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BUN SOSIT DRAGI SPORTIVI
Al REPUBLICII POPULARE ROMINE!

Astăzi, în jurul orei 8,30 a. m. va 
sosi în Capitală, în Gara Băneasa, 
delegația sportivilor romîni care a 
participat la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne

ANUL XII Nr. 2938 *

Depunerea candidaturii tov. Gh. Gheorghiu-Dej de către muncitorii de la „Grivița Roșie' la 
circumscripția electorală nr. 30 (Fototext-Agerpres).

.Cei mai buni fii ai poporului, propuși candidați' 
in alegerile pentru Marea Adunare Națională

Ziarele de duminică au publicat 
la loc de cinste reportaje de la 
entuziastele adunări pentru propu
nerea de candidați ai Frontului De
mocrației Populare. Pretutindeni 
unde s-au desfășurat, adunările de 
propuneri au căpătat caracterul 
unei calde manifestări a unității 
de nezdruncinat a poporului mun
citor în jurul partidului și guver
nului. Cetățenii patriei noastre, 
participanți la primele adunări de 
propuneri, și-au manifestat dra
gostea. stima, prețuirea și încre
derea in cei mai buni fii ai po
porului — conducători ai partidu
lui și guvernului, muncitori și ță
rani fruntași, intelectual:' — sa- 
vanți, scriitori, artiști — oameni 
care au dovedit prin fapte nemăr
ginitul lor devotament față de 
cauza socialismului.

Sîmbătă după-amiază, aproape 
5600 de cetățeni s-au strîns în 
marea sală a cantinei de la com
plexul „Grivița Roșie" pentru a 
propune un candidat al F.D.P. 
pentru circumscripția electorală nr. 
30 „Grivița Roșie", în alegerile 
pentru Marea Adunare Națională. 
Adunarea a fost deschisă de că
tre tovarășul Fiorian Dănălache, 
prim secretar al comitetului oră
șenesc București al P.M.R. care 
printre altele, a subliniat faptul că 
în Marea Adunare Națională tre
buie aleși oameni corespunzătcri, 
fii dintre cei mai buni al poporu
lui. oameni care și-au închinat 
viața slujirii intereselor poporului 
muncitor. In aceste clipe. întreaga 
sală a răsunat de aclamațiile în
suflețite ale participanților: „Trăias
că- C.C. al partidului în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej!" Și 
apoi, cînd de la tribuna adunării. 
Petre Contan, muncitor fierar la 
vagoane a spus: „In numele adu
nării, al muncitorilor din comple
xul „Grivița Roșie" și al cetățe
nilor din cartier propun să fie tre
cut drept candidat tn circumscrip
ția noastră tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej", asistența a izbucnit în 
urale, ovaționînd îndelung pentru 
Partidul Muncitoresc Romîn și Co
mitetul său Centra'. In cuvinte pli
ne de căldură. Ioana Munteanu, 
muncitoare fruntașă la „Textila- 
Grivița", llie Călinescu, ds la cen
trul de formare a trenurilor, Ioan 
Șerbănescu. strungar, Petre Stăn- 
cioiu, maestru la explorare vagoa
ne și mulți alți muncitori și teh
nicieni, au susținut propunerea to

varășului Petre Coman. Inmănun- 
chind dorința tuturor participan
ților, adunarea a adoptat textul 
unui mesaj prin care tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej este rugat să ac
cepte candidatura din partea F.D.P. 
în circumscripția electorală Nr. 
30 „Grivița Roșie".

In aceeași atmosferă sărbăto
rească s-a desfășurat și adunarea 
de propunere organizată In marea 
sală a uzinelor „23 August". Au 
venit aici, să-și exercite dreptul 
de a propune candidați pentru 
alegerile în Marea Adunare Națio
nală, aproape 3000 de muncitori 
și tehnicieni de la uzinele „23 Au
gust". „Republica", „Cimentul"-Bucu 
rești și din alte uzine și fabrici 
ale raionului 23 August, funcțio
nari din instituții, învățători din 
școli, locuitori ai cartierului. Spre 
tribună s-a îndreptat strungarul 
fruntaș Gheorghe Stoica care a 
arătat că s-a sfătuit cu un grup 
de tovarăși și a hotărit să-l pro
pună candidat in circumscripția 
electorală „23 August" pe tov. 
Chivu Stoica, membru în Biroul 
Politic al CC. al P.M.R.. pre
ședinte al Consiliului de Miniștri — 
fiu devotat al clasei muncitoare, 
unul din incercații conducători ai 
partidului și guvernului. Fiecare 
dintre cei care au urmat la cuvint 
a sprijinit această propunere și în 
urma unanimei aprobări a adunării. 
s-a hotărit trimiterea unei scrisori 
prin care tov. Chivu Stoica este 
rugat să accepte candidatura.

O puternică manifestare a uni
tății de nezdruncinat dintre oar- 
tid, guvern și popor in lupta pen
tru întărirea regimului democrat 
popular, pentru construirea socia
lismului in patria noastră, a con
stituit-o și adunarea cetățenească 
din orașul Cluj, desfășurată la ate
lierele C.F.R. Participanți! la adu
nare au hotărit in unanimitate să 
propună candidatura tovarășului 
Dr. Petn.i Groza pentru circum
scripția electorală nr. 28 Cluj, tri- 
mițînd în acest scop tovarășului 
Dr. Petru Groza o scrisoare prin 
care îl rcagă să accepte candida
tura.

Pline de însuflețire au fost toate 
adunările desfășurate pînă acum în 
numeroase orașe și sate ale pa
triei. Participanțil la adunări au 
propus candidați în alegerile pen
tru Marea Adunare Națională pe 
cei mai buni fii al poporului, oa

Marți 18 decembrie 1956

meni a căror activitate și luptă le 
sînt bine cunoscute. Astfel, tov. 
Gheorghe Apostol, membru in Bi- 1 
roul Politic al C.C. al P.M.R., pre
ședintele C.C.S., a fost propus can
didat în circumscripția electorală 
Galați vest, tovarășul Emil Bodnă- 
raș, membru în Biroul Politic al 
G.G. al P.M.R., prim vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
pentru circumscripția electorală nr.
2 Cimpulung Moldovenesc, tova 
rășul losif Chișinevschi, membru 
In Biroul Politic al C.C. al P.M.R, 
secretar al C.C. al P.M.R., pentru 
circumscripția electorală nr. 22 
lași-nord, tovarășul Miron Con-

(continuare tn pag. a 3-a)

Presa din lumea întreagă aduce

ELOGII SPORTIVILOR ROMtlVI 
ÎNVINGĂTORI LA OLIMPIADA
Strălucitele succese ale reprezentanților noștri sînt viu comentate pretutindeni

Comportarea remarcabilă a sportivilor romîni la Jocurile Olimpice 
de la Melbourne s-a bucurat de interesul și' atenția oficialităților 
sportive, a trimișilor speciali ai celor mai mari ziare de sport din 
Europa și ai agențiilor de presă internaționale. In comentariile și 
reportajele transmise de la Melbo urne se acordă calificative elo
gioase reprezentanților sportului nostru. Sînt aprecieri pe deplin 
meritate. La recenta Olimpiadă reprezentanții R.P. Romîne au câști
gat 5 medalii de aur, 3 medalii de argint și 5 de bronz. Ciasîndu-se 
a opta după numărul medaliilor cucerite la Melbourne, țara noa
stră a întrecut reprezentative naționale cu un efectiv mult mai nu
meros și cu o veche tradiție olimpică cum sînt: Germania, Franța,
Japonia, Finlanda. Belgia, Canad 
slovacă și altele.
Intr-un articol consacrat rezul

tatelor Olimpiadei de la Mel
bourne, publicat în ziarul „PRAV
DA", președintele Comitetului unio
nal pentru cultură fizică și sport, 
N. N. Romanov, scrie printre altele: 
„Trebuie subliniat că sportivii ță
rilor de democrație populară și în 
mod deosebit cei din Romînia, Po
lonia și Bulgaria au repurtat suc
cese mult mai mari decît la Jocu
rile Olimpice de la Helsinki".

La sîîrșîtul Olimpiadei corespon
dentul din Melbourne al Agenției 
„ASSOCIATED PRESS" făcea ur.

*

DIN NOU IN PATRIE
Un reportaj care începe la Melbourne 

și sfirșește la... Sibiu
De la trimisul nostru special Ia J. O. Radu Urziceanu
SIBIU 17 (prin telefon).
Dragi prieteni, iată-mă, plin de 

emoție, in fața receptorului primu
lui telefon de pe pămlntul drag al 
patriei mele, ca să vă transmit 
ultimele vești în legătură cu că
lătoria lotului nostru de sportivi 
de la Melbourne spre casă... De 
altfel, de ieri cind am pus piciorul 
iarăși pe pămlntul romtrtesc, e- 
mofia ne este de nedescris. Auzim 
iarăși graiul nostru, ne regăsim 
vechii prieteni, privirile ne poposesc 
cu drag pe vechile așezări și 
case rominești, iar luni la prînz. 
ospătarii de la restaurantul Pălti
niș ne-au pregătit o masă speci
fic rominească cu ciorbă de peri- 
șoare și tradiționalii .mititei'... 
Cu cită poftă am mîncail... Este 
șt explicabil. De aproape două 
luni, de cind cutreerăm pămînturi 
străine, n-am mai simțit savoarea 
și gustul acestor minunate bucale 
rominești.

...Cit de greu am putut .prin
de' legătura cu ziarul... Nici
odată centrala telefonică din Si
biu r.-a cunoscut o attt de mare 
animație ca tn cursul zilei de luni. 
Imediat după ce au descins din 
cele șase avioane TAROM cu care 
venisem de la Praga (am fi vrut 
să ne continuăm călătoria spre 
București, dar ceața aceasta plic
ticoasă a fost de altă părere...) 
membrii lotului olimpic au luat cu 
asalt centrala telefonică din Si
biu. Toți sportivii ardeau de ne
răbdare să vorbească cu familiile 
din București sau din celelalte o- 
rașe ale țării, să transmită cit 
mai curînd vestea: „Am sosit... 
Sintern iarăși printre voi. dragii 
noștri!'

In Sibiu s-a auzit imediat că sin- 
tem oaspeții orașului! Vestea a 
dat ocol întregului oraș. Sute și 
sute de cetățeni s-au strîns in ju
rul nostru, felicitindu-i pe spor

i, R. P. F. Iugoslavia, R. Ceho-
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tivi, solicitindu-le amănunte in le
gătură cu întrecerile oltmpice de 
la Melbourne. In centrul atenției 
generale se situează însă Gheor
ghe Negrea și Emilia Vătășoiu. 
Nu-i de mirare t Amindoi sînt de 
prin părțile Sibiului. Negrea s-a 
născut chiar în Sibiu și — bă- 
r.uiți desigur — primul drum l-a 
făcut la casa bătrinească. unde a 
avut loc o emoționantă revedere. 
„Ghiță' a fost îmbrățișat de pă
rinții săi, care nu-și mal puteau 
stăpini lacrimile, iar fratele său. 
Dumitru Negrea care este și el 
boxer, l-a „descusut" multă vre
me asupra întrecerilor pugilistice 
de la Melbourne.

fală, am acum în fața mea 
block-notes-u! în care am însem
nai unele momente afe călătoriei 
noastre spre patrie. Să-l răsfoiesc.-

Joi an plecat fia Meftoarae...
...Era o zi frumoasă, cu cer se

nin. Sportivii noștri nerăbdători 
să se vadă cit mai curînd în drum 
spre patrie s-au sculat ca noap- 
tea-n cap și au început să-și facă 
bagajele. înaintea plecării spre 
aeroport, conducerea delegației 
noastre a oferit o masă de despăr
țire tn sala 8 A. Cu acest prilej 
conducătorii noștri au mulțumit 
amabilelor gazde din satul olim. 
pic care ne-au arătat tot timpul o 
grijă deosebită. După aceea, am 
oferit personalului administrativ, 
insigne și daruri, iar Mircea Do- 
brescu și-a asumat rolul de a fur
niza „programul artistic*, inter- 
pretind cu mult talent la muzi. 
cuță o serie de melodii națio
nale... Ne-am despărțit cu multă 
căldură de gazdele noastre și aș
tern spune că acestea au fost pro-

(continuare în pag. 8-a)

mătoarea remarcă : „DINTRE ȚĂ
RILE MICI, ROMIN1A A AVUT 
CEA MAI FRUMOASA COMPOR
TARE LA CEA DE A XVI-A EDI
ȚIE A JOCURILOR OLIMPICE".

După terminarea probelor de ca
notaj ziarul belgian „LES 
SPORTS" scria: „Romînii se află 
fa toc de cinste".

Olimpiada de la Melbourne a 
ridicat pe cele mai înalte trepte 
ale consacrării pe canoiștii ro
mîni, cîștigători a trei medalii de 
aur,. „Probele de canotaj — scrie 
trimisul special al ziarului „LES 
SPORTS" din Bruxelles —- au 
permis să se constate regresul nor
dicilor ți progresul țărilor din Est, 
care au cîștigat cele mat multe tit
luri.

In mod deosebit trebuie să re
marcăm maniera în care au doml-* 
nat romînii probele de canoe",

Descriind finala probei de canoa 
{10.000 iți.) același ziar scrie : „Ro- 
tnînul Leon Rotman a condus da

în pag. 8 Ș-a£



‘ 300 DE PARTICIPANT! LA ȘAH
$1 TENIS DE MASĂ

1 Dorind să scriem un scurt re- 
J portaj despre întrecerile Sparta- 
î chiadei de iarnă a tineretului
1 am poposit, pe rînd, la colecfi- 
j vele sportive bucureștene Loco- 
| motiva P.T.T., Progresul Finan- 
J țe -Sfaturi și Progresul Gospo-
! dării. Dar maica noastră nedu-, 
J merire, după aproape trei săptă-2 mîni de la începerea competi- 
J ției pretutindeni am primit nu- 
1 mai acest răspuns: „am organf-
( zat festivitatea de deschidere, ' 
| am edjtat afișe . mobilizatoare, , 
« am făcut' noi înscrieri", etc. efc. 
i Intrigați oarecum de un astfel 
Îde răspuns ne-am gîndit ea, ta 1 

drum spre redacție, să trecem și 
pe la colectivul „Recolta Mims- 

i terul Agriculturii" pentru ca în 
; eventualitatea unei situații ase

mănătoare să înserăm în ziar o
] tăioasă notă critică. De îndată 
, însă ce am trecut pragul clă- 
; dirii din strada Hristo Botev 

ne-am dat seama că lista cu 
exemple negative nu va mai pu-

' tea fi continuată. Cea mai eloc
ventă dovadă o constituia in-

‘ ’ formația furnizată încă înainte 
de a intra în birouf președmte-

' lui: ,,In trei cercuri sportive în
trecerile au șî luat sfîrșit*.  Erau

; așteptate doar rezultatele „de 
ultima oră" ale partidelor de șah 
și tenis de masă. Și erau multe 
aceste rezultate căci și numărat 
celor care și-au disputat întîie- 
tatea a fost mare: 300.

Citind rîndurile de față, mulți 
din activiștii sportivi vor dori 
poate să afle care e „secretul*  
acestor succese ațît de rapide. 
Iată-1: inițiativă, perseverență, 
muncă. Și ar mai fi un ..amă
nunt”: pasiunea pentru sport a 
salariaților din Ministerul Agri
culturii și din întreprinderile a- 
nexe. Printre primii participant! 
la întreceri a fost tov. Iosif Vo
gel, directorul întreprinderii 
I.P.C.A., un pasionat jucător de 
șah. Alături de el și-au dispirtat 
șansele numeroși alți sa'ariați 
ai întreprinderii printre care V. 
Vrabie, C. Zaharia, I. Grigore. 
ș.a. Cît privește întrecerile de 
tenis de masă nici ele n-an fost 
lipsite de popularitate. In după- 
atniezele de joi și sîmbătă pu
teau fi văzuți cu regularitate U 
colțul roșu (locul de disputare 
al întrecerilor de tenis de ma
să), Georgeta Sachelarie, Ada 
Doicescu, Lucia Silvestri, lan- 
cu Florian, Nicolae Troenescu, 
Eugen Skrab, etc. Iar în zilele 
care urmează vor lua startul și 
Iolanda Dori, Virginia Lăzăres- 
cu. Lucia Văleanu. G. Sifter, G. 
Valica, I. Stănescu, A. Alexoi. 
P. Sevald (tenis de masă), M. 
Mendelovici, V. Bigan, G. Ta- 
tan, I. Petrescu, St. Tomescn 
(șah)...

O inițiativă
In ciuda titlului, este vorba, de 

fzpt. de doaă inițative. deopotrivă 
de fericite. Prima este însăși con- 
fitmarea consfătuirilor interregio
nale, pe teme actuale ale mișcării 
sportive, organizate Intr-ural mu 
altul din centrele de regi-uni. Cea 
de-a doua este noua formă dată 
uneia din aceste consfătuiri orga
nizată de curînd la Bacău. Dar, 
mai întîî, rftrra cuvinte de lă
murire...

„Contactul dintre activiștii Co
mitetului pentru Cultură Fizică și 
Sport de pe lingă Consiliul de 
Miniștri și cei a; comitetelor re
gionale C.F.S. s-a făcut multă 
vreme fie prin convocări Ia cen
tru. fie prin deplasări ale unor 
activiști sau ale unor brigăzi Ia 
nreehil regiunilor. S-a gîsft însă 
o Formă intermediară, care per
mite o instruire multilaterală și. 
în același timp, nn sch-imb activ 
de experiență: consfătuirile inter - 
regionale. O astfel de consfătuire 
a avut Ioc recent, la Bacău, ca 
președinții comitetelor regionale, 
orășenești și unii antrenori regio
nali din Bacău. Galați. Iași, Con
stanța și Suceava. în legătură cu 
activitatea eompetițior.aîă de iar
nă. planificarea. Spartacbiada de 
iarnă a tine refulai. complexul 
GM.A și alte probleme la ordi
nea zilei. Și. fără a intra în amă
nunte asupra ' desfășurării eon - 
sfătmrii. trebuie să spunem că ea 
a decurs ta cele mal bune coadi- 
fiuni. todeplntadu-și pe depEn 
scopul

In privința cele: de-a doua la
turi a inițiativei — sistemul de 
organizare a consfătuirii — vom 
ăasăsCa ceva mai nraft Brigada 
venită «fir București cuprindea re
prezentanți ai direcțiilor organi
zatorică. jocuri sportive, instruire 
și planificare O ședință comună 
ar fi dus la discutarea generală a 
problemelor, la neglijarea aspecte
lor specifice fiecărei regiuni și la 
prelungirea peste măsură a con 
sfătuirii Și atunci s-a procedat la 
diviziunea muncii pe ateliere. Cu 
alte cuvinte. reprezentanții

binevenită
C.QF.S./C-M. ac discutat pe rînd 
cu activiștii fiecărei regiuni, pe 
proWemeie specifice fiecărei di- 
■ 4b- Mai clar, fiecare prese- 
d.ote de comite: regional sau oră
șenesc trecea pe rind pe la repre
zentantul fiecărei d:recții, ridica 
problemele specifice regiunii ș: 
primea răspunsurile corespunză - 
toare, documentate și concrete. 
După-amiază a avut loc ședința 
comună In care s-au dezbătut doar 
problemele de îndrumare generală 
și concluziile discuțiilor de dimi- 
r.eați iar activiștii din regiuni au 
: rezemat la rindul lor doar ele
mente de schimb de experiență și 
nu micile for „dureri", care fu6e- 
stră discutate deja dimineață, pe 
. dttiiere*.

Metoda e bună și ar trebui ex
ilași și la nivelul regiunilor și 
raioanelor; a reieșit însă necesi
tatea completării unor astfel de 
consfătairi cu vizite pe teren, cart 
ar întări caracterul k>r de schimb 
de experiență.

Iuti de ce m-am s viscolii toată noaptea, era uitată sub cearceaf

* 
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UK COLECTIV DESPRE CARE 
FLAMURA ROSIE

f
Nu știm exact cît timp a trecut 

de la ultima noastră vizită la colec
tivul sportiv Flamtira roșie M.I.A. 
Faptul acesta interesează mai pu
țin... Vrednic de râttiarcât este nu
mai că activitatea mentorilor a- 
cestui co!ectiv n-a stagnat nici o 
clipă și că numeroasele lor stic- 
cese, i-au impus atentei, fmultor 

‘ iubitori de sport.
CU CE SA INCEPEM?...

...ne am întrebat, cum era șî Tî- 
resc, pentru că din noianul de im
presii culese, toate la fel de intere
sante. era greu de stabilit o or
dine. Ne-a surprins, in primul rînd, 
numărul mare de membri ai aces
tui colectiv : 1.003 1

Organizarea activității sportive 
a acestora ca și munca de atragere 
în sport a tuturor salariaților mi
nisterului nu este o treabă ușoară. 
Existența a 15 cercuri sportive și 
a 5 secții pe ramură de sport cu 
o activitate permanentă pretinde 
o muncă perseverentă din partea 
membrilor consiliului, dintre care: 
C. Pîrăianu și I. Drăgulici, se do
vedesc cei mai inimoși.

De-a lungul anilor o serie de ti
neri talentați ca Valeriu Mărculescu 
și Paul Gheorghiu (volei), Reghina 
Pandrea, Tiberiu Zilberstein și Al. 
Gruber (tenis de masă). Lucia 
Breahnă, Marcu Segall. Virginia 
Niculescu (șah) și-au ridicat ne
contenit cunoștințele sportive, afir- 
mîndu-se ca elemente de bază ale 
colectivului.

O ACTIVITATE DEOSEBIT 
DE RODNICA

Despre activitatea de perfor
manță a sportivilor de Ia FI. roșie 
M.I-A. nu s-a scris prea mult. E- 
xistă, firește o explicație. Ea este 
legată de faptul că pînă în acest 
an sportivii colectivului n-au ac-

S-A SCRIS PUȚIN 
M. I. A.
în primele categorii ale țării, 
acum echipa maiculină de 
de masă s-a calificat în ca-

tivat 
Abia 
tenis _____ L _
tegoria A. In schimb există o bo
gată activitate la ni vei mediu, co
lectivul avînd cîte o echipă mascu
lină de volei în campionatul re
gional și orășenesc.

De curînd, membrii colectivului 
au avut satisfacția ‘ de a cuceri 
„Cupa 7 Noiembrie" la șah, tenis 
de masă, popice și volei oferită de 
asociația Dinamo. Meritul celor <Ug 
la FI. roșie M.I.A. e cu a tîț mJj 
mare cu cît acest trofeu le-a reve
nit într-o întrecere cu echipe ale 
unor colective mai puternice ea 
Progresul F.B., Energia Republica 
și Dinamo oraș.

Participarea la „Cupa 7 Noiem
brie" a 
nerală" 
Așa se 
petiție 
interes
FI. roșie M.I.A. i-a găsit bine pre
gătiți. încă de la primul concurs 
aproape 150 de membri au parti
cipat la întrecerile de șah, trîntă 
și tenis de masă

fost, de fapt, „repetiția ge- 
în vederea Spartachiadei. 

face că această mare com- 
care se bucură de mult 
în rîndul sportivilor de Ia

INTERES PENTRU SPORT, 
DAR NU DIN PARTEA 

TUTUROR...

Colectivul sportiv este sprijini, 
de comitetul de instituție (prin 
Aricescu) ca și de Direcțiunea 
trului școlar M.I.A. (prin proH 
Maria Milieș). In schimb, exist™ 
foarte puțină înțelegere din par
tea conducerii administrative. Ne 
referim la tov. director Leonid 
Gips, din a cărei dispoziție arena 
de popice a colectivului a fost 
transformată, din vara acestui an,| 
mai întîi în dormitor, iar apoi în 
atelier de tîmplărie. Există oare o 
predilecție a Direcției administra
tive de a da, în general, bazelor 
sportive o altă utilizare decit cea 
pentru care au fost făcute? Spunînd 
aceasta ne gîndim că și anul trecut 
terenul de volei, de pildă, a găzduit 
sute de... rațe, în timp ce. arena 
de popice era un minunat lăcaș 
pentru... curcani.

...N-am redat decît sumare as
pecte din rodnica activitate a aces
tui colectiv. Considerăm totuși că 
ea poate fi și mai bună dacă toți 
membrii consiliului colectivului își 
vor aduce... aminte că au obligația 
să muncească cu mai mult sîrg. 
Facem acest îndemn în special sec
torului de instruire (tov. Mihai 
Stingă) și celui organizatoric (tov. 
Vasile Schnurpel).

ELENA MATEESCU 
TIBERIU STAMA

Atunci cînd a venit vorba des
pre regiunea care ar trebui vizi
tată în legătură cu o analiză a 
situației bazelor sportive, regiunea 
Bacău a întrunit toate sufragiile. 
De ce? E foarte simplu: in acea
stă regiune, în care sportul era 
puțin cunoscut în trecut, s-aa 
realizat lucruri excepționale, care 
o aduc — din punct de vedere al 
numărului și complexității baze
lor sportive — în fruntea tuturor 
regiunilor din Moldova și chiar 
înaintea unor regiuni cu tradiție 
sportivă, din restul țării. Priete
nia băcăoanilor cu sportul a ge
nerat un adevărat val de iniția
tive, răsfrînte și în aeest domeniu, 
iar cei care au văzut frumoasele 
baze sportive din Comănești, Tg. 
Ocna, Piatra Neamț, comuna Ră- 
căciuni, etc., amenajate in mare 
parte prin muncă obștească și cu 
posibilități locale, își fac cea mai 
bună părere despre spiritul gos
podăresc al sportivilor regiunii 
Bacău. Numai că, alături de ast
fel de exemple am întîlnit altele 
care demonstrează că spiritul gos
podăresc nu constituie o caracte
ristică generală a sportivilor și 
organelor sportive de aci, iar fap
tul că unele aspecte sînt comune 
și altor regiuni ne-a îndemnai să 
punem mina pe condei și să., frt- 
condeiem.

L-AM TNTILNIT PE.„ 
MEȘTERUL MANOLE.„ 

... bineînțeles într-o versiune mo
dernă, creată nu de forțe oculte 
ci de însăși bicisniăa unor

Mai multă in ițiativă, mai mult spirit gospodăresc
DUPĂ O VIZITĂ ÎN REGIUNEA BACĂU

„meșteri" pe care-i veți cu - 
noaște îndată. L-am inăirut 
la Roman unde din cauza 
trecerii succesive a raionu
lui din reg. Bîrlad la Iași șt vice
versa, s-a dai celor două trusturi 
regionale de construcții posibilita
tea si dărime. unul, ceea ce a ri
dicat celălalt și... invers. L-am în- 
tîlnit la Bacău, unde terenul .Li
bertății" a trecut prin cîteca 
.miini". (FI. roșie Partizanul, Di
namo, Progresul, FL roșie Prole 
tarul) strîngătoare de fonduri dar 
econoame, nevoie mare, cînd era 
vorba de reparații. Rezultatul : 
astăzi au trebuit învestite multe 
sute de mii de lei pentru a ridica 
din nou ceea ce .gospodarii" au 
lăsat în paragină. Am dat de ca
zuri tn care s-au stricai piste cu... 
ajutorul căruțelor care au cărat 
brazdele pentru teren și de altele, 
în care s-a stricat gazon up cu ca
mioanele care au cărat zgură pen. 
t'n pistă.

In legendă, victima a fost Meș
terul Manole, care a trebuit să-și 
sacrifice soția și apoi a fost el 
însuși sacrificai. In versiunea 
modern-băcâoană însă, meșterul 
își vede nestingherit de treabă iar 
ponoa'e’e le trag beneficiarii și. 
tn uit’mă instanță, mișcarea 
sportivă.

-ȘI PE .MEȘTERUL STRICA"... 
— in persoana arhitectului Spuhn, 
care a construit sala Steaua Ro
șie, aflată azi în plină descompu
nere la numai 5 ani de la inau
gurare. Dar trebuie să recunoaș
tem că și beneficiarii sălii și ai 
terenului i-au dat .meșterului 
Strică" tot concursul. Pe motiv că 
tot trebuie făcute restaurări ea. 
pitale, ei amină la nesfîrșit unele 
mici reparații curente, care, efec
tuate la timp, ar scădea conside
rabil suma necesară noilor in. 
cest iții. In general, nu pot spune 
că am văzut pe undeva o grijă 
gospodărească reală față de acest 
bun obștesc reprezentat prin ba
zele sportive; nu rare au fost ca
zurile tind un cui bătut la vreme 
ar fi înlăturat degradarea — și 
implicit necesitatea reconstrucției 
totale — a unor garduri de sîrmă 
și de împrejmuire, a unor tri • 
bune etc. Dar, cu aceasta intrăm 
în cit capitol, cel al .economiilor" 
(observați ghilimetele!).

.ECONOMII"
Ele se fac în primul rînd în 

privința personalului bazelor spor
tive; în majoritatea cazurilor, un 
singur om are tripla funcțiune de 
intendent, magaziner și îngrijitor 
dr terenwi. Vă închipuiți ce trea
bă poate el să facă, mai ales că, 

ae cele mai multe ori. este vorba 
de un om în vîrstă. Deși unele 
baze sportive (Steaua roșie, etc.) 
ar fi putut deveni gospodării chib
zuite, lucrul acesta nu s-a făcut 
iar rezultatele se exprimă în sute 
de mii de lei cheltuiți cu reame- 
najările, în urma „economie" de 
cîteva mii de lei pe an la capito
lul „salarii".

Același gen de „economie" se 
face și în ceea ce privește supra
vegherea șantierelor sportive, asi
gurată în general de activiști 
sportivi care se pricep în con - 
strucții exact cît se pricepe un 
bun inginer constructor in proble- 
mele de metodică a culturii fizice. 
Angajarea unui tehnician (dar nu 
ca ing. Enășoaie, rareori văzut 
pe la șantierele ce le are în grijă) 
care să supravegheze lucrările, ar 
evita construcții de „calitatea" 
sălii Energia Steaua roșie, ame
najări în genul drenajului neter
minat care a scos din funcțiune 
terenurile de volei-baschet din Ro
man șl chiar pontarea unor trans, 
porturi de pămînt cu 12 km. a- 
tunci cînd el este cărat de la nu
mai 2 km. (Stadionul Libertății).
DESPRE SPRIJIN ȘI ..SPRIJIN" 
... raidul nostru în regiunea Ba
cău ne-a creat convingerea că ac

tiviștii sportivi, care în anii tre- 
cuți dovediseră atîta spirit de t- 
nițiativă în legătură cu proble
mele legate de amenajarea și gos
podărirea bazelor sportive, se com
plac azi într-un fel de inerție, 
dăunătoare, inadmisibilă.
Sprijinul conducerilor întreprinde

rilor sau al Sfaturilor populare 
nu e cerut sau, cînd este cerut 
uneori, se obțin rezoluții în genul 
„Colectivul sportiv sau (după caz) 
comitetul C.F.S. va rezolva".-. 
Construirea stadionului din Roman 
trenează de atîția ani în indife
rența Sfatului popular orășenesc 
(președinte Gh. Rusu) și raiona’- 
(președinte C. Budai). Singurul 
răspuns al Sfatului a fost : .Sa 
aveți și voi echipă de fotbal în ș. 
categoria A și atunci vom mai 
vedea". Unele Comitete de între
prindere. ca acela de la „Prole
tarul" (președinte C. Eiiache). se 
dezinteresează de bazele sportive 
pe motiv că... „Sindicatul e un 
organ politic, care nu are sarcini 
gospodărești".

*

Recent, la începutul lui decem
brie, comitetul regional P.M R. a 
convocat o consfătuire pe această 
temă, cu participarea tuturor be- 
neficiarilor de baze sportive ți o I 
reprezentanților C.C.F.S. / C.M 
Problemele au fost dezbătute cu 
multă atenție. Așteptăm rezid - 
țațele.



Preta din lumea întreagă aduce

ELOGII SPORTIVILOR ROMÎNI 
ÎNVINGĂTORI LA OLIMPIADA

<........._ „...... _.
CEI MAI BUNI FII AI POPORULUI 
PROPUȘI CANDIDAȚI IN ALEGERILE 

PENTRU MAREA ADUNARE NĂȚIONALĂ
rmare din pag. I':

ta plecare pisă la sosire și a oiș
ti gat firi să fie stingherit cu tim- 
pnl excelent de 5C minute și 41 
secunde*.

O impresie deosebită au lăsat cei 
ritm boxeri romi ni care au adus 
țirii noac»Te locul 4 în clasamen
te’ P'’-na,îuni în turneul olimpic

G tieorgb.e Negrea

de box. Iată ce scrie coresponden
tul ziarului italian „GAZZETTA 
DELLO SPORT" despre Nicolae 
Linca, cîștigătorul medaliei de aur: 
„Finala categoriei semitnijlocie, 
Intre Linca și Tiedt (Irlanda) a 
dat loc unui meci echilibrat cu 
schimburi dure. Mai viguros și mai 
precis în lovituri romînul a reușit 
să mențină conducerea luptei, co- 
ordonînd atacurile sale perseverente 
care l-au adus decizia favorabilă”, 

înaintea finalei. Linca eliminase 
pe campionul Europei, englezul 
Gargano, și în sferturile de finală 
pe campionul sud-african Andre. 
Referitor la acest meci același ziar 
scrie : „Rominul Linca l-a scos din 
cursă pe sud-african. Cu un start 
vijelios, Linca a plasat serii con
tinue fără a-și lăsa rivalul să res
pire”.

Aprecieri lăudabile sînt adresate

Carnet 
baschetbalistic
Echipele noastre de baschet au 

în program, așa cum am mai anun
țat, o serie de meciuri internațio
nale inter-colective și inter-repre
sentative. Prima dintre ele este 
Știința Ministerul lnvățămîntului, 
care va pleca zilele acestea pen
tru un turneu în R.P. Polonă. 
Baschetbalistele noastre sînt invi
tatele asociației Gwardia și vor 
juca la Varșovia, Pdznan și Cra
covia cu echipele acestei asocia
ții.

*

Duminică s-au disputat ultimele 
două partide din cadrul campio
natului masculin. Amîndouă au 
avut Ioc la Tg. Mureș și s-ad ter
minat cu victoria echipelor locale. 
Dinamo, care a avut un finiș 
foarte bun în campionat, a dispus 
— la mare luptă — de Știința Ti
mișoara cu 75—73 (38:38; 68:08). 
După cum se vede au fost nece
sare prelungirile pentru desemna
rea învingătoarei. In al doilea joc. 
Progresul a dispus de Progresul 
Arta București cu 77—67 (39—29).

Clasamentele finale ale campio
natelor sînt următoarele: 

FEMININ

1. Energia Buc. 18 16 2 1090:711 34
2. știința I.C.F. 13 15 3 969:727 33
3. știința Min. Înv. 18 12 6 994:844 30
4. Locomotiva Buc. 18 11 7 780:683 29
5. Progr. Oradea 18 8 10 895:977 26
6. FI. roșie Oradea 18 6 12 769:96o 24
7. Voința O. Stalin 18 6 12 832:966 24
8. știința Cluj 18 6 12 766:889 24
9. Progr. Tg. M. 1.3 5 13 737:902 23

10. Energia Cluj 18 u 13 723:940 23

MASCULIN

1. C.C.A. 22 20 2 1573:1177 42
2. Dinamo Buc. 22 19 3 1660:1215 41
3. L-tiva P.T.T. 22 18 4 1545:1330 40
4. Dinamo Oradea 22 14 8 1528:1414 36
5. Știința Timiș . 22 11 11 1335:1292 33
6. Progresul Arta 22 11 11 1369:1451 33
7. Energia Cluj 22 10 12 1237:1347 32
8. Dinamo Tg. M. 22 8 14 1266:1420 30
9. Progr. Tg. M. 22 8 14 1502-J570 30

10. Știința I.C.F. 22 7 15 1332:1422 29
11. Progresul Cluj 22 5 17 1256:1497 27
12. Progr. O. stalln 22 1 21 1087:1555 23

fui Mircea Dobrescu, care a cîști- 
gat numai medalia de argint la 
categoria muscă, deși o merita pe 
cea de aur pentru că îl bătuse în 
mod evident pe englezul Spinks. 
Trimisul special al ziarului „L’E- 
QUIPE” din Paris, Jacques Mar
chand, scrie că la finalele turneului 
de box a stat la masa presei ală
turi de fostul campion profesionist 
de box al Europei, italianul Tiberio 
Mitri, care redacta cronica întîl- 
nirilor pentru ziarul „CORR1ERRE 
DELLO SPORT“ din Roma. Boxe
rul italian a fost pur și simplu 
revoltat de decizia care l-a nedrep
tățit pe Dobrescu.

Iată cum comentează ziarul 
„L’EQUIPE" aceasta: „Fosful cam
pion al Europei a sărit indignat 
de pe scaun cînd s-a anunțat de
cizia : această decizie nu era nu
mai rău voitoare, dar il priva pe 
Dobrescu, micul romîn, de o vic
torie meritată asupra englezului 
Spinks care a fost în definitiv 
campionul cel mal norocos. După 
părerea noastră Dobrescu l-a bă
tut net pe britanic. Boxind cu o iu
țeală și cu o vitalitate extraordi
nară Dobrescu nu l-a lăsat pe en
glez să se apropie”. Tot despre 
Dobrescu „GAZETTA DELLO 
SPORT” scrie următoarele: „Do- 

Olga Orban

brescu a fost admirabil. El poate 
să se laude cu un pumn puternic, 
un joc de picioare excelent și mai 
ales cu o remarcabilă inteligență 
tactică. Dobrescu l-a eliminat pe 
americanul Perez după un meci in 
care a ținut tot timpul în mină 
frinele luptei fără să se lase sur
prins de spectaculoasele reacții ale 
yankeului".

Același ziar evidențiază stilul 
elegant al lui Constantin Dumi
trescu și curajul lui Gheorghe Ne
grea.

Tînăra floretistă Olga Orban, în 
vîrstă de 18 ani, a fost revelația 
turneului feminin, de scrimă. Re
prezentanta noastră a obținut me
dalia de argint dar nu a fost cu 
I

I

Intre
Zilele trecuta s-au împlinit» 

ani de la Declarația O_N.U. cu 
privire la drepturile omului. 
Președintele Statelor Unite, 
Dwight Eisenhower, a folosit 
prilejul — dacă nu, ar fi cău
tat altul — pentru a face o de
clarație în cadrul căreia s-a de
dat la atacuri violente împo
triva Ungariei populare, susți- 
mnd, chipurile, că Declarația 
drepturilor omului ar li fost în
călcată în această țară. Ca și 
cum n-ar fi știut nimic despre 
asasinatele bestiale și jafurile 
nemaipomenite săvîrșite la Bu
dapesta și în întreaga Ungarie 
de bandele contra-revoluționare 
susținute din afară — crime și 
tîlhării care au stîrnit revolta 
lumii întregi — președintele 
Statelor Unite a găsit cu cale 
să acuze... guvernul legal al 
Ungariei, care, în momentul de 
față, prin măsurile Iui hotărîte, 
aprobate de poporul maghiar, 
este pe punctul de a restabili 
liniștea șt ordinea deplină în a- 
ceastă țară, care a trăit eveni
mente atît de sîngeroase în ul
tima vreme.

Comentînd această declara
ție, ziarul „Pravda” o califică, 
pe bună dreptate, ca „un ames- 
iec grosolan în treburile unui 
stat independent un pas în
dreptat spre înrăutățirea situa
ției internaționale și spre re
luarea „războiului rece”, con
damnat de popoare”.

Enumerînd o serie de iaote 
evidente pentru orice om cin
stit, „Pravda” demască fățăr
nicia declarațiilor americane 
despre pretinsele preocupări

nimic inferioară campioanei olim
pice Sheen (Anglia) pe care o în
vinsese în turneul propriu zis. Co
respondentul agenției „FRANCE 
PRESS” își începea comentariul 
despre turneul de floretă astfel; 
„Romînca Olga Orban a ciștigat 
medalia de argint în concursul de 
floretă femei după ce, numai din 
cauza oboselii, a fost întrecută in 
meciul de baraj de Sheen”.

Multe lucruri frumoase s-au scris 
despre gimnastele noastre, admi
rabile prin execuția de o plastică 
perfectă și impresionante în proba 
de ansamblu cu aparate portative.

La încheierea concursului de 
gimnastică ziarul „L’EQUIPE” 
a scris :„Surprinzătoarea formație 
a romîncelor, perfect antrenată și 
dinamică, s-a clasat pe locul trei. 
Progresul lor tehnic este incontes
tabil. Gimnastele romince și-au 
îmbunătățit mult execuția față de 
anii trecuți”.

„Romînia a prezentat un ansam
blu grațios și original” — scrie 
tcelași ziar; iar trimisul agen
ției „FRANCE PRESSE” adaugă: 
„Grația romîncelor a sedus publi
cul australian în mod deosebit”. 
După cum se știe echipa noastră 
dezavantajată de arbitraj a fost 
clasată pe locul 5 la proba de 
ansamblu dar și-a cucerit simpa
tiile spectatorilor la cererea că
rora a repetat o demonstrație mult 
aplaudată.

(Agerpres)

Rezultate bune
in „Cupa 30 Decembrie” 

la popice
Comitetul regional pentru cul

tură fizică și sport București, prin 
comisia regională de popice, a în
treprins o frumoasă acțiune, in- 
vitînd sîmbătă și duminică, pe 
arenele Energia „23 August” și 
Recolta M.A., speranțele jocului 
de popice din toate regiunile 
țării, Atît la băieți cit și la 
fete s-au tras 100 lovituri mixte. 
Trebuie remarcat că rezultatele 
câștigătorilor „Cupei 30 Decembrie” 
se apropie de cele mai bune per
formanțe înregistrate la noi. De 
exemplu, la băieți, ciștigătorul 
Peter Herbert din Cluj a realizat 
428 p.d.. iar St Ivanov (Iași) 
clasat pe locul al doilea 415 p.d- 
La fete pe primele două locuri 
s-au clasat Ținea Caragața (Buc.) 
cu 346 p.d. și Inlia Santa (Or. 
Stalin) cu 344 p.d.

vor e
ale S.U.A. pentru libertățile și 
drepturile altor popoare. Aceste 
declarații pompoase sînt tot a- 
tît de departe de adevăr, pe 
cît de departe este situația din 
S.U.A. și din țările dependente 
față de ideile expuse în Decla
rația drepturilor omului.

Ne-ar trebui mult spațiu 
pentru a înșira numeroasele în
călcări ale acestei Declarații 
făptuite de autoritățile ameri
cane. De pildă, una din ideile 
cuprinse în Declarația dreptu
rilor omului se referă la liber
tatea fiecărui om de a veni în 
țară sau a pleca din ea. Se 
știe însă foarte bine că, în 
Statele Unite există o discrimi-

- Vite-i că trec pe-aici!
— De ce nu? Nici tu, nici eu nu sintem invidioși că au luat ei cele

mai multe medalii!

(urmare din pag. 1)

stantinescu, membru in Biroul Po
litic al C.C. al P.M.R., prim vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Invățămîntu- 
lui, pentru circumscripția electo
rală nr. 31 Cluj, tovarășul Ale
xandru Moghioroș, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, pentru circumscripția elec
torală Timișoara nord-vest, acade
mician Mihail Sadoveanu, vice
președinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, președintele 
Comitetului Național pentru Apă
rarea Păcii, președintele Uniunii 
Scriitorilor, pentru circumscripția 
electorală nr. 14 Pașcani.

Printre cei propuși candidați în 
alegerile pentru Marea Adunare 
Națională se numără, de asemenea, 
eroul muncii socialiste Ștefan 
Lungu, eroul muncii socialiste Con
stantin Adochiței. academician pro
fesor Traian Săvulescu, acad, 
prof. dr. C. I. Parhcn, Maria Dinu, 
președinta gospodăriei agricole co
lective „Grivița Roșie” din corn. 
Bolintin Deal.

Cu aceeași dragoste și câh’ură 
au fost propuși candidați în a’e-e- 
rile pentru Marea Adunare Națio
nală tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., secretar al C.C. al 
P.M.R., tovarășul Petre Borifă, 
membru în Biroul Politic al C.C. 
al P.M.R„ prim vicc-președinte ai

Despre o comnetiție „organizată" 
de colectivul Voința Metalochimîc

Ultimele competiții oficiale de 
box au luat sfîrșit. Activiștii mul
tor colective sportive au conside
rat insă (și s-au orientat foarte 
bine) că perioada care urmează 
acestor competiții este totuși pro- 
pice organizării reuniun’lor ami
cale.

Ghidindu-se după acest princi
piu, colectivul sportiv Voința Me- 
talochimic a purces ia perfectarea 
unei întreceri amicale cu elevii șco
lii sportive de tineret. Odată con
dițiile stabilite, colectivul a „mo
bilizat" presa, organele in drept 
și, bineînțeles— amatorii de box. 
care au fost, ca de obicei, punc
tuali ți au populat sala din calea 
Dudești, unde urma să se desfă
șoare reuniunea.

Amară deziluzie ! In loc să ur

realitateȘ I
nare mai mare ca oriunde altt 
în ceea ce privește intrarea în 
țară, cît și plecarea din ea. 
Statele Unite au ridicat o cor
tină de fier care oprește in 
fața ei pe toți cei ale căror o- 
pinii și convingeri politice nu 
sînt pe placul autorităților a- 
mericane. Cel mai recent exem
plu este acela că Departamen
tul de Stat al S.U.A. a închis 
chiar... cerul delegației sporti
vilor sovietici care, înapoindu- 
se în patrie de la Jocurile O- 
limpice de la Melbourne, urmau 
să traverseze, în aer, continen
tul american. Departamentul 
de Stat nu le-a dat însă auto
rizația de „survol”, astfel că 

Consiliului de Miniștri, tovarășul 
Constantin Pîrvulescu, membru in 
Biroul Politic al C.C. al P.M.R., 
tovarășul Fazekaș lanoș, secretar 
al 0. C. al P.M.R., tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru în Bi
roul Politic al C.C. al P.M.R., mi
nistrul Afacerilor Interne, tovară
șul Leonte Răutu, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., tovarășul Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C C. al P.M.R., vice-preșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Dumitru Coliu, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., tovarășul Simion Bu- 
ghici. vice-președinte al Consiliului 
de Miniștri și membru în C.C. al 
P.M.R., tovarășul Mihai Mujic, 
membru al C.C. al P.M.R., secre
tar al Consiliului Central al Sin
dicatelor și alții.

Oamenii muncii participanți fa! 
primele adunări de propuneri pen
tru alegerile pentru Marea Adu
nare Națională și-au îndreptat în 
aceste zile gîndurile cu căldură, 
dragoste și încredere către cei mai 
buni fii ai poporului. Cu aceleași 
entuziaste sentimente vor păși oa
menii muncii și la viitoarele adu; 
nări de propuneri. Și, de fiecare 
dată, gîndurile lor se vor opri asu
pra celor care prin munca lor har
nică, prin lupta hotărîtă pentru 
cauza socialismului și a păcii, pen
tru prosperitatea patriei noastre 
dragi au dovedit din plin că merită 
această înaltă dovadă de prețuire, 
de încredere.

mărească partidele care figurau în 
program, aceștia au fost nevoiți să 
asiste la tm adevărat „du-te-vino“ 
al organizatorilor care s-au trezit 
abia in ceasul al 12-lea că lip
sește... ringul, că nu sînt puse la 
punct toate cele necesare desfă
șurării reuniunii. Zgribuliți (sala 
a fost neîncăizită) spectatorii au 
perseverat in... așteptare, dar în 
cele din urmă au fost nevoiți să 
renunțe spre bucuria organizato
rilor, care au profitat de acest 
moment de slăbiciune pentru a 
amina reuniunea pentru o zi a săp- 
taminii în curs. Dar, exact ca 
in anecdota cu lupul și ciobanul, 
ne îndoim și noi că spectatorii vor 
mai acorda credit unor astfel de 
organizatori.

P. M.

sportivii sovietici au fost ne
voiți să schimbe ruta, să Iacă 
un ocol de sute și mii de kilo
metri, pe la Polul Nord, pentru 
a nu deranja aerul... ameri
can!

Și nu e vorba cumva, aici, 
de o neînțelegere întîmplătoa- 
re, ci de un sistem pe care au
toritățile americane îl practică 
cel puțin cu același zel cu care 
rostesc sforăitoarele lor traze 
despre... drepturile omului. 
Sînt destul de proaspete în 
mintea tuturor și alte exemple. 
Nu... întîmplător n-a putut a- 
vea loc la New-York îritîlnirea 
dintre șahiștii sovietici și cei 
americani. Și atunci, Departa
mentul de Stat s-a... speriat și 
a oprit intrarea „periculoșilor" 
șahiști sovietici. Același lucru 
s-a întîmplat și atunci cînd a 
venit rîndul halterofililor sovie" 
tici să se întîlnească cu halte
rofilii americani, pe pămîntut 
Statelor Unite. Autoritățile a 
mericane care își pierduseră 
cumpătul în clipa cînd li s-a 
anunțat sosirea șahiștilor so
vietici, s-au... îngrozit de-a-bine- 
lea cînd au 
să sosească 1 
Și, din nou, 
de fier”. Și < 
sovietici n-au 
pămînt american.

Iată fapte care — cum spune 
poporul •— nici nu seamănă 
nici nu răsar cu diversele pero
rații despre .libertate" din di
versele „Declarații" americane, 
libertăți care, în S U A, vorba 
lui Caragiale, „sînt sublime, 
dar... lipsesc cu desăvîrșire” !

aflat că urmează 
niște... halterofili, 
au lăsat „cortina 
din nou, sportivii 

1 putut călca pe



ACTUALI TATI PUGILISTICE
așteptări. După întîlnire^cu Di
namo, mi-am dat seama că e- 
chipa noastră poate concura la 
primul loc. Cel mai greîT~„hop" a 
fost Energia. S-a spus «4 am fost 
favorizați la unele decizii. Se 

cum și

(■ Deși iMț aflăm în ultiima decadj 
a ilimiiyhșeembrie, să nu vă închi
puiți că, odată cu etapa finală 
a campionatului de box pe echipe, 
s-a lăsat și cortina peste activi
tatea cbmpetițională, iar pugiliștii 
au trecut la odihnă. Firește, unii 
dintre "boxerii fruntași, mâi mult 
sau mai puțin solicitați anul a- 
cesta și-au permis un scurt ră
gaz, pregătindu-se cu febrilitate 
pentru... revelion, dar nu este mai 
puțin adevărat că numeroși .prac- 
ticanți ai „sportului cu mănuși*'  
înțeleg să nu absenteze pînă la 
sfîrșit de la... datorie. Și pentru că 
anul pugilistic 1956 se pregătește 
să predea „ștafeta" colegului său 
mai tînăr, 1957, în condițiile li
nei susținute activități, un „tar 
de orizont" prin boxul nostru se 
impune de la sine...

e Săptămîna aceasta aduce 
amatorilor de box o agreabilă sur
priză. Este vorba de o reuniune 
internațională, care va opune o 
selecționată a colectivelor Energia 
S. M. puternicei reprezentative a 
asociației Udarnik, din R. P. Bul
garia. Intîlnirea se va desfășura 
sîmbăfă seara, în sala Dinamo și 
jiu ne îndoim că se va bucura de 
tot succesul meritat. Lotul oaspe- 
ț’lor nu ne este încă cunoscut. In 
schimb. Energia S. M. va arunca 
Jn luptă o serie de elemente de 
bonă valoare, printre care Pet'e 
Deca, Constantin lordache, Mir
cea Albu și Dănilă Enuț (fratele 
cunoscutului „semiușor" Dănilă 
Done).

9 In același timp, lotul repre
zentativ își urmează cu hărnicie 
pregătirile pentru intîlnirea cu 
selecționata Finlandei, prevăzută 
pentru data de 4 ianuarie, la Hel- 

•sir.ki. Antrenorii Ion Chiriac și 
Constantin Nour supraveghează 
pregătirile celor 12 boxeri din rin
gurile cărora se va forma echipa: 
ăLm/ooîc Ambruș (muscă). Con
stantin Gheorghiu, Nicolae Mîn- 
dreanu (cocoș), Emil Cișmaș 
(pană), Dănilă Done (semiușoi- 
ră), Francisc Ambruș (ușoară), 
Mihai Stoian (semimijlocie). /Zic 
Dragnea (mijîocie-ușoară), Dumi
tru Gheorghiu (mijlocie), Ghețu 
Velicu (semigrea), Dumitru Cio- 
botaru și Eugen Furesz (grea) 
După cum se poate lesne observa, 
din lot lipsesc cei patru „olim - 
pici". Ei nu vor participa la a- 
ceastă întîlnire, deoarece au ne
voie de o perioadă de odihnă după 
efortul intens de la Melbourne.

• Și acum, o veste mai puțin bună. 
Gala de box, anunțată de unele 
ziare pentru joi la Dinamo, a lost 
contramandată. Iubitorilor de box 
le pare efectiv rău, pentru că era 
.prevăzut un program deosebit de 
interesant, cuprinzînd multe „ca
pete de afiș". In orice caz, nu 
este o dovadă de seriozitate din 
jartea colectivului organizator 
«Tînărul Dinamovist) și nici a 
-altor colective care — după cite 
«intern informați — au creat or
ganizatorilor multe greutăți.

O Sîmbătă seara, boxerii, antre
norii și conducătorii echipei Voința 
au sărbătorit, în cadrul unei re- 

.iiniuni tovărășești, cucerirea tit
lului de campioană a țării. Satis- 
jdfăcut de succesul înregistrat, arbi- 
Arul Petre Epureanu, conducător 
tehnic al lotului, ne-a declarat : 
„Am privit de la început cu mult 

' optimism această competiție, dar 
! succesul înregistrat întrece orice

Meciuri interesante în „Cupa 30 Decembrie" la rugbi
Duminică dimineață, pe terenul 

Energia l.S.F. au continuat me
ciurile din cadrul „Gupei 30 De
cembrie" la rugbi, competiție orga
nizată de asociația Energia.

In comparație cu întîlnirile dis
putate în cadrul primei etape, cele 
de duminică au lost mult intere
sante. fazele de calitate au abun
dat, lapt care a dat partidelor o 
notă sporită de spectaculozitate. A- 
ccasta a tost posibil în primul 
rînd datorită condițiilor atmosfe
rice excelente, care au permis în 
mare măsură jucătorilor executarea 
corectă a procedeelor tehnice, iar 
în al doilea rînd unei precizări a 
regulamentului acestei competiții. 
Precizarea se referă la faptul că 
nici un jucător nu are dreptul să 
scoată balonul în tușă prin lovitură 
de picior decît din spațiul de „22“. 
'Așa stînd lucrurile, jucătorii ce
lor patru echipe care au evoluat du
minică pe terenul Energia I.S.P. 
au fost nevoiți să joace deschis, 
Ia mînă, într-o continuă mișcare, a- 

jgjoape tot timpul în teren. Un alt 

poate să fie adevărat, dcyț, 
unora dintre boxerii noștri li s-a 
.răpit" victoria, consider că sîn- 
tem chit... La anul, vom prezenta 
o echipă întărită în „punctele vul
nerabile".
• Un afiș ne-a rețin-ut atenția 

zilele acestea. El cheamă elevii 
bucureșteni înscrie

O clasică directă de stingă exped: ată de D. Boiangiu s-a oprit în 
blocajul perfect al dmamovistului St. Vâcaru (Dinamo—C.C.A).

(Foto: A. Lovinescu).

DERBIUL CAMPIONATULUI (MITITELU-TROIANESCU) S-A TERMINAT NEDECIS 
DUPĂ 0 PARTIDĂ DRAMATICĂ

purtat ca- 
dispută «- 
Mititelu a 
pentru a 

s-a apărat

Un număr record de spectatori 
prezenți duminică după-amiază la 
runda a 13-a a finale) campionatu
lui republican de șah au asistat la 
partida decisivă a turneului: Miti
telu — Troianescu. Intîlnirea dintre 
cei doi fruntași ai clasamentului 
deși nu a corespuns total sub as
pectul valoni jocului, a 
racteristicile unui derbi: 
prigă, :ndirjită, in care 
depus eforturi maxime 
cîștiga, iar Troianescu 
cu (fcrzenie chiar și în poziții în 
care părea să nu mai aibă șanse 
de salvare—

„.Dar, mai bine să vă povestim 
de la început cum s-a desfășurat 
această întîlnire, indiscutabil cea 
mai dramatică a actualului campio
nat.

Intr-o variantă a deschiderii nim- 
zo-indiană, Mititelu (cu albele) a 
reușit sa obțină perechea de ne
buni. Foarte devreme el a început 
înaintarea in centru și, profiți nd de 
jocul pasiv al negrului, a dezlăn
țuit un violent atac la rege, ame- 
nințînd cu mat iminent „Prețul*  
salvării a fost destul de scump: un 
cal, fără compensații. Acest imens 
avantaj tăcea ca victoria lui Mitite
lu să nu mai prezinte dubiu. Dar... 
eternul „dar" a intervenit și în a- 
ceastă partidă. O mutare neglijentă 
a albului (care părea să ducă la 
simplificare) î-a permis lui Troia
nescu să treacă la contraatac șl 
prin sacrificii consecutive (mai în- 
tîi o calitate iar apoi un turn) să 
pună regele alb într-o poziție m 
care nu mai putea evita șahul etern 
decît prin înapoierea materialului 

aspect pozitiv al penultimei etape 
a „Cupei 30 Decembrie" a fost a- 
cela că elementele tinere au în
locuit cu succes numeroși titulari 
al formațiilor care s-au întrecut In 
meciurile de duminică.

ENERGIA I.S.P. — ENERGIA 
M.T.D. 20—15 (6—15)

D?și au început partida cu un 
avans de 12 puncte, jucătorii Ener
giei M. l .D. n-au putut rezista de
cît o repriză atacurilor impetuoase 
ale rugbiștilor de la Energia I.S.B. 
Cu toate acestea, tinerii jucători ai 
Energiei M.T.D. au meritul de a li 
luptat cu multă însuflețire, neinti- 
midîndu-se nici un moment de va
loarea adversarilor lor. Ba, mai 
mult, ei au inițiat cîteva atacuri 
frumoase — din păcate timide — 
cu linia de trei sferturi. S-au re
marcat B. Niculescti. Luscal și Bă- 
răscu de Ia învingători, iar de la 
învinși Pîrvulescu, Cernat și Po
pescu.

ENERGIA MINE — ENERGIA 
REPUBLICA 17—9 (6—9) 

Intîlnirea dintre aceste formații

Centrul Școlar de Box care a 
ceput să funcționeze zilnic,’ 
tre orele 17—19, în sala Institu
tului de Cultură Fizică (str. *Ma-  
ior Ene nr. 12), sub conducerea 
cunoscutului antrenor Mihail Fu- 
lea. Inițiativa se cere subliniată 
deoarece cu ani în urmă, centrele 
școlare de box au scos Ia iveală 
elemente de mare talent : 7.î
Chendreanu, Virgil Cazacu, Tra
ian Panait, C. Chiriac, Mircea 
Bălfățeanu și alții. Pe cînd o nouă 
„nromoțre" la fel de valoroasă?

M. G.

in-

aștigat. Impresionat de această în
torsătură cu totul neprevăzută a e- 
venimentelor, Mititelu a acceptat 
(prea timpuriu totuși) remiza.

TROIANESCU

MITITELU
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In această pcz:»e. negrul, fără 
să bănuiască „furtuna” ce se pre
gătea la orizont, a jucat „senin” 
24—Dc7. cu intenția de a schimba 
tlameie la cx A urmat 25-Dg5! șî 
amenințarea de mat pe g7 devine 
grozavă 25...DcS+ 2VT12 Cg6 for
țat 27«f. Td6 28-Rfl evident nu 
28tg-- Tgtc și dștigă. 2S.J6 29-Dg4 
și negrul se află in fața unei alter
native triste: trebuie să renunțe la 
cal sau 
nebunul
32-Nd4? 
rea Te3

La nebun 29 TeS preferă 
30Jg hg: 31-Dg3 Nf5 

Pripită mutare .Amei 
n-’t*-,  -.rvăra aMfe!a tuci.

Dd4:! 33-Ddm Sh3+ 34 Re| 
32-

a constituit derbiul cupei, ambele 
echipe avînd In componența lor ju
cători de valori apropiate. Jocul a 
început în nota de dominare a e- 
cchipei Energia Mine. Cu toate a- 
cestea. scorul este deschis de Cra- 
ioveanu, care însene spectaculos: 
9:6 pentru Energia (ambele forma
ții au început meciul cu un „ba
gaj*  de 6 puncte). In continuare. 
Energia Republica are o perioadă 
de dominare în care însă ratează 
cîteva ocazii bune de a-și mări a- 
vantajul. Apoi meciul se echilibrea
ză După pauză, Energia Mine 
pune stăpîmre pe joc, domină in
sistent și însene 11 puncte prin 
Hilard (5), Gh. Petrescu (3) și 
Lucaci (3). trebuie menționat lap- 
tul că Energia Republica a jucat cu 
mulți rugbiști tineri, cu frumoase 
perspective, dar lipsiți de experien
ța jocurilor grele. S-au remarcat: 
Hilard, Petrescu, Cantuniari și Su- 
chianu de la învingători. Craiovea- 
nu, Nica și Rusii de la învinși.

ION OPRESCU

birzan și 
de|juniori

CLUJ 15 (prin telefon de Ia trl- 
lă zile
>r mal

in țara

Gh. Cobir
campioni

■>i ?
participat 26 
Golopența a 
dovedind în

de
pe 
cu 
un 

a 
plăcută,

misul nostru). — După dou; 
de concurs, întrecerile effer 
buni juniori și junioare 
noastră au luat sfîrșit cu victoriile 
Măriei Golopența (Progresul Bucu
rești) și Gh. Cobîrzan (Progresul 
Cluj).

La fete, unde au 
de concurente, Maria 
cîștigat fără emoții, 
majoritatea meciurilor un stil o- 
fensiv, în care loviturile puternice 
de pe stînga alternau cu cele de pe 
dreapta și puneau la grea încer
care defensiva adversarelor- Cam
pioana — care a marcat o revenire 
față de comportarea din turneul 
selecție — a învins în finală 
Lucia Cobîrzan (Progr. Cluj) 
2—0 (9—12). Deși învinsă la 
scor clar, tînăra finalistă 
constituit o surpriză 
dovedind un joc aproape complet, 
cu reale perspective de progres. 
De altfel, în semifinală ea a în
vins-o pe Mariana Barasch în fața 
căreia a arătat multă siguranță 
și hotărîre în momentele decisive. 
Primul set al acestei semifinale a 
fost cîștigat de Barasch, dar în 
cel de al doilea clujeanca a inițiat 
mai multe acțiuni ofensive, renun- 
țînd la jocul defensiv și cdntraata- 
cînd cu succes. In ultimul set Ba
rasch a condus cu 4—0, dar nu 
și-a mai putut menține avantajul, 
deoarece a început să rateze mingi 
ușoare în timp ce adversara ei 
juca cu multă precizie. In cealaită 
semifinală, Maria Golopența a tre- 

cum, tună dintr-o dată pe cer se
nin 34.-Te2. -f-l! Această posibilitate 
nu o văzuse Mititelu. 35.Te2: for
țat. Alternativa 35.Re2: poate duce 
chiar la pierdere, 32-.Db2+ 33.Rdl 
Ng4 + 34Rel Del: mat. 35-..Dgl + 
36-Rd2 Dd4 + 37. Rc2 Dc4:+ 38. 
Rdt Dd4+ remiză.

Dintre celelalte întîlniri trebuie 
să remarcăm o nouă victorie ful
ger a lui Ciocîttea, care l-a între
cut pe Samarian în 24 
De notat că după 14 
marian nu-și dezvoltase 
să în această partidă.

de mutări, 
mutări Să
niei o pie-

REZULTATE TEHNICE

Partide întrerupte: Șuta-Urseanu 
’/t-’/j (runda X-a), Negrea-Urseanu 
1-0, Șuta-Szabo 7*-7»,  Radovici-Dri- 
mer 7i-‘/j, Bălănel-Gavrilă 1-0 
(runda XI-ă), Iroiancscu-Bălănel 
0-1 (runda Xll-a).

Runda Xlli-a: Negrea-Gtuțescu 
1-0, Cioriltea-Samarian 10, Rado
vici-Radulescu 1-0, Pall-Gavrilâ 1-0, 
Halîc-Reicher 'S-'h, Mititelu-Troia- 
nescu Ti-’A, Bălănel-l 'rseanu, Pit- 
pinK-Szabo, Șuta Drimer, întrerup
te.

Runda XTV-a: Urseanu-Mititelu 
' r’h, I roîanescn-Pall 'fa-'h, Szabo- 
Bălănel 1-0, Ghițescti-Pitpinic 1-0, 
Drimer-Negrea 7j-7i, Samarian- 
Șuta O-l, Reicher-Gavrilă 7i-7i, 
Halic-Radovici — întreruptă, Ră- 
dulescu-Cîociltea — amînată.

Clasamentul: 1-2 Mititelu, Troia
nescu 9* A p-, 3-4 U rseanu, Cioâl- 
tea B (1), 5. He grea 8, 6. Szabo 
7‘A (1), 7. Reicher 7‘A p., 8. Ghi- 
țescu 7 p. etc.

Astăzi continuă 
rupte.

partidele între-

— V. CH —

Au apărut

REVISTA DE ȘAH
Nr. 12 (decembrie) 1956

din al cărui cuprins spicuim:

Comentarii asupra Turneului Ale*  
hin, Istoria Șahului (VIII) — P. 
Morphy, Al VIII-lea campionat fe
minin ai R.P.R., Teoria Modernă— 
Varianta schimbului în apărarea 
Griinfeld, Partide și finaluri, pro
bleme și studii și tabla <Te materii 
pe 1956.

Abonafți-vă la revista de „ȘAH” 
pe anul 1957.

Maria Golopența 
Ia tenis de masa

cut ușor de o altă clujeanca, Doi
na Vușcan.

L'a băieți, finala pentru care au 
luptat 71 concurenți a avut loc 
între Gh. Cobîrzan și Radu Pje- 
gulescu (Progresul Bistrița). -<A 
cîștigat Cobîrzan cu 2—1 (21—17, 
19—21, 22—20) dar trebuie spus 
că Radu Negulescu s-a comportat 
la înălțimea învingătorului său. El 
a fost pur și simplu o revelație, 
în special prin loviturile lui cu
rate, clare. Pe lingă acestea, ju
niorul Negulescu (16 ani) a dat 
dovadă de multă voință în par
tida finală. Astfel, în setul doi, 
deși era condus de Cobîrzan cu 
17—14, reușește printr-un joc foar
te atent și complet, presărat cu 
numeroase atacuri, să cîștige se
tul la 19. In setul următor, lupta 
este aprigă, Cobîrzan conduce și 
de data aceasta cu 19—14, dar 
Negulescu revine la fel de puter
nic, reușește să egaleze la 20 și 
trece cu puțin pe lîngă victoria fi
nală. Jocul său a fost pe bună 
dreptate viu aplaudat de cei pre
zenți în sala Ianos Herbak.

Comportări frumoase au mal a- 
vut și juniorii Velescu (Buc), 
Purcel (Arad), Bodea (Timișoara), 
Boiangiu (Craiova), Rethi (Tg. 
Mureș) și Remus Abraham (Ora
dea). Ei toți au contribuit la va
loarea ridicată a ediției 1956 a 
campionatelor de juniori, valoare 
ce a depășit nivelul ultimilor ani.

CONCURSUL DE SELECȚIE 
A LUAT SFÎRȘIT

Una dintre partidele de simplu, 
de pe tabloul „învingătorilor" care 
*e anunța foarte interesantă, pu
nea față în față pe campionul 
nostru Gantner și campionul ma 
gfiiar Berczik. Iată însă că in 
«dară de cea mai mare parte a pri
mului set, în care Gantner a jucat 
toarte variat țăcănind cînd trebuia 
și trăgînd decisiv, prin surprin
dere, pe mingi pregătite cu aten
ție, jucătorul nostru nu a cores
puns șl a contribuit prin aceasta 
la nivelul scăzut al partidei. In 
rest, Gantner a greșit foarte multe 
mingi ușoare iar Berczik, cu regu
laritatea care-1 caracterizează și 
prin mingi cărora le imprima un 
efect din ce în ce mai accentuat, 
a reușit să cîștige detașat: 3—0 
(18, 15, 11).. In continuare
s-au disputat partidele de pe 
tabloul „învinșilor" : Reiter - 
Cobîrzan 3—0. Harasziosi — Ne 
gulescu 3—0, Harasztosi — Reiter 
3-0 (14, 20, 18), Gantner — Ha
rasztosi 3—2. In sfîrșit, primii 
clasați din cele două grupe, Berc
zik și Gantner, și-au disputat în- 
tîietatea pe întreg turneul. Nici 
de această dată jucătorul nostru, 
care a început meciul lipsit de în
credere și a desfășurat un joc de
zorientat, nu a putut cîștiga mă
car un set. Astfel, Zoltan Berczik 
a învins cu 3—0 (14, 15, 15). Tre
buie spus că în această partidă 
campionul maghiar s-a întrecut pe 
sine, necomițînd decît foarte pu
ține greșeli în apărare, atacînd 
mult mai des decît pină acum și 
practicînd în general cal mai bun 
joc de cînd se află în țara noastră.

După consumarea ultimelor pă
tau partide clasamentul turneului 
feminin este următorul : 1. Zeller 
5 v. 2. Gavrilescu 3 v. (9—7) 3. 
Golooența 3 v. (9—8) 4. Pitică 2 v 
(9—9) 5. Tompa 2 v. (7—9) 6. 
Barasch 0 v.

Victoria în meciurile de dublu a 
revenit: la fete, perechii Maria Ga
vrilescu — Marta Tompa, la băieți, 
cuplului Gantner — Reiter (care 
au învins în finală pe Berczik — 
Harasztosi cu 3—2) și la mixt pe
rechii Zeller — Gantner (care au 
întrecut în finală, cu 3—1, pe Ga
vrilescu — Reiter).

C. SEVEREANU

Nr. 12 (decembrie) 1956 
din al cărui sumar desprindem: 
Dr. M. GEC/RGESCU — Contribuții 

la studiul calităților fizice
I. COUBAN — Principiile tehnici! 

moderne a schiului alpin
V. BULAT — Din experiența mea 

<Je patinator
E. NEDELCOVICI — Problema lec

țiilor în școlile mixte
I. KUNST — Congresul F.I.H. de la 

Stockholm.
.Revista mai cuprinde articole de 

cercetări științifice, metodice, dtau- 
țiij bibliografie, etc.
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’>* * Spartak Subotița 
§i-a încheiat turneul 
7 cu o victorie

riantelor depuse la ultimul concurs 
pentru premii speciale).

Odată cu comunicările — care se 
distribuie în mod gratuit la agenții— 
part.cipanții vor înainta chitanțele 
buletinelor valabile pentru premiile 
de Anul Nou. cei care nu au chitan
țe vor înainta taloanele 3.

Săptămîna de la 17—23 decembrie 
lima ultima săptămîna de concurs 
pentru prem.ile gratuite de Anul 
Nou parucipanții sînt sfătuiți să de
pună din primele zile buletinele de 
concurs pentru etapa de duminică 
23.XII și să-și completeze din timp 
comunicările care vor fi însoțite de 
chitanțe sau de taloanele 3.

Reamintim cu această ocazie pre
miile care vor fi atribuite GRATUIT 
cu prilejul Anului Nou: 4 motoci
clete I. J. de 350 cmc., 2 ceasuri 
Schaffhausen, 10 ceasuri Doxa, 10 
aparate de radio Stasfurt și 20 sti
louri Pel-kan.
• Concursul Pronosport nr. 51 din 

23 decembrie prezintă un deosebit in
teres pentru participanți. Aceasta da
torită mai multor motive. In primul 
rînd faptul că acest concurs este ul
timul concurs la care trebuiesc de
puse buletine pentru a putea lua 
parte la premiile de Anul Nou. In 
al doilea rînd faptul că și la acest 
concurs sînt acordate premii pentru 
,,0“ rezultate: o motocicletă I. J. de 
350 cmc. pentru participantul-cu cele 
mai multe variante cu ,,0“ rezultate 
și o motocicletă I. J. și 5 ceasuri 
Doxa prin tragere din urnă. Și în al 
treilea rînd prin faptul că' fondul 
de premii al concursului este mărit 
cu reportul de la concursul nr. 50. 
Dacă adăugăm la aceasta meciurile 
echilibrate care alcătuiesc programul, 
nu vom putea ajunge decît la o sin
gură concluzie: trebuie să participați 
cu cît mai multe variante la concur
sul Pronosport nr. 51 din 23 decem
brie! Noi vă urăm: SUCCES!
• Se reamintește parti-cipanților 

Ia concursurile nr. 51 din 23 decem
brie că meciul I: Dinamo București— 
T.D.N.A. Sofia este ANULAT.

Part cipanții trebuie să completeze 
pronosticul la meciul de rezervă A: 
St. Etienne — Toulouse.

ORADEA 17 (Prin telefon). — 
Duminică, în fața a 10.000 de spec
tatori, Progresul a jucat cu echi
pai Spartak Subotița, în compania 
căreia a realizat un bun spectacol 
fotbalistic. Oaspeții au cîștigat cu
1— 0 (1—0) prin punctul înscris 
de Ognjanov, dar acest rezultat 
nedreptățește pe orădeni, care — 
mai combativi, mai buni în ansam
blu și superiori teritorial — meri
tau; un meci nul.

In prima repriză a dominat Pro
gresul. însă înaintașii au ratat 
mu.lt. In min. 7, Vlad trage peste 
poartă de Ia 2 m. Alte patru ocazii 
sînt ratate pînă în min. 12. Pro 
greșul domină autoritar, oaspeții 
însă se apără cu dîrzenie. Porta
rul Prvulovici are cîteva interven
ții salvatoare. Vaczi ratează o lo
vitură de la 11 m. trăgînd în bară. 
Incet-încet însă, iugoslavii își re 
vin. încep să construiască acțiuni 
foarte frumoase in cîtnp. dar ra
tează. Ognjanov trage peste bară 
în min. 17, iar în min. 26 Gebner 
oprește greu un șut al lui Tadici 
Oaspeții reușesc pînă la urmă să 
înscrie: in min. 40. o acțiune în
cepută de la linia de fund poartă 
mingea din om în om pină hi 
Ognjanov. care de la 16 m. mar
chează imparabil: 1—0. La re
luare. iugoslavii joacă din ce In 
ce mai bine. Tripleta, bine susți
nută de mijlocași și In special 
de Leskov, construiește atac după 
atac. Apărarea orădenilor luptă 
din răsputeri cu succes. După ce 
Prvulovici a fost nevoit să pion 
jeze în picioarele Iui Meszaros 
(min. 55). a fost rîndu! lui Geb
ner să intervină cu mult curaj la 
o acțiune condusă de Ognianov. 
(min. 68). Echipele slăbesc alura, 
par obosite. Oaspeții se retrag în 
apărare, dar contraatacă pericu 
los. Progresul — care acționase 
dezorganizat pînă atunci — revi
ne puternic în ultimele minute, 
dar Toth ratează egal area.

Cîteva declarații:
Antrenorul S'ekulici (Spartak): 

„Echipa noastră a fost obosită. 
Progresul a jucat mai bine în pri
ma repriză. Mi-au plăcut Koszegy 
și Toth".

Ognjanov (Spartak): „Progre
sul București a jucat mai bine de- 
cît orădenii. Aceștia nu au știut 
să profite de oboseala noastră, ju- 
cînd prea puțin aripa dreaptă”.

Antrenorul Schertz (Progresul): 
„Oaspeții mi-au lăsat o bună im
presie prin concepția lor de joc.

In ce privește rezultatul, cred 
că echipa noastră putea ciștiga cu
2- 8 goluri diferență. Asta s-ar fi 
întîmplat dacă Vaczi nu rata li 
m. .

Gh. Dumitrescu, coresp.

Iată cum arată un buletin Pro
nosport cu 12 rezultate exacte la 
concursul nr. 50 (etapa din 16 de
cembrie 1956):

I. Energia 23 August — Ener
gia Pioeștl (hand. mase, sala) 2

II. Recolta M. A. — IxxxMho-
tiva Gara cTe Nord (hand. mase, 
sală) X

III. Fiorentina — Palermo
(camp, italian) 1

IV. Triestina—Lanerossi (camp,
italian). 1

V. Roma — Sampdoria (camp.
Italian) 1

VI. Genoa — Internazionaie
(câmp, italian) X

VII. Spăl — Torino (camp, ita-
Uan) 1

VIII. Udinese — Napoli (camp.
Italian) 1

IX. Reims — Racing Paris
(camp, francez) 2

X. Toulouse — Lens (comp,
francez). 2

XI. Angers — Marseille (camp,
francez) X

XII. Lyon — Sochaux (camp,
francez) 2

• In urma trierii și omologării ce
lor 562.083 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 50 (etapa din 
16 decembrie) au fost stabilite ur
mătoarele premii:

Premiul I: 14,5 variante cu 11 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 9.116 iei;

Premiul II: 298,9 variante cu 10 re
zultate exacte revenind fiecărei va
riante cîte 530 lei.

Prem ul III: 2.828 variante cu 9 
rezultate exacte revenind fiecărei 
variante cîte 84 lei.

La fondul de premii al concursu
lui nr. 50 au fost acîăogați cei 56.352 
lei reportați de ]a concursul nr. 49 
(etapa din 9 decembrie).

Deoarece nu a existat nici o va
riantă cu 12 rezultate exacte, con
form regulamentului au fost repor
tați pentru concursul nr. 51 (etapa 
din 23 decembre) 61.843 lei repre
zentând 10 la suta' din fondul de 
premii al concursului nr. 50.
• Premiile speciale pentru varfan-
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PREGĂTIRI... PREGĂTIRI
ji - i > ■

Este; un lucru neobișnuit șl 
pentru. noi, cronicarii sportivi, să 
mai scriem despre pregătirile fot
baliștilor acum, clnd Anul Nou 
bate la ușe. Dar, spre deosebire de 
ultimii ani, în anul acesta echi
pele noastre de fotbal și-au pre
lungit neașteptat de mult activi
tatea.

Trei sînt echipele care simt... 
căldurile, unor apropiate meciuri: 
Selecționata București, Dinamo 
București și Progresul București, 
în același timp participante la 
Cupa „30 Decembrie", au în pers
pectivă — după cum se știe -- 
meciuri internaționale. Ele se an
trenează în consecință, cu asi
duitate.

Sîmbătă, numai una dintre ele 
a ieșit pe teren: Progresul. Pe te
renul din str. Dr. Staicovici fot
baliștii de la Progresul au efec
tuat un antrenament „în familie".
bazat pe exerciții de tehnică indi
viduală. Antrenorii Lupaș și Dră- 
gușin au insistat asupra bunel 
conlucrări a atacanților.

Duminică dimineața, deși nu se 
anunțase nicăieri că pe stadionul 
Dinamo vor fi jocuri, tribuna a 
Il-a era aproape plină. Așa că 
partidele de antrenament ale echi
pelor Dinamo au avut caracterul 
unor jocuri publice. Dinamo Bu
curești a susținut cu întregul lot 
cîte un meci cu două selecțio
nate ale celorlalte colective Di
namo. O formație a fost alcătuită 
astfel: Birtașu-Gref, Szabo, An- 
ghel F.-AL Vasile, Szekeiy-Boian.

Aspeci de la unul din meciurile de duminică dimineața de pe Di
namo: Ene reia in stilul său earac teristic o centrare a lui R. Lazăr.

(Foto: L. Tibor)

@)onosport
teJe cu „0” rezultate de la con
cursul Pronosport nr. 48 din 2 de
cembrie au fost atribuite următori
lor participanți:

Motocicleta I.J. de 356 cmc. pen
tru participantul cu cele mai multe 
variante cu rezultate a revenit
lui Bărbulescu Gh. din București 
str. Cobălcescu nr. 41 care a avut 32 
variante cu „0” rezultate.

Premiile speciale atribuite prin 
tragere din urnă au fost repartizate 
astfel:

O motocicletă I.J. de 350 cmc.: Po
povic! Niculae din Timișoara str. 
Stalingrad nr. 54.

Cîte un ceas „Doxa”: Zorici Va
sile din București str. Voicești nr. 
30; Staffek Toma din Piatra Neamț 
str. Maxim Gorki nr. 96; David 
Francisc din Făgăraș str. I. C. Fri
mu nr. 2; Munteanu Sorinei din 
București str. Spătarul Milescu nr. 
27; Dăian Iacob din Sibiu str. Nico- 
lae Teclu nr. 35.

In urnă au fost introduse 158 va
riante cu ,,0” rezultate.

COMUNICAT
In urma numeroaselor cereri venite 

din partea participanților, în legătu
ră cu premânle speciale de Anul Nou, 
I. S. Pronosport a aprobat ca și con
curent’! care d'epun buletine numai 
în săptămîna de la 17—23 decembrie 
a. c. pentru concursul nr. 51, să postă 
participa ia premiile care se atri
buie în mod gratuit cu prilejul Anu
lui Nou.

Participarea acestei categorii de 
concurenți se face cu șanse propor
ționale. De exemplu: un participant 
eare depune la concursul din săp- 
tă'mîna 17—23 decembrie a.c. un nu
măr de 160 variante și nu a partici
pat la toate celelalte trei concursuri 
din luna decembrie (2, 9 și 16 decem
brie) participă la tragerea d*n  urnă 
cu 25 variante (1/4 din numărul va

Eftimie, Voica, Dragomir, V. An
gliei. Cealaltă s-a prezentat ast
fel: Uțu-Popa, L Lazăr, Izghirea- 
nu-Călinoiu, Nunweiller-R. La
zăr. Nicușor, Ene, Neagu, Suru. 
Antrenorii au urmărit cu atenție 
fiecare jucător pentru a se pro
nunța asupra formației definitive 
din jocul de la 30 decembrie cu 
Ț.D.N.A.

In sfîrșit, Selecționata Bucu
rești s-a antrenat tot duminică 
dimineața sub conducerea antre
norilor Em. Vogi și Gică Popescu/ 
Antrenamentul a avut loc pe sta
dionul C.C.Â. din șos. Ilie Pinti- 
lie. Au participat: Toma, Dunga, 
Zavoda II, Apolzan, Neacșu, Brin- 
zei, Onisie, Bone, Bodo, Cacovea- 
nu. Constantin, Alexandrescu, Za
voda I, Tătara, Georgescu, Da
vid, Hașoti etc. Selecționata se va 
antrena din nou marți.

Programul
In mod obișnuit sfirșitui unei 

activități competiționale înseam
nă începutul unei serii de analize 
care — în etape, așa cum se des
fășoară un campionat — îmbrăți
șează principalele probleme si in
dică soluțiile. Si campionatul re
publican de fotbal de anul acesta 
va fi urmat de asemenea analize, 
deosebit de importante pentru ac
tivitatea fotbalului nostru. Numai 
că vom face o inversare în .ordi
nea de zi” și ne vom ocupa în pri-

Competiția

in „Capa 30 Decembrie”

organizată de ziaru] nostru și ia care participă eciii-
pelc Selecționata București. Dinamo București și Progresul Bucu
rești începe mîine pe stadionul Dinamo Primul joc va opune dina- 
moviștilor bucureșteni echipa Progresul București

Este un meci de frumoasă tradiție, intre două echipe care au 
oferit totdeauna întreceri de bună calitate. Să ne amintim turnai 
de ultima partidă dintre Dinamo și Progresul Ei care după o dispută 
care a pasionat la maximum. Progresul a invns tu 3—2 deși a ‘ost 
condusă cu 2—0. Garanția unu: joc de buna calitate și interesant, 

ne-o oferă faptul că ambele echipe sînt la punct cu antrenamentele. 
Ele nu le-au Întrerupt de loc după terminarea epopionatuhii. In plus, 
atît dinamoviștii cît și jucătorii de Ia Progresul sîat aninați de do
rința de a practica un fotbal de calitate. în s unul unor întreceri in
ternaționale dificile care ii așteaptă.

Antrenori: ambelor echipe s-au arătat satisfăcuți de organizarea 
acestei competiții care menține pe jucători în regimul pregătirii ma
xime. La fel și jucătorii care ne-au declarat că fără ut meci sau 
două nici antrenamentele nu mai au farmee In consecință credem 
că au acumulat destulă poftă de joc pentru intilnirea de mîine. care, 
lipsită de o miză specială, ne poate oferi o demonstrație de fotbal

Nu mai râmîne decit să vă comunicăm formațiile. Vă avizăm 
insă că este vorba de formații probabile, intrucit amindouâ echipele 
vor utiliza mai mu Iți jucători, spre verificare

PROGRESUL: Cozma — Toma. Bratu. Soare — Clocea, Știrbei — 
Oaidă. Smărândescu, Ozon. Dinuiescu. P. Moldoveana.

DINAMO: Uțn — Popa, I Xazăr. FI. Anghel — Călinoiu. Nun- 
weiler — R. Lazăr. Nicpșor, Ene. Neagu. Suru.

Meciul va începe la ora 14.15.

competițional trebuie respectat!

i
»

mul rînd de o problemă socotită 
minoră, dar — în realitate — 
strins legată de desfășurarea, re
gulată și normală, a competițiilor. 
Este vorba de programul competi
țional

De ani de zile — și lucrul a- 
cesta poate fi verificat — progra
mai competițional a fost atcâtoit 
cu multă atenție și pub’icarea lui 
a fost însoțită întotdeauna de asi
gurarea că el va fi respectat în
tocmai că nu se va a imite nici o 
aminare. nici o schimbare de dată 
etc etc. Pentru ca la prima ocaz e. 
programul — și în special cei, al 
categoriei A — să fie dat peste 
cap, cu întreruperi — justificate 
sau nu, mai mari sau mai mici —, 
cu aminări de jocuri etc

Nici campionatul de anul acesta 
n-a fost scutit de asemenea pertur
bări destul de dăunătoare pentru 
continuitatea, regularitatea și chiar 
desfășurarea calitativă a jocurilor. 
Un număr de 30 de meciuri nu 
s-au disputat la datele fixate in 
program. De pildă, jocurile de la 
10 iunie. Locomotiva București —- 
Dinamo Bacău. Progresul Oradea 
— Dinamo Orașul Stalin și FI. 
roșie Arad — Știința Timișoara 
au avut loc la 1 iulie: Locomotiva 
Timișoara — C.C.A. amînat de la 
10 iunie la 5 august • Dinamo 
București — Progresul Oradea de 
la 30 septembrie la 8 noiembrie. 
C.C.A. — Progresul Oradea de la 
21 octombrie la 15 noiembrie etc 
Toate aceste aminări au influențat 
și desfășurarea campiomtului ?î 
planificarea pregătirilor în colec
tive, au creat — fără voia colecti
velor — goluri mari în activitatea 
lor, iar mai tîrziu o prea mare a- 
glomerare de jocuri, impunînd pro
gramarea lor și în cursul săptă- 
mînii. Deci, o activitate inegală: 
odată prea mult, altădată de loc. 
Progresui Oradea, de pildă, a ju
cat la 16 și 23 septembrie, a stat 
de la 23 septembrie pînă la 7 oc
tombrie, a jucat apoi trei meciuri 
(7, 14 și 18 octombrie), din nou 
a stat de la 18 octombrie pînă la 
4 noiembrie, pentru ca între 4 și 
25 noiembrie să dispute șase 
jocuri 1... La fel și Dinamo Bucu
rești : a avut perioade de răgaz.

ȘTIRI, REZULTATE
■ O formație a Locomotivei

București a jucat duminică la 
Giu-giu cu echiua locală Loco
motiva. Bucureștenii au cîștigat 
cu 5—3 (2—1) prin punctele
marcate de Copil, Ferenczi, Se-
redai'. Pilote și Olaru. Pentru 

giurgiuveni au marcat Angelescu 
(2) și Stan. Locomotiva Bucu
rești a aliniat formația : Obrela— 
Neamțu, Stancu. Macri— Feren
czi, Langa—Copil, Olaru, Ene II, 
Seredai, Filote.

■ Dinamo București a confir
mat data de 30 decembrie pentru 
disputarea meciului cu ȚDNA Sofia. 
Lotul fotbaliștilor bulgari va sosi 
în București la 28 decembrie.

!
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pentru ca intre 25 octombrie și lâ 
noiembrie să susțină nu mai pu
țin de opt meciuri... Unul la trei 
zile... E drept că această aglome
rare se datorește și participării e- 
chipei Dinamo în Cupa Campio
nilor europeni, dar șî așa se putea 
ajunge la o programare mai judi
cioasă. Asupra acestei chestiuni 
vom reveni însă cu alt prilej.

Ceea ce trebuie să subliniem a- 
cum este faptul că programul com- 
peti;:c.nal odată stabilit, trebuie 
respectat cu strictețe. Și în primul 
rînd de către Direcția Fotbal și 
Comisia centrală de fotbaL care 
uneori au acceptat cu destulă ușu
rință, Ia cererea colectivelor sau a 
asociațiilor, aminări de jocuri. Fie
care joc trebuie să se dispute în 
etapa lui. Este în interesul compe
tiției, al luptei din campionat (pen
tru care o aminare contează foarte 
mult) și al colectivelor, mai ales 
din punct de vedere al planificării 
antrenamentelor. Oricum, campio
natul reprezintă activitatea de 
bază a fotbalului nostru și el tre
buie ferit de orice neajuns care-i 
poate tulbura cursul normal, con
tinuu. In ce privește jocurile in
ternaționale, ele sînt absolut ne
cesare fotbalului nostru, dar nu 
trebuie să cădem în exagerare, în 
sensul ca să sacrificăm campiona
tul sau cupa de dragul lor Calen
darul internațional trebuie alcă
tuit în funcție de campionat, ia 
începutul anului și pe date pre
cise. Cît privește eventualele jocuri 
neprevăzute, pot fi rezervate date 
libere pentru colective. In orice 
caz, se impune mai multă exigență 
în alegerea echipelor. Valoarea lor 
trebuie să constituie criteriul prin
cipal, pentru că numai în compa
nia unor echipe de bună valoare 
pot învăța echipele și jucătorii 
noștri.

In concluzie, programul compe
tițional — alcătuit, în concordan
ță cu necesitățile calendarului in
ternațional, la începutul anului — 
trebuie respectat cu strictețe. în 
interesul competițiilor, în primul 
rînd de organele de conducere ca- 
re-1 elaborează, pentru ca să fie res
pectat și de colective.

PETRE GAȚU

■ Se cunoaște și numele arbi
trului care va conduce partidaJ 
retur (în Cupa campionilor euro
peni) Dinamo București—ȚDNA f 
este austriacu’ Jiranek, același ca
re a arbitrat și meciul Galatasaray 
—Dinamo. El va fi ajutat la tușe 
de alti doi arbitri austriacî.

■ Biletele pentru jocul de 
miercuri Dinamo—Progresul se 
pun în vînzare la casele stadio
nului Dinamo și agențiile Prono
sport din Cal. Victoriei 9 și str, 
Aristide Briand nr- 6
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Din nou, meciuri echi librate 
în concursul de handbal de sală

Etapa a doua a seriei din Ca
pitală a concursului republican de 
handbal de sală a avut multe 
puncte comune cu prima : un pu
blic numeros, meciuri echilibrate 
și atmosfera specifică în atari 
condițiuni. Și de această data însă 
am putut constata că meciurile 
„strînse" pretind anumite, condiții 
organizatorice, tehnice și tactice 
speciale. Să explicăm: un meci 
între echipe de valoare aproxima
tiv egală necesită în primul rînd 
un arbitraj competent. Apoi, ele
mente de tehnică și mai ales de 
tactică, axate pe „sprintul finai" al 
fiecărei faze și, bineînțeles, al în- 
tîlnirii în general. Și acum, să 
vedem în ce măsură au corespuns 
meciurile de duminică acestor exi
gențe

Exceptînd întîlnirea C.C.A. — 
Dinamo 6, în care n-a fost vorba 
de o egalitate nici măcar aproxi
mativă, prima echipă depășindu-șt 
net și în toate privințele adversara, 
toate celelalte meciuri s-au dispu
tat sub semnul egalității. In pri
mul, Știința I.C.F., cu tehnica sa 
bună și tactica plină de fantezie 
pe care o cunoșteam din trecutele 
ediții, a avut de dat replica unei 
echipe decise să cîștige cu orice 
preț — Progresul I.T.B Și, fn 
ciuda combinațiilor de o deosebită 
frumusețe inițiate sau duse la ca
păt de Pompiliu Simion, în ciuda 
șutului necruțător al lui Hnat, stu 
denții au pierdut De ce ? Exact 
din cauza factorilor amintiți mai 
sus : arbitrajul slab al lui B. Cris- 
tofor și lipsa de finalitate a acțiu
nilor. în special în ultimele minute 
de joc. au lipsit Știința I.C.F. de 
o victorie așteptată Desigur, a- 
ceasta nu scade meritul I.T.B -iș'.i- 
lor. a căror hotărîre și spirit de 
luptă au fost deseori aplaudate 
„la scenă deschisă*.

Scoțînd din cauză elementul „ar 
bitraj" — care a fost corect In 
celelalte jocuri — scorul egal din
tre Recolta M. A. — Locomotiva 
O. N. și victoria Energiei Ploești 
în fața Energiei „23 August" au 
fost decise de lipsa de finalitate 
a acțiunilor și de imprecizia în șut 
dovedite de Locomotiva și Energia 
„23 August*.  O remarcă : Locomo
tiva G. N. nu are încă un „condu
cător" de joc, fapt care contribuie 
la deslînarea acțiunilor sale. De 
altfel, asupra acestei ultime pro
bleme vom mai reveni. De aseme
nea, merită atenție comportarea e- 
chipelor aflate în dezavantaj tn 
ultimele minute de joc, șî care, in
variabil, recurg la brutalitate ca la 
o soluție salutară...

In prima etapă a concursului fe
minin, meciul Știința I.C.F. — E- 
nergia Mija a dovedit că ultima 
echipă nu și-a însușit elementele 
specifice handbalului de sală; Iar 
tehnica și tactica jocului pe teren 
mare, ca și lipsa unor jucătoare cu 
„șut" puternic n-au putut duce 
decît la un scor cu o diierență de 
10 goluri în favoarea rutinatei e- 
chipe a studentelor. (A. I.)

★
Auzisem că la Orașul Stalin 

handbalul de sală se bucură de 
aceeași popularitate ca șî la Bucu
rești, dar nu credeam că într-un 
interval de timp atît de scurt acest 
nou și dinamic sport să fi putut 
găsi calea spre definitiva lui în
rădăcinare în viața sportivă a ora
șului de la poalele Tîmpei. Dar se 
întîmplă că socoteala de acasă 
nu s-a potrivit cu aceea... de la 
Orașul Stalin, unde duminică după- 
amiază sala Tractorul — care găz
duiește jocurile ele' handbal — a 
fost luată pur și simplu cu asalt.

Informații
VULtl . — Ultimele restanțe 

din cadrul campionatelor republi
cane s-au disputat duminică la Ti
mișoara. La băieți, echipa studenți
lor timișoreni a dispus cu 3—1 
(16—14; 16—14; 11—15; 15—11) 
de Energia Orașul Stalin. La fete, 
echipa locală Dinamo a fost între
cută cu 3—1 (15—10; 15—10;
9—15; 15—11) de Locomotiva 
București.

Joi 20 decembrie va avea Ioc 
in sala Clubului Ofițerilor din 
Galați, consfătuirea ziarului 
nostru cu cititorii și corespon
denții voluntari din localitate.

După consfătuire va urma un 
film.

Sutele de „îericiți" care au putut 
ocupa un locșor în sală n-au avut 
ce regreta pentru că au asistat 
la meciuri echilibrate, dinamice și 
spectaculoase. La capitolul „spec
tacol" vom deschide o paranteză, 
spunînd că baschetbaîiștii de la 
Progresul Orașul Stalin au cîști- 
gat simpatia publicului, nu însă 
și... meciul, ceea ce dovedește că 
deși au avantajul tehnicii din bas
chet. le lipsește totuși eficacitatea 
în handbal, prin faptul că trag 
slab și imprecis la poartă. Cît 
despre valoarea jocului și mai ales 
a echipelor, se pot spune multe 
lucruri bune, dar și multe lucruri 
rele. Printre cele bune vom remar
ca faptul că majoritatea formațiilor 
practică un ioc rapid, străduindu- 
se să dea acțiunilor lor și o oarecare 
finețe tactică. Strădanii există, dar 
reușita le corespunde în foarte 
mică măsură. De fapt, cu toată 
rapiditatea, jocul echipelor din O- 
rașul Stalin se desfășoară în atac 
numai pe centru, neglijîndu-se ex
tremele. Din această cauză parti
dele canătă de multe ori o notă 
de duritate.

Există aci o explicație. Din cauza 
comodității colectivului sportiv t- 
nergia Tractorul, terenul de joc 
jalonat pentru baschet a fost păs
trat și la handbal. In acest fel. 
echipele din Orașul Stahn au la 
dispoziție un teren lung de 30 m. 
și lat de 15 m. Trebuie să recu
noaștem că spațiul de joc este 
Toarte strimt, determiaind aglome
rarea jocului pe centru.

Această problemă nu poate fi 
rezolvată decît renunțînd Ia como
ditate. Spațiul este suficient șî, 
dacă nu s-ar face economie de elort 
și s-ar trasa alte linii în afara ce
lor rămase de Ia baschet, s ar cîș- 
tiga mai bine de un metru : aceasta 
ar permite extremelor în atac o 
desfășurare normală a jocului lor. 
în timp ce acum o act;une pe ex
tremă are 80 la sută șanse să se 
termine cu ieșirea în aut

Deci, problema nr. 1 cămine 
amenajarea terenului de joc pen
tru handbal, lucru care trebuie re
zolvat cît mai urgent, cu sprijinul 
comitetului orășenesc C.F.S. A- 
bia atunci vor vedea amatorii de 
handbal de sală din acest oraș că 
jocul lor preferat poate fi și mai 
spectaculos. (A. C.)

★
lata rezultatele tehnice: 'MAS

CULIN : București: Progresul 
IT.B. — Știința I.C.F. 29—25 
(14—15) ; Recolta AL A. — Loco
motiva G. N. 17—17 (9—7) ; E- 
nergia 23 August — Energia Fla
căra Ploești 15—17 (9—5) ; QCJL
— Dinamo 6 București 28—14 
(15—8). Orașul Stalin: Flamura 
roșie — Energia Făgăraș 15—21 
(8—11) ; Știința — Dinamo 26—43 
(1-1—22) ; Voința Sighișoara — 
Progresul Orașul Stalin 31—23 
(13—14) ; Voința Sibiu — Recolta 
Hălchiu 22—26 (14—12) ; meciu
rile masculine programate la Ti
mișoara, nu s-au disputat. FEMI
NIN : seria I: Știința Timișoara
— Flamura roșiexBucurești 2—5 
(1—0) ; Progresul Orașul Stalin
— Flamura roșie Mediaș 22—3 
(11—2); seria a ll-a: Recolta 
Codlea — Progresul Min. Invăță- 
mîntului 1—7 (0—6) ; Energia Re
șița — Progresul Tg. Mureș 1—2 
(0—1) ; seria a IlI-a: Știința 
I.C.F. — Energia Mija 15—5 (8— 
2) ; Flamura roșie Sibiu — Fla
mura roșre Sighișoara 11—1 (4—2).

Fa2ă din meciul S. Aberman (C. C.A.) — 1. Ghibu (Energia Hu
nedoara). Aberman i-a prins brațul metalurgistului și încearcă să-l 
aducă pe spate.

(Foto: M. Petrescu).

O săritură spectaculoasă și- încă un gol în favoarea Energiei 
Flacăra Ploești.

(Foto: M. Petrescu).

MCupa orașelor46 la gîmnasiîcă
Duminică dimineața s-a dis

putat ultima etapă din cadrul 
„Cupei Orașelor" la gimnastică. 
Întrecerile finale s-au desfășu
rat in patru localități ale țării: 
O'așul Stalin (grupa A- băieți), 
Reșița, (grupa-A fete), Ploești 
(grupa-B băieți), lași (grupa-B 
fete).

ORAȘUL STALIN. — In ca
dru! concursului echipelor mas
culine din grupa A gimnaștii 
din orașul Stalii s-au dovedit 
cei mai bine pregătiți âștigind 
întrecerea atît pe echipe cit și la 
individual. In mod deosebit s-a 
evidențiat prin buna pregătire 
gimnastul Gh- Tohăneanu (Or. 
Stalin) tare tot alicind 54,60 
puncte, s-a clasai primul la ca
tegoria I. Locurile fruntașe la 
categoria a ll-a și a IlI-a au 
fost ocupate tot de gimnaștii din 
localitate și anume, de Horst 
Stole (54pO pct.) și respectiv de 
Dumitru Popescu (52.65 puncte}

Rezultatele tehnice înregistrate 
stnt următoarele: 1. Orașul Sta
lin 42175 pct.: 2. Orașul Cluț 
414J8O pct ; 3. Orașul Arad 342,15 
pct.

Al. Dincă
REȘIȚA. — Reprezentativele a 

patru orașe: București. Sibiu, 
Cluj și Arad din cad'ul grupei 
A-fete. au luptat pentru obține
rea primului loc. Concursul s-a 
bucurat de o organizare foarte 
bună la care și-a dat aportul 
■colectivul sportiv Energia Reși
ța. Gimnastele din Arad, fiind 
mai bete pregătite, au cîștigat 
Cupa cu peste 4 pct. inaintea o- 
r aș ului Sibiu

TINERETUL S-A IMPUS SI ÎN FINALA CAMPIONATULUI UE LUPTE CLASICE
Pe lista campionilor la lupte cla

sice figurează anul acesta patru 
nume noi. Doi dintre campioni 
(I. Cernea și M. Cristea) fac par
te din generația de luptători care 
abia au depășit vîrsta junioratu
lui, iar ceilalți doi (V. Pop și T. 
Tarbă) — deși luptători mai vechi 
— nu sînt cu mult mas bătrini de- 
cit cei citați. In primele trei 
locuri întîlnim, de asemenea, foar
te mulți tineri a căror carieră este 
abia la început Acest asalt încu
nunat de succes al tineretului este 
deosebit de îmbucurător, dovedind 
maturizarea și creșterea nivelului 
tehnic al luptătorilor tineri. Drept 
este că o serie de sportivi fruntași 
mai vechi au absentat de la între
ceri, dar aceasta nu scade cu ni
mic din meritele înlocuitorilor lor.

Noii campioni își merită titlurile

Rezultate tehnice: 1. Arad 
415.51 pct-; 2. Sibiu 411,26 pct.; 
3. Cluj 390,15 pct.; 4. București 
287,81 pct. Individual compus: 
categoria I: Elisabeta Micu 
(Arad) 55.45 pct. categoria ll-a: 
Si gr id Burz (Sibiu) 55,45 pct.; 
categoria IIl-a: Rodica Sebeșan 
(Sibiu) 52,45 pct.

lancu Plăvițiu—coresp.
HLOEȘT1. — Lupta pentru 

cișligarea Cupei decernată echi
pelor masculine din cadrul catego
riei B, s-a dat intre reprezen
tativele a cină orașe. Echipa ora
șului București s-a clasat pe ~ lo
cul / dovedind o bună pregătire 
tehnică, și omogenitate. Rezulta
tele tehnice: 1. București 383,10
pct.; 2. Ploești 367,35 pct.; 3.
Iași 361,55 pct.; 4. Constanța 
358.05 pct.; 5. Craiova 353,40 
pct.

Amalia Kreiss și 
Nicolae Pahonțu—coresp-

IAȘI. — Aici a avut loc între
cerea echipelor feminine din ca
drul categoriei B. La concurs s-au 
prezentat reprezentativele a cină 
orașe, dar echipele din București, 
Craiova și Ploești neavînd vizete 
necesare pe carnetele de clasifi
care au participat in afară de con
curs. Rezultatele tehnice: 1. Con
stanța 414,95 p ; 2, Iași 35670 p.; 
Individual compus. Categ. ll-a : 
T’-nca Telehoi (Constanța) 55.20 p.; 
Categ. IlI-a : Ligia Filip (Ploești} 
53,15 p.; Categ. junioare: Con ■ 
stanța Neaga (Ploești) 51,80 p.

cucerite. 1. Cernea -;i M. Cristea 
— despre care am vorbit — sînt 
tineri talentați, cu reale perspec
tive. Nu sîntem de acord cu antre
norul I. Staicu care a făcut greșeala 
de a-1 obliga pe I. Cernea să slă
bească sub posibilitățile lui, fapt 
care a fost resimțit de tînărul spor
tiv. Urmărind interese imediate — 
qîștigarea titlului de campion — 
antrenorul I. Staicu a dovedit că 
este mai puțin preocupat de sănă
tatea elevului său. Părerea noastră 
este că I. Cernea s-ar fi impus tot 
atît de bine sau chiar mai bine 
și în categoria imediat superioară. 
M. Cristea mai trebuie să se pregă
tească pentru a-și îmbunătăți lu
crul din picioare. El trebuie să-și 
dea seama că titlul pe care-1 poar
tă acum îl obligă să se nregătească 
cu și mai multă seriozitate, să fie 
modest, să nu se lașe „furai*  de 
laurii succesului.

Ceilalți doi campioni noi sînt 
sportivi mai cunoscuțf. V. Pop (E- 
nergia B. Mare) are o bună pre
gătire tehnică, dar în același timp 
și o mare „doză" de neseriozitate, 
pe care trebuie să și-o elimine. Cît 
despre T. Tarbă — un luptător cu 
reale posibilități — el suferă de 
aceeași meteahnă ca și V. Pop : 
este neserios. In plus, manifestă 
un inexplicabil complex de inferio
ritate în fața unor adversari pe 
care-i consideră superiori. In fina
lele campionatului de lupte clasice 
el a reușit, în parte, să-și elimine 
aceste lipsuri. Ceilalți campioni — 
M. Solcz, D. Cuc, M. Belușica și 
A. Șuii — nu mai au nevoie de 
prezentare specială. Datorită va
lorii lor, a experienței acumulate, 
ei s-au impus din nou drept cei 
mai buni în categoriile respective.

Mențiuni speciale merită o serie 
întreagă de tineri ca D. Crăciun

După campionatul școlilor 
de tineret la scrimă

Consacrații nu mai 
sînt... începători

Campionatul școlilor sportive de 
tineret la scrimă, competiție orga, 
nizată pentru prima dată în acest 
an, a avut loc la sfîrșițul săptă- 
mînii trecute (7—9 decembrie), la 
Oradea. Deși numărul școlilor par
ticipante a fost destul de redus 
(3 : Oradea, Cluj și București), iar 
organizarea a avut de suferit de pe 
urma sălii necorespunzătoare asi
gurată de către comitetul C.F.S. 
Oradea, totuși campionatul a avut o 
desfășurare normală, manifestînd 
creșterea valorică a multor ele
mente tinere înzestrate cu reale ca
lități șl pregătite cu deosebită a- 
tenție. Desigur, nu au surprins 
comportarea și succesul tinerilor o. 
rădeni Nicolae Laszlo (învingător 
la floretă băieți), Juliu defies, Ion 
Szanto (primul clasat ia sabie), 
Victor Papa, Gheorghe Gyory (cîș- 
tigătorul întrecerii de spadă) sau 
Mioara Săteanu (campioana șco
lilor de tineret la floretă fete!) și 
Rozalia Szilagy, pentru că toți a- 
ceștia sînt de mult timp scrimeri 
consacrați, apreciați, cu rodnică 
activitate în campionatele republi
cane de... seniori (individuale și pe 
echipe) și chiar în competiții in
ternaționale (Laszlo la Luxemburg, 
Mioara Săteanu la București). Mai 
mult ne miră prezența acestor ti
neri într-un campionat rezervat ex. 
clusiv începătorilor, celor care fac 
scrimă de 1—3 ani (așa glăsuește 
regulamentul) și — firesc — celor 
care nu au urcat încă treptele afir
mării. Participarea lor a fost posi
bilă datorită faptului că regula*  
meniul în vigoare omite să preci
zeze categoria de clasificare și 
vechimea în scrimă a concurenților 
admiși în campionatele școlilor de 
tineret. La această omisiune (pe 
care o dorim grabnic remediată) 
s-a adăugat injusta orientare a an
trenorilor școlii de tineret din O- 
radea care, în dorința de a-și asi
gura victoria finală (pe care — de 
altfel — au realizat-o cu toată u- 
șurința) au prezentat pe planșe pe 
acești consacrați, lăsînd departe 
mulți tineri valoroși aflați în școa
la lor și care au nevoie de aseme
nea concursuri.

In lupta cu..- consacrații Ora
diei, începătorii din Cluj și Bucu
rești nu au avut nici o șansă la pri
mul loc tn cele patru probe, dar au 
luptat totuși cu însuflețire, reușind 
— mai cu seamă în cazul tineri
lor Gurath II. Manoliu, Gereb, A- 
lexa și Valeria Luttman — să se 
comporte peste așteptări.

1

(Energia M.T.D.), C. Ofițerescu 
(Loc. Tim.) — care trebuie să-și 
stăpînească nervii — D. Tihan 
(Voința Tg. M.), P. Popescu (Ej 
nergia Reșița), N. Elefterie (Pro
gresul Buc.) — cîștigătorul moral 
al campionatului cat. 73 kgr. — N. 
Baciu (Loc. Oradea).

O serioasă surpriză a produs-o 
comportarea slabă a lui V. Bular- 
ca, considerat (chiar înainte de 
începerea concursurilor) virtual 
cîștigător al titlului de campion la 
cat. 73 kgr. — El a pierdut însă 
în fața lui N. Elefterie din cauza 
propriei sale greșeli și în conti
nuare a cedat în mod rușinos lui 
V. Pop. Clasîndu-se totuși pe locul 
3, el a refuzat să participe la so
lemnitatea înmînării distincțiilor. 
V. Bularca trebuie să-și analizeze 
atitudinea, incompatibilă cu aceea 
a unui sportiv fruntaș, component 
al lotului republican. In aceeași 
ordine de idei nu putem decît să 
criticăm țomportarea neserioasă pe 
saltea a luptătorilor P. Popeseii 
(în meciul cu M. Solcz), I. Țărattu 
(în întîlnirea cu I. Ifrim) ca și a 
altora. Această problemă trebuie 
serios examinată în vederea luării 
unor măsuri eficiente.

Și în aceste întreceri s-a vădii 
tendința unor luptători de a da 
„bir cu fugiții" atunci cînd consta
tă că nu mai au șanse să cîștige 
titlurile puse în joc. Acest lucru 
l-am mai semnalat de multe ori, 
dar la finalele campionatului de 
lupte clasice fuga a luat proporții 
alarmante. 1

O serie de lipsuri semnalate aci 
și cu prilejul articolului apărut 
în numărul de sîmbătă al ziarului 
nostru, pot și trebuie să fie elimi
nate. Pentru aceasta este însă ne
cesară o strînsă colaborare între 
inspecția de lupte, comisia cen
trală, antrenori și sportivi.

J



Despre valoarea
Mă aflam deunăzi intr-o cofetă

rie din centrul Capitalei sorbind li
niștit o cafea in plăcuta tovărășie a 
unui prieten. La un moment dat 
acesta îmi atrage atenția asupra 
unei pasionate discuții care avea 
loc la o masă vecină.

Vreo 6 persoane, de vîrste dife
rite ptateau la cale Jocurile Olim
pice.

Spațiul și secretarul de redacție 
— ceea ce intr-un anume înțeles 
este tot una — nu-mi îngăduie să 
redau în amănun
țime discuția in 
care au fost chel
tuite cu elan și 
pătimașă dărnic.e 
zeci și zeci de 
argumente. Așa incit mă voi stră
dui să dau numai un succint re
zumat

S-a vorbit, iu general, despre 
Jocurile Olimpice și în special des
pre medaliile cucerite de reprezen. 
fanții noștri, vorbitorii dorind cu 
orice preț să stabilească o ierarhie 
a valorilor acestor medalii.
. — Vă spun eu. rosti sfătos 'O'1 
bătrlnel cu ochi vii, cea mai valo
roasă medalie este a lui Linca Nu 
numai medalia lui de aur care-l 
statornicește în fruntea „rrelteri- 
lor" mondiali trebuie pusă bi 
balanță, dar și cele de argint 
ale lui Negrea și Dobrescu — mai 
cu seamă Dobrescu — ți cea de 
bronz a lui Titi Dumitrescu. De 
așa ceva nu s-a bucurat nici o 
(ară: să aibă patru reprezentanți 
cu patru medalii- Asta este valoa
rea cea mai mare. Medalia lui 
Linca, legată de medaliile celor
lalți. Nici nu încape îndoială că 
succesul cel mai mare este succe
sul colectiv al boxului.

— Zău dacă te înțelegi Vor
bești de succes colectiv și nu ții 
seama de proba de pistol viteză. 
După părerea dumitale, probabil 
că asta e lucru de nimic1 Adică nu 
contează să ai pe podium doi re
prezentanți: Petrescu, campion Și 
recordman olimpic, recordman al 
lumii, medalie de aur, iar Likyardo- 
pol medalie de bronz ? Doi oameni 
la o probă și amîndoi pe podium. Și 
încă cu ce performanțe! Spuneți- 
mi ca ce se poate compara ? Asta 
este cea mai prețioasă medalie, cea 
a lui Petrescu, flancat cu străluci
re de Likyardopol, care, să nu 
uităm, cucerește a doua medalie 
olimpică. Bravo lor t

— Bravo, nu zic nu, intervine un 
bărbat blond și slab, dar mă veți 
ierta cînd vă voi spune că cea mai 
valoroasă medalie nu « una de 
aur, ci una de bronz, și anume cea a 
echipei de gimnastică. Vă dați 
seama ce înseamnă să fii a treia 
echipă din lume la gimnastică? 
Cînd spun gimnastică spun sportul 
sportivilor, sportul sporturilor, tra
de fetele noastre le-au depășit pe 
suedeze, pe germane, pe poloneze, 
ca să nu pomenim decît pe cele 
mai renumite dintre echipele în 
patria cărora gimnastica se bu
cură de o răspindire organizată, pe 
care numai o îndelungată tradiție

„NEPOLITEȚE"... PE PISTA

Ziarele australiene spun des
pre dublul campion olimpic Vla
dimir Kuț, că este un om foar
te delicat și politicos. Singur 
Pirie pare să fie de altă părere:

„Din primul m’nut al cursei 
10.000 m. — spunea el — eram 
convins că Vladimir Kuț va cîști- 
ga. Am căutat tot timpul să-l 
ajung doar pentru a fi primul 
care... îi felicită pentru victorie. 
Dar vai! Kuț a fost „nepoliti
cos" și nu m-a așteptat.'*

Desigur Pirie glumește. Insă 
ce-i drept e drept. Kuț a fost 
imposibil de ajuns pe pistă. 
Și totuși, în timpul unei plim
bări prin satul olimpic dublul 
campion a fost înconjurat de a- 
tiția vînători de autografa Incit 
nici... fuga nu i-a mai folosii.

-ȘI TOT DESPRE VLADIMIR 
KUȚ

După victoria (mai Line zis 
victoriile) în cursele de 5.000 și 
10 000 m. Kuț a devenit sporii- 
val cel mai popular al jocuri
lor. in satul olimpic au sosit 
pe adresa sa tea.ieu-i de tele- 
r*une  ți de invitații din toate 

lumii. Faimosul cam- 
era chemat să conc’.ire.e

medaliilor olhpice
i4 . 5o')poate sta.onnci. .'nn nu mai - 
vreau să adaug medalia de brofțz 
c^tigată la sol de Elena Leușten- 
nu, Sint convins că am dreptate- 
Aici e marea medalie.

j— Sint total de acord, a inter
vină o femeie cam durdulie. Cea 
mai valoroasă medalie este una de 
argint: cea ciștigatâ ds Orban. 
Pentru a cîștiga o medalie olim
pică de scrimă știți voi ce trebuie ? 
Dar ce vorbesc cu niște bieți muri
tori, care-și dau aere de specia

liști. Oameni buni 
scrima este... (N. 
A. a urmat o lun
gă perorație, care 
dovedea fără pu
tință de tă

gadă. că cea mai valoroasă me
dalie este cea de la scrimă).

— Vă dă mina să faceți pr ma
rți teoreticieni — a intervenit un 
cetățean mustăcios — să văd dacă 
ați da ochi cu Horvath, să-l con
vingeți că medalia sa de bronz, 
ciștigată la lupte, nu face doi bani, 
atunci ați ști voi prea bine că 
totuși cea mai valoroasă medalie 
este cea a lui Horvath.- Acolo i-a 
trebuit forță și îndeminare...

— Serios? întreruperea _  tro-
n:-că — a venit de la un tinăr. Nu
mai lui i-a trebuit forță și înde mi
nare / Ismailduc și Alexe s-au 
plimbat cu barca în Cișmigiu și 
le-a picat din cer medalia de aur ? 
Lor nu le-a trebuit nici forță, nici 
i’ideminare, nici coordonare, nimic! 
Să vă spun eu. ei doi, prin efortul 
lor colectiv sudat, ei au cucerit 
medalia cea mai de preț.

O fînără cu basc roșu n-a mal 
răbdat. A făcut explozie ca un 
cazan sub presiune: •

— Ascultați, onorabililor, nu cum
va vi s-a intîmplat să auziți de un 
anume Leon Potman ? Dați-mi voie 
să vă reambitesc, dacă n-ați citit 
ziarele, n-ați auzit la radio și n-a(i 
mers pe stradă, că acest tînăr a 
adus patriei două medalii- De au'- 
E adevărat că are lipsuri și nu a 
putut cuceri trei, dar n-a fost în
scris decît fa două probe, pentru 
că la canoe simplu nu există mai 
multe trrobe olimpice. Nu e asta 
nimic? Na asta e cea mai teribilă 
medalie?"

Spiritele se tnfierbîntaseră peste 
măsură din momentul în care un 
cetățean cu palton verde pretindea 
sus și tare că cea mai g-ozavă me
dalie e a celor., fără medalii: 
Anastasescu-Todorof, lolanda Ba
laș, C. Antonescu, și ceilalți clasați 
pe primele 6 locuri.

Noi ne-am ridicat și am plecat. 
Pe drum prietenul meu îmi spune • 
.jȘtiu că te pasionează sportul, dar 
înir-o discuție ca asta n-al avut 
curaj să intervii. In definitiv, care 
crezi că este cea mai valoroasă 
medalie?’

— Știa eu?! am biigaif încur
cat. E greu de spus. Cred că cea 
mai însemnată victorie olimpică a 
țării noastre, e această discuție și 
altele identice.

G. FLORIAN

JMflSTP IHTEBHBTlCHntn
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sau să viziteze orașe, insule, 
țări. Un prieten al său, a soco
tit că dacă dublul campion o- 
limpic ar da curs tuturor aces
tor invitații, stînd doar o zi în 
fiecare loc, i-ar trebui nu mai 
puțin de... 30 de ani peniru a 
satisface toate cererile.

REȚETA...

In rîndul campioanelor olim
pice se află aruncătoarea sovie
tică de suliță Inessa launzeme 
și cehoslovaca Olga Fikotova, 
care a obținut medalia de aur 
în proba de aruncare a discului. 
Există între aceste două sporti
ve o mare apropiere, nu numai 
de vîrstă și performanțe, ci și 
de profesie. Ambele se pregă
tesc să devină doctorițe, urmînd 
cursurile Facultății de medicină. 
Un ziarist australian, căutînd 
un subiect senzațional de repor
taj, le-a întîlnit pe cele două 
prietene în satul olimpic și le a 
întins carnetul de însemnări pen
tru a-i prescrie... o rețetă a suc-

Cucerind pentru a patra oară titlul de campioana republicani?
Locomotiva București deține cu autoritate „șefța” 

in voleiul nostru masculin
Dificilă, ingrată sarcină... .4 - 

praape că trăiesc sentimentul inu
tilității acestei prezentări, prin 
care trebuie să vă fac cunoș
tință cu... o veche cunoștință. In
tr-adevăr, ce nu știți oare despre 
echipa masculină de volei a Lo
comotivei București și despre ju
cătorii ei ?

Din J950 și pînă acum, Loco - 
motiva București a fost în perma
nență una din principalele prota
goniste ale întrecerii voleibalistice 
republicane. Campioană în 1950 
ș 1951. pe locul al ll-lea în 1952, 
1953 și 1954, din nou în frunte în 
1955. anul acesta Locomotiva cu
cerește așa-dar titlul pentru a pa
tra oară. Adăugind — ca să vă 
reamintesc întregul palmares din 
ultimii doi ani — cucerirea .Cu
pei 16 Februarie^ în 1955 ți 1956, 
a titlului de campioană interaso- 
ciații în 1955 ți a Cupei corni • 
r.ei centrale din 1956 ți rugîndu- 
vă să notați că în acest răstimp 
locomotiviștii au ciștigat 55 de 
meciu'i ți au pierdut doar unul, 
veți fi de acord, cred, că aveți in 
față o carte de vizită cu care po
sesorii ei au toate motivele să se 
nundrească.

Bazat în primul rînd pe sobrie
tate ți eficacitate (și frumos toc
mai prin aceasta, prin claritatea 
și cursivitatea sa) jocul echipei 
campioane, spre deosebire de anii 
trecuți, cînd se bizuia aproape ex
clusiv pe randamentul blocajului 
prezintă astăzi un echilibru sen
sibil între elementele sale consti
tutive: Locomotiva ți-a îmbunătă
țit serios apărarea din lirua a 
doua, prin modificarea dispoziti
vului defensiv — cu centrul doi 
retras — manifestînd un evident 
progres în preluarea serviciilor 
ș: în general printr-o importantă 
creștere a combativității, iar în 
ofensivă, de asemenea, dispunind 
de un lot în care absolut toți ju
cătorii sînt buni atacanți De no
tat. la același capitol, progresul 
înregistrat față de comportarea 
din 1955, în ceea ce privește gîn- 
direa tactică individuală a trăgă
torilor și. în sfîrșit. îmbunătățirea 
serviciilor tari și perfecționarea 
serviciilor .muscă". moi, fără e- 
fect. servicii prin care mingea. în 
plutire, capătă o traiectorie nere
gulată. curioasă și bineînțeles ex
trem de derutantă pentru adver
sar : sînt serviciile cu a căror in
troducere în voleiul romlnesc lo
comotiviștii se fălesc.

Acestea au fost, de altfel, obiee. 
tivele pregătirii din 1956 a echipei 
campioane. Obiective, după cum 
se vede și cum știți, întrutctul a- 
tmse. In schimb. în întrecerea din 
acest an campionii ne-au prile
juit o constatare negativă cu pri
vire la un element al jocului în 
care în trecut erau recunoscuți ca

OLIMPICE
ceselor. Deși nu sînt doctori 
„plecio titulo" cele două studen
te nu s-au arătat încurcate și

Jucătorii de volei de la Locomotiva București văzuți de NEAGU. De 
la stingă la dreapta: Plocon Davila, loan Crivăț, Horațiu Nicolau, 
Radu Lâzârescu, dr. Ion Ponova.

ți Paul Erdeii
mari maeștri : blocajul. Este ex
plicabil. Pe de o parte prin accen
tul pus de locomotiviști în pre
gătirea — rămasă in urmă — a 
atacului și a apărării din linia de 
fund, iar pe de altă parte prin 
progresul realizat în atac de toate 
celelalte echipe fruntașe. Elimi - 
narea acestei scăderi devine in 
mod firesc, un obiectiv in pregăti
rea pentru campionatul anului vii
tor. Dar nu e singurul.

Nu trebuie neglijată de loc pro. 
blema completării lotului de jucă
tori de care dispune echipa, astăzi 
— ca in întreg campionatul de 
altfel — în număr de 8 (opt, ați 
edit bine) și chiar 7, știind că 
unul din ei — Paul Erdeii — în
deplinește funcția de antrenor. 
Este o cifră ce oglindește in mod 
cu totul nefavorabil atenția acor
dată de asociație echipei care i-a 
adus atîtea satisfacții. Și, cu 
atit mai mult, cu cit e vorba de « 
asociație sportivă in cadrul căreia 
se spune, îndeobște. că voleiul se 
bucură de un climat prielnic. S3 
nu uităm că echipele campioane 
republicane de juruon și junioare 
din 1956 aparțin tot acestei aso - 
ciații : Locomotiva Timișoara la 
băieți și Locomotiva Gara de 
Nard-București la fete. Există, 
deci, cadre in sinul asociației Lo
comotiva. Atunci ? Răspunsul — 
și numai unul satisfăcător din 
punctul de vedere atins aci — S 
așteptăm pentru la anul, ând Lo
comotivei credem că-i va fl greu 
să-și mențină titlul dacă va tre
bui să lupte tot numai in șapte 
jucători...

după un scurt „consiliu" Inessa 
a hiat stiloul și a scris:

Rp.
Antrenamente. antrenamen
te, antrenamente, dimineața 
și seara în doză maximă.
Drd. (doctorand) Fikotova 

și launzeme 
Ziaristului australian i s-a 

părut cam „amară" doctoria...

DE CE A ALES RICHARDS SĂ
RITURĂ CU PRĂJINA

lată o întrebare la care nu-I 
greu de răspuns, mai ales dacă 
știm că „în particular" dublul 
campion olimpic are o ocupație 
mai puțin... pămîntească fiind pas
tor și încă unul care îți ia foarte 
în serios vocația. In legătură cu 
aceasta, ziaristul sovietic Maria- 
novski (răspunzînd la întrebarea 
de mai sus), i-a adresat sărito
rului american următoarea epi

gramă:
E și atlet și cîntăreț în strană
De aceea-1 vezi în trening și-n 
sutană
Prăjina „Bob“ o folosește — vă 
spun eu —

Să se apropie puțin de... dumne
zeu.

— V. CB. -

Petre Păunoiu, Niculae Răducanu 
(antrenor).

La fel. tot pînă atunci soco.itll 
că e necesar să fie rezolvată șl 
problema antrenorului. Funcția de 
antrenor a deținui-o din 1952 și, 
pînă la începutul retu-ului cam
pionatului din acest an Gh. Pe
trescu, căruia li revin în cea mal 
mare măsură meritele pentru for- 
marea acestei valoroase echtpz, 
pe care însă, în 1956, a părăsit-o 
la jumătatea drumului său spre 
cucerirea titlului. Cauzele ? Nu 
pot constitui în nici un caz o 
scuză valabili pentru acest aban
don : nici oboseala șl. mai cu 
seamă, niâ conflictele cu jucătorii, 
de a căror indisciplină și slab ni
vel educativ — principala exolP 
c-ație a înseși fricțiunilor —- poate 
că în largă măsură e răspunzător, 
chiar fostul antrenor, Gh Pe • 
trescu. Dar o vină însemnata are 
și asociația și colectivul, care pe 
viitor se cuvin a acorda aten(ie 
sporită retușului, educativ, acolo 
unde e cazul. Și. după cite se 
vede uneori cam este cazul...

Cit privește actualul antrenor,
— a cărui numire, pînă una-alta, 
a păgubit echipa de un jucătof,
— sin tem de părere că fostul in
ternațional Paul E'deli, cu price
perea ți pos bu.tățile pe care i le 
cunoaștem, poate face foarte bine 
față sarcinilor. Ca o condiție insă, 
legată strict de țoale cele de mal 
sus : să-i fie serios întărită au
toritatea de către asociație ți co-‘ 
lectiv.

Iar jucătorilor — Jan Ponova, 
căpitanul echipei. Horațiu Nico- 
Iau, loan Crivăț. Radu Lăzărescu, 
Nicolae Răducan, Petre Păunoiu 
șt Plocon Davila — nici a altă re^ 
comandare în plus. Sint voleiba
liști cu renume — toți interna
ționali — cu o valoare binecu - 
născută. La , această valoare sin- 
tem siguri că ei vor fi mîndri să 
adauge întotdeauna de acum îna
inte o notă de laudă pe cartea lor 
de vizită și din punct de vedere 
al disciplinei și, in general, al ni
velului lor educativ.

Și cei care în trecui — mai cu 
seamă Plocon Davila — s-au abă
tut cîteodată de la disciplina at't 
de necesară pentru triumful unui 
colectiv nu vor greși de fel ur - 
mind exemplul pe care li-l dau. 
în toate, privințele, lan Ponova, 
Horațiu Nicolau și loan Crivăț. 
Oare nu tocmai datorită disci
plinei și conștiinciozității lor la 
antrenamente au izbutit cei trei 
de mai sus să capete matur.tatea 
și constanța prin care s-au evi
dențiat în majoritatea meciurilor, 
contribuind cel mai mult la succe
sul echipei ? Cu siguranță că dtdt
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Un reportaj care

De la trimisul
(Urmare din pag. 1)

fund mișcate de momentul ple
cării lotului romin.

...Pe aeroportul Essendon ne aș
tepta multă lume! Veniseră nume
roși conducători ai delegațiilor 
străine, membri ai Asociației 
Prieteniei Romino - Australiene, 
sute de locuitori și sportivi din 
Melbourne. Printre aceștia, am în- 
tîlnit zeci și zeci de romîni care 
s-au stabilit în Australia cu ani 
și ani în urmă. Aproape toți aveau 
lacrimi in priviri, ne strîngeau 
mtinile emoționați și ne rugau să 
transmitem vești prietenilor și 
rudelor de acasă pe care nu-i mai 
văzuseră de atîta vreme. Dorul 
de țară nu poate fi șters niciodată 
de numărul anilor. Fotografii din 
Melbourne au declanșat pentru 
ultima oară aparatele lor, s-aa 
schimbat ultimele saluturi și lotul 
nostru S:a îndreptat spre avionul 
societății .Air India" care ne aș
tepta cu motoarele în acțiune... 
„Medaliații" noștri făceau notă 
aparte de ceilalți membrii ai lo
tului. datorită imenselor pălării 
militare australiene (adevărat» 
„sombrerouri") primite cadou d*  
la ospitalierele gazde.

Si avionul și-a început zborul

spre patrie...

ie 
de 
tn 
se

De

...primul punct de escală, ur- 
mind să fie Port-Darwin! După 
cum se vede, prin această rută, 
trebuia să străbatem continentul 
australian de la sud la nord. Pe 
ia ora două noaptea ne-a ținut ca
lea o furtună destul de putemed. 
Am trecut cu bine acest prim „hcV 
și avionul nostru și-a așezat, in 
sfîrșit, lin, roțile pe pista de be
ton a aeroportului din Port Dar
win. De aci am plecat în zori spre 
Singapore, unde am luat masa 
prînz. După o oră și jumătate 
odihnă, ne-am așezat din nou 
fotoliile avionului nostru care 
aprovizionase cu benzină...
data aceasta, el trebuia să stră
bată imensitatea Oceanului Indian 
și să aterizeze pe coastele răsă
ritene ale Indiei. Priveam oceanul 
nesfîrșit și calculam cu toții cite 
zile, cîte ore și die minute au mai 
rămas pină vom putea admira ia
răși minunatele noastre plaiuri. 
La Madras dm aterizat cu bine, 
dar numai pentru un interval de 
o oră. In acest timp, ca să se dez
morțească. băieții organizaseră o

Consfătuirea de Ia Atena
în vederea Balcaniadei

de atletism
(Agerp-res). ■— 

început luni o coa
f ATENA, 17. 

La Atena a 
srătuire în vederea organizării e- 
■ciiției din anul 1957 a Balcaniadei 
de atletism. La această consfătuire 
participă delegații din 5 țări: 

P. Romînă, R.P.F. Iugoslavia. 
Bulgaria, Turcia și Grecia, 
noastră este reprezentată de 
Gh. Teodorescu, vicepreșe- 
al comisiei centrale de atie^

X.
R.P.
Tara
prof.
dinte
t»m și Andrei Săvescu, inspector 
în C.C.F.S.

Noi maeștri emeriti ai sportului 
mi R. D. Germană

In cadrul unui entuziast miting 
care a avut loc recent la Berlin, 
.Walter Ulbricht, prim vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, a decernat titlul 
de maestru emerit al sportului 
cîștigătorilor medaliilor olimpice 
Wolfgang Behrendt (box), Christa 
Sttibnik și Rlaus Richtzenhaim 
(atletism), Maria Ton Eisen (îno
tătoare) șl Horst Tueller (ci
clist). De asemenea au fost de
cernate distincții atletei Ghizela 
Koehler și ciclistului Gustav Adolf 
Schur, precum și altor membri ai 
delegației olimpice a R. D. Ger
mane la cea de a XVI-a ediție a 

‘Jocurilor Olimpice de la Mel
bourne.

NOU IN PATRIE 
începe ia Melbourne țâ 

nostru special la J. O,
Interesant

.......................... Q4
R*  Ne-

».bîză‘
este că cei mai tare .bătuți' 
fost chiar boxerii Linca și 
grea. Adevărați .campioni" (greu 
de ..depistat de către cei care 
trebuiau să stea la .bătaie") s-au 
dovedit in schimb, Savel, Todorof 
și Ileana Săcăliă... Și cum fiecare 
joc național se poate... internațio
naliza cit ai bate din palme, n-a 
trecut mult și însuși personalul 
avionului compcniei indiene a în
cepui să practice cu multă perse
verență acest amuzant joc...

Facea

O’.

De la Madras am pornit pe in
serate. La miezul nopții am zărit 
sclipind in depărtare luminile ma
relui oraș Bombay. Cu toată ora 
tirzie, pe aeroportul din fndepăr- 
tata Indie ne așteptau prieteni. 
Erau tineri care ne vizitaseră țara 
cu prilejul Festivalului Mondial al 
Tineretului de la București din 
1X3— Ei ne-au salutat cu căldu
ră, ne-au oferit buchete de ftori 
și ne-au cot dus la hotelul Taj Ma
hal situat pe malul oceanului in 
fața „Porții Indiei" Este cel mai 
frumos hotel din Bombay, cu săli 
somptuoase și minunate coloane. 
In camerele ltd ne-am odihnit ad
mirabil după atltea ore de călăto
rie. astfel că a doua zi, simbâtâ, 
ne-am putut avinta cu forțe proas
pete la drum pe-- străzile Bom- 
bayului Neam desfătat privirile 
cu splendide podoabe arhitect fii
ce. am admirat nespus de minuna
te palate vechi și bloci-houseuri 
moderne, dar am zăbovit deseori 
Ungă mizerele așezări omenești 
din suburbiile orașului, acolo un
de sărăcia și deznădejdea de PZ 
chipurile oamenilor, vorbesc zgu
duitor și acuzator, tn legă!ară cu 
anii de aservire și exploatare co- 
laiială pe care i-a trăit India. Am 
cumpărat șaluri indiene și obiecte 
de artă din fildeș, pe care le vom 
păst'a ca neuitate amintiri din ța
ra IndiiloT- Unii dintre sportivi 
au fost oaspeții mai multor fa
milii indiene, care i-au primit cu 
dragoste și prietenie O bună bu
cată din această zi ne-am petre
cut-o insă pe malul oceanului, fd- 
dnd plajă.-. Nu trebuie să uităm 
că atunci cind vom sosi in țara 
noastră, peste o zi, două, mai tre
buie sd așteptăm șapte luni pină 
să ne bucurăm de briza mingiie- 
toare a Mării Negre—

De la Bombay, caravana noas
tră să îmbogățește cu doi oas
peți romi ni: academicianul Tudor 
Vianu și ziaristul George Ivașcu 
De-alungui drumului, ei se dove
desc doi călători extrem de sim
patici și volubili care se intere
sează amănunțit de performantele 
noastre olimpice, exprlmindu-și 
șl el regretul că scriitorii noștri

• ITALIA — Latferui campionatu
lui, Milan, a reușit să învingă cu 
mari emoții pe Lazio, după ce mult 
timp a fost condus cu 2—1. Astfel, 
milanezii își păstrează primul loc în 
clasament, urmăriți îndeaproape de 
Florentina care a obținut — la rin- 

asupra 
succes 
care a 
echipa

Florentina care a obținut — 
dul ei — o victorie clară 
formației din Palermo. Un 
deosebit a înregistrat Roma, 
inv.ns Ia scor Sampdoria. ____
unde joacă fostul internațional aus
triac Ocwirck. Dar iată rezultatele 
celei de a Xl-a etape a campionatu
lui primei divizii italiene:
Roma — Sampdoria 5—1. Florentina— 

Palermo 3—1, Genova—Intemazionale 
9—9, Juventus — Bologna 3—1. Mi
lan — Lazio 3—2, Padova — Ataianta 
0—0, Spal — Torino 2—I. Tries Una— 
Lane Rossi 2—1, Udinese — Napoli 
2—1.

Clasamentul: M.lan 16 p., Fioren
tina 15 p., Intemazionale 14, Juven
tus. Roma, Napoli, Sampdoria, Tries- 
ttna 12 p., Padova, Udinese 11 p.. To
rino, Ataianta 10 p., Palermo, Lazio, 
Spal 9 p., Bologna, Lane Rossi, Ge
nova 8 p.
• FRANȚA. — st. Etienne a mai 

pierdut în etapa de duminică un 
punct, astfel că poziția sa de lider 
es»e acum destul de șubredă. In eta
pa a XV-a St. Etienne a terminat la 
egalitate cu Valenciennes (t—1); în 
schimb Lens — a doua clasată—a ob
ținut victoria cu categoricul scor de 
4—1 asupra formației din Toulouse. 
Celelalte rezultate ale etapei: Stras
bourg — Metz 1—0, Monaco — Sedan 
2—1, Marseille — Angers 2—2, Nimes 
—Nice 3—2, Lyon — Sochaux 0—1, 
Nancy—Rennes 4—0, Racing Paris — 
Reims 4—2. Clasamentul: St. Etienne 
23 p., Lens 22 p., Reims 19 p., So
chaux, Nimes, Marseille 17 p., Ra
cing, Monaco, Angers 16 p., Toulouse 
15 p., Nice 14 p., Valenciennes 13, 

sfârșește La...
Radu Urziceanu

Sib’u î

Seara pornim iarăși sd străpun
gem zările cu pasărea noastră de 
aluminiu Răsăritul soarelui ne 
prinde dit urmă tocmai cind ate
rizăm la Abadan, un centru pe
trolifer situat in Iran, pe malul 
golfului Persic. Pornind mai iirziu 
din Abadan, ne-am luat rămas bun 
de la continentul asiatic. La prinz 
aterizam la Istanbul. Insfirșit. sin- 
tem iarăși pe continentul nostru, 
european... fncă un sail.- și sosiri 
acasă Ne-au așteptat ta aeroportul 
din Istanbul membrii reprezen
tanței noastre diplomatice din Tur
cia. Ei ne salută cu călduri, ne 
felicită pentru succesele obținute, 
și, finind seama de căldura sufo
cantă, ne aduc șt-, daruri cores
punzătoare: cutii cu renumitul ra
hat turcesc.

Zburăm Iarăși.. De data aceasta 
spre Italia Ținem apoi coasta 
mării Ad'iatice. spre Veneția și 
nu peste multă vreme ne trezim 
că trecem pe deasupra Muache- 
nului... Duminică seara avionul 
companiei „Air India" ajunge la 
„punctul terminus" al călătoriei 
sale: Praga. „orașul de aur“- Ne 
luăm rămas bun de la personalul 
navigant, dar nu jacem dedt ciți- 
va pași pe pista aeroportului și 
cine credeți că .te iese-n cale? 
Yves Moeiland :n persoană... Popu
larul cinfăreț francez, cu zâmbe
tul pe buze, tocmai vroia să se ur
ce intr-un „Aerofof. cu direcția 
Moscova, unde e chemat sd dea 
cîteva concerte— Pasionat spor
tiv. Yves Montand vrie in tntim- 
pinarea noastră, strînge miini și-i 
bate multă vreme pe umeri pe 
boxeuri... E și explicabil! Marea 
pasiune a lui „Yves’ e bond- E în 
curent cu performanțele tui Lin
ca. Dobrescu și ale celorlalți.

Ultima etaoă a călătoriei. Ne 
îmbarcăm la Praga pe șase avioa
ne TAROM^ Pornim Curind vo
cea emoționată a radio telegra
fistului ne anunță: ^im trecut 
frontiera.- Sinlem tn țară.

Bucuria noastră e fără margini 
Gindurile ne duc tot mai năval

. nic la 
familie 
dor...

Dar.
Un nor
așezat intre noi 
drag și at it de așteptat... Un nor 
care nu poate fi biruit cu una cu 
două.- Ded aterizăm la Sibiu... 
Nu-i nimic, Ne-au despărțit de 
capitală aproape 20.000 de kilo
metri.. Acum n-au mai rămas de- 

■ cit vreo 400! Ii învingem noi și 
pe aceștia... cu ajutorul trenului!

Miine dimineață (n r. azi) sin- 
tem alături de voi. dragii noștri!

prietenii noștri, la cei din
care ne cu otitaașteactă

orizont.. 
care s-a

iată. un 
puternic

nor la 
de ceață

și Bucureștiul

Nancy, Lyon, Sedan 12 p., Stras
bourg ii p., Metz, Rennes 9 p.
• ANGLIA. — In etapa de sîmbătă, 

dintre rezultatele înregistrate me
rită a fi subliniate victoriile în de
plasare obținute de Arsenal la Car
diff cu 3—2, de Aston Villa la Charl
ton Athletic cu 2—0, de Wolveriiamp. 
ton Wanderers la Manchester City 
cu 3—2 și în sfîrșit de Sheffield 
Wednesday, care a întrecut cu un 
scor categoric, 4—1, pe câștigătoarea 
Cupei Angliei, West Bromwich A1-. 
bion. Fruntașa clasamentului, Man
chester United, a fost întrecută cu 
3—1 de Birmingham, iar cealaltă pre
tendenta la ..șefie" Tottenham Hot
spur s-a apropiat cu un punct de li
der. terminînd ia egalitate (1^-1) cu 
Preston Nort End, Leeds United a 
pierdut cu 2—1 ia Everton. Remarca
bilă este victoria cu 4—2 a lui Black
pool în fața echipei Bolton, iată ce
lelalte rezultate: Chelsea — Burnley 
2—0, Portsmouth-Newcastle 2—2 și 
Sunderland-Luton Town 1—0. In ur-_ 
ma acestor rezultate. în clasament 
conduce Manchester united cu 32 p. 
urmată de Tottenham cu 29 p., Black
pool 27 p., Leeds United 26 p., Bir
mingham 25 p., Arsenal 25 p.. Wol
verhampton 2S d., Preston 24 p.. 
Burnley 23 p.. West Bromwich 23 
p. etc.

• In drum spre patrie, reprezenta
tiva de fotbal a Bulgariei a susținut 
un meci amical în compania repre
zentativei Singapore-lui. Fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu sep- 
rul de 10—2.
• Astăzi a sosit la Sofia lotul olim

pic de fotbal al R.P. Bulgaria. După 
o scurtă pauză, fotbaliștii clubului 
T-D.N.A. vor începe antrenamentele 
în vederea meciului <fe la București.

O In timoul iernii, echipele de fot
bal din Cehoslovacia vor întreprinde

ny. acordă încă importanță în 
perele lor, sportului...

Adio, continentului asiatic.,

Bir sun. unul dintre schiorii fruntași ai asociației Dinamo.

acesta, sezonul competițio- 
schi este mai bogat ca ori-

din Poiana 
mai anunțat, 
deplasa ia 

un lot de a-

Anul 
nai de 
cind. Pe lingă concursurile și cam
pionatele cu caracter tepublican, 
schiorii noștri vor participa la 
numeroase iatilniri internaționale.

Astfel, schiorii din lotul de ti
neret al asociației Progresul se 
vor deplasa in R.P. Bulgaria, unde 
se vor întrece cu cei de la asocia
ția Cerveno Znatne. De asemenea, 
lotul de tineret al Flamurii roșii 
se pregătește in vederea întiinirii 
— tur-, retur — ca schiorii unei 
asociații din R. Cehoslovacă.

in prima lună a anului viitor, 
schiorii dinamoviști lin tara noa
stră vor fi gazdele colegilor lor de 
asociație din R.D. Ger .nană. Aceștia 
vor urma un program comun de 
pregătire pe pirtiile ~
Stalin. Așa cum am 
asociația Voința va 
sfirșitul acestei luni 
proximativ 20 de schiori în fru
moasa stațiune sportivă de iarna 
din R.P. Polonă, — Zakopane.

Pe lingă acest program care in
teresează direct pe sportivii dife
ritelor asociații, schiorii fruntași 
din țara noastră au în perspectivă 
un bogat program competițional 
cu caracter internațional în care 
vor li angajate culorile noastre na
ționale. Astfel, în a doua ju
mătate a lunii ianuarie cei mai 
buni fondiști vor participa la un 
mare concurs în Italia. La începu
tul lunii februarie, reprezentanții 
acestei probe sînt invitați la „Săp
tămîna sporturilor de iarnă" din 
R.D. "

De 
veția patrula militară a Gasei Cen
trale _ 
participă formația schiorilor mili
tari va avea loc între 28.11—3.III 
la Andermatt în cadrul campionate
lor internaționale de schi ale El
veției.

Săritorii se vor deplasa la Lu- 
bliana (20 februarie) în R.P.F. Iu-

Germană.
curînd a fost invitată în El-

a Armatei. Concursul la care

iar Spartak

la

numeroase turnee in străinătate. Ast
fel, Siovan Bratislava urmează să 
joace în Mexic, Dukla Fraga, cam
pioana din acest an va juca în Egipt, 
Ruda Hvezda Bratislava va juca la 
Malta, Banik Kladno ■ va evolua 
Alger și Casablanca, ’ - ■ ■
kolovo în Maroc.

9 La 9 decembrie 
Varșovia conferința 
viștilor sportivi și 
cluburilor poloneze 
acest prilej a fost 
derația Poloneză de
• In campionatul de fotbal al Gre

ciei, duminică s-au disputat cîteva 
jocuri. In liga Atena: Olimpiakos — 
Panathinaikos 2—1, în liga Pireu: 
Arts — Pantelinlon 1—0. în Uga Salo
nic: P.A.O.K. — Heraclis 2—1 și Aris 
— Makedonikon 1—0.
• Duminică, la Belgrad, echipa 

Steaua Roșie a jucat amical cu Beo- 
gradskl Sport Klub. Victoria a reve
nit primilor cu scorul de 2—1 (1—1). 
Au asistat 15.900 spectatori.
• Federația iugoslavă de fotbal a 

alcătuit calendarul internațional pe 
anul 1957. Unele date pot suferi mo
dificări. deoarece nu s-a primit con
firmarea federațiilor țărilor respec
tive. lata cum se prezintă în prezent 
acest calendar: 14 aprilie: Grecia A — 
Iugoslavia A și Iugoslavia B — Lu
xemburg. 12 mai: Iugoslavia A — Ita
lia A și Luxemburg — Iugoslavia B. 
19 mai: Cehoslovacia A — Iugoslavia 
A și Iugoslavia B — Cehoslovacia B. 
13 septembrie: Iugoslavia — Austria 
(joacă echipele A. B șl juniori). 22 
septembrie: Iugoslavia — U.R.S.S. 
(echipele A și B). 13 octombrie: Ro- 
mînla—Iugoslavia. 27 octombrie: Iu
goslavia — Grecia. 17 noiembrie: Iu
goslavia — Romînia.

Returul campionatului va începe Ia 
3 martie 1957 și va lua sfîrșit la 23 
Iunie.

în
So-

a avut loc 
pe țară a acti- 
reprezentanților 

de fotbal. Cu 
reînființată Fe- 
fotbal.

>

mai amin- 
sus, la O-

gosiavia și, așa cum am 
tit în rîndurile de mai 
berhof.

Cei mai buni reprezentanți ai 
probelor alpine din țara noastră 
vor avea de asemenea un intens 
program competițional. Astfel, în
tre 20—26 martie, la Zakopane, 
schiorii noștri fruntași vor parti
cipa la concursul care va avea loc 
cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de la organizarea schiului în R.P. 
Polonă. Alte trei mari concursuri 
de la care probabil nu vor lipsi 
reprezentanții schiului nostru, vor 
avea loc la Uladag, în Turcia, în
tre 31.III—l.IV. Jalovec, în R.P.F 
Iugoslavia, la 5 mai și Madonna 
di Campiglia. în Italia, între 15—17 
februarie.

Un fapt îmbucurător este acela 
că pentru prima oară cei mai buni 
schiori juniori ai țării vor lua par
te la un concurs internațional peste 
hotare. Este vorba despre întrece
rile care vor avea loc la Jahorina 
(R.P.F. Iugoslavia) între 9 și 10 
martie.

Iată și cîteva modificări interve
nite în concursurile și campiona
tele anunțate în numărul de joi al 
ziarului nostru :

Concursul de deschidere progra
mat inițial la Borșa (sărituri) va 
avea loc la Predeal la 6.1.1957: 
Campionatul R.P.R. (individual) : 
alpine etapa I 21—25.11 Poiana; 
fond 15—18.11 Sinaia : sărituri 
3.111 Poiana.

Concursul republican pe echipe 
de tineret: etapa a 111-a (alpine) 
16—17 li Poiana: etapa a lll-a 
(nordice) 23—24 li Predeal.

Pregătirile voleibaliștilor noștri 
in vederea jocurilor 

cu selecționatele cehoslovace
Așa cum am anunțat, săptămîna 

aceasta vom asista la interesante 
întîlniri internaționale de volei. La 
21 și 23 decembrie selecționatele 
noastre masculine și feminine 
vor juca în compania unor selec
ționate cehoslovace. In vederea a- 
cestor partide, jucătorii și jucătoa
rele noastre susțin meciuri publice 
menite să consolideze omogenita
tea formațiilor.

Astfel, echipa feminină a întilnit 
sîmbătă după amiază în sala Ho
rească echipa Știința I.G.F., de 
care a dispus cu 3—2. Selecționata 
a utilizat formația: Natalia Cernat, 
Elena Răzvanță, Ana Susan, Elena 
Teodorescu, A. Vanya, E. Bogea. 
Selecționata masculină a jucat cu 
Dinamo București, 
asemenea cu 3—2. 
fă: Crivăț, Ponova, 
beanu, Cherebețiu, 
noiu, Fieraru).

In continuarea pregătirilor, Iotul 
feminin va întîlni miine Ia ora 
15.30 echipa de juniori Progresul, 
iar cel masculin, la ora 17.30, echi
pa C.C.A. Jocurile au loc în sala 
Floreasca.

învingînd de 
Echipa utiliza- 
Kusescu, Cor- 

Nicolau (Pău-

La hochei
R. D. Germană— 

București 11-3
Hocheiștll romîni care se află 

la Berlin, au susținut duminică un 
meci cu hocheiștii germani. Intiln.Irea 
s-a desfășurat sub titulatura: R. D. 
Germană — București șl * revenit 
gazdelor cu scorul de 11—3. a

w. I


