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Echipa iugoslavă de baschet Proleter sosește miine In Capitală
Astă-seară la Timișoara vor po

posi jucătorii de baschet din echi
pa Proleter, sportivii care vor des
chide seria manifestațiilor interna
ționale pe care le va găzdui țara 
noastră în cursul acestui an. După 
o scurtă ședere în orașul bănățean, 
baschetbaliștii iugoslavi își vor 
continua călătoria spre București, 
unde vor sosi mîine dimineață, in 

cursul zilei de vineri, echipa Pro
leter va face un antrenament de 
acomodare în sala Floreasca, iar 
sîmbătă la ora 20 se va prezenta 
în fața sportivilor Capitalei pen
tru a susține prima întîlnire a 
turneului întreprins în țara noas
tră: meciul cu echipa campioană 
Dinamo București.

In aceste ultime zile care au mai 
rămas pînă la meciurile cu valo
roasa echipă iugoslavă, pregătirile 
jucătorilor noștri au intrat în faza 
finală. Antrenamentele s-au inten
sificat iar cele două formații bu-

Biletele pentru meciurile in
ternaționale de baschet pe care 
le va susține echipa Proleter 
(R.P.F. Iugoslavia) Ia Bucurejtl 
se pot ridica de către asociați
ile sportive In cursul zilei de 
vineri de la casele stadionului 
Dinamo. Pentru public biletele 
se pun în vînzare sîmbă’â di
mineața tot ia casele stadionului 
Dinamo din șos. 
Mare.

Ștefan cel

da replica oas- 
și selecționata

cureștene care vor 
peților — Dinamo v. ___ ,___
București — au susținut jocuri de 
verificare „tari".

Unul dintre ele a avut loc marți 
seara în sala Dinamo cînd echi
pele C.C.A. și Dinamo și-au dis
putat întîietatea în cadrul Cupei 
„16 Februarie". A fost un joc viu 
disputat, cu o evoluție dramatică 
a scorului, la sfîrșit echipa C.C.A. 
obținînd o victorie muncită, la 3 
puncte diferență.

Ani folosit prilejul oferit de a- 
ceastă întîlnire a majorității bas- 

chetbaliștilor care ne vor reprezen
ta în turneul echipei Proleter și 
am stat de vorbă cu cîțiva dintre Cti t--- r ...
lor 
nit 
pe 
tre 
irite, s-au întrecut dîrz pentru vic
torie: maeștrii sportului Mihai Ne- 
def, Dan Niculescu și Liviu Nagy. 
La întrebarea noastră asupra ulti
melor întîlniri cu jucătorii iugo
slavi ne răspunde Nedef:

— „I-am văzut pe reprezentanții

familiarizați cu jocul formații- 
iugoslave, pe care le-au întîl- 
în ultimii ani. Iată-i instalați 
băncile vestiarului pe trei din- 
cei care, cu cîteva minute îna-’

AU FOST PROPUȘI CANDIDAȚI AI FRONTULUI DEMOCRAȚIEI POPULARE 
POPULAREÎN ALEGERILE PENTRU SFATURILE

Luni seara, alegătorii din cir
cumscripția electorală orășenească 
337 — raionul Qh. Gheorghiu-Dej, 
au ales candidat al Frontului Demo
crației Popula-e pe maestrul spor
tului Gh. Pîrcălăbescu, căpitanul 
echipei reprezentative de rugbi.

Cînd Tudor Alexandru, vechi gos
podar în cartier, l-a propus drept 
candidat pe Gheorghe Pîrcălăbescu, 
sutele de alegători și-au manifestat 
aprobarea prin îndelungate aplauze.

Fiecare dintre ei și-a amintit de 
gospodarul care locuiește la nr. 32 
pe str. Tabacului, de sportivul care 
a reprezentat cu cinste culorile țării 
în recentul turneu întreprins de 
echipa orașului nostru în Marea 
Britanie și în alte întîlniri' inter-» 
naționale.

El, rugbistul și antrenorul, jucă
torul și căpitanul echipei, prietenul 
cel mai apropiat al tinerilor rug- 
biști, sfătuitor și îndrumător al 
acestora, a primit aprobarea cetă
țenilor din cartierul Giulești ca un 
semn de încredere, ca un îndemn.

Vilmos, de 83 de ori interna-Lo/i
țional, unui dintre cei mai buni 

jucători ai echipei Profet: r.

R.P.F. Iugoslavia atît la campiona
tele europene de la Moscova din 
1953 c't și la cele de la Budapesta 
din 1955. Ceea ce caracterizează 
pe jucătorii iugoslavi este dîrzenia 
deosebită cu care se apără. Trebuie 
să depui eforturi considerabile pen
tru a ajunge la reușită în atac. 
Am remarcat că cea mai mare 
parte dintre ei trag cu două mîinf, 
atît de la distanță cît și de la se- 
midistanță. Deci, s:nt greu de 
marcat. îmi amintesc ce joo admi
rabil au făcut anul trecut la Bu
dapesta în fața reprezentativei ce
hoslovace, socotită drept cea mai 
tehnică formație a campionatelor. 
Iată de ce cred că întîlnirile echi
pei Proleter — în rîndul căreia 
figurează mulți dintre membrii lo
tului reprezentativ — vor oferi în
treceri spectaculoase și echilibra
te".

— „Un alt element care carac
terizează pe jucătorii iugoslavi este 
deosebita disciplină, stăpînirea de 
sine și totala ascultare și aplicare 
a dispozițiilor antrenorilor, com
pletează Dan Niculescu. Â rămas 
memorabil jocnl lor cu reprezenta
tiva Israelului, disputat la cam
pionatele de la Moscova, c?nd echi

pa Iugoslaviei a ținut mingea timp 
de 4 reprize suplimentare, reușind 
să obțină victoria numai datorită 
acestui calm excepțional".

— „Cred că de mare importanță 
în .meciurile pe care le vom sus
ține cu echipa Proleter este men
ținerea unui permanent ritm de 
joc, ne spune Liviu Nagy. Tocmaj 
jocul de astă-seară ne-a arătat că 
fără a fi mereu agresivi, fărâ a 
forța apărarea adversă la efort nu 

reușești să-ți impui pînă la sfîrșit
superioritatea. Meciurile ctr jucă

torii iugoslavi sînt deosebit de grele 
și ne vom strădui să fim la înălți
me".

Aseară, în sala Floreasca, l-am

Și fără îndoială dacă alegătorii din 
circumscripția electorală orășeneas
că Nr. 337 îi vor încredința votul, 
el va munci fără preget pentru în
florirea cartierului.

it
Lajos Vigula, președintele comi

tetului orășenesc pentru cultură fi
zică și sport din Satu Mare, este 
un vechi luptător pentru cauza cla
sei muncitoare.

După eliberare, în anii regimului 
democrat-popular, Lajos Vigula a 
continuat să muncească cu abnega
ție. Și-a dat seama că în fața fie
cărui om cinstit stau sarcini mult 
mai mari, sarcini de răspundere.

Pentru munca sa neobosită, La
jos Vigula, pe atunci tîmplar la fa
brica „Unio” din Satu Mare, a fost 
distins în anul 1949 cu Medalia 
Muncii. Tot atunci a primit o sar
cină importantă: a fost numit pre
ședintele comitetului pentru cultură 
fizică și sport din oraș.

Spiritul său organizatoric, dorin
ța de a înfăptui lucruri cit mai
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întîlnit pe antrenorul Vasile Po
pescu care va conduce selecționata 
București în jocul de luni cu oas

peții iugoslavi. Iată ce ne-a decla
rat el:

„Echipele iugoslave practică un 
joc de valoare în care viteza l și 
spontaneitatea în acțiuni — carac
teristice temperamentului jucători
lor — se împletesc cu o bună pre
gătire a jocului pozițional. Atît cît 
le-am văzut, mi-am putut da sea
ma că sînt ceea ce noi numim echi
pe „grele" adică formații care Știu 
să mențină un rezultat, care știu 
să fructifice fiecare slăbiciune a 
adversarului. Dintre baschetbaliștii 
care vor evolua în sala Floreasca 
remarc jn mod special pe Minja, 
un jucător de alură atletică,, cu 

aruncări de la distanță de mare 
precizie. Foarte bun este, de ase
menea, Loți Vilmos care a jucat 
de 83 de ori în națională".

Antrenorii șj jucătorii apreciază 
la justa ei valoare echipa Proleter, 
pe care o vom vedea „la lucru" 
sîmbătă seara.

distanță de mare

Iată un titlu care — cu siguran
ță —- trezește spectatorului bucu- 
reștean amintiri plăcute...

Intr-una din zilele sfîrșitului lui 
martie 1953, mii de amatori de 
sport ai Capitalei se îndreptau gră
biți spre sala Floreasca pentru a 
asista la finala feminină a cam
pionatului mondial de tenis de 
masă pe echipe. Fără îndoială că 
disputa de atunci este încă proas
pătă în memoria noastră. Surorile 

Rowe — Rosalinde șj Diana -—repre- 
zentînd Anglia, se întîlneau în me
ciul decisiv pentru titlul mondial 

cu echipa Republicii noastre. Vic
toria a revenit jucătoarelor romî- 
ne, Angelica Rozeanu, Sari Szasz 
și Ella Zeller, care au format a- 
tunci selecționata R.P.R. De ase
menea, Angelica Rozeanu și Gizi 
Farkas au cîștigat titlul de cam
pioane ale lumii la proba de dublu 
femei, învingînd în finală cuplul 
acelorași surori Rowe.

Au trecut trei ani de atunci. In
tre timp, Rosalinde și Diana au 
progresat foarte mult. Ele au hiat 
parte la toate campionatele mon
diale și la cele mai mari compe
tiții internaționale din Franța, Sue
dia, Austria, Iugoslavia, Belgia 

etc. Succesele le-au surîs deseori a- 
cestor două gemene pe care spec
tatorul le poate deosebi numai de 

frumoase l-au ajutat să contribuie 
la înflorirea activității sportive lo
cale. Pentru activitatea depusă, el 
a primit distincția „Merite sporti
ve".

Zilele trecute, muncitorii și spor
tivii sătmăreni din circumscripția 
electorală Nr. 117 l-au propus pe 
Lajos Vigula candidat al Frontului 
Democrației Populare.

*
Cu cîteva zile în urmă, alegăto

rii din circumscripția electorală o- 
rășenească Nr. 370 s-au aduniat în 
spațioasa sală a școlii elementare 
Nr. 45 pentru a desemna candidatul 
lor. Tov. Ion Chelu, președintele 
C.C.F.S. raional Grivița Roșie, a 
luat cuvîntul șl l-a propus drept 
candidat pe tov. Petre Capră, pre
ședintele Comitetului orășenesc pen
tru cultură fizică și sport. Tov. 
Ștefan Dumitrache, Gh. Marian 
și alții dintre cei prezenți au 
susținut cu entuziasm propunerea 
făcută.

La 8 februarie 1958 tov. Ștefan deja, locțiitorul ministrului Afa
cerilor Externe, a primit pe dl. Robert Thayer, ministrul S.U.A. la 
București, și i-a înmînat nota Guvernului romîn în legătură cu 
trunderea în spațiul aerian al R.P.R. a unor baloane lansate 
către autoritățile militare americane.

Nota Guvernului romîn are următorul cuprins;
„Guvernul Republicii Populare Romine consideră necesar _

atragă atenția Guvernului Statelor Unite ale Americii asupra celor 
ce urmează :

In ultimul timp baloane de mari dimensiuni care transportă ins
trumente și aparate automate de fotografiere, aparataj electronic 
de radio emisie și recepție au pătruns în număr mare în spațiul 
aerian al R.P.R., venind din direcția nord-vest.

Aceste baloane și materialul pe care-l poartă sînt de fabricație 
americană, purtînd firma fabricilor din S.U.A. care le-au produs, 
Sigma Instruments, Boston, Atlas Engineering Co., Roxbury, Mass., 
A. W. Haydon Company, Waterbury, Cot», Mallory, etc.

După toate datele, baloanele sînt lansate de autoritățile mili
tare americane, în special de pe teritoriul Germaniei Occidentale. 
Din materialul baloanelor capturate cercetat de organele de specia
litate rezultă că prin aceste mijloace se execută fotografierea aeriană 
a teritoriului deasupra căruia zboară.

Lansarea acestor baloane în spațiul aerian romîn contravine 
tuturor normelor și uzanțelor de drept stabilite pentru apărarea 
intereselor reciproce între state care întrețin relații normale. Potrivit 
acestor norme, pătrunderea în spațiul aerian al altei țări este inad
misibilă fără autorizarea acelei țări și fără respectarea legilor sale 
interne de zbor care apără securitatea navigației, a vieții oamenilor 

, și a,teritoriului țării respective. Lansarea baloanelor de către auto
ritățile militare americane deasupra teritoriului romîn creiază un

pă- 
de

să

pericol grav pentru navigația aeriană, pentru viața pasagerilor și 
piloților avioanelor ce zboară pe liniile interne și internaționale ale
R.P.R.

Totodată baloanele, care explodează ușor, au provocat după că
dere accidente serioase, pricinuind răni și arsuri unui număr dedere accidente serioase, pricinuind răni și 
persoane printre care și copii-

Aceste acțiuni ale autorități or militare 
violare a suveranității de stat a Republicii 
calcă principiile fundamentale ale Cartei

americane constituie o 
Populare Romine și în- 

... Organizației Națiunilor
Unite a cărei semnatare sint și Statele Unite ale Amerkii.

Față de cele de mai sus Guvernul Republicii Populare Romine 
protestează împotriva acțiunilor ilegale de lansare a acestor baloane 
și consideră că Guvernul Statelor Unite irt obligația să ia delndată 
măsuri pentru încetarea lor".

Dl. Robert Thayer a declarat că va transmite Guvernului său 
nota Guvernului romîn.

în preajma intHnirii feminine te tenis;te masă L P. R. Anglia

DOUA ROWE
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Patri jucătoare vestite pe care le veji vedea duminică seara în 
sala Floreasca, in cadrul meciului feminin de tenis de masă R.P.R.- 
Anglia. De la stingă la dreapta: Rosalinde Rowe-Cornett, Diana Ro

we, Angelica Rozeanu
aproape, pentru că Rosalinde joa

că cu mina dreaptă, iar Diana cu 
cea stingă. Ele se bucură de multă 
simpatie în rîndurile spectatorilor, 
datorită jocului lor spectaculos. 
Intr-adevăr, în urma numeroase
lor turnee-demonstrații pe care 
atît Rosalinde cît și Diana le fac 
în fiecare an, stilul lor a devenit 
foarte spectaculos. Gu toate aces
tea, jocul surorilor Rowe n-a pierdut 
de loc din eficacitate, lucru de alt
fel subliniat de numeroasele perfor
manțe mondiale obținute în întrea
ga lor carieră de pînă acum. Este 
destul să menționăm faptul că cele 
două Rowe au deținut titlul su
prem la proba de dublu femei în 
1951 și 1954.

De altfel, spectatorii bucureșteni 
ca și cei ploeșteni, vor avea oca
zia peste cîteva zile — duminică 
și luni — să vadă la „lucru" pe 
aceste două valoroase sportive care 
sînt așteptate să sosească în țara 
noastră în cursul zilei de sîmbătă.

Duminică, în sala sporturilor de 
la Floreasca, echipa națională fe-

—--------------

0 delegație de activiști sportivi
La 7 februarie a plecat la Bel

grad o delegație de activiști spor
tivi din R.P.R., condusă de tov. 
Manele Bodnăraș, președintele Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri.

și Ella Zeller.
minină a Angliei alcătuită din Ro- 
salinde Rowe-Cornett și Diana 
Rowe va întîînî reprezenta
tiva noastră formată din An
gelica Rozeanu și Ella Zel
ler. Cele două jucătoare ro- 
mîne s-au întîlnit deseori cu ad
versarele lor de duminică. Angelica 
Rozeanu a cîștigat toate partidele 

’ susținute cu surorile Rowe, cu ex
cepția uneia singure jucate la 
Utrecht, anul trecut, în proba pe 
echipe a campionatului mondial, 
cînd a pierdut la Diana Rowe. Tot 
atunci Ella Zeller a învins-o pe 
Rosalinde Rowe. Restul întîlnirilor 
susținute pînă acum împotriva su
rorilor Rowe au fost pierdute de 
Ella Zeller.

Intîlnirile de dublu femei (întîl- 
nirea de duminică se va desfășura 
după sistemul Cupei Corbillon) au 
fost foarte echilibrate, victoriile 
fiind împărțite în mod egal: 5-5.

Iată de ce întîlnirea de duminică 
din sala Floreasca este așteptată 
cu firesc interes de către amatorii 
de sport din țara noastră.

din R.P.R. a plecat la Belgrad
In cursul vizitei delegația va 

discuta cu reprezentanții organiza
țiilor sportive din R.P.F. Iugosla
via probleme cu privire la lărgirea 
relațiilor sportive între cele două 
țări și stabilirea calendarului spor
tiv. (Agerpres)



0 temeinică analiză 
din regiunea 

r Recent a avut loc la Hunedoara o 
ședință de analiză a activității spor
tive din regiune. In cadrul acestei 
ședințe a fost analizat felul în 
care s-a dezvoltat mișcarea spor
tivă în anul trecut și au fost pre
zentate și discutate obiectivele pe 
anul 1956.

Raportul prezentat de tov. A- 
drian Gavrilă Popa, tehnician al 
comitetului regional C.F.S. Hune
doara, a scos în evidență rezulta
tele obținute în mobilizarea unui 
număr tot mai mare de oameni 
ai muncii în practicareae organizată 
a sportului, în dezvoltarea miș
cării sportive de masă și în ridi
carea calitativă a sportului. Ra
portul a mai arătat, de asemenea, 
că în anul 1955 au fost înscriși 
în colectivele sportive numeroși 
noi membri, a crescut numărul 
sportivilor clasificați, al purtători
lor insignei G.M.A. și ai bazelor 
sportive. Ca rezultat al unei munci 
perseverente de instruire, mulți 
sportivi din regiunea Hunedoara 
au reprezentat cu cinste colectivele 
sportive din regiune în diferitele 
competiții interregionale și repu
blicane. Dintre aceștia se eviden
țiază Daniel Grafenstein, Elena 
Bințințan, la atletism, Ivancea

„CUPA METALUL” LA SCHI
POIANA STALIN 8 (prin tele

fon). — Azi au început pe pîrtiile 
din Poiana Stalin întrecerile din 
cadrul „Cupei Metalul", competiție 
care marchează etapa a Il-a a cam
pionatului de schi pe echipe al 
R.P.R. Primele probe s-au soldat 
cu rezultate excelente. Iată care 
sînt acestea : fond 15 km. seniori: 
1. M. Ducaru (Dinamo) 57,34 ; 2. 
Gh. Olteanu (Dinamo) 57,46; 3.
M. Crăciun (C.C.A.) 57,56; 4. I. 
Pescaru (C.C.A.) 59,55. La această 
probă au luat startul 45 de schiori 
dintre care primii 20 clasați au meirs 
sub norma de clasificare categoria 
I. Fond 5 km. junioare: 1. Aneliese 
Billes (Voința) 27,19; 2-3. Roza 
Bonfert (Voința) 27.58: 2-3. Grefe 
Bonfert (Voința) 27,58; 4. Florica 
Coșug (Știința) 28,08.

Cupa 16
• BASCHET. Marți după-amiază 

s-a disputat în sala Dinamo una 
dintre cele mai importante partide 
ale competiției: s-au întîinii echi
pele masculine CCA și Dinamo. E- 
chipa CCA a reușit o frumoasă 
performanță, întrecînd cu 71-68 (27- 
37) pe campionii țării. Victoria e- 
chipei CCA se datorește, în cea 
mai largă măsură, jocului practicat 
în a doua parte a meciului, cînd 
a atacat calm și hotărît și cînd a- 
runcările de la semidistanță ale lui 
Folbert și Fodor au refăcut handi
capul de 10-12 puncte pe care CCA 
îl avea față de dinamoviști. In fi
nalul jocului, CCA a făcut mai pu
ține greșeli și și-a asigurat avanta
jul necesar victoriei. Cei mai buni 
jucători au fost, în afară de Fol
bert și Fodor, Nedef și Niculescu. 
Dinamo s-a comportat bine în pri
ma repriză. Ea a făcut însă greșala 
de a practica un joc pasiv după ce 
luase conducerea cu 5 coșuri. In 
această perioadă, aruncările la coș 
nu au avut precizie și au permis 
echipei CCA să cîștige mingea și 
să marcheze coș după coș. S-au 
evidențiat de la Dinamo, Kari, Em. 
Răducanu, Marian Spiridon.

Meciul dintre aceste două echipe 
fruntașe a oferit însă și un aspect 
negativ: în prima repriză s-a abu
zat, la un moment dat, de durități 
care puteau degenera, dacă inter
venția arbitrului principal nu le-ar 
fi pus capăt.

A arbitrat... de unul singur C. 
Riegler, fiindcă colegul său de 
marți seara, I. Petruț, a fost depă
șit de joc și n-a mai sancționat nici

In numărul nostru viitor, 
sîmbătă 11 februarie, va 
apare regulamentul cro
sului de masă „Să întîm- 
pinăm 1 Mai“.

Joi 9 februarie 1956 va avea- 
loc la orele 18 în sala asociației 
Progresul din Bd. Magheru nr. 
22 conferința anuală a comisiei 
orășenești G.M.A- Sînt invitați 
să participe toți membrii comi
siilor raionale de control G.M.A. 
din Capitală cit și toate ca

a mișcăm sportive 
Hunedoara

Tîrziu la box ș. a. Un aport deo
sebit în mobilizarea sportivilor de 
la sate și organizarea lor în colec
tivele sportive — subliniază rapor
tul — l-a adus consiliul sportiv 
regional al asociației Recolta.

In fața mișcării sportive din re
giunea Hunedoara, s-a arătat mai 
departe în cadrul ședinței, stau 
noi sarcini care trebuie să fie re
zolvate în anul acesta. De aceea 
este necesar ca în colectivele spor
tive munca să se ducă mai serios 
ca pînă acum. De asemenea, este 
necesară o mai strînsă colaborare 
între toți factorii interesați ca: 
organizațiile U.T.M., Secțiunea cul
turală, învățămînt, sănătate (din 
cadrul sfatului popular) Direcția 
agricolă regională și comitetele 
C.F.S.

Vorbind în încheierea ședinței, 
tovarășii Octavian Eneșescu, vice
președinte al sfatului popular re
gional și Alșo Balaj, director în 
C.C.F.S. au arătat că rezul
tatele muncii sportive vor fi și 
mai frumoase, dacă în anul aces
ta se va munci mai intens și dacă 
se va stabili o colaborare între 
organele interesate.

I. Cazan 
corespondent

Probele de slalom special rezer
vate juniorilor și junioarelor s-au 
desfășurat pe pîrtia de sub tele
feric. Pentru juniori cele două 
manșe au avut 80 porți, iar pentru 
junioare 60. Rezultate juniori: I.
N. Iovici (FI. roșie) 65,0 + 63,6= 
128,6; 2. P. Clinei (Progresul) 
66.2+67.5=133,7; 3. C. Tăbăraș 
(Progresul) 72.0+65.3=137,3; 4-5 
Banu Radu (Progresul) 137,7; 4-5. 
Ion Zangor (FI. roșie) 137,7. Sla
lom special junioare: 1. Gertrude 
Lexen (Știința) 56»6+J5. sec. pena
lizare + 53,2=114.8; 2. Ortrud 
Schuleri (FI. roșie) 59.9 + 62,5= 
122,4; 3. Mihaela Ghioarcă (Voin 
ța) 61,1+64,9=126,0 ; 4. Rodica 
Bucur (Progresul) 151,2; 5. Uta 
Sbeck (Voința) 162.4.

Februarie
o abatere. In asemeneae condiții 
s-au înregistrat multe greșeli.

In deschidere la meciul CCA — 
Dinamo s-a disputat jocul Locomo
tiva PTT — Știința ICF. Locomo
tiva a învins mult mai greu decît 
era de așteptat: 53-49 (20-24).

întrecerile de baschet din cadrul 
CUPEI 16 FEBRUARIE continuă 
astăzi în sala Giulești. Incepînd 
de la ora 16, se vor desfășura ur
mătoarele întîlniri: Fi. roșie — Pro
gresul (fem.); Știința ICF — Voin
ța (fem.); Constructorul — Loco
motiva (fem.); Metalul — Progre
sul Arta (mase.).

■SCHI. — Recent a avut loc pe 
pîrtia Clăbucet un concurs de 
schi în cinstea zilei de 16 Februa
rie, organizat de asociația Loco
motiva, la care au luat parte 
schiorii asociațiilor Dinamo, Fla
căra, Voința, Progresul și Loco
motiva. Cupa 16 Februarie a re
venit schiorilor asociației Loco
motiva. Iată și cîștigătorii probe
lor acestui concurs: fond 6 km. 
senioare: Rica Mănescu (FI.)
34,04; fond 10 km. seniori: A. Su- 
peală (Din.) 41,54; coborîre se
niori: Constantin Bîrsan (Voința) 
2:06,5; coborîre senioare: Ilona 
Mikloș (Loc.) 1:08; slalom spe
cial senioare: Mihaela Gheoarcă 
(Voința) 49,08; slalom special se
niori: Constantin Bîrsan (Voința) 
1:28,9; ștafetă 3X3 km. senioare: 
1. Locomotiva 54,24; 2. Dinamo 
57,49; 3. Flacăra 1:11,03; ștafeta 
4X6 km. seniori: 1. Dinamo
1:47,27; 2. Locomotiva 1:50,34; 3. 
Flacăra 1:59,48.

drele tehnice care lucrează pe 
linie G.M.A.

Mîine seară, la orele 18, sec- 
ția sport a consiliului sindical 
orășenesc, organizează o întîl- 
nire între sportivi și iubitorii de 
sport din Capitală. La adunarea 
care va avea loc în sala clubu
lui sindicatului muncitorilor din 
poligrafie, B-duI Republicii Nr. 
21, vor vorbi maeștrii sportului 
Eustațiu Mărgărit, Elena Măr
gărit și înotătorul Alex. Popes
cu.

Va rula filmul: „Scrisoarea 
cifrată"

CONCURSUL DE VERIFICARE
A LOTULUI DE TENIS DE

MASĂ AL R.P.R.

In jocurile turneului de verifi
care a lotului republican de tenis 
de masă, la care au participat 
Ella Zeller, Maria Golopența, Ma
riana Barasch, Irma Magyari, Ge
ta Strugaru, Luci Slăvescu, Ma
rius Lăzărescu și Ionescu Soare 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Lăzărescu — Golopența 
2—1, Ella Zeller—Ionescu Soare 
2—0, Lăzărescu—Strugaru 2—1, 
Strugaru—Barasch 2—1, Ma
gyari—Slăvescu 2—0, Barasch— 
Golopența 2—I, Zeller—Slăvescu 
2—0, Ionescu Soare—Magyari 
2—0, Lăzărescu—Barasch 2—1. 
Strugaru—Golopența 2—1, Zel
ler—Magyari 2—0, Zeller—Lăză
rescu 2—0, Strugaru—Slăvescu 
2—0, Ionescu Soare—Slăvescu 
2—0, Ionescu Soare—Golopența 
2—0, Magyari—Barasch 2—1.

In același timp s-a mai dispu
tat în sala Floreasca și o întîlni- 
re interechipe dintre două selec
ționate masculine. Formația alcă
tuită din Toma Reiter, Matei 
Gantner și Otto Bottner a învins 
echipa din care au făcut parte 
Harasztosi, Popescu și Pesch — 
cu scorul de 6—3. Cele trei puncte 
ale învinșilor au fost realizate de 
Tiberiu Harasztosi care, în exce
lentă dispoziție de joc, a învins 
pe toți cei trei adversari fără a 
pierde vreun set.

Astăzi, de la ora 19, tot în sala 
Floreasca, vor continua meciurile 
din cadrul turneului.

CAMPIONATUL REPUBLICAN
DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

Prima etapă a campionatului ca
tegoriei A la tenis de- masă înce
pe la sfîrșiiul acestei săptămîni 
cu o serie de întîlniri importante. 
Astfel, în întrecerea formațiilor 
masculine, întîlnirea dintre echi
pele bucureștene Flamura roșie, 
campioana R.P.R., și Progresul 
se anunță deosebit de atractivă. 
Din cele două echipe fac parte 
jucători valoroși ca Toma Reiter, 
Matei Gantner, Tiberiu Harasz
tosi, Otto Bottner. Menționăm, de 
asemenea și partida Progresul 
Cluj (Paneth, Gavrilescu, Flei
scher, Cobîrzan, Rnjdea) și Voin
ța Lemn Mobilă București (Stan 
Die, Martiniac, Saiabalian, Ruber, 
Rotea). Celelalte întîlniri mas
culine sînt următoarele: Dinamo 
Tg. Mureș—Progresul Satu Mare, 
Voința Arad—Constructorul Bucu
rești, Flamura roșie Oradea—Di
namo Constanța.

In campionatul feminin, partida 
dintre echipa bucureșteană Știința 
(Mariana Barasch, Irma Magyari, 
Maria Golopența) și formația clu
jeană Progresul Cluj (Marta Tom- 
pa și Maria Gavrilescu) se a- 
nunță a fi interesantă. Celelalte 
meciuri feminine din etapa I 
sînt următoarele: Progresul Timi
șoara—Constructorul București, 
Flamura roșie Oradea—Dinamo 
Constanța, Progresul București— 
Flamura roșie București.

PRIMUL CAMPIONAT REGIO- 
NÂL DE HOCHEI.

SIGHIȘOARA 8 (prin telefon). 
In zilele de 5, 6 și 7 ianuarie s-a 
desfășurat primul campionat re
gional de hochei al regiunii Sta
lin, la care au participat echipele:

PROGRAMUL CAMPIONATULUI REPUBLICAN DE
La 3 martie începe campionatul 

republican de lupte pe _ echipe. 
Prima etapă se va desfășura în 
întregime la București, în sala 
Dinamo. Cu această ocazie va 
avea loc deschiderea festivă a 
campionatului. Iată programul 
complet al turului:

ETAPA I — 3—4.1 II

3.III. Grupa II: Dinamo Orașul 
Stalin, Dinamo Satu Mare, Me
talul Reșița, Metalul Baia Mare; 
Grupa III: Constructorul Cluj, 
Constructorul Ploești, Progresul 
Lugoj, Progresul București; 4. HI. 
Grupa I: Dinamo București, Vo
ința Tg. Mureș, FI. roșie Cluj, 
FI. roșie Arad; Grupa IV: Fi. 
roșie Galați, Metalul Hunedoara, 
C.C.A., Locomotiva Timișoara.

ETAPA II — 18.111

Grupa I-Galați: Dinamo Bucu
rești, Dinamo Orașul Stalin, Con
structorul Cluj, FI. roșie Ga

lați; Grupa II Tg. Mureș: Dinamo 

Constructorul Orașul Stalin, Voin
ța Sighișoara, Flacăra Orașul Sta
lin și reprezentativa Tîrnăveni.

Partidele care s-au desfășurat 
în nocturnă și au fost urmărite de 
peste 1000 spectatori, au scos în 
evidență buna pregătire a echi
pelor. Primul loc a fost ocupat 
de reprezentativa Tîrnăveni, care 
a întrecut pe rînd restul echipe
lor.

BOXUL IN ȚARĂ

■REȘIȚA. Echipa de box Meta
lul Reșița, condusă de antrenorul 
Vasile Secoșan, a cîștigat „Cupa 
Regiunii Timișoara". Din rîndurile 
echipei fac parte: D. Brînzeanu, 
Ioan Sauter, Ene Dumitru, I. Gol
denberg, Dumitru Rujan, Gui 
Gheorghe și Matei Godeanu.

Gh. Dobrescu, corespondent

■ SLATINA. întîlnirea de box 
dintre echipele Locomotiva Craio
va și Voința Slatina a luat sfîrșit 
cu victoria oaspeților (7-5). Un 
bun rezultat a obținut C. Ancuța 
(Voința) care a terminat la ega
litate cu V. Surugiu (Locomotiva), 
campion republican junior la cate
goria pană pe 1955.

Gheorghe Ion, corespondent

■ GALAȚI. In localitate au în
ceput întrecerile din cadrul cam
pionatului republican, faza de ra
ion. O bună comportare au avut 
în prima reuniune, tinerii: O. Găi
nă, Gh. Gheorghiță, D. Pădu'raru,
O. Tabără, D Bourceanu, etc.

Geo Stefănescu, corespondent

■ PIATRA NEAMȚ. 32 de bo
xeri s-au întrecut în faza de raion 
a campionatului republican, evi- 
dențiindu-se: Ion Cotfas, Mihai 
Russu, M. Purdu și Al. Janea.

F. Baciu, corespondent

■ TIMIȘOARA. In urma dispu
tării întrecerilor din cadrul fazei 
de oraș, s-au calificat următorii 
boxeri, în ordinea categoriilor: ju
niori: E. Galea, G. Farkaș, I. A- 
nostol, Al. Graur, R. Lavric. M. 
Ranjeu, Totka. N. Brucher, Tiberiu 
Koszo. seniori: I. Fekete, Fr. Paz- 
many, E. Bălan, Gh. Alcaziu, R. 
Csutar, I. Simon, N. Peterman.

L. Makay, corespondent

■ TIRGOV1STE. Boxerii din lo
calitate au întîlnit o selecționată 
bucureșteană fiind întrecuți, la li
mită. S-au remarcat: N. Avram, A 
Botez, N. Pătrașcu și Vasilp Mihai 
(Tg.) și N. Grigore, Dumitru Ia- 
mandi. I. Bărbuiescu. C. Stănescu 
și P. Vizitiu (Buc.). Au asistat a- 
proape 1000 de spectatori.

M. Avanu. corespondent

■ CONSTANȚA. In cadrul a trei 
reuniuni de box, viu disputate, au 
fost desemnați campionii orașului, 
la juniori și seniori. Ei sînt urmă
torii: juniori: C. Răuălie, Amet Nuri, 
I. Cătălui, Anghel Eugen, C. Las- 
cu, C. Tudor, I. Stoicescu și Ion 
Roescu; seniori: Petre Panait, Is
mail Keamil, Const Preda, Dumi
tru Vasile, Paul Mihai, Ion Giu- 
glea, V. Andronache, N. Bîrzoianu 
și Alexe Budei.

V. Arakelian. L. Bruckner 
corespondenți

■ ROMAN. Faza pe oraș a cam
pionatului republican de box a dat 
următorii învingători: juniori: Gh. 
Petroșanu, Gh. Gal, L. Weis, Gh

Satu Mare, Constructorul Ploești, 
Metalul Hunedoara, Voința Tg. 
Mureș; Grupa III Lugoj: FI. ro
șie Cluj, Metalul Reșița, Progre
sul Lugoj, C.C.A.; Grupa IV Arad: 
Metalul Baia Mare, Progresul 
București, Locomotiva Timișoara, 
Fi. roșie Arad.

ETAPA III — l.IV

Grupa I — București: Dinamo 
București, Dinamo Satu Mare, 

Progresul Lugoi, Locomotiva Ti
mișoara; Grupa II — Orașul Stalin : 
Voința Tg. Mureș, Progresul 
București, C.C.A., Dinamo Orașul 
Stalin; Grupa III — Cluj: Meta
lul Baia Mare, FI. roșie Cluj, Me
talul Hunedoara, Constructorul 
Cluj ; Grupa IV — Ploești: FI. 
roșie Arad, Metalul Reșița, Con
structorul Ploești, FI. roșie Ga
lați.

ETAPA IV — 29.1 V

Grupa 1 — Reșița: Dinamo 
București, Metalul Hunedoara, 

Svîrnaciuc; seniori: Fritz Wilhelm, 
Stan Iordache, V. Pătîrlăceanu, Iu
lian Șerban, C. Boghiș, A. Păștină.

A. Moscovici, corespondent
■ BICAZ. Sub îndrumarea an

trenorului Nicolae Dobre se des
fășoară o vie activitate pugilisti- 
că. La faza pe colectiv a campio
natului republican de calificare au 
luat parte 36 boxeri. Se evidenția
ză Ion Cocoș și Nicolae Pelin.

■ BACĂU. 25 de boxeri iau parte 
la cursurile școlii sportive de ti
neret, fiind antrenați de N. Gri
gore. Printre elevii școlii se nu
mără pugiliști talentați ca: L. Cso- 
mortany, Ion Boceanu, Victor Mur- 
taza, Traian Jiga, precum și o se
rie de juniori cu certe calități, ca 
Gh. Bratu, Gh. Gînguț, C. Turcu, 
etc.

Săptămîna aceasta vor începe la 
Bacău întrecerile din cadrul fazei 
regionale a campionatului de ca
lificare.

V. Mihăilă (de la subredacția 
noastră).

NOI SURPRIZE IN CONCURSUL 
DE TENIS IN SALA

Cea de a patra și a cincea zi a 
concursului de verificare a lotului 
republican de tenis — care se 
desfășoară în sala Recolta — au 
prilejuit înregistrarea unor rezul
tate neașteptate.

Astfel, în prirna semifinală a 
probei de simplu femei. Mariana 
Niculescu (Constructorul) a fost la 
,.un pas“ de victorie în partida sus
ținută împotriva campioanei R P.R., 
Irina Ponova (Constructorul).

Tot pe linia surprizelor se si
tuează și rezultatele obținute de 
tînărul Șt. Georgescu (Prog. 1TB), 
care după ce l-a întrecut pe C. 
Chivaru (C.C.A.), a reușit să se ca
lifice în finala turneului de conso
lare, învingîndu-1 pe C. Zacopcea- 
nu, campionul R.P.R., după trei 
seturi foarte disputate.

Celălalt finalist al turneului de 
consolare a fost desemnat tot în 
urma unui rezultat surprinzător: 
Juniorul D. Viziru (Dinamo), l-a 
întrecut în mod categoric pe maes
trul sportului A. Schmidt (Con
structorul).

Rezultate tehnice: Simplu băr
bați. Semifinale. Gh. Viziru — M. 
Viziru 6-4, 6-0, Gh. Cobzuc — T. 
Bădin 6—4, 6—4.

Simplu femei. Semifinale L. Do 
boșiu — R. Andreescu 6—2, 1—6, 
6—4, I. Ponova — M. Niculescu 
2—6, 6—2, 8—6. Finala I. Ponova
— L. Doboșiu 6—3, 6—1. Turneul 
de consolare. Sfert de finală. 
Schmidt — Burcescu 6—1, 6—0, 
Georgescu — Chivaru 4—6. 6—4, 
6—1. Semifinale. D. Viziru — A. 
Schmidt 6—0, 6—3 ! Șt. Georgescu
— C. Zacopceanu 3—6, 6—1, 7—5!

Jocurile continuă azi cu începere 
de la ora 14. cînd vor avea loc 
ambele finale.

LUPTE PE ECHtPE
Progresul București, Metalul Reși
ța ; Grupa II — Baia Mare; Vo
ința Tg. Mureș, Progresul Lugoj, 
FI. roșie Galați, Metalul Baia 
Mare; Grupa III — Timișoara: FI. 
roșie Cluj, Dinamo Orașul Sta
lin, Constructorul Ploești, Loco
motiva Timișoara; Grupa IV — 
Satu Mare: FI. roșie Arad, Con
structorul Cluj, C.C.A., Dinamo 
Satu Mare.

ETAPA V — 13.V

Grupa I — București: Metalul 
Baia Mare, Constructorul Ploești, 
C.C.A., Dinamo București; Grupa 
II — Tg. Mureș: Metalul Reșița, 
Constructorul Cluj, Locomotiva 
Timișoara, Voința Tg. Mureș; 
Grupa III — Cluj: Dinamo Satu 
Mare, Progresul București, FI. 
roșie Galați, FI. roșie Cluj; Gru
pa IV — Hunedoara: FI. roșie A- 
rad, Dinamo Orașul Stalin, Pro
gresul Lugoj, Metalul Hune
doara.



Din „carnetul de bcrd" al cicliștilor ronrini 
i”... (I)în „Turul Egiptului

Sîmbătă 7 ianuarie, ora 9,30. 
Decolăm de pe aeroportul Bănea- 
sa. Dimineață rece și cu vînt pu
ternic. Călătorim în condiții bune 
pînă la Praga, unde ajungem du
pă ora prînzului... A doua zi, un 
alt avion ne transportă spre Zu
rich. Este o zi splendidă, de toam
nă parcă; sub noi se văd piscu
rile înzăpezite ale munților Elve
ției. De la Zurich, plecăm luni 9 
ianuarie, la ora 14 în 
Cairo. De data aceasta, 
are de luptat cu intemperiile ca- 
re-1 pun la grea încercare. Odată 
ajunși deasupra Mediteranei, însă, 
vremea se-ndulcește. Cîteva minute 
după miezul nopții încep să se 
zărească primele lumini ale ora
șului Cairo... Sîntem primiți de 
o numeroasă delegație și un auto
bus ne transportă pînă la hotel. 
Operațiunile de cazare, de trans
port al echipamentului, durează 
destul de mult, așa că abia pe la 
ora patru, cînd nu mai era mult 
pînă la ivirea zorilor, reușim să 
adormim. ” * " '
nit după

Marți, 
mineața 
de

direcția 
avionul

Somn adînc și bineve- 
o îndelungată călătorie... 
10 ianuarie. Plecăm di- 
prin oraș. Cairo este 

acum o veche cunoștin
ță a noastră... Mașini luxoase 
străbat străzile largi, unele clă
diri sînt direct impunătoare, dar, 
nu departe de ele, pe străzi mici, 
întortochiate, își arată fața casele 
mărunte, părăginite, ale oamenilor 
necăjiți. La ora 12, ne urcăm .în 
trenul de Luxor. Trebuie să stră
batem aproape 800 de km. pe va
lea Nilului, urmăriți de... canicula 
destul de supărătoare (plus 25—30 
de grade). Trenul nu are geamuri, 
merge destul de încet, iar nisipul 
purtat de vînt „circulă" în voie 
prin compartimente. La Luxor, fa
cem un neplăcut bilanț; majori
tatea echipierilor noștri sînt răciți. 
Și de data aceasta, la Luxor, ne 
culcăm aproape de zori. După 
cinci ore de somn... deșteptarea- 
Trebuie să facem „recunoașterea" 
traseului din prima etapă. Sîntem 
singurii care ne avîntăm pe șo
sea, acum, în ajunul probei. Cele
lalte echipe aflate în Egipt de 
cîteva zile, bătuseră mereu șose
lele cursei, familiarizindu-se cu 
traseul și făcîndu-și aclimatizarea.

Constat cu destulă îngrijorare 
că „băieții" merg destul de greu. 
F.ste și explicabil. Nu mai „rula
seră" de aproape zece zile din 
cauză că, în vederea plecării din 
București, toate materialele fuse
seră îmbarcate dinainte. In al 
doilea rînd, își spun cuvîntul o- 
boseala călătoriei și nopțile 
dormite...

Joi, 12 ianuarie. In sfîrșit, 
propie ora plecării. Cicliștii 
emoționați. C. Dumitrescu, ____
acuză și o indispoziție gastrică, în 
plus resimțindu-se după o dificilă 
intervenție medicală.

La start, strîngem 
vechi cunoștințe din 
rioare. Bulgarii sînt 
așteaptă plecarea cu zîmbetul pe 
buze... Este și firesc... Sînt cîști- 
gătorii de anul trecut și favorițî 
în această ediție. De altfel, au ve
nit însoțiți de o întreagă „arma
tă" de mecanici, antrenori, medici, 
ziariști și chiar reporteri cinema
tografici, care vor imortaliza pe 
peliculă toate fazele competiției. 
Dar iată că la start întîrzie să-și 
facă apariția englezii. Mai tîrziu, 
aflăm că după o violentă discuție 
cu organizatorii egipteni, care re
fuzau să le satisfacă anumite pre
tenții materiale, componenții echi-

n.e-

se a- 
sînt 

răcit.

mîinile unor 
edițiile ante- 
optimiști și

pei engleze s-au retras din cursă 
Și își fac bagajele pentru reîn
toarcerea în patrie. Tot la start, 
am constatat cu surprindere că 
tricourile noastre au aceeași cu
loare cu cele ale cicliștilor egip
teni. Avem grijă să le schimbăm 
pe loc.

Start
drum în 
nach, 70 
iureș și... 
ră primul loc 
vor păstra pînă la capăt. Seara, 
în camera noastră, iarăși îngrijo
rare... Moiceanu are febră muscu- 

iar Ion Vasile nu stă nici 
A 

doua zi _ne așteaptă o etapă lun
gă, dură, pe traseu nisipos... $i 
afurisitele astea de furtuni de 
nisip care nu ne dau pace de loc! 
Cu toate acestea, de la Kenach la 
Sohag (170 de km.) se gonește 
îndrăcit în ciuda vîntului potriv
nic. Plutonul s-a „rupt" după 
primii kilometri. Șandru s-a „lipit" 
de^ alți trei „fugari" și, împre
ună cu ei, mărește mereu avansul. 
In privința lui, sînt liniștit... Dar 
să vedem ce fac ceilalți romîni? 
Din mașină, trec în revistă plu- 
toanele. Cicliștii sînt albi ca ni
ște... morari. Nu-i mai poți re
cunoaște nici după tricouri. Doar 
numerele de concurs se mai dis
ting. Nisipul, acest dușman teri
bil, pătrunde pe sub ochelari, în 
pleoape, în nări, în urechi. Moicea
nu. care _ caută să se alimenteze, 
îmi strigă că „sandvișul" îi... scîr- 
ție în gură". Nisipul a „garnisit" 
pînă și mîncarea. Ada din bi
doane, tocmai bună pentru ceai, 
din cauza arșiței, nu e nici ea... 
scutită de nisipul care pătrunde 
peste tot. Ion Vasile și C. Dumi
trescu pierd, ca și Moiceanu, mi
nute prețioase... Sîntem la km. 80. 
Cicliștii caută mereu adăpost unul 
după altul, și plutonul înaintează 
cu dificultate, L. Zanoni face 
greșaia de a sta în „coada" pluto 
nului. Ii strig să treacă în fa
ță. Nu trece mult însă, și se pro
duce o busculadă. Este angrenat 
și Zanoni. Cînd se ridică, se plîn- 
ge de dureri la mîna dreaptă. Ii 
bandajez pe loc și, curajos, Za
noni termină etapa, ținînd ghido
nul cu o singură mînă. Seara, la 
clinica din Sohag, verdictul medi
cului ne umple de tristețe. E vor
ba de o fractură. Trebuie să-l re
tragem din cursă. Am rămas în 
patru oameni. In etapa a IlI-a, 
Sohag—Assiut, (120 km.) constat 
că, de fapt, rămînem în trei oa
meni. Dumitrescu, deși a primit 
toate îngrijirile, e departe de va
loarea sa obișnuită... Aci, desigur, 
își spune cuvîntul și greșeala de 
a fi făcut o pauză totală între 
„Circuitul RP.R." și perioada de 
pregătire pentru „Turul Egiptului". 
Din fericire, Moiceanu și-a revenit 
și începe să „frămînte" din ce în 
ce mai des plutonul Șandru face 
o cursă inteligentă: are ochii ațin
tiți pe fruntașii clasamentului, 
care, firește, la rîndul lor, nu-1 
slăbesc nici ei. In etapa a IV-a, 
avem satisfacția de a-1 vedea pe 
Moiceanu sosind pe locul doi, la 
cîțiva centimetri de Wienckowski 
(R.P. Polonă), 
Pe locul VI a 
De aci încolo, 
asfaltului, Ion 
mereu, alături 
fruntea plutonului.

(Din însemnările antrenorului 
Marin Niculescu. Redactarea: Emil 
Iencec și G. Mihalache).

56 de cicliști pornesc la 
prima etapă: Luxor—Ke- 
km. Etapă scurtă. Un 
gata. Bulgarii își asigu- 

de la început și-l 
capăt. Seara,

Iară,
el prea bine. Ce-i de făcut?

cîștigătorul etapei, 
venit Ion Vasile. 

odată cu începerea 
Vasile se va afla 
de Moiceanu, în

G. Moiceanu, cu 
cununa de flori pri
mită după etapa 
a IV-a, cînd a sosit 

locul al doilea.

Conferința arbitrilor 
de fotbal

Sîmbătă și duminică va avea 
loc în Capitală conferința arbitri
lor de fotbal, la care au fost invi
tați 60 de arbitri din țară, precum 
și toți arbitrii și antrenorii din 
București. Conferința va avea loc 
în sala Teatrului Armatei din str. 
Uranus și se va deschide sîmbătă 
la ora 9 dimineața.

Programul campionatului republican 

de juniori
SERIA UI

Etapa 1—8 aprilie: Flacăra Cîm- 
ptaa — Tînărul Dinamovist II Bucu
rești; Progresul F.B. București — 
Metalul Brăila; ----------- _ ...
Flacăra Ploești, _______ ______ _
Flacăra Moreni; Flacăra Tîrgoviște
— Știința Galați.

Etapa II — 15 aprilie: Știința Ga
lați — Dinamo Galați; Flacăra Ploești — — — — . - — -
Moreni 
Tînărul 
Metalul 
Flacăra

Etapa 
goviște 
F. B. 
na; Flacăra Moreni _______ ____
ești; Metalul Brăila — Dlnamo Ga
lați; Știința Galați — Tînărul Dina 
movist II București

Etapa IV — 2» aprilie: Progresul 
F.B. București — Flacăra Ploești; 
Metalul Sinaia — Metalul Brăila; Tî
nărul Dinamovist II București — 
Flacăra Moreni; Dlnamo Galați — 
Flacăra Tîrgoviște; Flacăra Cîmpina 

- Știința Galați.
Etapa v — 6 mai: Flacăra Cîmpi

na — Flacăra Moreni; Metalul Brăi
la — Flacăra Tîrgoviște; Metalul 
Sinaia — Progresul F.B. București; 
Flacăra Ploești — Știința Galați; Tî
nărul Dinamovist n București — 
Dinamo Galați.

Etapa VI — 13 mal: Flacăra Mo
reni — Metalul Brăila; Flacăra Tîr
goviște — Flacăra Cîmpina: Știința 
Galați — Progresul F.B. București; 
Flacăra Ploești — Tînărul Dinamo
vist II București; Dinamo Galați — 
Metalul Sinaia.

Etapa VII — 20 mal: Metalul Si
naia — Flacăra Ploești; Metalul Brăi
la — Știința Galați; Dinamo Galați
— Flacăra Cîmpina; Flacăra Tîrgo
viște — Flacăra Moreni; Progresul 
F.B. București — Tînărul Dinamovist 
TT Buc.

Etapa Vin — 27 mal: Flacăra Plo
ești — Metalul Brăila; Flacăra Cîm
pina — Metalul Sinaia; Știința Ga
lați — Flacăra Moreni; Tînărul Di
namovist II București — Flacăra Tîr
goviște; Progresul F.B. București — 
Dinamo Galați.

Etapa IX — 3 iunie: Tînărul Dina
movist II București — Metalul Brăi
la: Flacăra Moreni — Dinamo Ga
lați; Progresul F.B. București — 
Flacăra Tîrgoviște; Flacăra Cîmpina
— Flacăra Ploești; Știința Galați — 
Metalul Sinaia.

Mnamo Galați 
Metalul Sinaia

Flacăra Tîrgoviște; Flacăra
— Progresul F.B. București; 
Dinamovist II București —
Sinaia; Metalul Brăila — 

Cîmpina.
III — 22 aprilie: Flacăra Tîr-
— Metalul Sinaia; Progresul 
București — Flacăra Cîmpi-

Flacăra Flo

INFORMAȚII onosport

Activitatea la fotbal

Pregătirile continuă în toată țara
Sezonul fotbalistic se apropie 

cu pași repezi și, ’ în ciuda frigu
lui și a zăpezii toate echipele, de 
categorie- A, B sau C își continuă 
pregătirile cu o intensitate ce spo
rește cu fiecare zi.

★
in general, în toate colectivele 

sportive activitatea secțiilor de fot
bal a fost reluată prin ședințe fes
tive în care au fost prelucrate ul-' 
timele decizii ale C.C.F.S. și Co
misiei Centrale de Fotbal asupra 
îmbunătățirii activității fotbalului 
în {ara noastră, precum și arti
colul apărut în ziarul „Scînteia”, 
care constituie o călăuză prețioasă 
și sigură în activitatea prezentă 
și viitoare a echipelor de fotbal.

»< Intr-p șerisoare primită dițk s . _____ , __________
partea echipei de categorie B Pro- în compania echipei de categorie 

C, din Orăștie și a Metalului 108, 
iar în martie va întîlni în meciuri 
amicale pe Metalul 
șui Stalin, Flacără 
nerul Petroșani.

rile și Metalul Hunedoara, care 
anul acesta va activa în campio
natul categoriei B cu un lot de 
jucători remaniat. Intr-adevăr, 
echipa din Hunedoara a renunțat 
la jucătorii Titi Popescu, Marin A- 
postol, Fl. Marinescu, Curuie, Mă- 
lăieru, Darie, Mihuț, Hornea, Me- 
ghie etc. și va folosi în campiona
tul care va începe la 8 aprilie pe: 
Pătrașcu, Ivan, Sasu, Gheg, Gos- 
tian, Paul Florea, Balint, P. Po
pescu, Cafotă, Raniță, Nagy, Asan. 
Negru, Petică, Belea, Huzum etc. 
Acești jucători au început antre
namentele la 10 ianuarie sub con
ducerea antrenorului Anghel Ma
rinescu, ajungînd la 11 ședințe de 
pregătire în aer liber. In cursul 
acestei luni, metalurgiștii vor sus
ține cîteva jacuri de antrenament

In urma omologării celor 463.928 
buletine depuse la concursul prono
sport nr. 5 din 5 februarie a.c. au 
fost stabilite următoarele premii:

Premiul I: 88 buletine cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîte 1.252 lei.

Premiul II: 1.679 buletine cu 10 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîte 78 lei.

Premiul III: 12.233 buletine cu 9 
rezultate exacte, revenind fiecărui 
buletin cîte 16 lei..

de aur: Moldoveanu
București și Vlădescu Mihail din 
Giurgiu.

Cele opț, ceasuri Doxa de nichel: 
Velescu loan din Arad, Grigoruță 
Constantin din Cernavodă, Dr. El- 
this Nathan din Adjud, Georgescu 
Ioan din Ploești, Trăistaru Gheor
ghe din București, Florea Ștefan 
din București, Teodorescu Alexan
dru din Iași și Sandru Gheorghe 
din București.

Aparatul de fotografiat tip Kon- 
tax: Druga Aurel din București.

tJt

Ieri a avut loc în Capitală tra
gerea din urnă a premiilor speciale 
atribuite concursului anexă din lu
na Ianuarie a.c Premiile au reve
nit următorilor participants

Automobilul I.F.A.: Kiss Ale
xandru din Cluj str. Văcelar 2b.

Cele două ceasuri Schaffhausen

Premiile speciale atribuite bule
tinelor cu .,0“ rezultate de la con
cursul PRONOSPORT nr. 3 (etapa 
din ianuarie 1956), au revenit ur
mătorilor participant:

Motocicleta I- J. de
cordată participantului cu cele mai 
multe buletine cu „0“

350 cmc. a-

revenit lui Zarnec Ion din Timi
șoara sir. Babes 26, care a avut 
112 buletine ct: 1 rezultate.

Motocicleta I. J. de 350 cmc. a- 
cordată prin tragere din urnă a re
venit participantei Odobescu Elena 
Livia din București, intrarea Lic- 
nolt nr- 4

Cele 3 aparate de radio „Super- 
electromagnetica":

Ghindă Aurel din București 
Dacia 56, Ivan Cornel Petru 
Timișoara str. V. Cîrlova 36 și 
doi Gheorghe din corn. Jilava 
șeaua Giurgiului nr. 397.

Cele 3 biciclete ..Diamant" :
Secarea Enlilian din Lupeni 

Crișan 16, Brădescu Alex. din 
curești intrarea Izvoreanu 5 și 
mitrescu Petre din Giurgiu 
23 August.

In urnă au fost introduse 579 va
riante valabile cu „0“ rezultate.

Bd. 
din 
Ră-
So-

str. 
Bu- 
Du- 
str.

rezultate a

greșul Satu Mare, sîntem infor
mați că echipa și-a început pre
gătirile la munte, la cabana Iz
voare, și le-a continuat apoi la 
Satu Mare. Jucătorii se pregătesc 
cu toată seriozitatea, sub condu
cerea noului antrenor Gheorghe 
Scăeșteanu, pentru că dorința lor 
este ca anul acesta să reprezinte 
cu cinste orașul Satu Mare 
campionatul categoriei B.

■ La Fălticeni — după cum in
formează corespondentul nostru 
Lazăr Negru — antrenamentele 
echipei Avîntul au loc de trei ori 
pe săptămînă, accentul punîndu-se 
în special pe pregătirea fizică, ur- 
mînd ca în cea de a doua jumă
tate a lunii februarie să se facă 
antrenamente cu balonul și să se 
dispute cîteva meciuri amicale. Lo
tul echipei (Bogoși, Ene, Lucaci, 
Cepolschi. Vaida, Filo, Pavet, 
Sandu, Moldoveanu, Șoneru, Cse- 
gezi, L.upu, II ie, Darie) este antre
nat de Tinel Popescu.

■ Din timp și-a început pregăti-

uz. tract. Ora- 
Ploești și Mi-

Sf. Gheorghe

în

■ Flamura roșie
și-a început pregătirile sub condu
cerea noului antrenor 
Szekely, după ce a avut 
nare generală a secției 
în care s-a analizat 
comportarea echipei în 
tul trecut. Cu această 
ne scrie corespondentul 
Finichiu — au fost criticați o se
rie de jucători care au dovedit 
lipsă de atașament față de culo
rile colectivului, neseriozitate la 
antrenamente etc. In consecință, 
s-a procedat la primenirea cadre
lor, introducîndu-se mulți jucători 
tineri în locul celor ce se consi
derau „senatori de drept" în 
echipă. Jucătorii își continuă zil
nic pregătirile începute încă din 
prima jumătate a lunii ianuarie.

Alexandru 
loc o adu- 
de fotbal, 
amănunțit 
campiona- 
ocazie — 
nostru C.

Incep meciurile amicale ••••
Echipele de categorie A își in

tensifică pregătirile, trecînd peste 
orice dificultate creată de starea 
timpului. Apropierea începerii 
campionatului impune respectarea 
întocmai a programului de pre
gătire initial stabilit și desfășura
rea lui în aer liber. In fond, ju
cătorii trebuie să fie bine antre
nați. indiferent de starea timpului, 
deoarece nimic nu garantează că 
primele meciuri ale campionatului 
se vor discuta pe o vreme mai 
bună, fu ujtimele zile, vremea s-a^ 
mai îndreptat. Antrenorii însă 
se gîndcsc și la eventualitatea că 
timpul va mai fi rece:

— „In cazul acesta — ne spu
nea Șepci, antrenorul echipei Mi
nerul Petroșani — va trebui să ne 
continuăm antrenamentele Ia Baia 
Mare. Deocamdată, după cele 14 
zile de pregătire fizică generală 
la Paringul, echipa se pregătește 
zilnic la Petroșani, d; tata acea
sta trecînd la ședințele cu balonul. 
Toți jucătorii sînt prezenți, cu 
excepția lui Munteanu, care n-a 
sosit încă la Petroșani. O deose
bită rîvnă arată Paraschiva, Pa- 
nait, Gabor și Romoșan, alături 
de care se întrec ceilalți jucă
tori printre care Cotruț, Tîrnovea- 
nu, Gram, Demien și doi tineri 
jucători de 20 ani, Dan I și Mur- 
zacu. înainte de campionat vom 
susține 6 jocuri amicale".

...Trei antrenori s-au întîlnit: 
Mladin (Știința Timișoara), Zi'ahi 
(Progresul Oradea) și Reinhardt 
(Flamura roșie Arad) și discută 
cu vioiciune despre... meciuri a- 
micale:

— Așadar, cînd jucăm? l-a în
trebat Mladin pe Reinhardt.

— Rămîne cum am stabilit: la 
4 martie Flamura roșie va juca 
la Timișoara, iar la 11 martie 
Știința îi va oferi revanșa la 
Arad.

— Și atunci, cu noi cînd jucați? 
a intervenit Zilahi pe lîngă Rein
hardt.

— La 26 februarie, nu? La A- 
rad.

Și astfel au fost perfectate treî 
întîlniri: Știința Timișoara—Fla
mura roșie Arad (tur-retur) și 
Flamura roșie Arad—Progresul O- 
radea. Trei întîlniri care vor pri
lejui' și în același timp vor con
tribui la verificarea stadiului de 
pregătire a celor trei echipe. In 
afară de aceste jocuri, fiecare e- 
chipă mai are în program și alte 
întîlniri: Știința la 19 și 22 fe
bruarie, probabil cu Metalul Re
șița, la 26 februarie cu un adver
sar local, iar la 7 martie cu Știin
ța Craiova; Flamura roșie — în 
afară de jocurile din cursul șăp- 
tămînii — va mai juca la 18 mar
tie probabil cu Locomotiva Arad 
(arădenii nu joacă în prima e- 
tapă de campionat); iar Progresul 
Oradea are în program meciuri 
cu Recolta Salonta (la 19 februa
rie) și cu Progresul Satu Mare 
(la 4 martie), pe lîngă jocurile- 
școală din cursul săptămînii. Ră
mîne să-și găsească un adversar 
și pentru data de 11 martie.

Duminică, la Ploești, echipa de 
categoria A Flacăra va susține 
un meci de antrenament în- com
pania echipei' de categoria B 
Progresul C.P.C.S. București. ,



Turneul de hochei pe gheață din Capitală
— Astâ-seară, cel mai important joc: C. C. A. - Avîntul Miercurea Ciuc —

BĂLĂNEL-CIOCÎLTEA 1-0
începute marți după-amiază, 

jocurile de hochei din cadrul com
petiției organizate în cinstea ale
gerilor de deputați in Sfaturile 
populare și la care participă ace
leași echipe ce s-au întrecut în 
cadrul Cupei „16 Februarie", au 
oferit — cu prilejul primei etape 
— două partide interesante, echi
librate (mai ales ultima, aceea 
dintre Avîntul M. Ciuc și Știința 
Cluj). Echipele au practicat un 
hochei mai rapid, mai spectaculos 
deci, și în orice caz mult mai „cu
rat" decît în meciurile anterioare.

Se pare că partidele disputate 
în cadrul Cupei „16 Februarie" 
au folosit mult celor patru forma
ții; după „pauza" survenită la 
terminarea campionatului, cu oca

O [ază din meciul C.CA.-Știința Cluj. La un atac al lui Flamaro- 
pol (C.C.A ), portarul clujean Sprencz retine pucul 

(foto M. BANUȘ)

La Cluj au început 
de patinaj

CLUJ (prin telefon). ——Vestea 
că întrecerile campionatului de pa
tinaj artistic se vor desfășura în 
localitate a stîrnit interesul cetățe
nilor din orașul nostru. Azi, la des
chiderea oficiafă a 'ntrecerilor. un 
număr mare de spectatori erau pre- 
zenți la patinoarul Locomotiva, lo- 
cti' de desfășurare a campionatului.

După defilarea sportivilor, pati
natoarele au pornit să-și dispute în- 
tîietatea. La proba feminină-indivi- 
dual s-au prezentat cinci concuren
te. Marieta Weinrich, campioana 
noastră de anul trecut, fiind acci
dentată, nu a putut demonstra în
treaga gamă' a posibilităților ei. 
cedînd primul loc la probele de 
școală. Iată clasamentul după prima 
probă (după desfășurarea întreceri
lor la figuri libere, se va stabili 
punctajul definitiv) : 1. Ecaterina 
Pusztai (Progresul Cluj) 294,1 
puncte; 2. Marieta Weinrich (A- 
vîntul Miercurea Ciuc) 293,5 pun-'

Progresul Miercurea Ciuc a cucerit primul toc 
in turneul de hochei; al categoriei B

RĂDĂUȚI 8 (prin telefon dela co
respondentul nostru). — Astăzi au 
luat sfîrșit întrecerile de hochei ale 
campionatului categoriei B. care 
s-au desfășurat timp de 7 zile în 
localitate.

Partida dintre Progresul Mier
curea Ciuc și Avîntul Sebeș Al
ba a revenit primei echipe cu 
scorul de 6—2 (5—0, 1—1, 0—1) 
prin punctele marcate de Cazan, 
Sava (2), Senter (2) și Biro. 
Pentru Avîntul au marcat Culcer 
și Hopreanu- Arbitri c Petrovici și 
Hușeanu. FI. roșie Tg. Mureș a re
purtat o nouă victorie, de astă 
«ată în fața echipei Progresul 
Iași, cu scorul de 8—2 (3—0, 
4—1, 1—1). Au înscris: Zdravici 
(2), Biro (2), Varga (2), Auer 
12) pentru FI. roșie și Manolescu 
(2j pentru Progresul. Au arbitrat 
W. Welther și Haivaș.

Avîntul Sebeș Alba a întrecut 
Metalul Uz. Trac. Orașul Stalin 
cu 4—2 (2—1, 0—1, 2—0). Punc
tele au fost înscrise de Culcer 
2), Hăpreanu și Munteanu, pen

tru învingători și Seredai și Chiriac 
lentru învinși; Ieri seară în ulti
mul meci al etapei a Vl-a, echi
pa locală Progresul a întrecut, 

într-o partidă viu disputată, Con
structorul Tg. Mureș cu 8—4 
(4—2,^ 1—1, 3—1). Au înscris 
Chirilă (4), Tomovici (2) și Șer- 

zia meciurilor de săptămîna tre
cută ele s-au pus la punct cu 
pregătirea. Felul în care s-au com
portat cele patru formații în pri
mele jocuri ale actualei compe
tiții probează evident cele afirmate 
mai sus.

Prima întîlnire a opus forma
țiile C.C.A. și Metalul Steagul 
roșu Orașul Stalin. După o repri
ză în care bucureștenii au domj- 
nat net, restul meciului s-a desfă
șurat sub semnul unui echilibru 
de forțe, ceea ce a făcut ca parti
da să fie mai interesantă, mai 
dinamică. Rezultatul final: 12—2 
(6—0, 2—1, 4—1) în favoarea 
echipei C.C.A.

Cel de al doilea joc a fost mai 
frumos decît primul, prin lupta

campionatele republicane 
artistic

cte; 3. Cecilia Weinrich (Știința 
Cluj) 273.3 p.; 4. Eva Palosy (A- 
vîntul Miercurea Ciuc) 184,5 p.; 5. 
Cornelia Nagy (Știința București) 
94,9 p.

Mîine (N.R. azi), 'ncepînd de la 
ora 11, va avea loc proba „figuri 
obligatorii" pentru bărbați, iar la 
ora 19 va începe-concursul la pe
rechi. Pentru titlul de campion la 
simplu vor intra în luptă 8 concu- 
renți : Roman Turușanko, Maxim 
Bindea, Teo Cristian, Ștefan Hu- 
dac. Ștefan Balaș, Miicea Sadovea- 
nu, Bert Momches și Vladimir Ra- 
dec. In probele de mîine seară se 
vor întrece patru perechi.

Proba „figuri libere", atît 
pentru bărbați, cît și pentru femei, 
se va desfășura vineri seară, îu- 
cepînd de la ora 19, după care va 
avea loc festivitatea de premiere 
precum și o demonstrație de pati
naj artistic.

R. FISCH

bănescu (2) pentru Progresul și 
Vakarcs (2), Sava și Smeichel 
pentry Constructorul. Au arbitrat 
I. Florescu și Incze II.

Partida dintre Progresul Miercu
rea Ciuc și FI. roșie Tg. Mureș a 
luat sfîrșit cu scorul de 7—0 (3-0, 
3-0, 1-0). în favoarea echipei Pro
gresul. Cu această victorie Progre
sul Miercurea Ciuc ocupă primul 
loc în clasament. Iată formațiile 
celor două echipe: Progresul Mier
curea Ciuc : Miclea, Senter, Varga, 
Imre, Mihoc, Biro, Sava, Cazan, 
Magyar, Farkaș» Antal, Tampaș ; 
Fi. roșie Tg. Mureș : Bogdy, Szabo, 
Gyulai, Auer, Kalemen, Biro, Bec- 
zazi, Varga, Peterfi, Zdravici, Ko
vacs, Soos.

Celelalte partide au luat sfîrșit-cu 
următoarele rezultate : Met. Uz. Tr. 
Or. Stalin — Constr. Tg. Mureș 
5—3 (1-1. 2-2, 2-0) și Progresul 
Rădăuți — Progresul Iași 8—4 
(2-1, 2-2, 4-1). Iată clasamentul 
final al competiției :
1. Progr. M. Ciuc 6 6 0 0 38:10 12
2. FI. r. Tg. Mureș 6 5 0 1 36:20 10
3. Progr. Rădăuți 6 2 2 2 27:26 6
4. Avîntul. Sebeș 6 2 2 2 22:25 6
5. Met. or. Stalin 6 2 1 3 23:25 5
6. Progr. Iași 6 1 0 5 22:34 2
7. Constr. Tg. Mureș 6 0 2 4 19:47 2

S. So't'ag

aprigă pentru victorie angajată 
între cele două echipe, Avîntul M. 
Ciuc și Știința Cluj, chiar din pri
mul minut de joc și pînă la fluie
rul final. Este adevărat că bună 
parte din timp echipa din Miercu
rea Ciuc a avut inițiativa, exerci- 
tînd o serioasă „presiune" asu
pra treimii formației clujene. Pe
rioadele de dominare ale celor de 
la Avîntul au fost însă sterile, în 
timp ce studenții au contraatacat 
puternic atunci cînd au avut prile
jul. „Țîșnirile" clujenilor au fost 
deosebit de periculoase, unele sol- 
dîndu-se cu gol, iar altele cu ra
tări a căror cauză a fost numai 
lipsa de rutină a jucătorilor. La 
sfîrșitul celor 60 de minute de joc, 
rezultatul a fost: 4—3 (2—1, 1—0,
1— 2) pentru Avîntul.

Aseară, în primul joc s-au în- 
tîlnit Avîntul Miercurea Ciuc și 
Metalul Orașul Stalin. Rezultatul 
cu totul neașteptat al întîlnirli din
tre aceste două echipe în „Cupa 
16 Februarie", făcea ca meciul să 
fie privit cu mult interes, atît de 
către public, cît mai ales de către 
„Avîntul", care avea de infirmat 
recenta înfringere cu 8—5. Cei din 
Miercurea Ciuc n-au reușit însă 
decît în foarte mică măsură acest 
lucru: au făcut un meci nul, care, 
pentru Metalul valorează cel puțin 
iot atît cît victoria de acum cîttva 
zile. Și spunem aceasta, deoarece 
dacă rezultatul din „Cupa 16 Fe
bruarie" putea fi socotit o simplă 
întîmplare, iată că meciul egal de 
aseară vine să pună în valoare 
tocmai victoria recentă. Scorul de
2- 2 realizat de metalurgiști în fața 
un<>i echipe care -- de astă dată — 
a vrut să ciștige și care — în nici 
un caz — nu se poate spune că a 
fost surprinsă, deoarece cunoștea 
de acum valoarea actuală a adver
sarului, dovedește că Metalul Ora
șul Ștalin nu mai este echipa co
dașă față de care nu se făceau de 
cît calcule de scor. Aseară. Me
talul a condus cu 1—0 (prin punc
tul marcat de Tiron). Apoi frații 
Tacaci au înscris pe rînd și repri
za s-a terminat în avantaj pentru 
Av’ntul. După pauză. Metalul atacă 
energic, rațează $le cîteva ori, dar 
Vaniec reușește să egaleze. Ultima 
repriză aparține celor de la Miercu
rea Ciuc care atacă furibund dar 
dezordonat cu multe pase la în
tîmplare. Atacanții nu trag îndea
juns la poartă și jocul se termină. 
Scor final: Av’ntul—Metalul 2—2 
(2-1, 0-1, 0-0). Au condus corect: 
I. Lupu și A. Teodorescu. Un ele
ment îmbucurător, mai ales după 
numeroasele incidente din jocurile 
anterioare: în tot meciul, nici un 
jucător n-a luat loc pe banca de 
penalizare.

C.C.A. a întrecut greu pe Știința 
Cluj: 3—1 (1-1 ; 0-0; 2-0). Milita
rii au jucat sub nivelul normal: 
mai puțin rapid, mai confuz sub as
pect tactic. Cu toate acestea, meciul a 
fost foarte frumos, dinamic și dis
putat cu îndîrjire. Au marcat: L6- 
rinez (2) și Incze III. respectiv 
Nagy.

Cele două rezultate — și mai a- 
les comportările — de aseară, 
deschid interesante perspective 
spectaculare jocurilor de azi: ora 
16.30: Știința — Metalul și ora 
18.30: C.C.A. — Avîntul.

R. URZ1CEANU 
A. CALIN

• In continuarea turneului pe ca- 
re-1 întreprinde în R.P. Chineză, e- 
chipa selecționată iugoslavă de fotbal 
a jucat la 5 februarie la Pekin cu 
echipa selecționată a orașului. Fot
baliștii iugoslavi au obținut victoria 
cu scorul de 3-1 (1-0). Punctele au 
fost înscrise de Liposinovici (2) și 
Toplak. Pentru echipa orașului Pe
kin a înscris Sun Fu-cen.

• Răspunzînd invitației clubului 
sportiv al Universității „A. A. Jda- 
nov”, la Leningrad a sosit echipa se
lecționată de baschet a Universității 
din Helsinki. In ziua de 5 februarie 
sportivii celor două universități și-au 
disputat o întîlnire prietenească. 
Baschetbaliștii sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 64-41.

• Atletul australian Landy a aler
gat recent la Melbourne 880 yarzi 
(804,68 m.) în timpul de 1:50,4 care 
reprezintă un nou record al Austra
liei. Pe 800 m. Landy a alergat 1:49,8 
timp care constituie de asemenea un 
nou record australian
• Echipa de lupte clasice a Suediei 

a întrecut la Eskilstuna (Suedia) re
prezentativa Italiei cu 6:2. De notat 
că Fabra. campion mondial la cate
goria muscă, a fost învins de An
derson prin tuș, iar Anderberg a fost 
învins de Granaiola, în cadrul cate
goriei ușoare

• La Kiel (R.F.G.) echipa de box 
a R.F. Germane a întrecut Irlanda 
cu scorul de 14-6.

Marți uupă-amiază s-a dis
putat în sala Constructorul M. 
G. din str. Ing. Anghel Sa- 
ligny 1, prima partidă a me
ciului pentru campionatul 
R.P.R. de șah, între maeștrii 
sportului I. Bălănel și V. Cio- 
cîltea.

Numeroși spectatori au avut 
ocazia să urmărească o parti
dă interesantă, de luptă, care 
însă, nu s-a ridicat la cea 
mai bună valoare a adversa
rilor.

Intr-o apărare a celor doi 
cai, Ciocîltea cu albul a jucat 
aceeași variantă ca în partida 
Korcinoi—Sliwa din turneul in
ternațional de la București 
1954. Bălanei a ales o altă 
continuare decît Sliwa, obți- 
nînd o poziție favorabilă în jo
cul de mijloc. Intrînd în criză 
de timp, Bălănel a făcut o in
exactitate, permițînd lui Ciocil-

Campionatul de
Cînd a intrat în sala de joc și a 

luat loc la masă, puțini erau cei 
care dădeau marelui maestru Aver
bach măcar o șansă de a-1 ajunge 
pe Spasski pe primul loc în clasa
mentul campionatului U.R.S.S. A- 
ceasta, pentru simplul motiv că 
fostul campion avea de.susținut nu 
mai puțin de 4 partide întrerupte, 
al căror studiu, chiar și sumar, ne
cesita practic zeci de ore de ana
liză. Și totuși, Averbach a găsit 
resursele fizice excepționale nece
sare acumulării celor trei puncte 
care îl despărțeau de Spasski. El a 
cîștigat la Toluș și Antoșin, remi- 
zînd cu Boleslavski și Simaghin. 
Astfel, lupta pentru titlu, care pă
rea oarecum clarificată în favoarea 
lui Spasski, s-a complicat din nou 
și-și va cunoaște rezolvarea abia 
în ultima rundă

Din cele două întrerupte, Tal a 
realizat un punct, cîștigînd la ma
rele maestru Ragozin și pierzînd

Echipa de box a 
reprezentativa R. F.

MOSCOVA 8. — în arena circu
lui de stat din Moscova s-a dispu
tat la 7 februarie înțîlnirea inter
națională de box dintre echipele 
reprezentative ale U.R.S.S- și R F 
Germane, Victoria a revenit boxe-

Cicliști polonezi 
se vor antrena 

in R. P. Romină
După cum anunță ziarul „Trybu- 

na Ludu". după terminarea Titlului 
ciclist al Egiptului rutierii polo
nezi s-au mai antrenat cîteva zile 
la Alexandria. Acum, ei se pregă
tesc în sală, deoarece timpul nu 
permite ieșirea pe șosea.

La sfîrșitul lunii februarie lotul 
cicliștilor polonezi va pleca în 
R.P.R. pentru a se antrena împreu
nă cu cicliștii romîni. Din acest 
lot fac parte Krolak, Wienckowski, 
Grabowski, Bttgalski, Chwiendacz, 
Gieslok, Kowalski, Czarnecki, Wiș- 
niewski, Jarzabek și Komuniewski.

• La Diisseldorf înotătoarea vest- 
germană Klomp a realizat un nou 
record al R.F. Germane la proba d« 
100 m. liber: 1:05.6

© In orașul Limoges echipa de tenis 
de masă a R.P.F. Iugoslavia a între
cut Franța cu 4-1. Singura victorie 
a francezilor a fost obținută de Ca- 
ffiero, care l-a învins pe Vogrinc.
• Atletul neozeelandez Hallberg a 

obținut un nou record al țării sale 
pe distanța de 3 mile (4.828 metrii 
cu timpul de 13:38,8.

• La Bordeaux, echipa de tenis de 
masă a Cehoslovaciei a întrecut 
Franța cu 5-2. Iată rezultatele: Sti
pek-Lanskoy 0-2, Andreadis-Hague- 
nauer 2-0, Andreadis-Lanskoy 2-0. 
Stipek-Haguenauer 2-0, Andreadis, 
Stipek-Lanskoy, Haguenauer 2-0. 
Kreiciova-Wattel 0-2, Stipek, Kreicio- 
va-Haguenauer, Wattel 2-0.
• Meciul de fotbal dintre reprezen

tativele Italiei și Franței, care va 
loc la 15 februarie la Bologna, va fi

tea să ciștige un pion prețios. 
Se părea că partida este deci
să, dar în continuare Ciocîltea 
nu a jucat suficient de pre
cis, permițînd adversarului să 
egaleze materialul și să intre 
într-un final de turnuri avan
tajos-

Partida s-a întrerupt la mu
tarea a 46-a și a fost conti
nuată ieri după-amiază.

★
La reluare, avantajul pioni

lor legați și trecuți ai lui Bă
lănel de pe flancul regelui s-a 
arătat decisiv. încercarea lui 
Ciocîltea de a obține contra-joc 
pe aripa damei n-a dat rezul
tat și, după cîteva mutări, el 
a fost nevoit să se recunoas
că învins. Astfel, Bălănel con
duce cu 1-0. Astăzi are loc 
partida a doua, care, în caz 
de întrerupere, va continua vi
neri.

șah al U.R.S.S.
la Zura„ov, fapt care l-a scos din 
lupta pentru primul loc. In schimb, 
candidează la titlu tînărul Lev Po- 
lugaevski. care a reușit să obțină 
victoria în partida sa cu Bole
slavski.

★
MOSCOVA (prin radio). Aseară 

s-a desfășurat ultima rundă. Aver
bach a remizat cu Holmov, iar 
Taimanov a cîștigat la Borisenko, 
astfel ca ambii șahiști se află deo
camdată pe primul loc, cu U'/ș 
puncte. Singurul care poate să-i 
ajungă și chiar să-i întreacă este 
Spasski, care are 11 puncte și o 
partidă întreruptă cu Polugaevski. 
întreruptă este și partida Korcinoi- 
Bannik, Tal a cîștigat la Toluș iar 
Antoșin la Hasin. Partidele între
rupte — dintre care par.ida Spas- 
ski-Polugaevski poate ii decisivă 
pentru desemnarea campionului — 
vor continua azi după-amiază.

U.R.S.S. a întrecut 
Germane cu 16-4

rilor sovietici cu scorul categoric 
de 16-4. Iată rezultatele înregistra
te. Cat. muscă: Edgard Basel 
(RF.G.) a fost învins prin K. O 
în repriza a treia de Vladimir Stol- 
nicov (U-R.S.S.). Cat. cocoș: Boris 
Stepanov (U.RS.S.) a învins prin 
K. O- în repriza a doua pe Ernst 
Kappelman. Cat. pană: Hans Meh- 
ling (R F.G ) întrece la puncte pe 
Imant Enkusis (U.R.S-S.); cat- semi- 
ușoară: Nikolai Smirnov (U-R.S-S.) 
învinge la puncte pe lehan Petef 
(R.F.G.) cat, ușoară: Vladimir En- 
ghibarian (U.R.S.S) întrece la 
puncte pe Franz Siemes (RF.G.); 
cat- semimijlocie: Fritz Oldenburg 
(R.F.G.) întrece la puncte pe E- 
duard Borisov (U.RS.S ): cat. mij- 
locie-ușoară: Richard Karpov
(U.R.SS-) învinge prin K. O. în 
repriza a doua pe Frantz Kuhle 
(R.F.G-); cat- mijlocie: Ghenadie 
Satkov (U.R.S-S) întrece la puncte 
pe Dietrich Wemhoner (R.F.G-) ; 
cat- semigrea: Emil Wieli’er 
(R.F.G ) pierde prin K.O. în repri
za a doua în fața lui Romoualdas 
Murauskas (U.R.S.S-); cat. grea: 
Richard Juskenas (U.R.S-S.) învin
ge la puncte pe Albert Westphal 
(R-FG.)- (Agerpres)

condus de trei arbitri iugoslavi: Le- 
moșiei, ajutat la tușe de Romacevicl 
și Damiani.
• Atletul sudafrican Du Plessis a 

obținut la sfîrșitul anului 1955 o serie 
de rezultate excelente la aruncarea 
discului: 53,51 m., 55,17 etc. Aceste 
performanțe, care constituiau și re
corduri ale Afrlcei de Sud, nu au 
putut fi însă omologate, deoarece la 
concursurile respective nu au fost 
suficienți arbitri... Recordul omologat 
al lui Du Plessis este de 52,08 m.
• înțîlnirea internațională de tenis 

de masă dintre reprezentativele Bel
giei și R. Cehoslovace desfășurată în 
orașul Gând din Belgia, a revenit Ju
cătorilor cehoslovaci cu scorul de 
5-1. Iată cîteva rezultate: Știpek-Ro. 
land 2-0; Posejpal-Bertrand 2-1; An
dreadis-Dujardin 2-9; Posejpal-Ro- 
land 0-2; știpek-Dujardin 2-0; An
dreadis-Bertrand 2-0.
• La 14 februarie se va desfășura 

la Varșovia înțîlnirea internațională 
de tenis de cîmp pe teren acoperit 
dintre reprezentativele Poloniei șl 
Danemarcei. Vor avea loc întîlniri 
la bărbați, femei și juniori.
• Echipa de fotbal Gwardia Varșo

via a plecat în R.P. Bulgaria, undo 
va susține cîteva întîlniri amicale.

© La Berlin, în Werner Seelebinder 
Halle s-au desfășurat concursuri in
ternaționale de ciclism. In cursa 
australiană de 4000 m. învingător a 
ieșit ciclistul cehoslovac Cihlar, cu 
timpul de 3:14,4. Proba de 1000 m. 
lansat a revenit perechii cehoslovace 
Machek-Foueek cu timpul de 1:05,0.
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