Ștefan Stan, membru al 
gospodăriei agricole colective 
„Aurora", din comuna Ciocă* 
nești, în circumscripția eleclo* 
rală nr. 134, pentru alegerile de 
deputați în Sfatul popular al. 
Regiunii București.

Patinatorii de viteză
au găsit gheață la Tușnad

TUȘNAD 11 (prin telefon de 
la trimisul nostru). — In timp 
ce în țară temperatura se men
ține ridicată la Tușnad iama și-a 
desfășurat mantia-i albă în toată 
splendoarea ei, făcînd să încre
menească pînă și undele limpezi 
ale lacului Ciucaș. Și cum spa
țiul dintre mantinelele patinoaru
lui 
cu 
de 
ză, 
discipline strînși la Tușnad 
cinstească iama printn-un con
curs organizat pe lac după toate 
regulile artei. Astfel, oamenii

artificial „23 August" este 
totul insuficient pentru pașii 
uriași ai patinatorilor de vite- 

iată-i pe fruntașii acestei
— să

Trei importante concursuri de schi
cu caracter

republican
După „startul" dat duminică 

prin concursul dc inaugurare, Se
zonul Jubiliar continuă prin în
trecerile cu caracter republican 
ce vor fi organizate în fiecare 
săptămînă de comisiile regionale 
și orășenești, de cluburile și aso
ciațiile sportive cu secții frunta
șe în această disciplină sportivă.

Cele mai importante concursuri 
din luna ianuarie vor avea loc la 
Poiana Brașov și la Bușteni, în 
(următoarea ordine : 14—15
„Cupa Olimpia” — organizată de 
clubul sportiv Olimpia Brașov; 
20—22 „Cupa Poiana Brașov* 
— organizată de comisia de spe
cialitate a regiunii Brașov; 28-29 
„Cupa Caraiman* — organizată 
de asociația sportivă Caraimanul 
Bușteni

Datorită zăpezii căzute în cursul 
zilei de marți, probele „Cupei 
Olimpia” se vor bucura dc con
diții bune. Stratul de zăpadă din 
Poiana Brașov este dc peste 20 
cm, iar în sus zăpada este și mai 
mare. „Cupa Olimpia* cuprinde 
următoarele probe: seniori : sla
lom, slalom uriaș, fond 15 km, 
ștafeta 4x10 km, sărituri spe
ciale. combinată nordică ; senioa
re : slalom, slalom uriaș, fond 5 
km, ștafeta 3x5 km; juniori : sla
lom, slalom uriaș, fond 5 km; 
junioare: slalom, slalom uriaș, 
fond 3 km , ștafetă 3x3 knu

MIHAI BUCUR (Carpați Sinaia)

O partidă de volei pasionantă:

Progresul — Știința Timișoara 3 - 2
Marți după-amiază în sala 

Floreasca, Știința Timișoara 
ar fi putut termina victorioasă 
meciul cu Progresul numai 
după trei seturi, dacă studen
ții n-ar fi făcut greșeli fla
grante.

Partida a fost deosebit de 
palpitantă. In primul set stu
denții sînt conduși cu 10—2 
și 14—8, egalează- la 14 și 
pierd — în urma unor greșeli 
făcute în final de Mușat, cu 
19—17. In următoarele două 
seturi, oaspeții joacă cu deo
sebită dîrzenie și (prbfitînd 

cfe faptul că Progresul avea 
a formație incompletă și nu

reușea să lege jocul} le cîști- 
gă, pe fiecare cu 15—9. Bucu-' 
reștenii reușesc însă să-și im
pună jocul în 'ultimele două 
seturi, cîștigînd partida cu 
3—2 (19—17, 9—15, 9—15,
15—11, 15—13} după două 
ore de joc.

In ciuda greșelilor făcu tie 
în finalul seturilor I și V, 
Mușat (Știința Timișoara} s-a 
arătat a fi unul dintre cei 
tnai în formă jucători ai a- 
cestui început de campionat. 
El a fost urmat de Koste și 
Costea. Cei mai buni de la 
Progresul: Cherebetui, Pala- 
de, Roman și Chczan,

veniți să-și petreacă consmuncll 
cediul de odihnă în această fru
moasă stațiune au avut o dublă 
satisfacție. In primul rînd, aceea’ 
de a se fi numărat printre puținii 
cetățeni ai țării care, în acest în
ceput de an, au putut gusta din 
plin bucuria unei ierni cu zăpadă 
abundentă și cu gheață — deci 
săniuș, schi și patinaj. In al 
doilea rînd, de a fi fost martorii! 
întrecerii celor mai buni patina
tori ai noștri.

Și acum, cîtcva amănunte în le
gătură cu acest concurs. Competi
ția dotată cu „Cupa Dinamo” 
s-a desfășurat de-a lungul a două 
zile (luni și marți) Ia trei probe 
clasice pentru fiecare categoric do 
vîrstă. In general, rezultatele ob
ținute sînt bune, finind seama do 
timpul scurt pe care l-au avut 
sportivii la dispoziție pontru a- 
comodarea cu gheața în condiții
le unei piste regulamentare. Un' 
rezultat excelent este timpul do

G. ȘTEFANESGW

(Continuare în pag. a 3-a)
------------------------------------

Cupa Voința**

Prima compefifie
de tenis de masă 

a anului
Activitate» competițională p® 

anul 1961 va fi deschisă practio 
sîmbătă în Capitală prin cotw 
cursul dotat cu „Cupa Voinț«“«

Au fost invitați următorii spor
tivi : Mircea Popescu. Tibcrid
Covaci, Matei Gantncr, Otto Bott» 
ner, Virgil Sîndcanu, Nicolae An- 
geleScu, Nicu Naumescu, BtijM 
Zaharia, Thomas Nazarbegliiao 
și Laurențiu Gheorghiu la băieți,' 
iar la fete: Maria Alexandru*
Geta Pitică, Ella Constantincscu,' 
Catrinel Folea, Mariana Jandresctf 
și Victoria Jandrescu.

Cum unii dintre concurenți sînt 
și membri ai lotului republican* 
competiția va constitui și un ni
merit prilej de verificare a sta
diului de pregătire la o săptămîn£ 
distanță de întîlnirile cu reprezen
tativele R.P. Ungare de la Bud»- 
pesta și cu două înaintea campio
natelor internaționale ale R.S- 
Cehoslovacc dc la l’raga

Concursul va avea loc sîm- 
bătă între orele 9—13 și 17—22 
și duminică între 9—13. Toate 
întrecerile se vor desfășura în 
sala de sport din str. Mendelee^ 
nr. 34.



Spartachiada de iarnă a tineretului

Piuă acum peste 7000 de participant!
in raionul „Gh Gheorghiu-Dej”

De ce luptătorii

NE RĂSPUND
de la „libere” n-au

SECRETARUL
ținut pasul cu cei de la „clasice”?

GENERAL AL F.R.L
Intr-o convorbire avută zilele tre

cute cu tov. N. Burci acea, președin
tele consiliului U.C.F.S. al raionului 
„Gh. Gheorghiu-Dej", am aflat unele 
date privind desfășurarea Sparta- 
chiadei de iarnă a tineretului în ra
ion. Pînă în prezent, au participat 
aproximativ 7.000 de tineri și tinere 
la gimnastică, tenis de masă, șah, 
triată, haltere și schi. Cele mai har
nice asociații care participă cu un 
număr mare de sportivi, sînt cele de 
Ia uzinele „Semănătoarea" și Fabrica 
de confecții „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej".

La „Semănătoarea", peste 780 de 
tineri se întrec cu mult elan. Din a- 
ceștia, 228 au luat loc la „masa oe- 
lor 64 de pătrățele", 190 la tenis de 
masă, iar 80 s-au întrecut la haltere. 
De ctirînd, ei au început și întrecerile 
de trîntă la care au participat 246 de

au 
la 
de

fost orga- 
PredeaJ, la 
tineri care

ȘI
a

ANTRENORUL FEDERAL
material în

tineri. De asemenea, 
nizate două excursii 
care au participat 24 
s-au întrecut la schi.

La Fabrica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", pînă în prezent au 
luat parte la concursuri 4.092 de ti
neri. La șah s-au întrecut 362. iar 
la haltere 138. De remarcat numero
șii participant Ia gimnastică — peste 

acest 
popu-

3.5001 — cifră ce arată că 
sport se bucură de o mare 
tarifate în rîndurile tinerilor din fa
brică.

Rezultate bune au mai obținut tine
rii de Ia Armătura, 
cipanțî la tenis de 
asemenea asociațiile 
și Bere Grivița.

cu 350 de parti- 
masă și șah, de 
sportive I.C.A.B.

apărut in ziarul nostru un
in urmă a luptătorilor de „libere" față

Cu o săptămină în urmă 
care ne-am ocupat de răminerea 
de cei de la „clasice". In această problemă au răspuns pînă acum cîțiva 
antrenori și sportivi. In rîndurile de mai jos vom da cuvîntu! tov. Gh. 
Uță, secretar federal și tov. prot. ion Corneanu, antrenor federal.

GHEORGHE UȚA: „Biroul feder-1 
a acordat un sprijin mai mare lupte
lor clasice, neglijînd luptele libere. 
Lipsurile federației s-au oglindit și în 
activitatea comisiilor regionale 
lupte, care și-au întocmit în

N. TOKACEK
corespondent

Anul pugilistic 1960
Echipele de club au fost la înălțime

1 Anul 1960 s-a încheiat. Acum, ciad 
htn pășit într-un nou an, considerăm 
eă este interesant să vedem ce a 
adus boxului nostru anul pe care l-am 
lăsat în urmă. Dacă ar fi să facem 
un bilanț al realizărilor sportului nos
tru ciu mănuși pe tărfm internațional, 
fără discuție că cele mai bune califi
cative le-ar obține echipele de cluburi 
și asociații sportive. Cît privește per- 
ifonmanțele echipelor reprezentative, 
acestea sînt mai puțin edificatoare, 
pe deoparte datorită numărului redus 
de întîlniri interțări la care au par
ticipat [Wgiliștii noștri fruntași, iar 
pe de altă parte slabei comportări la 
turneul olimpic de la Roma.

creadă 
an fost 
forma- 
ușoară.

de 
mod 

defectuos calendarul, aceeași greșeală 
fiind săvlrșită și de comisiile orășe
nești de lupte. S-a renunțat la o' se
rie de competiții pe plan local și re
gional care deveniseră tradiționale și 
antrenau u.n număr destul de mare 
de sportivi în această disciplină.

Campionatul republican de juniori 
ne-a arătat că avem numeroase ele
mente cu reale perspective care, din 
tpăcate, se pierd însă pe drum. Biroul 
ifederal a luat în ultimul timp o serie 
de măsuri care vor duce la o schim
bare calitativă în procesul dezvoltării 
luptelor libere. Printre acestea, amin
tim de cursul de lupte libere care 
s-a desfășurat în luna decembrie, a- 
nul trecut, la Tulcea. Aci au partici
pat 30 de tineri colectiviști din re
giunea Constanța. Luptele .libere" 
care se bucură de tradiție în * satele 
dobrogene, vor fi astfel stimulate în 
dezvoltarea lor prin activitatea unor 
instructori calificați. De asemenea, 
trebuie să amintesc recenta hotărîre 
a F.R.L., ca în campionatul pe echi
pe din 1961, pe lîngă cele opt cate-

gorii de „clasice" să se întreacă si 
sportivii de la cinci categorii de „li
bere". In felul acesta, asigurînd o 
continuitate întrecerilor, vom obliga 
antrenorii să acorde o atentie mai 
sporită (și permanentă totodată) 
luptelor, „libere".

ION CORNEANU: „Am urmărit cu 
deosebită atenție materialele apărute 
în cadrul anchetei inițiate de ziarul 
„Sportul popular". Analizînd în spi
rit critic și autocritic această 
blemă, aș vrea 
punsul în cîteva subpuncte:

pro-
să-mi cuprind răs-

Ancheta noastră
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un bilanț 
realizate 
întărește

atît pe ringurile din țară cît și peste 
hotare, ar putea fi tentați să 
că adversarii pugiliștilor noștri 
slabi, eă îfi general misiunea 
țiilor noastre de club a fost
Realitatea este alta Majoritatea for
mațiilor străine care s-au întflnit cu 
echipele romînești au fost dintre cele 
mai bune ale țărilor respective. Ca să 
învingi cu scoruri destul de catego
rice echipe ca Worwârts Berlin, Dy
namo Berlin, Sport Club Magdeburg, 
Starova Voia sau Borza Wroclav (ul
timele două fiind echipe din R. P 
Polonă, unde boxul a obținut rezul
tate remarcabile în tfltimii ani) nu 
este un lucru ușor.

Este lesne de înțeles că anul i960 
mi a adus formațiilor noastre de club 

Am înregistrat și 
e drept, în fața unor 
puternice. Cele mai 
le-au suferit boxerii

a) In primul rînd mă voi referi Ia 
Drob Ierna ’ antrenorilor. De activitatea 
lor, de priceperea și dragostea de 
care dau ei dovadă, depind in mare 
măsură rezultatele. Este îndeobște cu
noscut faptul că antrenorii noștri. în 
marea lor majoritate, au fost luptă
tori de „clasice". Calitatea de antre
nor reclamă însă perfecționarea și 
în luptele „libere". Cu toate că unii 
dintre ei s-au specializat cu ocazia 
cursului organizat 
noastră, ei nu au 
să activeze în acest domeniu negli- 
jtnd reîmprospătarea cunoștințelor și 
aplicarea lor.

b) La cursul pe care l-am amintit 
mai sus s-au predat nici mai mult 
nici mai puțin de 104 procedee 
tehnice ! Consider că acest număr 
a depășit cu mult puterea de asimi
lare, într-un interval scurt, a cursan- 
ților. Azi, la numai cîțiva ani de la 
predarea acestui curs, nu se mai a- 
pîică, din aceste procedee, decît 
4—5 111 Aceasta dovedește că antre-

de federația 
mai continuat

norii au 
procedee 
ultima vreme de această problema

c) Nu se poate numi luptător de 
performanță acela care nu stăpînește 
contraprocedeul. La luptele libere, spre 
deosebire de luptele clasice, contra
procedeul constituie o... floare rară 
pe care nu mulți sportivi o au în 
„buchetul" lor de cunoștințe tehnice.

ri) De ce n-am progresat la lupte 
„libere", deși avem condiții optime de 
dezvoltare? Pe de o parte, cum am 
arătat mai sus, au fost de vină an
trenorii și sportivii, iar pe de altă 
parte, numărul mic de competiții in
terne. Nu se poate verifica stadiul de 
pregătire fără o competiție, în care 
să existe toate condițiile speciale de 
concurs.

e) O serie de luptători de „libere" 
ca D. Crăciun. Gh. Marinescu, C. 
Hathazi, Alex. Ruzsi etc. au partici
pat la diferite competiții internațio
nale de amploare ca: balcaniade, tur
nee, campionatul mondial de la Is
tanbul (1957), Cupa mondială de 
la Sofia (1958) etc. Aci au văzut la 
„lucru" Denumirăți campioni olim
pici și mondiali. Cu unii chiar au a- 
vut prilejul să se îniî’lnească în me
ciuri directe. Acumulînd o mare ex
periență din aceste întîlniri, ei ou a 
făcut nimic ca s-o împărtășească ș. 
altor sportivi din țara noastră.

f) Arbitrajul a îrinat de multe ori 
buna desfășurare a competițiilor de 
lupte libere. Multi arbitri nu cunosc 
procedeele specifice de „libere" și de 
aceea s-au produs situații hazlii cînd 
arbitrul de centru a acordat avertis
ment pentru... prinderea piciorului (?) 
sau pentru... piedică 1 1

g) Consider că F.R.L. are o mare 
vină în această stare de lucruri. 
Dacă se acorda numai jumătate din 
atenția arătată pentru „clasice" n-am 
fi ajuns aci cu „liberele".

Va trebui să dovedim prin fapte 
grija față de acest sport frate bun 
cu „clasicele". Rezultatele vor fi eele 
mai bune dovezi".

neglijat predarea celorlalte 
și nu s-au mai ocupat în

(Urmare <Hn pag. 1)

„.îeprezintă, fără îndoială, 
pozitiv. Aceste rezultate 
de formațiile de club 
convingerea eă în sălile noastre de
box activează multe elemente de va
loare. Incepînd de la 3 aprilie, cînd 
<a avut Ioc prima întîlnire internațio
nală a anului între echipe de club 
(C.C.A. — Worwârts) și terminlnd 
cn recentul turneu al boxerilor de la 
.Met ah ii București în R.S. Cehoslovacă 
formațiile de box din [ara noastră au 
obținut rezultate frumoase : C.C.A. — 
Worwârts Berlin 15—5, Dinamo
Craiova — Starova Voia 12—8 (me- 
ciul a avut loc în R.P. Polonă), Pro- 
greșul — Dttfiav Russe 6—2, Dinamo 
București — Dynamo Berlin 
Dinamo Craiova — Dynamo 
'13—7, Voința București — 
.Wroclav 10—8 (la Wroclav),

Dnkla Ptaiga 18—2, iată
cjteva dintre rezultatele realizate de 
^echipele noastre de club.

Cititorii care parcurg aceste rindurî 
și nu cunosc valoarea echipelor străi
ne cu care s-au întîlnit boxerii noștri,

11—9, 
Berlin 
Borza 

C.C.A. 
numai

numai stiocose. 
cîteva insuccese 
formații foarte 
multe... pierderi
din regiunea Iași care în întîlnirile 
susținute cu selecționata orașului 
Chișiiiău au obținut rezultate cu totul 
nesatisfăcătoare. Aceasta este urmarea 
nivelului general scăzut al sportului cu 
mănuși în această parte a țării.

Succesele obținute de formațiile 
noastre în întilnirile cu echipe străine 
nu sînt întîmplătoarc. Progresele în
registrate se datoresc într-o bună mă
sură și volumului sporit —' față de 
anii trecuți — de întîlniri internațio
nale, intercluburi, deci, contactului cu 
boxeri -străini de valoare. Toate acestea, 
firește, ne obligă să perseverăm, 
să perfectăm în anul 1961 mai multe 
întîlniri între echipele noastre și cele 
străine, 
decît de 
pune la 
elemente 
așteaptă 
național,
pos abilitate.

din Subotița a arătat multă mobilitate, 
siguranță în executarea paselor și for
ță de șut.

Punctele au fost marcate de : Ștef (3, 
dintre care 2 din 7 metri), SzOkc (2), 
Roth (2), Niculeseu și Constantineseu 
pentru Știința, respectiv Sabljak (3, din
tre care 1 din 7 metri), Jureiak, Prieiei 
și Jakovetici pentru Spartak.

Arbitrul Bjorn Borgersen (Norvegia) 
a condus următoarele formații:

ȘTIINȚA : Hector — Pădureanu, 
Roth, Niculeseu, Ștef, Sziiko, Gonstanti- 
nescu, Ștefănescu.

SPARTAK : Smiljanici, Sabljak, Ile- 
gedus, Prieiei, Jakovetici, Jureiak, Fe- 
jes, Bereny, Balaș.

★
In continuarea programului au avut 

loc două îiitiliuri în cadrul ..Cupei de 
iarna’ a F.Ix.ll. In prima partidă, la ca
pătul unui joc interesant, cu răsturnări 
spectaculoase de scor, echipele feminine, 
Rapid și Progresul au terminat la egali
tate : 9—9 (5—1), 41 doilea joc, dintre 
Dinamo și I.T.B. a revenit la un scor 
categoric tlinamou'șIilor: 29—18 (14—7).

Anul atletic 1960 (XII)

LUMIICEI MAI BUNI ATLEȚI Al 
IN PROBELE DE ALERGĂRI PESTE GARDURI
Cursele de garduri, dar în 

cea de 400 mg, au prilejuit 
I960 o serie de rezultate remarcabile, 
fapt care a determinat ca mediile re
zultatelor celor mai buni 
din lume și din Europa să 
valoare foarte ridicată.

Iată acum listele celor
performeri mondiali ai anului olimpic:

alergători 
atingă o

mai buni

Noi amănunte
Tn urma trierii și omologării varian

telor depuse la concursul Pronosport 
nr. 2 din 8 ianuarie 1961 au fost sta
bilite următoarele premii:

36,30 variante cu 11 rezultate exacte 
a cîte 1.597 lei;

511,10 variante cu 10 rezultate 
xacte a cîte 136 lei ;

3.611,50 variante Cu 9 rezultate 
Racle a ctîe 28 lei.

bond de premii: 231.939 lei.
Este al doilea concurs Pronosport 

consecutiv în care nu se înregistrează 
nici o variantă cu 12 rezultate exac
te : iată un stimulent pentru fiecare 
participant de a realiza acest record 
în concursul de duminică. Vă reamin
tim programul acestui concurs (în 
dreptul numelor echipelor italiene, lo
cul oeu,pat actualmente în clasament 
iar în dreptul meciurilor din „Cupa 
Franței", terenurile neutre unde vor 
-avea

e-

a

întîlniri din care nu avem 
învățat. Boxul nostru dis- 

ora actuală de o seamă de 
de certă valoare,, care abia 
să se afirme pe tărîm inter- 
Să le creăm, deci această

DE LA I. C. F.

R. CALARAȘANU

Instituiul dc Cultură Fizică, i-uinutâeă 
studenților că datorită condițiilor meteo
rologice nefavorabile, curs'ul de schi din 
perioada 12—29 iaputuje 1961 va 
loc la Cabana Paring (Petroșeni).

despre concursul de duminică
k interiHtzioiiale (1) — Ronia (2) 

II. Juventus (5) — Napoli ’ (7)
HI. Fiorentina (9) — Bologna (6)

IV. Lecco (15) — Milan (3)
V. Sampdoria (8) — Bari (16)

VI. 'r an cross i (11) — Atakinta (12)
VII. Spa I (13) — IJdinesc (17)

V[H. Limoges — Ton louse, la Poitiers

* SMfonosport
IX. Grenoble — Lyon, la St. Etienne
X. Nantes — St. Etienne, la Angers
XI. Valenciennes — Le Havre, la

Paris
XII. Cannes — Nice, la Marsilia.

In privința pregătirilor și formațiilor 
echipelor din program* se anunță pro
babila reintrare a lui Schiaffino în 
£cllț£a Romei. d.t(pă cum ar ți posibil

avea

110 R> GARDURI
RECORiDUL LUMII ; 13,2 Martin Lauer 

(R.F. Germană) — Ziirich 7.7.1959 ; ♦*)
13,2 Lee Calhoun (S.U.A.) — Berna 
21.8.1960.

RECORDUL EUROPEI : 13,2 Martin
Lauer (R.F. Germanâ) — Zurich 7.7.1959»

Lee Calhoun (S.U.A.) 
Willie May (S.U.A.) 
Hayes Jones (S.U.A.) 
Martin Lauer (R.F. Germană) 
Charles Cobb (S.U.A.) 
Anatoli Mihailov (U.R.S.S.) 
Donald Styron (S.U.A.) 

(S.U.A.) 
Chineză)

special 
în anul

«w

Media rezultatelor celor mai buni 1
atleți din :

lume EXuwp

1956 13,73 14,19
1957 13,70 14,13
1958 13,75 14.0/
195!) 13,72 14,02
1960 13,63 14.6Q

m GARDURI
RECORDUL LUMn : 49,2 Glenn Davia 

(S.U.A.) - Budapesta 6.8.1958.
RECPREDUL EUROPEI : 50,4 Ivrii Li- 

tiriev (U.R.S.S.) - Budapesta 20.9.1953 J 
**) 49,9 Helmut Janz (R.F Germană^ — 
Roma 2.9.1960.
49,0*

ca Angelillo să-și reia locul în centrul 
liniei de atac a lui Inieriiazionale. Fio
rentina va utiliza pe Montuori centru 
înaintaș iar la Udinese Segato, halt 
de „meserie" va juca inter.

Dintre echipele din Cupa Franței, 
una dintre cele mai lungi deplasări 
o efectuează St. Etienne care va juca, 
după cum ați văzui, in orașul Angers 
cu Nantes.

13,2 (13,7)
13.4 (13,6)
13.5 (13,6)
13.6 (13.2)
13.7 (13.9*)
13.7 (13,7)
13.8 (14,2*)’ . ,
13.» (14.5*y Ray Cunningham
13.8 (14,3) Ciu Lien-li (R.P.
13.8* UK’#*) Have Edstrom (S.U.A.) ’
13.9 (13,9) , Stanko Larger (R.P.F. lug.)
43.9 James Johnson (S.U.A.)
13.9 (L4.G> Rafer Johnson (S.U.A.)

(14,1*) Keith Gardner (Indiile de 
Vest)

(14.2*) Yank Chuan-kwang (Taivan) 
(14.1*1 pa vid Odegărd (S.U.A.) 
(14,1*) Jhn Ball (S.U.A.)
(14,2*) Carl Brown (S.U.A.)
(14.1*) Walt Arlt. (S.U.A.)
(14.1) Ghui am I^z/k (Pakistan)
( ~ >(14.2)
(14.3)
(14.3) 
(14,1*)

13,9.

(13,7*)’ PT las Gilbert (S.U.A.)
Norman Charlton (S.U.A.).
Valentin Cistiakov (U.R.S.S.) 
Giorgio Mazza (Ital ia) 
Nereo Svarra (Italia) 
Bill Wells (S.U.AA

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 
ianuarie 1961, au fost extrase 
urnă următoarele numere :

11 
din

27 25 28 4 3« 10
Numere de rezervă : 5 33
Fond de premii: 557.650 lei.

Rubrică redactată de I.S. Loto-Pro- 
nosporț.

Geriiarcius Fotgieter (Africa 
de Sud)

Glenn Davis (S.U.A.)
Clifton Cushman (S.U.A.) 
Richard Howard (S.U.A.) 
Donald Styron (S.U.A.) 
Eddie Southern (S.U.A.) 
Helmut Janz (K.F. Germană) 
Joshua Culttreath (S.U.A.) 
Rex Cawley (S.U(A.)
Jussi Rint-miiki (F-nlanda) 
Salvatore Morale (Italia) 
Thomas Fareil (Anglia) 
Bruno Galliker (Elveția) 
Moreno Martini (Italia)

(49.9*)
(50.9)
(51.3)
(50.4)
( - >
( - )(51.0)
(59.5)
(51.2»)
(52,0)
(51.2)
(51.8*)
(51.3)
(51.1)
(53.1») Roy Thompson (S.U.A.) 
(52,0) Boris Kriunov (U.R.S.S.) 
( - ) BartonȘo Roriich (Kenya) 
(53.7*) “
(52.1)
( - )(52.fi)
(52.8) 
(51,5*)
( - )
( - 1
(52.8)

49,3
49.6
49.7
49.8*
49,9
49,9
50,2
50,6
50.8
50.9
51,0
51,0
51.1
51.2
51.2
51.2
51-3
51.3
51.3
51.4
51,4
51.4
51.5
51.5
51.5

♦)pe 440 yarzi (s-au scăzut 0,3 sec).**) - - -

Lawson Sm^rt (S.U.A) 
Gheorghi Cevieialov (UHSSJ 
Richard Watson (S.U.A.) 
Igor Bin (U.R.S.S.)
Willy M-ithias (R.F. Germană) 
Christopher Goudge (Anglia) 
Ron Ablowttch (S.U.A.) 
Willie Atterberry (S.U.A.) 
Wies’aw Krol (R.P. Polonă)

rezultat înregistrat într-o cursă
— record în curs de omologare.

1956 1957 1958 1959 I960
*) rezultat înregistrat într-o cursă -------- .-------——

pe 120 yaFzl (109,73 m). sub 49.5 sec 0 0 1 0 2record în curs de omologare. 49,6—50,0 see 2 0 1 1 5
50,1-51.0 sec 4 4 6 4 6

1955 1957 1958 1959 I960 51,1-52,0 sec 18 15 19 17 29
24 19 27 22 42

13.2
13.3

sec 
sec

0
1

0
0

0
0

1
0

1
0 Morii a rezultatelor celor mai buni 10

13,4 sec 0 2 0 0 1 atleți din :
13.5
13.6

sec 
sec

1
1

1
1

0
3

0
2

1
1 lume Europa.

13.7 sec 1 2 1 3 2 1956 50,70 51,4213.8 sec 3 1 4 0 4 1957 50,97 51,4913,9 sec 2 1 3 3 9 1958 50,64 51,34 '14,0 sec 2 5 2 7 15 1959 50,86 51,36
11 13 13 16 SA I960 A9M
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Juniorii noștri sc pregătesc pentru turneul ll. f. r. A.
’e cei mai tineri dintre fo-tbalițtii 
jtri, juniorii, ii așteaptă nu peste 
,lt timp un nou examen : a XlV-a 
ție a Turneului U.E.F.A., care se 

desfășura în Portugalia. Partici
pa juniorilor romîni la această 
portantă competiție internațională 
devenit tradițională, iar buna lor. 
«portare și rezultatele excelente 

mai surprind pe nimeni. Cercu- 
i fotbalistice internaționale, spe- 
Jiștii, au avut ocazia din 1955 
■oace, de cînd participăm la Tur
ul Internațional de Juniori, să se 
nvingă de valoarea certă a junio- 
or noștri, exprimată în marea ma
ritale a cazurilor prin locurile frun- 
je ocupate. In ediția de anul tre- 
t, de pildă, reprezentativa de ju- 
ori a țării noastre a avut din 
>u o comportare excelentă, ocu- 
nd locul al II-lea. Mai mult ehiar, 

poate spune că echipa noastră 
scăpat printre degete titlul de 

știgătoare (din. cauza unei doze prea 
ari de nervozitate și a unor erori 
: tactică în finală). Totuși, com
utarea generală a echipei noastre 

fost apreciată elogios de specia- 
stîi prezerrți la jocuri. „Romlnlj au 
•ezentat, fără discuție, cea mai bună 
r maț ie a Turneului. Băieții aceștia, 
ire arată ca niște atleți,. au lăsat o 
rpresie excelentă". După terminarea 
urne ului, președintele U.E.F.A. Ebbe 
•hwartz a afirmat: „Romrnii sînt

■-'.gătorii morali ai Turneului. Ei 
vut cea mai bună echipă".

Aceste aprecieri măgulitoare la 
dresa echipei noastre trebuie să 
onstituie pentru juniorii noștri de 
cum și pentru antrenori și fede- 
ație un motiv în plus de a munci 
u toată răspunderea în pregătirea 
articipării la viitoarea ediție a Tur- 
eirhri U.E.F.A. Lor le revine sarcina 
e cinste de a menține și chiar de 

mări prestigiul cucerit în cele șase 
diiții ale acestei tradiționale între

Patinatorii de viteză au găsit gheată la Tușnad
(Urmare din pag. 1)

2:01,6 obpnut de Maria Mathe 
(Mureșul Tg. M.) pe distanța de 
1000 m. Cu această performantă, 
realizară la categoria junioare 
15—16 ani, ea a întrecut rezulta
tele înregistrate pe aceeași dis
tantă de senioare. Iată, de altfel, 
clasamentul general și timpul rea
lizat de coircirrenli la fiecare ca
tegorie de vîrstă.

Seniori : 1. E. Papuc (Dinamo) 
500 m-48,0 sec; 1500 m-2:42,5; 
3000 na — 9:17,6 ; puncta] general 
157,920 puncte ; 2. Z. Szekeli (Mu
reșul Tg. M.) 50,0; 2:39,0; 9:52,5; 
lăiptotr puncte ; 3. D. Lăzărescu 
(Dinamo) 51,8; 2:45,4; 9:46,2;
169.543 p.

fȘmâoare : 1. Eva Farcaș (Mure
șul Tg. M.) 500 m — 53,4 ; 1000 m - 
2:05,2 ; 1500 m - 3:01.7 ; 176,516
puncte; 2. Magdalena Udrea (Di
nar») 57,0 ; 2:07,3 ; 3:08,3 ; 183,416 

ceri a tinerelor speranțe din fotba
lul european.

★
Programul apropiatei ediții a Tur

neului U.E.F.A. este cunoscut. Ad
versarii echipei noastre vor fi — 
după cum se știe — Olanda., R.F.G. 
și Belgia, cu care alcătuim una di,n 
grupele cele mai puternice. Cu două 
din aceste țări ne-am mai îrrtilnit: 
cu Olanda în Turneul din Luxem
burg (1958) și cu Belgia anul tre
cut în Austria. La această ultimă 
ediție, reprezentativa noastră a ob
ținut victoria cu 3—0 asupra bel
gienilor, care totuși s-au dovedit bine 
dotați din punct de vedere fizic, cu 
o tehnică remarcabilă, dar înceți în 
acțiuni. Aceasta nu i-a împiedicat 
însă, ca în partida cu Spania — 
un.a din principalele pretendente la 
titlu — să cucerească o victorie de 
prestigiu cu 2—1. Ceilalți adversari 
din acest an aț echipei noastre se 
anunță, de asemenea, ca formații re
dutabile.

Anul trecut R.F.G. a învins Tur
cia cu 1—0 și a scos un rezultat 
valoros (1 — 1) în fața puternicei 
echipe a R. P. Ungare. Iar Olanda 
după ce a pierdut meciul cu Portu
galia (cu 2—1), a terminat învingă
toare în întîlnirea cu Grecia (1—0).

Aceștia sînt viitorii noștri adver
sari din cadrul grupei B a Tur
neului U.E.F.A. Jocurile se anunță 
dificile, impunînd pregătiri serioase 
lotului nostru.

★
Din urmărirea cîtorva ședințe de 

antrenament ale lotului de juniori 
și din, discuțiile purtate cu antre
norii Gh. Ola și N. Gorgorin am 
constatat că atît cei doi tehnicieni 
cit și juniorii selecționați privesc cu 
multă atenție și răspundere pregă
tirea și participarea la Turneul 
U.E.F.A.

— Pină acum — ne-a spus tov.

p; 3. Stnziana Florescu (Dinamo)
67.5 ; 3:15,0 ; 3:41,3, 243,150 p.

Juniori 17-18 ani : 1. H. Chelai- 
dite (Dinamo) 500 - 53,5 ; 1500 - 
2:51,0 ; 3000 - 6:10,8 ; 172,306 p ; 
2. L,. Gal (Mureșul Tg. M.) 54,4 ; 
2:51,4 ; 6:17,3 ; 174,416 p ; 3. L.
Csiki (Mureșul Tg. M.) 54,9 ; 
2:58,5 ; 6:21,0 ; 177,900 p.

Juniori 15-16 ani : 1. V. Stoe- 
nescu (Dinamo) 500 - 52,7 ; 1000- 
1:54,0 ; 1500 - 2:31,3 ; 166,766 p ;
2. V. Tomescu (Dinamo) 55.0; 
1:56,2;. 2:54,2; 171,063 p; 3. M.
Macrin (Dinamo) 55,5 ; 1:37,0 ;
3:01,5; 174,500 p.

Junioare 15—16 ani : 1. Maria
Mathe (Mureșul Tg. M.) 30a —
38.5 ; 500 - 62.4 ;. 1000 - 2:04,6 ; 
163,200 p ; 2. Virginia Sima (Di
namo) 39,7 ; 63,2; 2:13,1 ; 169,450 p.

Copii sub 14 ani (aceleași dis
tanțe ca Ia Junioare 15—16 ani) : 
1. Al. Spitzer (Mureșul Tg. M.) 
28,0 ; 62,4 ; 2:22.8 ; 171,900 p.

Pe echipe, Dinamo a ocupat 
primul loc cu 86 puncte înaintea 
echipei Mureșul cu 59 puncte. Au 
urmat în clasament : știința Cluj, 
Șoimii Tușnad și Constructorul 
București.

Gh. Ola — noi am reușit, în gene
ral, să definitivăm lotul. Din lot — 
mai numeros ca în alțî ani — fac 
parte jucători cu experiență, bine 
pregătiți ca Pîrcălab, Gane, Naftă- 
năilă, Harșani, Tomeș. Ei au part.- 
cipat și la ediția trecută a Turneu
lui, au deci experiența jocurilor gte.e. 
Selecționarea lui Pîrcălab in lotul 
Capitalei și participarea lui la tur
neul din Brazilia sînt cit se poate 
de binevenite. Pîrcălab va avea nu
mai de cîștigat din acest turneu, ca 
pregătire și experiență.

Alături de acești juniori am mai 
selecționat cîteva elemente noi ca: 
Hăimăgeanu (Știința Timișoara), Ra
dulescu (Știința București). Popescu 
(C. P. București), Pașcanu (Pro
gresul București), D. Popescu (Ști
ința București), Pojoni (Av.ntul Re
ghin), Adam (C. Turzii), Se’ymesi 11 
(Tg. Mureș). Frățilă (Dinamo Bucu
rești) și alții.

Lotul de juniori a făcut numeroase 
antrenamente și a susținut cîteva 
jocuri, care au fost folosite de an
trenori pentru a verifica unii jucă
tori și a începe treptat omogenizarea.

Meciurile de verificare susținute (la 
Cîmpina și București) au dat prilej 
antrenorilor să constate lipsuri 
care stăruie și pe care să-și 
axeze viitoarele antrenamente. Echi
pa. în ansamblul ei, are nevoie de 
unele corectări în joc, în orientare 
pe teren. Capacitatea fizică trebuie 
mărită, corespunzător condițiunilor 
de disputare a Turneului (jocuri la 
intervale scurte de timp). Unii jucă
tori (Pojoni, de pildă) au manifestat 
lipsuri în pregătirea fizică; alții comit 
încă greșeli în execuții (pase, stopuri 
etc.) sau sînt deficitari în ce pri
vește detenta.

★
în partida cu Progresul, lotul de 

juniori a arătat că poate face față 
unui adversar puternic și unui teren 
greu (datorită ploii). Juniorii au avut 
o comportare plină de promisiuni, au 
luat jocul în serios și s-au ridicat 
la nivelul unei echipe d« seniori. 
Acest lucru este bun. înseamnă că 
ei au ambiție, că sînt dornici să 
reprezinte cu cinste culorile țării, că 
vor să apere prestigiul cucerit la 
Turneul U.E.F.A.

Dar nu este totul. Mai trebuie pre
gătire perseverentă în continuare. îna
inte de toate, cei doi antrenori tre
buie să completeze lotul cu un jucă
tor care să poată juca și stoper și 
fundaș. De asemenea, este necesară 
corectarea jocului mijlocașilor, care 
nu asigură încă în suficientă mă
sură legătura între apărare șt atac. 
In fine, se mai impune îmbunătăți
rea jocului înaintării în sensul orien
tării mai mult spre acțiuni mai clare 
ți mai rapide. In ediția de anul 
trecut a Turneului U.E.F.A., princi
palele calități ale juniorilor noștri 
au fost: rapiditatea, simplitatea ac
țiunilor și precizia trasului la poartă. 
Să nu pierdem din vedere acest 
lucru.

Timp pentru îmbunătățirea jocului 
este suficient. Antrenorii Gh. Ola 
și N'. Gorgorin au toate posi
bilitățile să pregătească o echipă 
completă și capabilă să participe cu 
succes la Turneul U.E.F.A. din 
acest an. V. Gr.

La verificarea de marți

Meciul Lotul de tineret—Steagul roșu 
a arătat celor două echipe ce mai au de făcut

wO ploaie rece) stăruitoare, de 
toamnă tîrzie, ea și modificarea 
de ultimă oră, survenită în progra
mul meciului amical Lotul de tine
ret — Steagul roșu Brașov au triat, 
îînd pe rînd, din numărul bucu- 
reștenilor amatori de fotbal chiar și 
in hma ianuarie; așa incit din cele 
cîteva mii de persoane care luaseră 
drumul „Giuleștiului", în tribuna de 
la „P.T.T." n-au mai ajuns decît 
foarte puțini. Vreo 2—300 de super- 
entuziaști, care au asistat la o par
tidă viu disputată (încheiată cu sco
rul de 2—2) și satisfăcătoare ca ni
vel tehnic, în pofida condițiilor difi
cile de joc (ploaie, teren , alunecos, 
greu).

Potențialul de luptă al celor două 
formații a fost diferit, lucru normal 
dacă ne gîndim că Și obiectivele lor 
diferă... în timp. Lotul de tineret 
aflat în preajma unui turneu a atins, 
pe scara muncii de jnstruire-antre- 
nament, o treaptă superioară, în timp 
ce echipa lui Silviu Ploieștean» țin
tește să intre în formă peste opt 
săptăniâii, cînd va întilni pe Fener
bahce, în turneul balcanic interclu- 
burî.

Cu toată diferența de pregătire în 
favoarea lui, Lotul de tineret n-a reu
șit sa se impună față de Steagul 
roșu. De ce ? Pentru că elanul, pre
gătirea fiizică superioară sint doar o 
parte din factorii care pot asigura 
o comportare generală bună. La ce
lelalte capitole (tehnică și tactică) 
lotul de tineret, în prima formulă, ș-a 
arătat a fi deficitar în prima repriză 
(cînd a și fost condus cu 2—1). Am
bele compartimente au jucat defec
tuos, din care cauză superioritatea te
ritorială a rămas fără efect. Apăra
rea a comis erori care au dus la în
scrierea celor două goluri, iar atacul 
s-a orientat greșit. Exemplificînd. 
vom spune că Daictt a primit goluri 
para-biie, Nedelcu nu l-a marcat bine 
pe David, iar Koszka a ținut mingea 
mai mult decît era necesar și nu s-a 
repliat la timp. In atac, Varga și 
Creiniceanu au frînat acțiunile, iar 
toți cinci Ia un loc s-au „găsit" cu 
dificultate și au șutat prea puțin la 
poartă. Recomandările antrenorilor, 
repetate și la pauză în cabină, au gă
sit înțelegere la a doua formulă de 
echipă, care deși n-a înscris decît 
tm gol, are meritul de a fi jucat 
mult mai organizat. Apărarea a ac
ționat mai decis, iar atacul, cn două 
vîrfuri (Dridea și Manolache) și cu 
centrul retras (V. Alexandru) s-a miș
cat mai ușor și a legat mai multe 
acțiuni pe poartă. P. Emil și Popes
cu, ambii foarte activi, au executat 
deschideri în diagonală la extreme, 
surprinzînd astfel descoperită apăra
rea brașoven Mor.

Deși aflată într-o primă etapă de 
pregătire, echipa Steagul roșu a fă- 
out un joc promițător, contribuind la 
atingerea scopului acestui meci: veri
ficarea stadiului de pregătire ți deci, 
descoperirea punctelor nevralgice. In 
prima parte a meciului, cînd forțele erau 

încă proaspete, brașovenii — avind 
și avantajul omogenității — au rea
lizat lucruri frumoase. După pauză, 
însă, au dat semne vădite d? obo
seală și au opus o rezistența mai 
slabă.

Cele patru puncte au fost înscrise 
de Hașoti (m.n. IU), Seîymesy (imn. 
18), David (min. 22), Selymes> imin. 
58). Au fost folosite următoarele for
mații.

LOTUL DE TINERET: Dafcu (An
drei) — Nedelcu, Motroc (Gross), Sur- 
dan — Popescu (P. Emil), Koszka 
(Popescu) — Seîymesy, Varga (Dri- 
dea), Manolache, (V. Alexandru). Ma
tei (Manolache), Creiniceanu (Czako).

STEAGUL ROȘU: Ghiță (Cernea- 
nu) — Zbîrcea (Bîrsan), Zaharia. E. 
Nagy — Hidișan (Campo), Szigeti 
— Hașoti. Năftănăilă. Fusulan (Lu- 
peanu), Meszaroș, David

G. NICOLAESCU

tfțBu.iuinai

Cele mai bune 10 rezuLate 
ale anului 1960

Studiind foile de arbitraj ale con
cursurilor cu caracter republican or
ganizate de-a lungul anului trecut, 
am extras cele mai bune 10 perisr- 
manțe realizate de jucătoarele și ju
cătorii noștri la probele clasice de 
100 bile mixte și respectiv 200 bile 
mixte. Iată-le:

FEMININ. 1. Ținea Balabar (duc.) 
4-45 p.d., 2. Maria Stanca (I-.eștțr) 
445 p.d., 3. Erica Arion (Buc.) 444 
p.d., 4. Margareta Kelemen (Cluj) 
439 p.d., 5. Maria Iordan (Buc.) 435 
p.d., 6. Cleopatra Coman (Buc) 432 
p.d., 7. Margareta Szemany (Tg. M4 
427 p.d., 8. Mariana Birău (Buc.) 424 
p.d., 9. Elena Lupesc» (Buc.) 423 
p.d., 10. Wilhelmina Remeny (Tim.) 
423 p.d.

MASCULIN. 1. Petre Puirje (Cîm
pina) 928 p.d., 2. Ion Micoroiu (Re
șița) 927 p.d., 3. Cristu Vînătoru 
(Ploiești) 918 p.d., 4. Alex. Mayer 
(Reșița) 915 p.d., 5. Vasile Rașovan 
(Reșița) 900 p.d., 6. Andrei Szep 
(Cluj) 892 p.d., 7. Ni culac Hodobașa 
(Pitești) 886 p.d., 8. Nicolae Vas lat 
(Roman) 882 p.d., 9. Ladislau Gallo 
(Oradea) 879 p.d., 10. Alcx. Andrei 
(Buc.) 877 p.d.

Locațiune de bilete
Biletele pentru întîlnirea international 

de baschet feminin din cadrul .„Cupei 
Campionilor Europeni” dintre Bapid și 
A.Z.S.A.W.F. Varșovia se pun în vîn- 
zare de joi 12 ianuarie a.c. la casa din 
str. Ion Vidu.

REZUMAT: In Kievul ocupat vremelnic de 
fasciști, fotbaliștilor din localitate, care lu
crează ca hamali ia fabrica de pîine, li se 
impune să joace un meci cu echipa germană 
Luftwaffe, campioana Frontului de Est.

VII
într-una din zile, centrul înaintaș Korj le spuse 

că Nelly, iubita lui, i-a șoptit să nu care cumva 
să-i învingă pe germani. „Și tu, gata, ai și căzut 
in plasa ei — bombăni furios Kuzenko. A fost în 
stare să se vîndă lui Herr Schmidt pentru o bu- 
f»tă de surogat de ciocolată și acum vine dum

neaei să ne dea sfaturi!“ ,.De ce te înfurii ? întrebă 
Korj. Că-i face șefului ochi dulci ? Asta e o ca
lomnie. Bine, să presupunem că Nelly a mințit. 
Dar Kuhar ? Și el se teme că o victorie ne-ar 
costa scump". Eduard Kuhar se bucură ele mare 
autoritate printre sportivi. Fostul instructor sin
dicalist în problemele sportive jucase fotbal și 
era socotit un cunoscător perfect al acestui sport, 
în, zilele ocupației fasciste însă, Kuhar s-a schim
bat pe nesimțite. Și-a făcut numeroase cunoștințe 
printre ofițerii nemți. Lui Rusievici nu-i plăcea 
atitudinea lui Kuhar. „Așa zice Kuhar, c-o să ne 
coste scump victoria ? ripostă el. Dar s-a gî-Q-dit 

cît ne-ar costa înfrîngerea ? Dar părerea ta, Korj, 
care e ? Să pierdem orice ar fi să se întîmple, 
numai să nu-i supărăm pe nemți ? Tu ai fi în 
stare să vinzi meciul și să înșeli publicul numai 
să n-ai cumva neplăceri ?• Kuzenko interveni și 
el : „Mofturile tale ne-au costat adesea destul 
de mult, Korj. Acum însă nu-i vorba de un moft, 
în ce privește meciul de duminică, există o 
voință comună și tu trebuie să te supui acestei 
voințe". „Vorba e în ce tricouri jucăm ?“ îi în
trerupse Balanda. ..Cum. în ce f^ couri ? se miră 
Kuzenko. în trenurile noastre roșii. Altele nu avem 
și mei nu vrem să jucăm în altele*.

în seara dinaintea meciului, fotbaliștii au dor
mit ascunși pe la prieteni, deoarece 1st van îi 
anunțase că e mai bine să nu doarmă aea ă. Ru
sievici și Klimko au dormit într-un pod acasă la 
Vaska, un puști de vreo 13 ani, prieten ;;l fotba
liștilor. Dimineața zilei de duminică au pet.»?cut-o 
cu toții pe malul Niprului, iar de acolo au plecat 
spre stadion. Numai Korj lipsea. Intre timp, la 
stadion, Vaska, împreună cu prietenul său Kotka, 
au pus la cale un plan de măsuri adm ni trative 
în legătură cu meciul.

(Urmai ii iu numărul viilor)



ȘAPTE JUCATGARE DE li AKADEMtK VARȘOVIA

— Partida Rapid București — ASZ-AWF Varșovia din primul tur 
al C.C.E. de baschet va avea loc simbătă seara, in sala Floreasca

O nouă echipă tooAieaseă 
pășește într-o mare întrecere 
internațională. Este vorba de 
iormația bucureșteană femi
nină Rapid, care ia parte la 
Cupa Campionilor Europeni de 
baschet. In primul tur adver
sare ale feroviarelor vor fi ju
cătoare! -c' ioei campioane po
loneze, Akademik S. Z.-A.W.F. 
Varșovia.

Din capitala Poloniei ni se 
face cunoscut că echipa a ple
cat aseară cu trenul spre Bucu
rești.

Akademik Varșovia este o 
echipă valoroasă. Formația Ins
titutului de Cultură Fizică și-a 
început activitatea oompefțio- 
nală cu 15 ani în urmă, parti- 
clpîiid la primul campionat al 
țării de după război, în 1946. 
Cu acel prilej Akademik cuce
rea primul său titlu de cam
pioană a țării, performanță pe 
care avea s-o repete de mai 
multe ori în anii următori.

Echipa studentelor din Var
șovia a întreprins turnee încu
nunate de succes în U.R.S.S., 
Bulgaria, R. D. Germană, Fran
ța, Italia și alte țări avînd la 
activ victorii asupra unor clu
buri de baschet consacrate, cum 
ar fi Spartak Praga Sokokwo 
sau Slavia Sofia.

Formați î 
București 
toare din 
Cea mai 
îndoială, 
pitană a 
formația de bază mai figurea
ză Urbaniak — Illojinska, pi
votul echipei, Migula—Iakubow-

ska, Gruszczyska, Nartowska, 
Skubiszewska, Woluchowa, toate 
componente ale lotului reprezen
tativ al R. P. Polone. Campi
oanele noastre vor întîlni deci 
o eoliiipă puternică. Ele trebuie 
să dea dovadă de combativi
tate, calm, să pună în valoare 
forma bună manifestată în ul
tima vreme.

Meciul de sîmbătă (ora 17,30) 
din sala Floreasca va fi con
dus de arbitrii Al. Davidson 
(U.R.S.S.) și Al. Kristov (R.P. 
Bulgaria). Notăm că in conti
nuare se va desfășura partida 
Rapid București—Dinamo Bucu
rești, din ultima etapă a turu
lui campionatului republican 
masculin.

Din sporturile de iarnă
„ARIPILE SOVIETELOR" —
GIȘTIGATOARE A „CUPEI 

AHEARNE"

Echipa de hochei pe gheață, 
„Aripile Sovietelor" din Mosco
va a cîștigat cea de a VlII-a 
ediție a tradiționalei competiții 
dotată cu „Cupa Aliearne".. în
trecerea a reunit în capitala 
Suediei pe lîngă deținătoarea 
de anul trecut a Cupei, echipa 
Djurgarden, alte două echipe 
suedeze, formația sovietică Ari
pile Sovietelor și echipa ceho
slovacă Ruda Hvezda Brno. In 
meciul decisiv, hocheiștii sovie
tici au întrecut cu 4—3 pe Lek- 
sand, obținînd 8 puncte din 8 
posibile și devenind astfel noii 
cîștigători ai „Gupei Ahearne". 
Pe locul 2 s-a clasat echipa 
suedeză Djurgarden (care a în
trecut cu 4—3 în ultimul meci 
pe Ruda Hvezda Brno), iar pe 
locul 3 s-au situat hocheiștii 
cehoslovaci. De-a lungul tuturoF 
partidelor sportivlf sovietici au 
manifestat o formă excelentă, 
lăsînd o frumoasă impresie nu-

i*

DUMINICĂ, RAPID JOACĂ LA ISTANBUL
CU CALATA SARAY

*— Ieri, s-a antrenat in compania echipei Altai Spor Izmir

meroșilor spectatori din Stock 
holm.

SUEDIA — U.R.S.S.,
LA HOCHEI PE GHEAȚA

In orașul Goteborg, într-un 
meci de verificare, s-au întîlnit 
selecționatele de hochei pe ghea
ță ale Suediei și Uniunii Sovie
tice. Intîlnirea a suscitat un 
mare interes în rîndurile publi
cului din localitate : peste 25.000 
de spectatori (cifră record) au 
luat loc în tribunele stadionului. 
Suedezii au cîstigat cu sco
rul de 6—4 (3—2, 2—0, 1—2). 
Din echipa Uniunii Sovietice au 
făcut parte numeroși sportivi ti
neri, debutanți în prima garni
tură, care sînt pregătiți pentru 
viitoarele confruntări internațio
nale de mare anvergură.

TRADIȚIONALUL CONCURS 
AL PATINATORILOR NORVE

GIENI

Pe scurf
• Intr-un concurs de atleti: 

pe teren acoperit desfășurat 
Portsmouth, atletul - americ 
John Thomas a sărit 2,17

• Eohipa de hochei pe ghe 
ță Einheit Berlin și-a încep 
turneul în R. P. Ungară, înt 
nind la Budapesta formația I 
cală Ferencvaros. Hocheiș 
maghiari au terminat înving 
tori cu scorul de 7—1 (3— 
3-0, 1-0).

• In Palatul Sporturilor d 
Paris s-a disputat îrrtîlmT 
amicală de box dintre camipi 
nul lumii la categoria pan 
negrul Davey Moore și franc 
zul Gracieux Lampcrti, campi 
nul Europei la aceeași oateg 
rie. La capătul unui meci < 
10 reprize victoria a revenit 
puncte lui Moore.

care va evalua la 
numără șapte jttcă- 
lotul reprezentativ, 
cunoscută este, fără 

OFsie.vicz, fosta că- 
echipci naționale. în

nos- 
modi- 
jucat 
Altai 
îneci

IZMIR 11 (prin telefon). — 
In programul turneului 
tru a intervenit o nouă 
ficare: azi nu am mai 
public cu formația locală 
Spor, ci am susținut un
de antrenament, în vederea 
partidelor de la sfîrșitul săp- 
tămînii, cînd noi vom evolua 
la Istanbul în compania clu
bului Galata Saray, iar Altai 
Spor va juca în campionatul 
primei categorii. Noi am folo
sit prilejul pentru a încerca

mai mul ți jucători. Todor este 
accidentat la un picior (are li
gamentele întinse). Balint e 
bolnav. Azi a jucat echipa : 
Ojoc — Greavu, Bodo, Macri 
— Neacșu, Gherghină — Copil 
(C. Ionescu), Ion C. Ion (C. 
Dinu), Ozon, Georgescu, Vă
carii (Ion C. Ion). In prima 
repriză Altai Spor a marcat, 
dintr-o lovitură liberă, singurul 
gol al partidei.

Meciul cu Galata Saray 
avea loc duminică.

I. mihailescu
antrenor

A devenit o tradiție ca în fie
care început de an cei mai buni 
patinatori ai Norvegiei să-și 
dea întîlnire în primul concurs 
al anului. Recent această tradi
țională, întrecere a avut Ioc în 
capitala Norvegiei. Pe o gheața 
moale, în proba de 500 m, cel 
mai bun 1imp a fost realizat 
de către Alf Estvang : 44,9. Knut 
Johanessen s-a clasat pe locul 
V cu 45,8 sec. El și-a luat în 
schimb revanșa în proba de 
3000 m, în cadrul căreia 
lizat o performanță 
5:04,7, urmat de Aas — 
și Oness — 5:09.5.

• Federația de ciclism 
U.R.S.S. a desemnat pe cei 
rutieri care vor participa 
Turul Ciclist al Egiptului : Ki 
libin, Tarakanov, Moiseev, Ma 
kov și Holomogorov. Prim 
doi sînt campioni ai R.S.F.S.F 
iar ceilalți sînt alergători I 
neri. Antrenorul echipei es 
Veniamin Bataen.

va

a rea- 
bună : 
5:09.3

• în primul joc dintre Spa 
taik Krakowia și Jalgiris Kar 
nas con tind pen tru „Cupa Car 
pionilor Europeni" la har 
în 7 desfășurat la Krakc . 
jucătoarele sovietice au obțint 
victoria cu scorul de 5—3.

25 de țări și-au anunțat participarea 
la campionatele mondiale de tenis de masă

€c nc rezervă anul sportiv internațional 1961

telor Unite a interzis jucător, 
lor de tenis de masă americar 
să facă deplasarea la Pekin per 
tru a lua parte la campionate! 
mondiale.

masă, de 
și-au a- 
întreceri 
Japonia,

Romînă, R. D. Germană, 
R. F. Germană, Ghana, 

Suedia, Uniunea Sovie-
Cu și fără

Deși sîntem abia la... startul noului an, se poate afirma cu certitudine că noua „com
petiție" care începe — anul sportiv 1961 — va fi spectaculoasă, disputată, bogată in manifes
tări. Intr-adevăr, calendarul acestui an rezervă sportivilor din întreaga lume întreceri de mare 

anvergură — numeroase campionate mondiale și europene —, tradiționale intîlniri bilaterale 
de majoră însemnătate, competiții cu caracter regional etc- In total, vor avea loc 13 cam- 

! urmează principalele eveni-pionate mondiale și 9 europene. Vom nrezenta în rîndurite ce 
mente ale anului sportiv 1961.

Patinatorii intră la Pekin, unde între 5-14 apri- 
primii în „focul" lie se vor desfășura campio- 
întrecerilor. Intre 
26—29 ianuarie, în 
Berlinul de 
vor avea loc 

de 
rnai 
din 

întîlnire în 
februarie la
desemnarea

Vest, 
cam- 
pati- 
buni
Eu-

pionatele europene 
naj artistic. ~ 
patinatori 
ropa și-au
zilele de 
Helsinki, [ 
campionilor 
ție urmată Ia cîteva zile (Î0— 
12 februarie) de campionatul 
mondial feminin de patinaj vi
teză. ce va fi organizat în Nor
vegia. Orașul suedez Goteborg 
va găzdui apoi (17—19 februa
rie) întrecerea celor mai buni 
patinatori ai lumii — campio
natul mondial masculin. In ca
pitala R.S. Cehoslovace, Praga, 
între 22—25 februarie se va 
desfășura ultima mare întrece
re de patinaj a sezonului — 
campionatele mondiale de pati
naj artistic.

Este apoi rîndul hocheiștilor 
de a-și măsura forțele în între
ceri de amploare. Două din 
cele mai mari orașe elvețiene. 
Geneva și Lausanne, vor găz
dui între 2—12 martie campio
natele mondiale de hochei pe 
gheață (la care și-au anunțat 
participarea un număr de 18 
țări), iar cele mai bune echipe 
de hochei cu mingea din lume 
se vor întrece în cadrul cam
pionatului mondial, la finele 
lui februarie și începutul lunii 
martie, la Oslo.

Pentru prima perioadă a lu
nii martie (1-10) este progra
mată si o altă competiție de 
însemnătate: turneul final al 
campionatului mondial de hand
bal în 7, care va avea loc în 
R.F. Germană. Cei mai buni 
jucători de tenis de masă din 
întreaga lume se vor deplasa

Cei 
viteziști 

i dat 
4—5 

pentru 
europeni, competi-

natcle mondiale. Pentru sfîrși
tul lunii aprilie și începutul lui 
mai este programată și între
cerea celor mai bune selecțio
nate naționale masculine 

Europa, la 
aprilie — 

în capitala 
va desfășura 
cele zece centuri 
europeni de box:

de
Bel-

10 
Iu

S»

baschet din 
grad; 29
mai. Tot 
goslaviei se 
lupta pentru 
de campioni 
intre. 3—10 mai.

Orașul Tokio, locul de des
fășurare a Jocurilor Olimpice 
din 1964 va găzdui între 1-7 
iunie campionatele mondiale de 
lupte olasice și libere. In R.D. 
Germană, la Leipzig, va avea 
loc în zilele de 3-4 iunie com
petiția dotată cu „Cupa Eu
ropei" pentru cele mai bune 
gimnaste ale continentului nos
tru, urmînd ca 
Iară rezervată 
fie organizată 
la Luxemburg, 
va fi locul de 
campionatelor mondiale de scri
mă (15—30 iulie). Sînt pro
gramate pentru 1961 și cam
pionatele mondiale de ciclism, 
pentru femei și bărbați: 7-îl 
august, în Scoția (feminin) și 
25 august — 3 septembrie, la 
Berna și Ziirich (masculin) pe 
șosea și pistă. In luna august 
vor avea loc și două campio
nate europene: de caiac canoe 
(18-20, în R.P. Polonă) și de 
canotaj academic (18-27, la 
Praga). In capitala Uniunii 
Sovietice sînt programate pen
tru finele lunii august (26-31) 
campionatele mondiale de pen
tatlon modern.

Să mai adăugăm la cele a- 
mintite mai sus și alte între
ceri deosebit de importante ca

întrecerea simi- 
ginmaștilor să 
la 13 aygust. 
Orașul Milano 
desfășurare *

Jocurile Balcanice, Jocurile Pan- 
africane, Spartachiada de iarnă 
a armatelor prietene, care va reuni 
la start sportivi militari din 
țările lagărului socialist (5-12 
februarie, în R.P. Polonă), tra
diționala Cursă a păcii (2-16 
mai), turul ciclist al Egiptului 
(27 ianuarie — 7 februarie), 
preliminariile campionatului 
mondial de fotbal, care vor 
trebui să desemneze pe cele
lalte 13 finaliste pentru turneul 
final din Chile și avem un ta
blou aproape complet al tutu
ror competițiilor trecute pe a- 
genda sportivă a anului 1961.

Opinia publică mondială a 
primit ou vie satisfacție și aș
teaptă cu mult interes întîlni- 
rile directe dintre sportivii so
vietici și americani prevăzute 
pentru anul în curs. După cum 
se știe, selecționata de hochei 
(tineret) a U.R.S.S. a și efectuat 
un turneu de mai multe 
jocuri în S.U.A.. iar echipele 
de gimnastică (băieți și fete) 
Me Uniunii Sovietice se află 
în Statele Unite.

In luna iunie selecționata 
halterofililor americani va efec
tua un turneu în U.R.S.S.
(Moscova, Leningrad, Kiev), 
iar pentru 15-16 iulie este pro
gramat meciul de atletism
U.R.S.S. — S.U.A. considerat, 
pe bună dreptate, un adevărat
eveniment al anului. întrece
rile pe tărîm sportiv — dintre 
reprezentanții Uniunii Sovieti
ce și Statelor, Un'fe. ca și din
tre tinerii din întreaga lume, 
contribuie nu mumai la realiza
rea unor performanțe valoroase, 
dar și Ia strîngerea 
de prietenie între 
lumii, pentru triumful 
păcii între popoare.

Returul întîlnirii Spartak So
fia — Humbold Universitâd 
Berlin, desfășurată în cadrul 
Cupei campionilor europeni la 
baschet masculin, a fost cîști
gat de echipa bulgară cu sco
rul de 86—56 (39—27). Cum 
în tur învinsese tot Spartak, 
această echipă s-a calificat pen
tru etapa următoare a compe
tiției. Cei mai buni jucători ai 
partidei au fost Mircev. Kuzov 
(Spartak), Kliige (Humbold). 
Intîlnirea a fost condusă de ar
bitrii I. Petruțiu (R.P. Romî
nă) și KM Haitov (R.P. Bul
garia).

După cum comunică Comitetul 
de organizare al campionatelor 
mondiale de tenis de 
la Pekin, fână acum 
nunțat participarea la 
25 de țări : Anglie, 
R. P. 
Aden, 
India,
tică, R. P. Polonă, R. D. Viet
nam, Australia, Birmani-a, Da
nemarca, R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, Brazilia, R. P. 
Ungară, Uruguay, Canada, Por
tugalia, Cambodgia, Iugoslavia, 
Austria. Toate țările amintite 
mai sus vor fi reprezentate și 
la Congresul Federației Inter
naționale de Tenis de Masă. La 
acest congres vor mai parti
cipa, de asemenea, și delegați 
ai forurilor de specialitate din 
Norvegia și Turcia.

Departamentul de Stat al Sta-

comentarii
CARIERA... STRĂLUCII

relafi ilor 
tineretul 

cauzei

„Recordmania" americană 
început să facă ravagii și îi 
Europa. Din orașul Madrid s- 
comuriicat nu de mult „sen 
zaționala" știre că un oarecar 
Berger, din orchestra de jaz 
a unui restaurant din capital 
Spaniei a doborît „recordu 
mondial" la bătutul tobei. E 
a lovit toba timp de 100 di 
ore, 1 minut și 15 secunde 
„Se spune — scrie revist; 
„Nene Berliner Illustriertc" dii 
R.D. Germană, care anunță a 
cest fapt — că, atunci cînd ce 
de la Bonn au aflat de nou 
„campion mondial" l-au și in 
vitat imediat în fruntea așa 
numitei secții de propagandi 
din Ministertd de Război a 
lui Strauss".

Nimic de spus, iată cu ade 
vărat un... om potrivit la locu 
potrivit.

CAUZA"INSUCCESELOR

Ziariștii americani s-au stră' 
duit în fel și chip să găsească 
cauze... obiective pentru insuc
cesele înregistrate de sportivi; 
americani, îndeosebi de atlcți, 
la Jocurile Olimpice de la Ro
ma. Uni»! dintre aceștia a scris 
cu toată seriozitatea că la Ro
ma au existat serioase neajun
suri în ce privește „condițiile 
de limbă". In tiimp ce la Mel
bourne americanii se simțeau 
foarte liniștiți, puteau să vor
bească- liber în limba lor și 
erau înțeleși, în Italia limba 
engleză neaflindu-se în circula
ția maselor 
au avut de 
din această 
te nervoși, 
putut să 
pe măsura

vede

largi, americanii 
suferit foarte mult 

cauză, au fost foar- 
și astfel...

obțină 
valorii lor.

Se vede treaba, 
care a emis teoria de 
uită faptul că și la Melbourne 
sportivii americani au fost pe 
locul 2, cu toate condițiile 
prielnice pe care le-au avut în 
ceea ce privește... limba.

nu au 
rezultate

ziaristul 
mai sus
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