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Țara se pregătește 
de alegeri

Sărbătoreasca 
atmosferă a 

pregătirilor pen
tru alegerile de 
deputați în Ma
rea Adunare 
Națională te in- 

timpină astăzi în fiecare 
icoiț de tara. In marile 
centre industriale, în cele mai 
depărtate cătune, oamenii dis
cută cu însuflețire despre acest 
important eveniment, muncesc 
cu dragoste pentru pregătirea j 
alegerilor.

In adunările de propuneri, 
oamenii muncii continuă să-și 
îndrepte gindurile cu încredere 
spre cei mai buni fii ai poporu
lui, acordindu-le înalta cinste 
de a-i reprezenta în alegerile de 
la 3 februarie. In ultimele zile au 
fost propuși Vasile Pîrvu. pre- 

ședințele întovărășirii agricole 
„Drum Nou“ din satul Toinșani. 
Sorin Toma. membru al C.C. al 
P.M.R., redactor șei al -Harului 
„Scinteia”, Atanase Joja, mem
bru al ‘C.C. al P.M.R., reprezen
tant permanent al R.P.R. la 
O.N.U., Vasile Negreîa, tracto
rist la G-A.S. Brateș, Adalbert 
Laszlo, prim-maistru la combi
natul siderurgic „Gh. Gheor- 
ghiu-Dej“, Romulus Zăroni. di
rectorul G.A.S. Roșia, Avram 
Bunaciu, secretarul Prezidiului 
Marii Adunări Naționale a R.P. 
Romine, membru al C.C. al

■ P.M.R. și alți cetățeni de frunte 
ai țării noastre.

Cu nestăvilit entuziasm se ' 
desfășoară în întreaga țară și 
munca pentru pregătirea cabi
nelor și urnelor de vot, pentru 
organizarea de Case ale alegă
torului pentru lămurirea cetă
țenilor etc.

Nespus de mare ne este bucu
ria allind că in această campa
nie sportivii patriei noastre do
vedesc. încă odată, că «îut buni ț 
cetățeni. La Iași, muncitorul î 
fruntaș I. Bordei» nu a fost pro- 

, pus candidat pentru alegeri. 
Sportivii din focalitiie se mân
dresc cu acest candidat pe care 
it cunosc bine, nu numai din 
activitatea tai profesională ci și . 
din fnunoaacte succese realizate 
in rlndnrUe echipei de fotbal a , 
muncitorilor de la NkoHna. ; 
Vești primite diă Bacău ne vor
besc despre conștiinciozitatea și 
dragostea eu care profesorii de 
educație fizici de li școala me
die nr. 1.: Vasile Moraru și .Mi
hai Bogorodiță își desfășoară 
munca de agitatori. Asemenea 
lor, antrenorul de handbal Nicu 
Guidea s-a evidențiat încă din 
primele zile de cînd muncește ! 
ca agitator. Cu aceeași bucurie 
am primit și vestea că tov. Du
mitru Dumitriu,. președintele co
mitetului raional C.F.S. Tg. Oc
na a fost numit președinte al 
secției de votare din comuna 
Sănduleni.

Obținînd nenumărate succese 
în producție, în întrecerea socia
listă care se desfășoară în cins
tea alegerilor de deputați, mem
brii colectivelor noastre sportive 
se străduiesc, de asemenea, să j 
realizeze cît mai multe victorii 
și pe terenurile de sport, pregă- 
tindu-se cu rîvnă pentru primele 
competiții dotate cu cupa „3 
Februarie".

In întreaga țară pregătirile 
pentru alegeri continuă. Flecare 
zi va însemna o nouă și puter
nică dovadă a încrederii nestră
mutate pe care poporul munci
tor o are în conducătorii lui, în î 
cei mai buni fii ai lui.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA!

Mîine la Floreasca, în „Cupa Orașelor”

B UC UREȘTI—BELGRAD 
LA HANDBAL DE SALA

Să începem prin a face o măr
turisire: -ieri dimineață, așteptînd 
în Gara de Nord sosirea accelera
tului de Timișoara, cu care tre
buiau să vină handbaliștii iugo
slavi, ne gîndeam cu plăcere că 
peste cîteva clipe vom revedea 
prieteni vechi. Dar, în momentul 
în care trenul s-a oprit și hand
baliștii iugoslavi au început să 
coboare pe peron, am avut surpri
za să constatăm că niciunul din 
jucătorii care au compus echipa de 
handbal de cîmp a R.P.F. Iugosla
via nu este printre componenții e- 
chipei de handbal de sală a orașu
lui Belgrad.

Discutînd cu conducătorul lotu
lui iugoslav, Petrovici-Popovici și 
cu antrenorul echipei, Branislav 
Ștefanovici. am aflat că în Iugo
slavia specializarea în aceste două 
sporturi „gemene” se face separat. 
Așa se explică de ce cei mai buni 
jucători de handbal de sală ne 
sînt nouă complet necunoscuți, în- 
trucît noi am văzut „la lucru” 
echipa reprezentativă de handbal- 
de cîmp a R.P.F. Iugoslavia.

Abia după această scurtă lămu
rire am putut afla amănunte des
pre oaspeții noștri, care mîine vor 
servi replica echipei Bucureștiului. 
Selecționata orașului Belgrad este 
alcătuită pe scheletul formațiilor 
Steaua Roșie și Zelesniciar. fina
liste ale Cupei de handbal de sală 
a R.P.F. Iugoslavia. Jocul cu e*  
chipa Bucureștiului va fi primul 
pe care-l susține anul acesta o se
lecționată iugoslavă. Deci, -meciul 
de <nî*ne  din sala Floreasca ya 
Inaugura activitatea interactional 
attt a jucătorilor bucureșteni cit și 
a oaspeților noștri. Totuși, mare 
parte dintre jucătorii iugoslavi 
(Markovici I, Stankici, Vucikovicî, 
Mitici. Țvietlci. Buciniei, Ragus, 

Stadionul uzinelor de tractoare din Orașul Stalin

In entuziastele adunări de propuneri ale candidaților F.D.P. pentru ategerile de deputați în Ma
rea Adunare Națională, numeroși tineri iau cuvîntul. arătînd șl marile realizări pe tărlm sportiv ob
ținute în anii puterii populare. Ei vorbesc cu drag despre condițiile toi mai bune care stau la dispo
ziția sportivilor, despre terenurile și bazele sportive care se construiesc an de an.

Iată frumosul stadion ridicat pe locul unui vechi teren de fotbal din apropierea Uzinelor1 . de 
tractoare din Orașul Stalin. In fotografie se vede o parte din tribuna de beton și terenul complet 
gazonat, înconjurai de o pistă de atletism. Noua bază sportivă — care cuprinde și o spațioasă sală 
de sport precum și un teren de baschet — are același aspect plăcut ca Stadionul Dinamo din Bucu
rești și poate cuprinde un număr de peste 15.000 de spectatori. Sub tribuna principală vor ~ fi amena
jate vestiare, dormitoare pentru sportivii oaspeți, o sală de lectură, cabinet medical, Intr-un cuvînt 
tot ceea ce poate contribui la confortul sportivilor.

toți componenți ai echipei Steaua 
Roșie din Belgrad) au participat a- 
nul acesta cu echipa tor la un tur
neu care a avut loc la Stuttgart în 
R.F. Germană. Echipa Steaua Ro
șie a ocupat locul al II!-iea, ceea 
ce nu este de loc rău știind că la 
Stuttgart au fost prezente cele 
mai bune echipe din R.F.G. De 
altfel. Steaua Roșie Belgrad este 
de doi ani campioana de handbal 
de sală a R.P.F. Iugoslavia.

Cît privește pronosticul, oaspeții 
iugoslavi sînt foarte optimiști. Ei 
speră să obțină un rezultat bun, 
pentru care s-au și pregătit serios.

Iată loturile celor două echipe: 
Belgrad: Prvulovici (1), Jimanovict 
(1) — portari —, Markovici I (4), 
Stankici (3), Vucikovici (2), Mi- 
lici (8), Tvietici (7), Buciniei (9), 
Ragus (12), Ștefanovici (II), A- 
nusici (10), Markovici II (6). Ian- 
cici (5); București: Hie, Reimer, 
Sidea —- portari —, Bulgaru, M. 
Nedef, Sauer, Covaci, Căliman, 
Telman, L. Nagy, Yost, I. lonescu, 
Simion Pompiliu, Pană, Nodea, R. 
Cernat.

Vom menționa în încheiere că 
meciul de mîine este decisiv, regu
lamentul neprevăzînd retur pentru 
această partidă. Echipa învingă
toare va întîlni în optimile de fi
nală ale Cupei Orașelor echipa o- 
rașului Praga.

In afară de tnttlnirea aceasta, 
după cum am anunțat, handbaliștii 
iugoslavi vor mai disputa la Bu
curești încă două meciuri, cu ca
racter amical. Primul va avea loc 
marți 25 decembrie, cînd echipa 
orașului Belgrad va întiini repre
zentativa orașului Timișoara și cel 
de al doilea, joi 27 decembrie, cînd 
se va juca meciul București-Beî- 
grad, deci, o reeditare a aceluia de

In satul olimpic de la Balia rat, la sosirea delegației noastre*  
se înalță drapelul R.P.R. (Foto: Ballarat Courier)' v

Din zilele Olimpiadei (I)

Cum a deschis Leon Rotman 
seria medaliilor noastre

începem seria reportajelor noastre pe marginea Jocurilor O- 
limpice de la Melbourne cu un material pe care poșta venită de 
la depărtări atit de mari l-a adus la redacția noastră abia zilele 
trecute: un reportaj după victoriile lui Rotman.

Sîntem siguri că cititorii sînt nerăbdători să afle — chiar cu 
această întîrziere — momentele cele mai sugestive dinaintea și din 
timpul concursului la canoe, în care Leon Rotman a adus sportului 
nostru o splendidă cunună de la uri.

Rotman a trecui prin multe ?■ 
moții itainte de cursa care i a a- 
dus prima medatie olimpică. Se 
știe că, înainte de a se porni in
tr-o cursă, la canoe se ■ face con
trolul tehnic al ambarcațiunii. Ei 
bine, în legătură cu acest lucru, 
am să vă transmit o veste care 
nouă, celor de aici, ne-a dat sudori 
reci, dar care, pe dos.; acum,' după 
ce faptele s-au consumat și Mul 
s-a terminat „le mieux au monde" 
cum spune franeezul, nu poate de- 

cît să vă amuze: canoea lui Rot
man a fost respinsă la controlat 
tehnic! Canoea cu care Rotman fă
cuse toate antrenamentele a fost 
supusă controlului tehnic și s-a 
constatat că ea era puțin torsiona
tă la coadă. Socotind că această 
torsionare a chilei reprezintă un 
avantaj neregulamentar (tucru.de 
altfei, real, intr-o oarecare măsură) 
romisia de verificare a respins pur 
și simplu ambarcațiunea lui Leos!

— Altă barcă! a cerut rece re
vizorul.

Din fericire, lotul nostru avea 
și o canoe de rezervă. O canoe 
construită special pentru Olimpia, 
dă, dar cu care Rotman nu se a- 
climalizase. Această canoe a fost 
supusă și ea controlului. Dar. cină 
necazurile se țin....

1‘ichiptUți-vă: ■ și această canoe 
a fost respinsă. Motivul; era mai 
lungă cu un centimetru decit lun
gimea reglementară- Și iată-t pe 
viitorul dublu campion olimpic id- 
indu-și cu fierăstrăul din coadă 
bărcii...

Controlată din nou. canoei noas
tre nu i se mai putea reproșa ni
mic. -.j

' : .i ■? ★
Și, pentru că a venit vorba de 

la început despre canoe, trebuie să 
vă comunic cu mîndrie că barca 
tn chestiune este o construcție in
digenă. Muncitorii de la Reghin au 
și ei motive de mîndrie- au ccțt-> 
tribult la succesul strălucit al cu
lorilor patriei la I.O. Calitatea am
barcațiunilor romînești a fost una
nim apreciată. Australienii au -e- 
xaminaf canoea ceasuri. întregi,au 
măsurat-o pe toate părțile, au cin- 
tărit-o. Iar canadienii (notați bi
ne, CANADIENII, de la care se 
trage denumirea englezească ..CA
NADIAN" a canoei), americanii 
și germanii au cerut imediat adre
sa, pentru a face comenzi de am- 

V barcațiuni în Romînia. Antrenorul 
canadian a venit chiar cu bani ga
ta, cerută nici mai mult nici mai 
puțin decit să cumpere canoeld 
noastre-..

★
lntr-'o telegramă anterioară. în 

care vorbeam despre antrenamen
te, spuneam că Rotman este ușor 
accidentat la picior. Accidentul,o 
ușoară luxație căpătată în cadrul

'AHT (continuare în pag. ă 2-ă)j

tucru.de
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I Spor la muncă noului consiliu central 
al asociației „Voința”

' Tahjgy-tȘgabiiT:

Sinaia au toate motivele să se bucure: In 
curl nd va intra în funcțiune noua conductă de gaz metan, ale că
rei lucrări de instalare sint aDroa.pe terminate. Și sportivilor din 
orașul Sinaia le pare bine de această nouă realizare dar nu înțeleg 
de ce materialele sportive țvezi aparatele cursei cu obstacole din 
fotog'afie) sini folosite drept ba-ier e in fața șanțurilor de con
ductă. (Foto: I. Mihăică)

Intensă activitate de hochei și patinaj la M. Cine

Timp de trei zile s-au desfășurat în Capitală lucrările primei 
conferințe pe țară a asociației sportive Voința, în cadrul căreia au 
fost dezbătute obiectivele de viitor — reieșite din documentele celui 
de al Il-lea Congres al cooperației meșteșugărești — a fost adoptat 
noul statut și au fost alese organele centrale ale asociației.

In cele trei zile de dezbateri, participanții la conferință au tre
cut în revistă remarcabilele succese obținute de asociația Voința în 
cei cinci ani de la înființarea sa.

Pentru succesele înregistrate în dezvoltarea sportului în rîn- 
durile cooperatorilor, asociația a primit încă din anul 1954 Drapelul 
de asociație fruntașă, decernat de Comitetul pentru Cultură Fizică 
și Sport de pe lingă Consiliul de Miniștri. Numeroase colective aie 
asociației, printre care cele din Tg. Mureș, Arad, Sibiu, București, 
Cluj, Fălticeni, Orașul Stalin desfășoară o activitate multilaterală 
angrenînd în diferitele competiții sute*  și mii de cooperatori. Aso
ciația Voința numără astăzi 40.000 membri încadrați în 82 colec
tive sportive. Sportivii asociației Voința reprezintă cu cinste culorile 
acesteia în diferitele campionate ale țării. Anul acesta 21 de echipe 
au participat la campionatele de categorie A și B ale țării. Seria 
succeselor în domeniul sportului de performanță a început în anul 
1953 cînd echipa de alpinism a Voinței a cucerit titlul de campioană 
R.P.R. Numărul campionilor țării a fost în 1954 de 20 și a ajuns 
în 1956 la 55.

■ BOX. — Astă-seară, începînd 
de la orele 19, se va desiășura 
în sala Institutului Pasteur (Șos. 
Giulești nr. 104, tramvai 11) o 
„ ’ ' ganizată de colecti
vul Recolta Pasteur. Sînt programa
te 12 întîlniri. Printre tinerii boxeri 
care vor evolua astă-seară se gă
sesc elemente talentate ca . Ma

rius Ailenei, Gtieorghe Cristea, 
C. Costache, Cornel Roșu. M. 
Câmpeanu, Ion Olteanu, Chiru 
Florea, etc.

i: 9rt lun-utiș w 1 '
turi ca de concurs, zm simțit câ 
barca fuge bine și deodată ani 
fost mai calm ca oricînd- ,M-am 
dus la startul oficial, stăpîn pe
mine.

La aliniere, niște copii aflațipe 
pontoanele fixe, ne țineau bărcile 
de coadă, pină în clipa startului. 
Copilul care ținea barca mea, 
mi-a făcut cu ochiul și arătin- 
du-mî un deget mi-a spus : „One” 
(Unu, tn limba engleză) Am înțe
les că-mi urează să ies primul.

Rotman i-a dat puștiului două 
satisfacții. O insignă romînească 
cu cercurile olimpice și. mai ales, 
posibilitatea de a se lăuda față de 
ceilalți băieți că „...dacă nu dădea 
el vînt bărcii, nu mai ieșea Rot
man ‘ ~
de... 
duse 
clipa 
nici 
tării unui fulg 1 Dar, de 1 Cine-i 
mai ajungea la nas puștiului care 
se fălea că „barca lui" a cîștigat _)

♦
A doua zi, Rotman urca din r.c. 

podiumul învingătorilor oiimpiă. 
pe cea mai înaltă treaptă. Și, 
dată cu el. și steagul nostru urca 
pe cel mai înalt catarg

L-am întrebai:
— Ești emoționai, Leone ?
Intr-adevăr gîtuit de emot.r 

Rotman mi-a răspuns totuși, zî*- 
bind și căutind 
voi tur a :

— Aș, m-am 
Ce ți-e și cu 

pioni olimpici..-
RADU URZICEA »<.

Participanții la conferință au arătat însă pe lingă aceste ini
moase succese și unele lipsuri care au frînat în bună măsură dez
voltarea activității sportive în rîndurile cooperatorilor. Astfel, ei au 
arătat că, față de posibilități, numărul de 40.000 membri este mic . 
anumite sporturi, ca atletismul, gimnastica, natația au fost negli
jate ; din cauza lipsei de orientare a unor activiști sportivi din 
colective și consilii regionale (care așteaptă totul de la centru) 
baza materială a multor colective nu este pe deplin consolidată. 
Mult au discutat delegații Ia conferință despre insuficiența bazelor 
sportive, fapt care îngreunează practicarea sportului de mase cit 
mai larg de cooperatori

In ziua a doua conlerința a adoptat noul statut al asociației, 
mult îmbunătățit față de cel vechi, și a aprobat o rezoluție privind 
munca de viitor a consiliului central al asociației.

In ultima zi, conferința a ales noile organe de conducere ale 
asociației. 35 dintre cei mai buni activiști au primit mandatul con
ferinței pentru a conduce în viitorii patru ani treburile asociației 
Voința. Iată numele membrilor noului consiliu central al asociației: 

Ladislau Ady (Buc.), Stere Bataragă (Buc.), Berta Avram (Buc.) 
Wilma Bezinger (Tim.), Gh. Boldescu (Craiova). Alex. Burilă (Buc.), 
Ana Copăceanu (Buc.), Mircea Florescu (Ploești), Oscar Goda 
(Tim.), Georgeta Georgescu (Buc), Gh. Harvath (Buc), Cornel 
Homojogan (Tim.), Ioan St. Dumitru (Or. Stalin), Conslantin lo- 
nescu (Pitești), Vasile Ionescu (Buc.). Marin loan (Buc). Agneta 
Kiss (Oradea), Carol Koca (Cluj), Ana Lupea (Ploești), Iosif Mat
tes (Iași), Ioan Micoroiu (Tim.), Petru Mihelii (Oradea). Gh. Mir
cea (C-ța), Moise Rubin (Buc.), loan Peter (RAM), Eugen 
Schonbrun (R.A.M.), Maria Stanciu (reg. Stalin), Aurel Stăncu- 

; lescu (Buc.), Tudor Stolniceanu (Galați), Iorga Szabo (Suceava); 
4 Octavian Tuhai (Buc.), Ileana Varga (B. Mare), Augustin Verba 
4 (B. Mare), Frida Weinstein (Iași), B. Zambilovici (Buc ).

i
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Troiainescu conduce în campionatul republican de șah
„Alea jacta est" — pare să ii 

spus Mititelu în penultima runda 
a campionatului republican de șah, 
încercînd „să treacă rubiconul" în 
partida cu Ghițescu. Jucînd „totul 
pe o carte” el ri-a mai ținut seama 
de faptul că are negrele, nici că 
adversarul său se dezvoltase mai 
bine într-o variantă modernă a 
apărării Nimzovici și a pornit un 
atac prematur pe flancul regelui. 
Dar nu degeaba se spune că stra
tegia șahistă are mari atinități cu 
cea militară (și nu numai pentru 
că Suvorov a fost un excelent ju
cător de șah}. Un atac prost pre
gătit nu are șanse de reușită nici 
pe tabla cu pătrate albe și negre, 
nici pe cîmpul de bătălie. Ghițes
cu (și el un jucător inspirat al 
combinației} a contraatacat vehe
ment pe aripa damei și și-a creat 
un pion liber, care a înaintat ne
stingherit pînă în vecinătatea cîm- 
nului pe care primea „bastonul de 
mareșal". Cum împiedicarea trans
formării acestui pion îl co6ta pe 
'Mititelu un turn, el a trebuit să 
se recunoască învins Ia mutarea 
41. Așa s-a desfășurat prima din 
cele două partide decisive ale se
rii.

Troianescu, care juca cu Rei
cher, a stat în expectativă cit timp 
în disputa Ghițescu-Mititelu se 
schimbau acele violente „salve de 
tun". Apoi, cînd rezistența negru
lui a fost zdrobită, el a propus 
remiza și Reicher a acceptat-o bu
curos, mai ales că poziția ajun
sese pe muchie de cuțit iar ambii 
adversari sufereau de o acută cri
ză de timp. Și astfel, înaintea ul
timei runde. Troianescu a reușit să 
acumuleze avantajul minim de o 
jumătate de punct, care însă poate 
fi suficient pentru a decide în ia- 
voarea sa lupta pentru titlu.

O foarte frumoasă partidă de 
atac a cîștigat Mișu Rădulescu la 
Negrea. Surprinzînd regele advers 
în centru, Radulescu l-a atacat 
violent, l-a împiedicat să se reiu- 
gieze prin rocadă și l-a pus pe 
Negrea într-o grea dilemă: mat 
sau pierdere de material. Negrea 
a preferat soluția... a treia: a oprit 
ceasul de control, felicitîndu-și ad
versarul pentru victorie.

O remiză fără istoric s-a înre
gistrat în partida Drimer-Bălănei.

In schimb, întîlnirea Urseanu- 
Gavrilă s-a desfășurat sub seninul 
unor evenimente foarte agitate, 
precipitate de Gavrilă care a sa
crificat o piesă și a obținut un

5

înaintea ultimei runde

deosebit de puternic atac la rege. 
In criză de timp, el n-a continuat 
în modul cel mai bun și i-a permis 
lui Urseanu să respingă atacul și 
să rămină cu un avantaj material 
decisiv.

Celelalte partide s-au întrerupt. 
Ciociltea, cu o calitate și un pion 
în plus la Radovici, are mari greu
tăți din cauza poziției proaste a 
pieselor sale și a pionilor albi 
avansaji din centru.

Astăzi începînd de la ora 17 se 
desfășoară ultima rundă, după ur
mătorul program: Troianescu-Ur
seanu, Mititelu-Drimer. Gavrilă- 
Szabo, Pall-Ghițescu, BJIinel-Sa- 

Cum a deschis Leon Rotman seria medaliilor noastre
(urmare din pag. I) 

antrenament de... fotbal, n-a 
urmări grave. Nu este insă 
de interes să adăugăm celor 
știu despre cursa lui Rotman

isiui 
avui 
lipsit 
ce se . 
la fond, faptul că tinărul nostru 
reprezentant a ieșit din canoe cu 
piciorul puțin umflat. Se resimțea 
încă după luxație.

♦
L-am rugat pe Rotman să-mi 

povestească amănunte din cursă. 
Leon nu e vorbăreț, mai ales cu 
ziariștii, chiar dacă „obligațiile" 
lui de dublu campion olimpic ti 
impun acum anumite „obligații" și 
față de ziariști-

„Am sărit bine din start poves
tește Rotman (A sări din start în
seamnă Ui limbajul canotorilor a 
obțin* * un avans chiar din pleca
re)- Am condus cu un mic avans. 
După 1500 metri, Buharin era hț 
„plasa" mea, urmat de Parti. Pînă 
la 1500 metri, vîntul îmi era favo
rabil mie și ungurului Parti, care 
vîslim pe partea dreaptă. După 
1500 de metri, cînd sensul cursei 
s-a schimbat complet (întoarcerea 
la baliză), vîntul i-a devenit fa
vorabil lui Buharin, care vîslește 
pe partea stingă. Acest lucru l-a 
ajutat 
la trei 
țit un 
simțit 
sting, _ . _
în așa numitul „punct mort”- 
ceasta m-a ținut 3—400 de metri, 
pînă cînd am început să-mi revin. 
Un amănunt, poate neînsemnat, 
l-am înregistrat însă și vreau să-l 
redau. Tocmai cînd mă simțeam

să-l conducă pe Parti. Pe 
sferturi din cursă am sim- 
moment de oboseală. Am 

că mi se blochează brațul 
cel de împingere. Intram 

•" A-

Activitatea de patinaj și hochei, 
inaugurată aproape în toată țara 

• într-un mod a ft de promițător, 
a trebuit să fie întreruptă, din 
cauza capriciilor vremii. Aceasta 
insă nu pretutindeni. La M. Guc 
și Tușnad. iarna, care și-a făcut 
apariția și de data aceasta de 
timpuriu, continuă să se._ răsfețe 
Ia o temperatură constantă de a- 
proximatîv minus 6 grade.

La M. Guc se patinează, se 
joacă hochei, se fac pregătiri pen
tru marile competiții. Acolo, alun
gați de „căldură”, și-au găsit re
fugiu hocheiștii de la Știința Cluj 
si Dinamo Tg. Mureș. Hocheiștii 
de la Știința Guj au început de 
altfel antrenamentele de pregătire 
pe gheață încă de la începutul lu
nii noiembrie, în orașul lor, pe 
gheața lacului din parc. Acum, la

marian, Pitpinic-Rădulescu, Ne- 
grea-Halic, Șuta-Radovici, Ciocil- 
tea-Reicher.

REZULTATE TEHNICE
Partide întrerupte: Rădulescu-Cio- 

cîltea 1-0 (runda 14); Ciocîltea-Hallc 
1-0; Bălănel-Ghițescu >/»—•/,, Pall- 
Urseanu ’/2—'/, (runda a 15-a), Szabo- 
Pall 1-0, sâmărian-Pltpinlc 0-1, Halic- 
Suta */» —V» (runda a 16-a). Nu s-a 
jucat partida Radovlcl-Clocîltea.

Iată clasamentul înaintea ultimei 
runde: 1. Troianescu 11 p. 2. Mititelu 
lO'/ț. 3. Urseanu 10, 4. Szabo 9 Va, 5-8. 
Cibelltea (1), Drimer, Radulescu, Ne
grea 9 P-, 9-10. Gbițeecu, Reicher
11. BălSnel 8 p., 12-13. Radovici (1), 
Suta 7'/,. 14. Halic 7 p., 15-16. Sama
rian, Pall, 5'/,. 18. Pitpinic 3 p.

, 4 . VALERIU CHIQSE

mai greu, am auzit ae pe mal în
curajările caiacistului francez Gan- 
tois: Allez, Roumanie! Allez, Rou- 
manie! Am început să trag și mai 
apăsat și, după cîteva lovituri, am 
văzut că-i pierd și pe Buharin și 
pe Parti. Cursa începea să fie a 
mea. In turul următor, ca urmare 
a faptului că am luat perfect tur
nantele, avansul meu a crescut 
Restul, îl știți-”

Da. Restul U știm. Rotman a in
trat in linia dreaptă cu un avans 
de 30—40 de metri ți, cu ui finiș 
irezistibil (de ' 
cîștigat și la 
de sosire cu
vans

altfel a doua zi a 
viteză) a trecut linizz 
aproape 80 metri a-

★
In 1954, cînd a început să prac

tice canoea. Rotman era foarte su
părat pe antrenoru c.u. Radu Ha 
(an, cel care l-a învățat să visleas- 
că. Rotman vroia să vîslească în 
canoea de 10-\-l, kt care — spu
nea el — poate să devină campion 
Huțan nu admitea nici în ruptul 
capului El o ținea morțiș că Rot
man este simplist și-l urca mereu 
în canoea de o persoană. Rotman 
spumega de furie- „Huțat nu mă 
lasă să devin campion!"

Este adevărat că ir. acel an ca
noea de 10-\-l a lui Dinamo a ie
șit campioană- Dar, tot atunci, a 
ieșit campion și tinărul începător 
Leon Rotman de la Dinamo, li 
simplu! Interesant de rotat, că în 
campionatul regional, Rotman a 
fost învins. Ceea ce i-a făcut și mai 
mare ciuda pe Huțan. In finală 
însă. Rol mai a cîștigat. Huțan îl 
făcuse, cu sila, campion republican

4 X-

M. Ciuc. sub directa îndrumare a 
antrenorului L. Covaci, ei continuă 
să se pregătească pentru primul 
k>r obiectiv competițional care este 
•Cupa 30 Decembrie”.

Echipa Recolta M. Ciuc se an
trenează zilnic, pe patinoarul pro
pria, în condițiuni tehnice dintre 
cele mai bune. In fiecare dimi
neață, timp de aproximativ două 
ore hocheiștii execută pe gheață 
un program de desăvîrșire a teh
nicii individuale, precum și exer
ciții de atac în viteză și apărare 
sub îndrumarea antrenorului Lu- 
dcvic Vacar. Echipa Recolta M. 
Ciuc a jucat la 19 decembrie în 
meci amical cu echipa Dinamo Tg. 
Mureș, pe care a învins-o cu 9—1. 
La 23 decembrie urmează să sus
țină o altă întîlnire, cu echipa 
Voința M. Ciuc.

Echipa Dinamo Tg. Mureș, ai 
cărei componenți sînt tineri între 
20—21 ani, este antrenată de In- 
cze II și a început pregătirile de 
antrenament pe gheață de la 1 de
cembrie. Antrenorul Inczd II ur
mărește sudarea acestei tinere for
mații printr-un program metodic

Patinatorii de viteză din M. 
Ciuc se antrenează pe pista de 
gheață special amenajată la baza 
sportivă Recolta. Aci, își desăvâr
șesc pregătirile și patinatorii de 
viteză bucureșteni Vladimir Bul3t, 
campion absolut al R.P.R. și Va- 
sile Oprea, ambii de la C.C.A. A- 
ceștia, împreună cu patinatorii de 
viteză Iosif Katona, Valerian Kurt, 
Szekely Zoltan, I. Crăciun și alții, 
care se antrenează la Tușnad, ur
mează să susțină azi și mîine o 
întrecere în poliatlonul mic, or
ganizată de colectivul Recolta, 

el ceva... 
aceea, lui 

i-a trecut supărarea-..
*

de vorbă, în seara victo- 
sala de recreație din satul - 
de la Ballarat. Rotman

la canoe simplu. Știa 
Bineînțeles că după 

Rotman

Stăm 
riei, în 
olimpic 
este înconjurat de canotori dhi 
toate țările, care-l felicită. Răs
punde tuturor, cu modestie, emo
ționat. Antrenorul Huțan îmi spu
ne: Are calități fizice excelente, 
dar dacă azi e campion olimpic, 
aceasta e și mulțumită faptului că 
e modest disciplinat. A ascultat 
toate indicațiile mele, a executat 
tot ceea ce i-am cerut în progra
mul de pregătire. E un sportiv pe 
care-l pot da ca exemplu pentru 
conștiinciozitate și perseverență",

*

înainte de cursa de 10.000 me
tri, două lucruri l-au făcut pe Rot
man să aibă o mare încredere în 
puterile sale, să fie complet liniș
tit- lată ce spune el:

„De obicei, cînd mă aliniez la 
start, tremur așa de tar€ îneît tre
mură și barca sub mine! Nu-mi 
pot învinge ușor emoția, mai ales 
în cursele grele. In ziua cursei, 
eram la fel de emoționat. Cînd 
m-am dus la cort spre a-mi ridica 
barca și a o pune pe apă, simțeam 
că mă apucă niște călduri care se 
urcă din stomac și-mi cuprind ca
pul. In minte mi se învîrteau cu
vintele OLIMPIADA. MEDALIA 
DE AUR, CULOARUL 7. CURSA 
GREA... Am pus barca pe apă și, 
mergînd spre locul de plecare, am 
făcut un start de probă. Startul a 
fost perfect. Am tras 10—15 lovi-

SPARTACHIADA DE IARNA
A TINERETULUI

In regiunea Cluj, rezultatele 
sînt dintre cele mai frumoase

In necare an mii și mii de ti
neri din regiunea Cluj așteaptă 
cu multă nerăbdare tradiționalele 
întreceri din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a tineretului.

Anul acesța tradiția s-a păstrat 
la fel de puternică. Numai în pri
ma jumătate a lunii decembrie — 
luna începerii concursurilor — în 
orașul Cluj a fost înregistrată o 
participare masivă : peste 8.000 'de 
tineri și tinere 1

Dintre colectivele sportive clu
jene oare s-au afirmat în. această 
acțiune merită a fi evidențiate co
lectivele asociației Știința. La Uni
versitatea „Victor Babeș”, de e- 
xemplu, s-au obținut rezultate exce
lente. Datorită muncii de populari
zare întreprinsă de organizația 
U.T.M. și colectivul sportiv, pe în

treaga universitate, nuțnărul parti- 
clpanților se ridică la 5.000.

Pe facultăți, se remarcă cercul 
sportiv de la facultatea de geo
grafie, unde datorită muncii asis
tentului Virgil Gîrbacea s-au în
scris majoritatea studenților : ia 
tenis de masă 290, la gimnastică 
380 (gimnastica este sportul pre
ferat al studenților de la geogra
fie). Folosind pîrtiile din pădurea 
Făget s-au organizat concursuri 

de schi ia startul cărora au fost 
prezenți nu mai puțin de 356 de 
tineri și tinere.

La Universitatea 
tivul profesorilor 
zică a reușit să 
în prezent, peste

„Bolyai” colec- 
de educație fi- 
angreneze, pînă 
1.20'3 de tineri. 

Realizări la fel de frumoase sînt 
de semnalat și la Institutul Poli
tehnic, Institutul Agronomic și In
stitutul de Arte Plastice „lori An- 
dreescu”.

Un mare număr de concurenți 
au luat parte și la întrecerile or
ganizate în cadrul colectivelor 
sportive Voința, Locomotiva, Pro
gresul și Energia.

Îmbucurătoare sînt și veștile pe 
care le primim din celelalte ra
ioane, Bistrița, Dej, Aiud, Gherla, 
unde mii de tineri au pășit în 
prima fază a Spartachiadei.

E. BOCOȘ 
corespondentul nostru pentru 

regiunea Guj

Giulești nr. 104, tramvai 
gală de box orgi 
vul Recolta Paste

primul!” (N.B- Cursa era 
10 kilometrii... iar puștiul di- 
drumul cozii canoei chiar 1» 
comenzii, fără a o fi împins 

măcar cu forța necesară ma-

să afișeze di

obișnuit 
acești d -h



Energia 1. S. P. intilnește Energia Mine 
in ultima etapă a „Cupei 30 Decembrie” ia rugbî FOTBAL 9 FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL

Mîine, în cadrul „Cupei 30 De
cembrie" se vor disputa ultimele 
partide de rugbi din acest an. Jo
curile programate merită a fi ur
mărite dfe iubitorii acestui sport. 
Intr-adevăr, în deschiderea cupla
jului de pe stadionul Energia
I.S.P. se vor întîlnl Energia 
M.T.D. — revcfo(ia acestei com
petiții — și Energia Republica, 
Prima echipă, care va beneficia 
de un avantaj de 6 puncte, ar pu
tea produce o surpriză și întrece, 
colega sa dte asociație, recent pro 
movată în prima categorie a țării 
(așa cum a făcut și cu două săp

Activitatea la schi
• De curînd a avut loc la Va

tra Dornei deschiderea oficială a 
sezonului de schi. La festivitate 
au luat parte schiorii școlii spor
tive de tineret, ai școlii medii 
mixte de zece ani, ai colectivului 
sportiv Recolta, precum și nu
meroși activiști sportivi din loca
litate. Apoi s-a desfășurat un 
frumos concurs de schi la care au 
participat un număr de 28 spor
tivi selecționați în urma antrena
mentelor pe zăpadă.

Iată rezultatele tehnice înregis
trate: SLALOM URIAȘ: Ener- 
hard Calivoda (șc. sportivă tine
ret). 1:10,8; 2. Nicolae Belei (șc. 
sportivă tineret) 1:14,9; 3. Viore! 
Hie (șc. sportivă tineret)' 1:15,00. 
5 KM. FOND: 1. Ștefan Pali (șc. 
sportivă tineret) 24 min. 56 sec.;

In Capitală
AZI

$AH. — Sala Min"'sterului de Fi
nanțe (str. Smîrdan 5) ultima rundă 
a finalei campionatului republican.

BOX. — Sala Dinamo ora 19 întîl- 
nire internat onală Energia D.G.S.M. 
— Udarnik Sofia.

NATAȚIE. — Bazinul Floreasca, 
ora 19.30 concurs rezervat juniorilor 
cu categ. H-a și a Ill-a de clasifi
care.

MIINE
VOLEI. — Sala Floreasca ora 8,45 

întîlnire între două selecționate de 
juniori; ora 10: selecționata sindicală 
R.P.R. — selecționata sindicală R. 
Cehoslovacă (fem.). Ora 11,30 selec
ționata sindicală R.P.R. — selecțio
nata sindicală R. Cehoslovacă (mase.)

ȘAH. — Sala Mlnist. Finanțe — ora 
18: partidele întrerupte.

LUPTE. — Sala Dinamo ora 9,30: 
Energia Hunedoara — Voința Lugoj 
(baraj pentru categ. A); ora 11,30: 
Energia — Udarnik Sofia.

HALTERE. — Salș clubului poli

Aruncătorii 

tămâni în urrfiă, cînd a dispus de 
Energia Mine).

Al doilea joc va opune pe lide
rul „Cupei 30 Decembrie”, Energia'
I.S.P., Energiei Mine, a cărei com
portare în ultima etapă a surprins 
în mod plăcut. In această partidă 
vor fi în joc ambiții mari: I.S.P. 
va căuta să termine competiția ne
învinsă, lucru perfect realizabil, 
avi nd în vedere valoarea acestei 
formații, dar adversarii care în 
ultima etapă au marcat un e- 
vident progres, se vor strădui să 
profite de cele șase puncte avans 
pe care le primesc, pentru a ter
mina învingători.

2. Mircea Bălai (șc. sportivă tine
ret); 26 min. 32 sec..

• Trambulina de sărituri care 
se construiește la V. Dornei va fi 
gata în jurul datei de 15 Ianuarie 
1956
• Colectivul sportiv Energia 

Reșița a luat o serie de măsuri 
menite să îmbunătățească activi
tatea sportivă de iarnă din loca
litate. Dintre datele primite de la 
corespondentul nostru .1. Plăvițiu, 
remarcăm pe aceea care ne ves
tește înființarea a patru centre 
de schi cu materialele necesare și 
unde activează instructori de spe
cialitate. In cadru) acestor centre 
membrii diferitelor cercuri spor
tive vor avea posibilitatea să-și 
treacă normele G.M.A.

grafie (bd. Republicii nr. 21) ora 9,30: 
Dinamo — Progresul București.

RUGBI. — Terexa Energia I.S.P 
(șos. Olteniței) ora 10,30: Energia 
Rf.T.D. — Energia Republica; ora 
11,30: Energia I.S.P. — Energia Mine 
(jocuri în cadrul Cupei 30 Decem
brie).

In deschidere, la ora 10, școala 
sportivă de tineret va face o de
monstrație de rugbi în 7.

HANDBAL — Sala Floreasca — 
ora 17: Progresul Min. Invățămîntu- 
lui — Energia Reșița (fem.), ora 18: 
Fl. roșie Buc. — FI. roșie Mediaș 
(fem.), ora 19: București-Belgrad; ora 
20.30: Energia Mija — Fl. roșie Sibiu 
(fem.).

GIMNASTICĂ. — Sala Dinamo ora 
16: concurs de copii aparținînd co
lectivelor Progresul, Dinamo și Pala
tul Pionerilor.

NATAȚTE. — Bazinul Floreasca, 
ora 10.00 concurs rezervat juniorilor 
cu categ. II-a și a HI-a de clasifi
care.

perseverează

Selecționata București — Dinamo București 
miine in cadrul „Cupei 30 Decembrie”

O nouă întîlnire în cadrul „Cu
pei 30 Decembrie”, mîine pe sta
dionul din parcul sportiv Dina
mo. De data aceasta se înfruntă 
lotul București și Dinamo Bucu
rești, echipele aflate în pregătire 
în vederea apropiatelor jocuri in
ternaționale. Cum se știe, selecțio
nata orașului București are per
fectat un turneu în Grecia între 2 
și 11 ianuarie. Jocurile acestea 
fac parte dintr-un program mai 
mare de pregătire a lotului națio
nal, din cadrul căruia se formează 
echipa București. In ce privește 
Dinamo București, acesta va în- 
tîlni la 30 decembrie pe Ț.D.N.A. 
Sofia, în meciul retur din „Cupa 
campionilor europeni” Deci, jocul 
de mîine constituie un bun prilej 
de verificare și, în același timp 
de completare a pregătirilor celor 
două echipe ca ansamblu. Și spec
tatorii trebuie să-l considere ca 
atare, și nu ca un meci de cam
pionat.

Chiar cu acest caracter de ve
rificare a posibilităților actuale 
ale jucătorilor și a ansamblului, 
partida de mîine ng-și pierde din 
interes. Un meci în care echipele 
nu pun accent pe rezultatul întil- 
niriî lor, ci pe joc, nu poate decît 
să atragă, cu atît mai mult cu 

Cosma (Progresul) a fost mai iute și printr-o săritură a prins 
balonul. Ene (Dinamo) — între Caricaș și Gh. Toma (Progresul) 
urmărește cu regret mingea pierdută.-
Fază din jocul Progresul — Dinamo 1—0. (Foto: I. Mihăică)

cît în rîndurile lor evoluează o se
rie de jucători cotați printre cei 
mai buni din țară

Selecționata orașului București 
va alinia o formație alcătuită pe 
scheletul echipei C.CA., formulă 
care a dat satisfacție în jocul de 
antrenament de miercuri. „Unspre- 
zecele” Toma — Zavoda II, Apol- 
zan, Neacșu — Onisie, (Bodo) 
Bone — Cacoveanu, Constantin, 
Alexandrescu, Zavoda I (George
scu), Tătaru este capabil de un joc 
care să satisfacă sub raportul spec, 
tacolului.

Dinamo va folosi și acest pri
lej pentru ca, o săptămînă înaintea 
partidei cu Ț.D.N.A., să-și pună la 
punct formația cu care va încerca 
să se revanșeze asupra fotbaliști
lor bulgari și, în același timp, să 
se reabiliteze în fața publicului 
bucureștean. Astfel că formația 
Uțu — Popa, Lazăr I, Fl. Anghel 
— Călinoiu, Nunweiller — Lazăr 
II, Nicușor, Ene, Ne.tgu, Suru se 
va strădui să furnizeze un joc mai 
bun și mai eficace decît miercuri.

Biletele pentru acest meci, care 
va începe la ora 14,15, se pun în 
vînzare la agențiile Pronosport din 
Cal. Victoriei 9 și str. Aristide 
Briand 6, precum și la stadionul 
Dinamo

NOTE, ȘTIRI
SEZON ȘI IARNA!... ’*

• Participanții din Capitală pot 
âepune buletine pentru concursul 
Pronoaport nr. 51 (etapa din 23 de
cembrie) pină mîine la ora 12. Pen
tru concursul Pronosport nr. ăl sînt 
-portați 61.3-43 lei de la concursul 

3T s». Primul meci din programul 
concursului nr. 5t (Dinamo Bucu
rești — TJ3.N.A. Sofia) este ANU- 
LAT. Participanții trebuie deci s! 
completeze pronosticul la meciul A 
Se rezervă (St. Etienne-Toulouse).

Pe lingă premiile în bani pentru 
12,11 ți 10 rezultate exacte, ia con
cursul Pronosport nr. 51 sînt acor
date în continuare și premii spe
ciale pentru variantele cu „0" re
zultate constînd din o motocicletă 
L J. de 350 cmc. pentru participan
tul cu cele mai multe variante cu 
..•*• rezultate și o motocicletă I. J. 
ș; 5 ceasuri Doxa atribuite prin tra
gere din urnă.

Tot odată concursul Pronosport nr. 
51 din 23 decembrie este ultimul 
concurs la care mal pot fi depuse 
buletine pentru participarea ia pre- 
mnle atribuite de I. S. Pronosport 
cu prilejul Anului Nou: 4 motoci- 
<-ete I. J„ 2 ceasuri Schaffhausen, 
:« ceasuri Doxa, 10 aparate de ra
ri o Stasfurt și 20 stilouri Pellkan.

Participanții care au depus bule- 
-.-.e la concursurile din 2, 9 și 16 
:ri-ri.brit trebuie să depun! bule- 
- re și la concursul nr. 51 pentru a 
"-'ea participa la atribuirea pre- 
■z or de Anul Nou. Acestor parti- 
' »-”ti : se vor introduce în urnă
*-’ei șanse cîte buletine depuse au 
“ -tat la cele 4 concursuri.

Anul acesta, timpul a fost mai 
îngăduitor cu fotbalul, permjțîn- 
du-i prelungirea activității pînă la 
o dată la care în alți ani fotba - 
liștii își puseseră de mult echipa
mentul la naftalină... Vremea bună 
favorizează și o acțiune a comi
siei centrale de fotbal, ca o con
cluzie a activității internaționale 
din acest an, privind modul oe 
pregătire a jucătorilor din lotul 
reprezentativ. Cum anul viitor c- 
chipa națională va fi angajată 
în preliminariile campionatului 
mondial și întîlnirile cu Iugosla
via și Grecia se anunță deosebit 
de dificile, forul nostru de spe
cialitate a elaborat un program 
de pregătire a lotului pe o perioa
dă mai lungă. Prima etapă a în
ceput la 14 decembrie și va in
clude și jocuri internaționale, 
printre care cele în Grecia din 
luna ianuarie. Acest turneu îl va 
întreprinde, după cum am anunțat, 
o selecționată a orașului Bucu
rești, alcătuită din jucători ai lo
tului național.

Acțiunea este bine venită. Ea 
va contribui la menținerea jucă’o- 
nior In activitate și m cursul 
iernii, așa cum fac cele mai multe 
din echipele de club din străină
tate. In prezent numeroase echipe 
străine se află în turnee. Pe con
tinentul nostru au loc foarte multe 
jocuri internaționale care desfiin
țează de fapt vacanța de iarnă. 
Pentru jucători, aceste turnee con
stituie în același timp o reconfor- 
lare și un stimulent în pregătire. 
Spre o astfel de activitate tinde și 
comisia centrală de fotbal și înce
putul îl constituie turneul în 
Grecia.

MARE INTERES LA SOFIA
Meciul cu Dinamo București * 

etîrnește un mare interes printre 
sportivii sofioți — după cum ne 
relatează corespondentul nostru. 
Toma Hristov. Deși nimeni nu se 
îndoiește de faptul că Ț.D.N.A.- 
este calificată pentru turul urmă
tor al Cupei campionilor euro
peni, totuși acest joc este privit 
ca un prilej de afirmare pentru 
campioana Bulgariei și amatorii de 
fotbal scontează un nou succes al 
echipei T.D.N.A. Mulți dintre ei 
se pregătesc să-și însoțească echi
pa la București.

Se vede treaba că atleții — mai 
precis: aruncătorii — nu au de 
gînd să-și încheie socotelile pentru 
anul 1956 decît în... noaptea de 
revelion. Se știe că, nu de mult, 
în plin decembrie, pe frig și nin
soare s-a desfășurat concursul 
soldat cu remarcabilul record al 
Măriei Diți la aruncarea suliței, 
șl cu alte citeva performanțe va
loroase. Cu aceasta credeam că, în 
sfirșit, s-a pus punct sezonului 
în aer liber. Aruncătorii de disc și 
ciocan nu ș-au arătat însă de a- 
ceeași părere. Acum citeva zile, ei 
și-au dat din nou întîlnire pe sta
dionul Tineretului. Condițiile de con
curs au fost și de data aceasta de- 
<șâS de firele^ Rezultatelor înregîs- 
ta^. si ața destul de bune (ne refe- 
-special la cele obținute de 
•J^aoescu, lacoveanu, Știrbu, Ma- 

și Paraschiva Lucaci), tre

buie să li se aducă iără îndoială 
o corecție în plus pentru a putea 
fi apreciate la adevărata valoare. 
Efectuînd această operație se poa
te vedea lesne că, cu un cerc bun 
de aruncare și cu un timp prielnic, 
Nicolae Rășcănescu ar fi putut de
păși cei 58,76 m. ai recordului lui 
Dumitru Constantin,

Iată acum rezultatele concursu
lui cu pricina : Ciocan. 1. N. Răș
cănescu (C.C.A.) 58,15 m. 2. V.
lacoveanu (Loc.) 53,68 m. 3. C.
Spiridon (Voința) 52,70 m. 4. C.
Drăgulescu (Energia) 52,56 m. 5.
D. Grafenstein (Energia) 51,06 m. 
6. Victor Albu (Energia) 48,38 m. 
Disc, (b) 1. S. Știrbu (Dinamo) 
45,79 m. 2. V. Manolescu (Dina
mo) 45,41 m. 3. î. Vorovenci (Știe, 
ința) 38,91 m. Disc (I). Paraschiva 
Lucaci (Știința) 39,23 m.

f^onospori
Participanții care n-au depus bu

letine la primele trei concursuri pe 
luna decembrie (din 2. 9 ți K.XH), 
sau chiar la niclunul pot totuși lua 
parte la atribuirea premiilor de 
Anul Nou prin simpla participare 
la concursul nr. 51. Acestor parti
cipant! 11 se vor introduce în urnă 
numai 25*/«  din numărul variantelor 
depuse. Deci fiecare din acești par
ticipant! trebuie să depună la con
cursul nr. 51 din 23 decembrie cel 
puțin patru variante pentru a par
ticipa la premiile de Anul Nou cu 
o singură șansă. Bineînțeles că ei 
își pot mări numărul de șanse in
troduse în urnă depunînd la con
cursul nr. 51 cît mai multe varian
te (de ex.: vor să participe cu 10 
șanse la premiile de Anul Nou — 
vor depune de fiecare șansă cîte 4 
variante, adică 4x10=40 variante).

După depunerea buletinelor pen
tru concursul nr. 51 participanții 
trebuie să completeze ș. să depună 
comunicările pentru premiile de 
Anul NOU FĂRĂ A MAI DEPUNE 
VRE-O TAXA SUPLIMENTARA. 
Depunerea comunicărilor se face 
pînă la ora închiderii concursului 
nr. 51. (In Cap tală pînă duminică 
ora 12). Dup! închiderea concursu
lui nr. 51 nu se mai primesc comu
nicări pentru premiiîe de Anul Nou.

CERCETtND IX CLASAMENT DE BOX
Pe locul V. Energia. La drept 

vorbind, echipa antrenată de Z. 
Popazu și M. Stănescu a consti
tuit în această competiție o mare 
deziluzie. Tot „răul - s-a tras de la 
categoriile mici (muscă și cocoș) 
unde Energia nu a avut niciodată 
„stîlpi de susținere". De aseme
nea, la cat. semimijlocie, Toma 
Tudor, după un început fortunes 
(victoria prin k.o. asupra lui Do- 
bre Pavel) s-a prezentat inadmi
sibil de slab, suferind înfrîngeri 
neașteptate. De asemenea, semi
greul Nicolae Alexandru, un ele
ment bine dotat fizicește, a pier
dut meciul „cheie" (cu L. Coc) în 
întîlnirea cu Voința, după ce timp 
de două reprize își asigurase o 
superioritate evidentă. Mai bine

• Duminică 23 decembrie apare 
nr. 141 al revistei „Programul Pro
nosport**  într-un număr sporit de 
pagini, cu coperta In culori, cuprin- 
zind un bogat material documentar 
despre concursul Pronosport nr. 52, 
reportaje, humor, etc.

• Iată acum programul concur
sului Pronosport nr. 52 (etapa din 
30 decembrie 1956).

I. Progresul I.T.B. — Energia 
Ploești (handbal mase. sală).

II. Dinamo 6 Buc. — Energia 23 
August (handbal mase. sală).

III. Toulouse — Saint Etienne 
(camp, francez).

IV. Monaco — Marseille (camp, 
francez).

V. Nimes — Sochaux (camp, fran
cez).

VI. Nancy — Racing Paris (camp, 
francez).

VII. Valenciennes — Nice (camp, 
francez).

VIII. Angers — Lens (camp, fran
cez).
IX. Palermo — Juventus (camp. Ita
lian).

X. Roma — Napoli (camp. Italian).
XI. Spai — Lanerossi (camp, ita

lian).
XII. Udinese — Internazlonale 

(camp, italian).

MECIURI DE REZERVA

A, Recolta M. A. — Știința I.C.F. 
(handbal mase. sală).

B. C.C.A. — Locomotiva Gara de 
Nord (handbal mase. sală). 

s-au prezentat în această compe
tiție Gh. Zamfirescu, Dănilă Done, 
Petre Deca șj Dumitru Rizea (care 
n-a pierdut decît o singură întîl
nire — cu D. Negrea).

Echipa metalurgiștilor a reușit 
să albă două comportări la nivel 
acceptabit cu C.C A. și Voința, 
pierzînd la mare luptă. Este de la 
sine înțeles că astupînd „găurile" 
din echipă. Energia ar avea un 
cuvînt greu de spus chiar în lup
ta pentru focul fruntaș. Pînă a- 
tunci, însă...

Locomotiva, locul VI. Feroviarii 
nici nu sperau mai mult cu o e- 
chipă în care C- Bîlă, C. Stănescu, 
I. Atlenei, etc. jucau mai mult rol 
de „figurație". De altfel, feroviarii 
nu au obținut decît o singură vic
torie, în dauna Flamurii roșii, în 
etapa a II-a.

Din rîndurile echipei Locomotiva 
merită aprecieri : A. Morăruș (cat. 
muscă), Gh. Tomescu.. (ușoară). 
Petre Zaharia (semigrea) și Al. 
Ghiță (grea). A. Morăruș, în spe 
cial. s-a dovedit una din cele mai 
în formă „muște" ale noastre, 
întrecîndu-1 la puncte pe Gh. Sto- 
ian (Voința), St. Dumitrache (Di
namo), E. Moldoveanu (Energia) 
și Toma Hie (C.C.A.). Petre Za
haria a apărat cu succes culorile 
echipei, suferind o singură înfrîn- 
gere (la Gh. Rossler) dar obținînd 
o victorie de prestigiu în meciul 
cu Ghețu Velicu.

Echipa Locomotiva (antrenori 
Mielu Doculescu și Const. Cionoiu) 
are nevoie de mai mult sprijin din 
partea asociației. Fără acest aju
tor efectiv și imediat, boxul va 
reprezenta totdeauna o pată în bi
lanțul realizărilor acestei asociații. 
Și este păcat.

Și, în sfîrșit, Flamura roșie, lo
cul Vil și ultim. Judecind după pri
mul meci al acestei formații pe 
care l-am văzut la Timișoara cînd 
Voința a întrecut-o cu mare greu
tate, nu bănuiam că „flamuriștii”

... (II)
vor deține, fără drept de apel, 
„lanterna roșie*.

In fond, ce s-a întîrnplat cu a- 
ceastă echipă care strînge în rîn
durile ei elemente valoroase ca. 
Dumitru Mîțu, Iosif Demeter, llie 
Gheorghe, C. Kiss, Petre Popescu. 
BStrînu Tănase și în care mun
ca de îndrumare este făcută cu 
tact și pricepere de către un antre
nor cu bună calificare profesio
nală ca Gh. Axioti ?

Părerea noastră este că jnigiliștii 
acestei echipe n-au luptat totdea
una cu suficientă dîrzenie. In mo
mentul cînd „flamuriștii” au ac
ționat cu convingere șl încredere 
în posibilitățile lor, au întrecut 
echipa C.C.A., furnizînd marea sur
priză a competiției.

Const. Kiss și-a cucerit galoane 
de boxer fruntaș în această com
petiție, datorită victoriilor cuce
rite în fața unor pugiliști puter
nici ca: A. Urdea, Toma Tudor, 
C. Bilă și Const Iordach: El a 
terminat ia egalitate cu Șerbu 
Neacșu, suferind o singură în- 
frîngere în fața lui Manon Flo- 
rescu.

llie Gheorghe a reușit cîteva 
partide spectaculoase (cu Emil 
Cismaș și O. Bostiog), iar 1. De
meter, Niță Nicolae și D Mîțu au 
arătat o formă inconstantă. Bă- 
trînu Tănase, de asemenea, nu este 
încă la un nivel de pregătire co
respunzător calităților sale fizice. 
Petre Popescu n-a fost utilizat de
cît în primul meci (cînd a termi
nat la egalitate cu I. Schwartz și 
s-a accidentat) Acest lucru a 
constituit un grav handicap pen
tru echipă.

Fl. roșie intenționează să-și re
facă efectivul și aceasta îi va în
gădui ca, în viitor, să-și afirme 
cu mai multă tărie calitățile.. A- 
vem încredere în forțele acestei 
echipe, deși, anul acesta ea a so
sit în „coada” plutonului'

G. MIHALACttE



Mîine la Dinamo
fnergîa (R.P.R.) — Udarnik (R.P. Bulgaria) 

la lupte clasice
întîlniri 
a soci a- 

R. P. 
asocia- 

mîine 
Cel de

Prima diin cele două 
prietenești dintre luptătorii 
tiei sportive Udarnik din 
Bi.’garia și o selecționată a 
tiei Energia se desfășoară 
dimineață în sala Dinamo, 
al doilea meci va avea loc la So
fia în primele zile ale lunii ianua
rie 1957.

Reprezentativa oaspe a deplasat 
o formație din care desprindem nu- 
irtele maestrului sportului Sotir 
Gagev (care va concura probabil 
la cat. 67 kgr.) și a lui Asan Peh- 
livanov (care a participat la con
cursurile de la Budapesta din sep
tembrie la cat. 79 kgr.). Restul 
formației bulgare, o vom afla du
minică dimineața 
formalitate a 
lor, deoarece 
rui oaspeților 
desăvîrșită.

după obișnuita 
ctntăririi concurenți- 
pînă atunci antreno- 
păstrează o discreție

se vor 
Man- 

Bilbao. 
Nice — 

_______   Belgrad 
cu ȚDNA sau Dinamo București.

• Bruxelles 2» (prin radio). — La 
cererea echipei spaniole Atletico 
Bilbao, meciul din cadrul „Cupei 
Campionilor Europei” dintre Bilbao 
și Honved s-a desfășurat joi seara 
in nocturnă. După un meci echili
brat, de bună factura tehnica, aplau
dat de cei 40.000 de spectatori pre- 
zenți pe stadionul Heysel din locali
tate. întîlnirea a luat sfîrșlt cu un 
scor de egalitate: 3-3. In urma aces
tui rezultat, Atletico Bilbao, care 
cîștigase prima partidă cu 3-2. s-a 
calificat pentru sferturile <2e finală.

• Studioul de filme științifice și 
de popularizare din Moscova a ter
minat de curînd un film consacrat 
tehnicii Jocului de fotbal. La tur
narea acestui film și-au dat concur
sul cei mai buni fotbaliști
«ci: Anatoli Bașașk.n. Serghei Sa- 
nikov, Nikita Simonian. Anatoli 
lin. Mihail Ogonkov, Boris Bazinata. 

Boris Tatușin. Nikolai Tișcenko, 
Alekper Mamedov, Avtandil Gogo- 
beridze și alții. Filmul, care 
45 de minute, este 
vească la îmbogățirea cunoștințelor 
studenților institutelor de cultură 
fizică și elevilor școlilor sportive.

• postul de radio Budapesta a 
anunțat vineri după amiază ca ech>- 
pa Honved a primit avizul Federa- 
fiei maghiare de fotbal de a 
prirtde un turneu in America de »ua. 
fotbaliștii maghiari vor pleca .a în
ceputul lunii ianuarie și se_vor în
toarce ia sfirșitul. lumi martie. Po
mul meci va fi susținut la Z*  ianua
rie în compania rePrt?en“^îi1>?2 
cașului Rio de Janeiro. In continuare 
Honved va juca la Sao

hți 1» nenumlrate dispute cu ași' 
boxului european : maeștri! spor
tului Arko Sardarian, Gogo .Ma
lezanov (învingătorul lui Eusta-
țiu. Mărgărit), Simion Alexandrov, 
Hristo Zamfirov și Borislav An
dreev, posesori ai unei tehnici ne- 
marcabile. Sardarian, Malezanov 
și Alexandrov au participat la 
-europenele" de la Varșovia, iar
Sardarian, Alexandrov și Andreev
’.a cele de la Berlin. Nu trebuie ig

Toulouse avut
întiinlrea internațională de rugbi din
tre reprezentativele Franței și Ce
hoslovaciei. Rugbișui francezi, care 
se pregătesc in vederea întîmirii cu 
eehipa Angliei au dispus de oaspeți 
cu scorul de 23—3 (17—«).

La rîndul său, echipa Angliei a 
susținut un meci amical cu repre
zentativa Anstrallei pe care a învin- 
s-o cu scorul 13—•.

9 Recent s-au desfășurat ia Pra
ga două întîlniri internațional^ de 
handbal redus (7 jucători). în primul 
meci s-au înulnit reprezentativele 
feminine ale Cehoslovaciei și R.D. 
Germane. Victoria a revenit jucă
toarelor cehoslovace cu scorul de 
8—4 (6—0). Al doilea meci a opus

nos Aires. Santiago de Chiu etc.
■ Ultimul meci Internațional al 

anului (interreprezentet.va se tm 
desfășura mîine ia DOsseldori. R-F. 
Germană întîlnește Belgia.
• In finala Cupei

'•-au întîlnit Chemie Halle Leuna

Progresul 
invitat ia

București 
lugoslawa

Progresul Bucti- 
propunere d'n 
Vardar Skoplje

Zilele acestea, 
Vești a primit o 
partea clubului 
pentru două jocuri în Iugoslavia 
la sfîrșitul lunii ianuarie

Bucureștenii. nu au răspuns 
încă la aceasta propunere.

reprezentativele masculine ale Ceho
slovaciei și R.F. Germane. Handba- 
liștii cehoslovaci au obținut victoria 
cu scorul de 25—20 (15—12). Au asis
tat 7000 de spectatori.

In sala Dinamo, unde se va desfășura reuniunea pugilistică de astă- 
seară, boxerii de la Udarnik execu tă un antrenament de acomodare

In schimb. Energia ne-a anunțat 
formația care va înfrunta pe Udar- 
nik și care se prezintă astfel: Șt. 
Ciuciuleac, I. Cernea, D. Pană, Al. 
Tampa, V. Bultrca, I. Mureșan, M. 
Croitoru și S, Szasz. In legătură 
cu această dublă întîlnire, un amă
nunt interesant: la București vor 
conduce numai arbitri romîni, iar 
la Sofia numai arbitri bulgari.

Deschiderea va fi furnizată de 
formațiile Energiei din Hune
doara și Voința Lugoj, miza me
ciului fiind un loc In prima cate
gorie a campionatului pe echipe.

In țară, vor mai avea loc două 
întreceri': la Arad formația mun
citorilor «de la uzinele textile „30 
Decembrie*  întîlneșde reprezenta
tiva FSGT-Franța. 
Mare azi și mîine
concursul școlilor de tinere*

iar la Satu 
se desfășoară

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Ultimul meci din cadrul optimilor 
de t.nală va avea loc la 30 decem
brie ia București între Dinamo Bucu
rești și ȚDNA Sofia. Iată programul 
sferturilor de finală (care - “
disputa pînă la 28.11.1957): 
Chester United — Atletico 
Florentina — Grasshopers, 
Real Madrid și Steaua roșie

HOTARE
(recent promovată în prima catego
rie) și Vorwârts Berlin. Victor^ a 
revenit echipei Chemie Halle cu 2-1.
• Prjitr-o decizie a OT-SB. 

(C.C.F.S.) din R- P. Ungară au fost 
schimbate numele unor echipe. Iată 
numele noilor cluburi: Ferencvaros 
(fost Kinizs). UJpest (fost Dozsa). 
3LT.K (fost VorOs Lobogo). B.V.S.C, 
(fost Lokomotiv).

• Campionatul maghiar de fotbal 
se va organiza după sistemul turul- 
toamna F re turul-primi var a. El va 
începe în toamna anului 1357 cu par
ticiparea a 14 echipe. In afara cam
pionatului categoriilor I. a H-a și re
gional. va lua ființă campionatul ca- 
tegonei a m-a.
• Joi *-a  întors în patrie echipa 

ie.T K-, după ee a susținut marți ul
timul meci la Frankfurt pe Main 
unde a terminat u egalitate. 3—3 
(1—® cu S. C. EintrachL

Astâ-seară, de la ora 19
ULTIMA tNTiLNIRE INTERNAȚIONALĂ DE BOX A ANULUI: 

ENERGIA D. G. S. M. - UDARNIK (R. P. BULGARIA)
Pe ringul sălii Din amo vor evolua internaționalii bulgari 

Alexandrov, Malezanov, Sardarian
versarilor lor. Energia D.G.S.M 
Intr-adevăr, Udarnik prezintă astâ- 
seară în ringul de ' 
multe „nume sonore".

Joi seara. în holul Teatrului de 
Estradă, publicul bucureștean a 
făcut, cu două zile mai devreme, 
cunoștința boxerilor din asociația 
Udarnik (R. P. Bulgaria), care ne 
vizitează la invitația colectivului 
sportiv Energia D.G.SM. Mari 
amatori de muzică ușoară, bo
xerii bulgari au renunțat la orele 
de antrenament .la mănuși" și. în 
frunte cu volubilul Nicolos-. an
trenorul echipei, au hotarît să 
facă- .O călătorie pe note!".

In antract, boxerii din țara ve
cină au discutat cu apr<nde-e des
pre — fotbal, accentuînd mai ales 
pe .revanșa*  Dinatno-ȚJ).MJL, 
care .bate la ușă" și care, ta na
da proporțiilor scorului din prima 
confruntare, «Urnește mult inte
res șf la Solia, despre rugbi, spor
tul care pătrunde cu o ușurință 
tffrnitaare in rîndul celor mai iu
bite discipline sportive din R. P. 
Bulgari*,  dar au ocolit (poate 
tenționat!) orice ahțzie despre 
tUnirea de astâ-seari.

Optimismul cu care privesc 
xerii bidgari prima lor 
peste hotare, din acest an, tși gă
sește explicația în faptul că va
loarea lotului pe care-1 deplasează 
In Capitală Întrece pe cea a ad-

ia 
tu-

bo- 
.ieșire"

Mîine in sala Floreasca
Dubla intilitiire de volei intre reprezentativele sindicale 

ale R. P. R- și R- Cehoslovace 
au învins cu 3-0Aseară, voleibaliștii romini

Timpul nefavorabil g, jucat ieri 
o festă spectatorilor și, bineînțe- 
lesț și jucătoarelor reprezentati

vei noastre feminine sindicale de 
volei.

Intr-adevăr, pînă aseară nu so
sise în Capitală decît echipa 
masculină sindicală a Republicii 
Cehoslovace, astfel câ fetele noas
tre au trebuit să se mulțumeas
că cu un meci de antrenament. 
Din păcate însă nu a fost un an
trenament reușit, deoarece selec
ționatele : A (Natalia Cemat, Flo
rina Teodorescu, Elena Florea. A- 
na Susan, Ana Zabara-Pâunoiu. 
Elisabeta lijvaroși) și B (Stefa
nia Bogea. Elena Marcu, Lia Va-

Fază din întîlnirea internat.o nală de volei 
ca atenție de Corbeanu. Cherebeftu șiurmărit

punctul de a lovi mingea, la ata cui său fiind gata să intervină 
blocajul .voleibaliștilor cehoslovaci.

la Dinamo, 
pugiliști că-
------r 

astâ-seară.Reuniunea de 
care se va desfășura în sala 
Dinamo, începe la ora 19 și 
are următorul program, în or
dinea categoriilor : D. Râgăfie 
(Energia D.G.S.M)-Sotir Se- 
mionov (Udarnik); Petre Pa- 
nait-Simion Alexandrov; [lie 
Moșescu-G. Malezanov: Mircea 
AUra-Alexandr Mițeo: D. Gră- 
dinaru-Hristo Zamfirov: Ddnil-l 
Enaț-Borisiav Andreev: C. lor- 
dache-M. Gbeșev: Petre Decs- 
hfieMa Neicov; N. Atexandru- 
Arke Sarda'inn; Zamfir Ciocir- 
lan-Bor is Andreev.

Biletele se găsesc de vînzare 
la casele stadionului Dinamo.

Ștefani a 
nu și-au

nya. Elena Simionescu. 
Maior și Elena Roman) 
dat de loc silința de a suscita in
teresul spectatorilor, care au aștep
tat cu nerăbdare încheierea aces
tei nereușite... deschideri, termi
nată cu scorul de 3—0 (12,13.4) 
în favoarea selecționatei A.

In schimb, foarte apreciat a fost 
îocul practicat — în „deschiderea*  
progranjului de ieri — de cele 
două selecționate de juniori, care 
au dovedit mult talent 
perspective de progres.

Cît privește jocul făcut 
ponentele lotului feminin 
credem că nivelul său scăzut s-a 
datorat lipsei unui stimulent dar

și reale

de com- 
stndical.

de ieri: Crivăț — 
Nicolau — e pe

(Foto I. Mihăică)

cam-

i

și Andreev
norațl nici Aiexandr Mițev, 
pionul Bulgariei la categoria se- 
roiușoară. care l-a învins anul a- 
cesfa- pe maghiarul Budai în întîl- 
nirea R. P. Bulgaria-R. p. Ungară 
(ctștigată de echipa bulgară cu 
scorul de 6—4 ) și „greul*  Boris 
Andreev, unul din fruntașii cate
goriei sale, care sperăm că va fi o 
apariție plăcută pentru oublicui 
bucureștean.

După „calculul hîrfiei*,  compa
red stagiile de activitate ale bo
xerilor care intră în componența 
celor două formații, se poate a- 
junge ia concluzia câ oaspeții stat 
favoriți. Am greși dac*  ne am a- 
secia și noi acestei păreri. Fiind
că. așa „fragedă*  cum se prezintă 
la prima vedere, formația pregăW.î 
de antrenorul Ștefan lord ache 
este capabilă să răstoarne orice 
pronostic. De fapt, afirmația noa
stră a fost verificată, practic, 
chiar în vara acestui an, cînd în- 
Finind selecționata orașului Varna 
(R. P. Bulgaria), tinerii reprezen
tanți ai coîect'vului Energia 
D.G.S.M. au „scos*  ttn nesperat 
4—4 și apoi,‘în revanșă, tot 4—4. 
După cum se vede întîlnirea din
tre boxerii bulgari și cei de la 
Energia a devenit de acum tradi
țională.

Să nu ne grăbim deci și să aș
teptăm primul sunet de gong...

P. MIHAI

• întîlnirea de tenis din cadrul 
Cupei Davis dintre reprezentativele 
S.U.A. și Indiei a revenit primilor 
cu scorul de 4—1. In zilele de 26 și 
28 decembrie va avea loc la Adelaide 
(Australia) intilnirea finală dintre re
prezentativele Australiei și S.U.A.

e La Zakopane (Polonia) au înce
put antrenamentele in comun a ce
lor mai buni schiori din polonia, 
Bulgaria șl din alte țări. După ter
minarea perioadei de antrenament 
vor avea loc cîteva concursuri.

dovedit cele mai puternice 
cehoslovaci, 

sindicală 
demonstrînd o 
bine pusă la 
coeziune, care 
mai mare mă- 
vict oriei

si dorinței jucătoarelor de a-și me
naja forțele pentru întîlnirea de 
mîine dimineață, cînd așteptăm să 
fim martorii unei partide echili
brate și foarte disputate.

Adică, asa cum a fost înlîlnirea 
disputată aseară între reprezenta
tivele masculine sindicale ale R.P, 
Romîne și R. Cehoslovace,, care, 
deși terminată cu scorul de 3—0 
(la 7,13,9) în favoarea reprezen
tanților țării noastre, a ineîntat pu
blicul prin spectaculozitatea faze
lor sale. Oaspeții au prezentat o 
formație combinată din jucători 
rutinați (Laznicka, Golian. Rusek) 
și tineri (Cogan, Vesely), care a 
reușit în mare măsură să ilustre
ze valoarea voleiului cehoslovac. 
Ne referim în special la elemen
tele de tehnică individuală, care 
s-au 
arme ale jucătorilor 
Reprezentativa noastră 
a jucat excelent, 
pregătire tehnică 
punct și o strînsă 
a contribuit în cea 
sură la realizarea

In meciul de ieri ne-au plăcut 
în special primele două seturi, în 
decursul cărora am putut urmă
ri faze foarte spectaculoase, o 
luptă dîrză și o interesantă evo
luție a scorului. Oaspeții au în
ceput „tare*  aceste seturi (au con
dus cu 5—1 și 7—? în nrtmul 
set și cu 5—0 în setul al doilea), 
reprezentanții noștri trebuind sa 
depună serioase eforturi pentru 
victorie.

Dintre iucătorii utilizați (R”ses- 
cu, Crivăț, Cherebețiu, II. Nico
lau, Ponova, Corbeanu în echipa 
R.P.R. și Laznicka, Veselko, Co
gan, Hromada, Golian, Rusek, 
Strybany, Vesely, in echipa R. 
Cehoslovace) s-au evidențiat Cri
văț, Rusescu, Panova, Corbeanu. 
Laznicka, Veselko și Golian. A 
arbitrat bine Q. Armășescu.

Reamintim : reprezentativele sin
dicale ale R.P.R. și R. Cehoslovace 
se Intîlnesc și mîine dimineață/în 
sala Floreasca. Din nou cele mas
culine, pentru prima oară cele 
feminine.

Activitatea iateraațioaala 
la hochei pe gheata

Activitatea internațională la ho
chei pe gheață este în plină desfă
șurare. După turneul hocheiț<ilor 
cehoslovaci. Ia Moscovs. alte in- 
tîlniri între sportivii din U.R.SS. 
și R. Cehoslovacă sini in perspec
tivă. Este vorba de meciurile pe 
care le vor susține hocheiștii sovie
tici în Cehoslovacia. Astfel, echipa 
Uniunii Sovietice v» întîlni la 3 ia
nuarie 1957 la Praga și 5 ianuarie 
1957 k Bratislava reprezentativa 
cehoslovacă.

Hocheiștii cehoslovaci vor ta- 
tîlni la începutul lunii ianuarie la 
Praga echipa profesionistă atnglo- 
eanadiană „Harringay Racers*.  
Tot în ianuxrie hocheiștii cehoslo
vaci vor susține Patru meciuri ta
R. F. Germană La 2 și 5 martie 
1957 vor juca în Cehoslovacia ho- 
cheistii elvețieni, iar în încheiere» 
sezonului tot la Praga va avez loc 
dubla întllrrire Cchosloraca —

S. U.A.
$i acum o știre cxre iese din ets- 

mun. De curînd In orașul Santlag*  
de Chile a luat siîrșit a doua edi
ție a campionatelor Amend! de 
Sud. la care au participat S echipe 
reprezentative. Chile este ceziriil 
singura țară din America latină 
care posedă un patinoar natural 
ce poate fi folosit pe tot timp 
anului. Patinoarul este situat 3 
mare altitudine în munți: Cor„. 
lteri. Campionatul s-a desfășura 
însă pe gheața unui patinoar arti 
licial cu o capacitate de 8000 
locuri. In finală_s-au întîlnit ech - 
pele 
care 
gere. 
tivei
Pe locul trei s-a clasat Argent., 
care a terminat îa egalitate 
Chile (3—3) urmată de Br»-'1 * * * * * * * 9 
și Venezuela.

De pe acum s-a anunțat ea : 
Jocurile Olimpice de iarnă V 
Squaw Valley, (I960), Ia turneul - 
hochei vor participa, și echipe, te 
americane. ' ' i.-------------------------- --------- ------ - rățt

statelor Chile și Uruguay 
nu suferiseră nici o înfrin- 
Victoria a revenit reprezema 
chiliene cu scorul de 4—C


