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...Prnă acum cîțir a ani raionul 
Hîrșova nu trezea interes decît prin 
relicvele unor aeșezări vechi de 
aproape 2000 de ani, ca de pildă 
trei localități datînd din epoca 
daco-romană: Capidava, Ulmetum 
și Carsium. Acestea aduceau, cînd 
și cînd, în timpul verii, grupuri de 
cercetători, arheologi, pentru care 
pasiunea de a scoate la iveală noi 
urme ale vieții de pe pămînturile 
Sciției Minor, reprezenta țelul prin
cipal.

HIRȘOVA DE IERI...
_.era o așezare cu sute de fa

milii de țărani săraci care mun
ceau de cum apărea colțul ierbii 
și pînă tîrziu, cînd iarna își trimi

Suo semnul uni
tății intre partid, 
guvern și popor, 
oameni ai muncii 
de ia orașe și sate 
an continuat să-și 
propună candida

și*' pentru alegerile de depu- 
tțjf în Marea Adunare Națio
nală. Printre candidații F.D.P. 
propuși în ultimele zile se a- 
fla tov. Augustin Alexa, membru 
al C.C. al P.M.R., procuror gene 
ral al R.PJț.; minerul fruntaș
Nicolae Ferchiu; președintele G_A.C. 
din satul Roma, Mihai Birliga;
textilista fruntașă Angela Jiteanu: 
cercetătorul științific Rudolf Paloc- 
say ș.a. Acum, după ce in cadrul 
celor 437 circumscripții electorale 
din întreaga țară au fost desemnați 
candidații F.D.P„ la orașe și sate 
continuă să se facă pregătirile 
tehnico-organizatorice în vederea 
alegerilor de la 3 februarie. Su
tele de case ale alegătorului sînt 
vizitate zilnic de numeroși cetă
țeni; aceștia iau parte la discuții 
pe marginea modificărilor aduse re
cent legii electorale, se documen
tează asupra problemelor politice 
internaționale, vizionează spectaco
le etc. Totodată, numeroși agita
tori desfășoară o susținută muncă 
de propagandă în rindul cetățe
nilor, diîuzînd broșuri și afișe în 
care sînt popularizate marile drep
turi acordate cetățenilor patriei 
noastre și realizările obținute în 
ultimii ani în toate domeniile de 
activitate, ca urmare a politicii 
înțelepte a partidului și guvernu
lui nostru.

Perioada ce ne desparte de ziua 
jlagerilor marchează un puternic 
avînt în munca întreprinderilor și 
instituțiilor din țara noastră. Insu- 
flețitelc angajamente luate de oa
menii muncii în cinstea aiegeril.-r 
de deputați în Marea Adunare Na
țională devin fapte vii. De pildă, 
petroliștii de la Oficiul II Foraj 
Tg. Ocna își depășesc zilnic sar
cinile de plan; texWiștii de Ia în
treprinderea „Proletarul* Bacău 
produc cantități sporite de țesături; 
muncitorii de la fabrica de hîrtie 
„Steaua roșie" realizează însemna
te depășiri ale planului.

Participant! activi la dobîndirea 
cît mai multor succese la locurile 
lor de producție, sportivii țării noa
stre întîmpină ziua alegerilor luind 
parte și la competiții special or
ganizate în cinstea zilei de 3 fe
bruarie. Astfel, la Timișoara, Ora
șul Stalin, Iași, Cluj, Craiova, au 
?ost programate întreceri la dife
rite discipline, urmînd ca învin
gătorii competițiilor să primească 
„Cupa 3 Februarie".

Candidații F.

Anioaieta Manea Alexonici, 
de la uzinete textile ,7 Noiembrie"

Mi

medaliei de aur, și E. Cer- 
doilea.

După decernarea medaliilor în proba de pistol viteză, tov- A.
Siperco, membru în Comitetul Oii mpic Internațional, ti felicită pe 
Ștefan Petrescu (R.P.R.) cișiigăio rut 
kasov (U.R.S.S.), clasat pe locul ai

tea vestitorii. Zilele lor se depăna*! 
searbede, fără nici un orizont. Cn— 
rînd aveau să se ivească însă zorii 
unei alte vieți, fericite, luminoase? 
șl prospere spre care năzuiau de- 
veacuri și țăranii din Hirșova. 
Zorii acestei vieți au deschis și pe? 
aceste meleaguri zăgazuri spre pre
faceri de negîndit 1

...ȘI CEA DE ASTĂZI
I

S-au schimbat multe în Hirșova.-u. 
Au apărut case noi. Cineva ne-ai 
explicat că sînt ale colectiviștilor— 
Case luminoase, așa cum și-au do
rit de mult hîrșovenii. Fi au as
tăzi cămin cultural ți club, unde: 
tineretul vine seară de seară intre— 
eîndu-se la șah și tenis de masă. 
In cadrul Spartachiadel de iarnă a 
tineretului. Ei au dispensare, cine
matografe, magazine și piețe bine 
aprovizionate. Oare de cînd au a- 
părut toate acestea? Să-l lăsăm pe 
agronomul Mihail Boncea, care 
este și instructor ai colectivului 
sportiv Recolta din localitate, să 
ne răspundă:

— Dacă veneați cu 5—6 ani în 
urmă, n-ați fi văzut nimic din 
toate acestea...

,9 Rumania- Rumania •••
După ce am vorbit in articolul 

precedent în linii mari despre O- 
limpiadă, să adăugăm acum la 
cele ce se cunosc din relatările an
terioare — noi amănunte in legă
tură cu comportarea 
noștri.

Nu vom face aici 
tehnic, pe sporturi, al 
noastre în întrecerile 
bourne, dar — în acest articol și 
în cele ce vor urma — vom discu
ta mai pe larg, cu autenticitatea 
impresiilor de martor ocular, unele 
aspecte pe care, din cauza dificul
tăților de comunicație, cititorii 
noștri nu k-au putut cunoaște la 
timp.

Pentru toată lumea este limpede 
că în nici o competiție sportivă de 
mare importantă internațională Ia

sportivilor

comentariul 
comportării 
de la Mel-

care au participat sportivi romîni 
nu s-au înregistrat de către noi suc
cese de asemenea amploare. Așa 
că părerea unora că Olimpiada de 
la Melbourne reprezintă cea mai 
puternică afirmare internațională, 
din toate timpurile, a sportului 
nostru apare deplin justificată de 
locul ocupat de Romînia în 
mentul pe națiuni ca și de 
ral de medalii cucerite.

Țara noastră a participat 
la nouă discipline sportive 
tism, pentatlon modern, tir, 
canoe, scrimă, natafie-polo, box, 
lupte și gimnastică) și nici la a- 
cestea cu Ioturi numeroase. La 
gimnastică, de exemplu am avut 
numai echipă feminină, la scrimă 
n-ara avut decît două concurente 
la proba feminină individuală. Ia

All right!"
natafie am prezentat la start doar 
un băiat și o fată, la box numai 
patru concurenji (tot atîfia și la 
lupte), iar la atletism sportivii ro-

Da. In 1950 nu erau în tot ra
ionul decît 4 G.A.C.-uri. Astăzi nu
mărul lor a ajuns la 44! P/iionul 
Hîrșova este primul în procesul da 
colectivizare și al doilea în cel da 
cooperativizare totală (după raio
nul Negru Vodă)

— In 1953 — continuă interlocu
torul nostru — nu se găsea în 
raion nici o întovărășire, 
numărul lor aiinge cifra de 
trebuie să știți că au fost 
multe, dar treptat oamenii 
transformat în G.A.C.-uri...

— Mulți s-au întrebat de ce ra
ionul nostru a ajuns in fruntea 
altor raioane, atît în munca de co
lectivizare cit și în cea de coope
rativizare, ne spune tractoristul 
Ion Cristea.

Cine vine și vede cite S.M.T.-urI 
există în acest raion se lămurește 
repede...

Să ne fie îngăduit a face o mică 
paranteză...

Ion Cristea este stoperul echipei 
de fotbal a colectivului sportiv Re- 
colta-Hîrșova, echipă care a acti
vat în acest an în campionatul ra
ional. împreună cu Gheorghe Se- 
celeanu, tehnician la gospodărie și 
căpitan al echipei, fon Cristea a 
menținut mereu viu entuziasmul 
jucătorilor, însuflîn lu le dorința de 
a nu pierde niciun meci. Și, așa 
s-a și întîmplat. Echipa n-a părăsit 
niciodată învinsă terenurile de joc 
și astăzi ea figurează printre echi
pele care au mai urcat o treaptă 
pe calea afirmării calilicîndu-se’ 
In campionatul regional. Bucuria 
hîrșoveriilor n-a fost mică și popu
laritatea fotbaliștilor din Gospodă
rie a crescut și mai mult !...

Am aflat în continuare că na*

Astăzi 
20! ȘI 
și mai 

le-au

(continuare în pag. a 4-a) (continuare în pag. a 2-a) ț

clasa- 
numă-

numai 
(afle- 
caiac-

D. P. — candidații vieții noi
p p

Scriitorul Mihail Sadoveanu

Intensele pregătiri 
ale hocheiștilor și patinatorilor noștri

Orășelul Miercurea Ciuc a deve
nit de mulți ani gazdă primitoare 
a hocheiștilor și patinatorilor noș
tri fruntași. Temperatura scăzută 
dâ posibilitate echipelor de hochei 
din tara noastră precum și patina
torilor viteziști și artistici să se 
pregătească cin timp pentru o 
comportare cit mai bună în con
cursurile și competițiile oficiale.

In momentul de față, pe pati
noarele din Miercurea Ciuc e o ani
mație deosebită. Numeroase echipe 
de hochei se antrenează cu con
știinciozitate susținîml meciuri a- 
micale între ele, iar patinatorii 
de viteză și artistici, străbat kilo
metri întregi pe gheața lucie pre- 
gătindu-se pentru întrecerile fi
nale. Printre echipele de hochei pe 
gheață ca;e se pregătesc aici se 
numără Voința Miercurea Ciuc (e- 
chipă de tineret). Recolta Miercu
rea Ciuc. Știința Cluj, Dinamo Tg. 
Mureș, Progresul Miercurea Ciuc, 
Flamura roșie Sighișoara, Progre
sul Gheorghieni etc. Aceste for
mații, cărora li se va adăuga e- 
chipa campioană Casa Centrală a 
Armatei, au susținut cîteva meciuri 
de antrenament. Iată rezultatele în
registrate în aceste întîlniri: Ști
ința Cluj—Dinamo Tg. Mureș 4—î; 
Recolta Miercurea Ciuc—Flamura 
roșie Sighișoara 21—5, Progresul 
Miercurea Ciuc—Voința Miercurea

Ciuc 9—1; Progresul Miercurea 
Ciuc—Flamura roșie Sighișoara 
3—3.

Formațiile amintite mai sus vor 
lua astăzi dimineață „startul" în 
„Cupa 30 Decembrie". Competiția 
este organizată de colectivul Recol
ta Miercurea Ciuc și constituie uri 
bun prilej de verificare a posibi
lităților și formei actuale a ho 
cheiștilor noștri.

Duminică și luni s-au desfășurat 
la Miercurea Ciuc întrecerile da 
patinaj viteză din cadrul „Cupei 
30 Decembrie", competiție organi
zată de colectivul Recolta Miercu
rea Ciuc. Cîștigătorii acestei com
petiții au fost: la SENIORI: VL 
Bulat (C.C.A.), la SENIOARE: 
Eva Farkas (Progresul Tg. MureșJ 
și la JUNIORI Gh. Catona (Re* 
colta Miercurea Ciuc).

Patinatorii de viteză își desfă
șoară activitatea la Tușnad. Tot a* 
colo se antrenează și un lot de ti* 
neri hocheiști. Afară de „viteziștii-' 
Casei Centrale a Armatei și Știin
ței Cttj, la Tușnad se găsesc și nu
meroși patinatori cunoscuți, cum 
sînt Valerian Kurt (Locomotiva 
București), Zoltan Sjekeli (Dina
mo București), Gh. Catena (Recol
ta Miercurea Ciuc), Eva Farkas 
(Progresul Tg. Mureș), Mia Geor
gescu (Locomotiva București), etc-



Pe ringul din sala DINAMO
Tntîlnirea internațională de box. 

desfășurată sîmbătă seara pe rin
gul din sala Dinamo, a însemnat 
.punctul terminus" al anului pu
gilistic 1956. Boxerilor de la Ener
gia D.G.S.M. și Udarnik Sofia le-a 
revenit sarcina de a trage „cor
tina" peste o activitate care, în 
decursul celor 12 luni, a însumat 
multe și frumoase succese. Și nu 
se poate spune că pugiliștii din 
cele două formații n-au făcut tot 
posibilul pentru a se achita cît 
mai bine de sarcina încredințată.

Oaspeții au impresionat printr-o 
pregătire tehnică remarcabilă. Se 
pare că boxul bulgar, bazat altă
dată pe forță, s-a orientat acum în 
mod definitiv spre virtuozitatea 
tehnică, fără a pierde pe drum du
ritatea caracteristică lui. Deplasă
rile în ring sînt corect executate, 
loviturile clasice primează, iar ten
dința- de a lovi în egală măsură 
la față și la corp se observă la 
fiecare dintre componenții echipei 
Udarnik. Ne-au plăcut în special 
Simion Alexandrov, Gogo Maleza- 
Bov, Alexandr Mițev și Hristo 
Zamfirov. Vechiul internațional 
Arko Sardarian, pe care-1 văzu
sem acum un an, la Berlin, într-un 
meci viu disputat ca englezul 
Nicky Gargano, a deziluzionat de 
■stă dată. Ei a părut nehotărît și 
s-a lăsat angrenat de la început în 
tactica lui C. Iordache.

Energia D.G.S.M. a avut oel mai 
bun om în persoana tînărului Enuț 
Dănilă. Aflat într-un accentuat 
progres, fratele lui Dănilă Done 
s-a afirmat prin calitățile sale de 
puncheur, drept un „seini-mijlo- 
ciu" despre care se va mai vorbi 
eu siguranță în viitorul apropiat.

Competiții sportive 
in cinstea zilei 

de 3 Februarie
CLUJ (prin telefon). — Zi

lele trecute a avut loc la sediul 
comitetului orășenesc C.F.S. o 
ședință de lucru extraordinară 
la care au participat toți acti
viștii sportivi din localitate. Cu 
acest prilej s-a hotărît ca în 
cinstea alegerilor de deputați 
în Marea Adunare Națională 
să se organizeze numeroase 
competiții sportive.

lntrecerile vor avea loc la 
volei — băieți și fete (30 echipe 
participante), baschet — băieți 
și fete (20 echipe), șah (40 echipe 
mixte), box (o gală interorașe 
Cluj-Ploești) și gimnastică.

întrecerile se vor desfășura 
în perioada 5 ianuarie—2 fe
bruarie și sînt eliminatorii. La 
fiecare disciplină sportivă e- 
chipa învingătoare va primi o 
cupă.

Emil Bocoș, coresp. regional

ORAȘUL STALIN. — In 
cinstea zilei de 3 Februarie, 
ziua alegerilor de deputați în 
Marea Adunare Națională, co
mitetul orășenesc C.F.S. Stalin 
organizează numeroase compe
tiții.

Astfel, în prima decadă a lu
nii ianuarie se va desfășura un 
concurs individual de tir re
zervat sportivilor clasificați, la 
probele de armă snort și armă 
liberă 3x20 focuri.

In aceeași perioadă vor mai 
avea loc: un concurs de ciclo- 
cros pentru începători și o du
blă întîlnire de baschet între 
selecționatele masculine și fe
minine ale Orașului Stalin ș> 
Sibiului. Este în studiu organi
zarea unor concursuri populare 
la șah și tenis de masă.

Al. ~ 'Dincă. coresp. regional.

TG. MUREȘ. — Numeroase 
echipe de volei și baschet pre
cum și mulți șahiști din orașul 
nostru au început întrecerile în 
cadrul unei competiții organi
zate în cinstea zilei de 30 De
cembrie și a alegerilor de de- 
pufați. De remarcat că la a- 
ceastă competiție participă _ 
în majoritate sportivi începători 
și că 50 la sută dintre echipele 
participante Ia volei și baschet 
sînt feminine.

Și în alte raioane ale R.A.M. 
au loc astfel de competiții. In o- 
rașele Gheorghieni. Reghin, 
Toplița, Miercurea Ciuc și O- 
dorhei se desfășoară concursuri 
de șah, popice, tenis de masă, 
pa'înai și hochei pe gheață.

Vagile Kadar, coresp. regional

s-a comportat și C. loruactie, 
a folosit cu pricepere directa 

Păcat însă că stilul

Bine
care 
de stingă, 
său este în fond lipsit de eficaci
tate. Invățînd să-și însoțească lo
viturile de stînga cu lovituri de 
dreapta, C. lordache va putea să 
înregistreze progresul pe care — 
să fim sinceri — îl aștaptăm cam 
de multă vreme. Combativitatea 
lui D. Răgălie merită de asemenea 
subliniată. Nu putem însă acorda 
creditul nostru boxului dezordonat 
practicat de Petre Panait. El în
chide ochii și se aruncă la luptă, 
cu capul în jos, lovind oricum și 
oriunde. Desigur că nu ne-a sa
tisfăcut nici comportarea lui Nico- 
lae Alexandru. Semigreul echipei 
Energia D.G.S.M. a căzut la po
dea de două ori fără să li fost 
lovit serios. Această atitudine este 
cu atît mai nejustificată cu cit 
Nicolae Alexandru se impusese în- 
tr-o vreme ca un element cu pro
mițătoare perspective.

Sîmbătă seara, antrenorul Ștefan 
Iordache s-a agitat tot timpul 
în colț, a strigat fel de fel de „sfa
turi" și numai bunăvoința arbitri
lor l-a scutit de avertismente. Este 
adevărat că Ștefan Iordache nu 
e nici primul și nici ultimul dintre 
antrenorii noștri care vociferează 
în colț. Dar punem pe drept cu-

în meciul susținut cu campionul
(Foto: I. MIHAICA)

Enuț Dănilă (dreapta) 
bulgar Hristo Zamfirov

După finala campionatului republican de șah (I)
Despre comportarea participanților

de remarcat 
primele două și 
runde el a acu- 
adică mai mult

...Și acum despre ceilalți partici
pant! la finala campionatului repu
blican de șah. Mișu Radulescu, 
clasat pe locul 5 reușește și în a- 
cest an (cu tot asaltul viguros al 
tineretului) să-și mențină poziția 
în rîndul fruntașilor șahului romî- 
nesc. Rezultatul său tehnic a fost 
urmarea unui joc bun, prestat însă 
numai la startul și la finiș-ul con
cursului. Interesant 
este faptul că în 
în ultimele patru 
mulat 5>/2 puncte, 
de jumătate din punctajul total 
obținut în 17 runde. Radulescu a 
cîștjgat î.itr-un stil excelent „tra
diționala" sa dispută cu Bălănel 
iar în penultima rundă, la Negrea, 
a realizat una din cele mai fru
moase partide ale turneului.

Drimer. Szabo și Negrea împart 
în această ordine locurile 6—8. 
Toți trei fac parte din tînără gene
rație de șahiști. Dar dacă de la 
Drimer și Szabo așteptam o evo
luție bună în acest turneu, în 
schimb, comportarea lui Negrea 
debutant într-o competiție de ase
menea amploare, furnizează una 
din frumoasele surprize ale cam
pionatului. '

Despre Drimer s-a scris foarte 
puțin în relatările de fiecare zi ale 
desfășurării rundelor. Și nu din 
vina cronicarilor. Pentru că tînă
rul reprezentant al Științei a îna
intat cu discreție în clasament, 
luptînd din greu să refacă urmă; 
rile unui start defectuos: două 
puncte din 6 partide. Deși n-a ob
ținut (ca Mititelu sau Ghițescu) 
victorii „zgomotoase", el a jucat 
din ce în ce mai bine după runda 
a 6-a, fără să cunoască înfrînge- 
rea pînă la sfîrțitul concursului, 
îmbucurător este mai ales faptul 
că tendințele combinative se vă
desc tot mai mult în iocul lui 
Drimer. O dovadă: partida cîști- 
gată la Ciocîltea, în care victoria 
a fost decisă de o combinație fru
moasă, calculată cu multă precizie.

Ca și Drimer, Iuliu Szabo a în
ceput slab campionatul, „trezin- 
du-se“ după 3 runde cu... zero 
puncte. Puțini jucători și-ar mai 
fi regăsit czdența în această si
tuație. Szabo, nu numai că a re- 

vînt întrebarea: n-ar îi mai bine 
ca antrenorii să păstreze în colț 
disciplina cea mai desăvîrșită, ur
mărind cu atenție desfășurarea re
prizei și apoi, în pauză, să dea 
elevului îndrumările cuvenite? Noi 
socotim că numai astfel contribu
ția sa va fi efectivă 1

★
Și acum, despre arbitraje. Cele 

două descalificări pronunțate sîm
bătă seara au fost viu și felurit co
mentate. La meciul Iordache—Sar- 
darian, arbitrul Ion Firu nu a 
greșit regulamentar, descalificîn- 
du-1 pe Sard ari an. Se poate vorbi 
numai de o greșeală de orientare. 
Intr-adevăr, Iordache se afla în a- 
vantaj și pînă la terminarea me
ciului mai era foarte puțin timp. 
„Legea avantajului" putea fi îm
prumutată, de astă dată, din fotbal, 
pentru a-i facilita lui C. Iordache o 
meritată victorie la puncte, în lo
cul unei victorii prin descalificare, 
lipsită de glorie. O greșeală evi
dentă a făptuit arbitrul Mihai Ghi- 
nescu care, pentru o abatere regu
lamentară, în fond minoră (Nei- 
cov nu făcea pasul înapoi la co
manda „break"), l-a descalificat 
pe boxerul bulgar. Au arbitrat mul
țumitor Petre Malițchi. Petre Mi- 
helfi și Gh. Dumitrescu.

făcui terenul pierdut, dar „a ame
nințat" (cu 3 runde înainte de 
sfîrșit) titlul de campion. Infrîn- 
gerile la Mititelu și Gavrilă l-au 
scos din lupta pentru primul loc.

Juniorul Adrian Negrea debu
tează „cu dreptul" în finala cam-

Dr. O. Troianescu
Văzut de NEAGU

pionatului tării. Deși încă insufi
cient pregătit teoretic, el compen
sează această carență printr-un 
simț combinativ deosebit și prim 
tr-o foarte bună orientare tactică 
în pozițiile complicate.

O deziluzie — Teodor Ghițescu.

CEI MAI BUNI
ANUL ATLETIC 1956

ALERGĂTORI LA CURSELE DE VITEZĂ
Cu numărul de față începem pu

blicarea listei celor mai buni zece 
atleți ai țării pe anul 1956. In pa
ranteze 
bun al 
1955.

găsiți rezultatul cel mai 
atletului respectiv în anul

100 METRI

10.7 (10,5) Ion Wiesenmayer (D)
10.8 (10,8) Darie Măgdaș (St.)
10.8 (11,0) Ștefan Kădar (E)
10.9 (10,6) Alex. Stoenescu (DJ

k akimui concurs de
s-au stabilit 2

.sala clubului 
poligrafie (Bd.

Duminică, în 
muncitorilor din . „
Republicii) — s-a desfășurat în- 
tîlnirea dintre Dinamo și Pro
gresul. Dinamoviștii — cu o e- 
chipă tînără — au obținut vic
toria cu scorul de 5—2. Cu a- 
ceastă ocazie au concurat și 
cî;iva halterofili fruntași, parte 
dintre ei obținînd rezultate va
loroase. Astfel, Lazăr Baroga 
(FI. roșie) concurînd în limitele 
categoriei mijlocii, a stabilit un 
nou record republican la triat- 
lon cu 362.5 kgr. (v.r. 360 kgr.) 
— 112.5, 110. 140. — iar Ilic

„Cupa 30 Decembrie” la rugbi s-a bucurat 
de un deosebit succes

Numeroșii spectatori prezenți du
minică dimineață pe terenul Ener
gia I.S.P., ia ultimele meciuri din 
cadrul „Cupei 30 Decembrie” la 
rugbi au fost răsplătiți pentru fri
gul pătrunzător cu care au avut de 
luptat, deoarece partidele au fost 
de foarte bună calitate. Cunoscă
torii acestei frumoase discipline 
sportive scontau în mare măsură

intikiire internațională amicală 
de lupte la Arad

ARAD. (Prin telefon). — Luni 
s-a desfășurat —■ în sala cultu
rală a uzinelor „30 Decembrie"— 
întîlnirea prietenească dintre o se
lecționată de lupte a F.S.G.T.- 
Franța și echipa muncitorilor de 
la uzinele textile „30 Decembrie". 

Concursul — la care au asistat 
cîteva sute de persoane — a fost 
bine organizat. întîlnirea a revenit 
echipei arădane cu scorul de 7—1. 
Deși scorul este categoric, totuși 
e de remarcat faptul că luptătorii 
francezi au opus, în fiecare meci, 
o dîrză rezistență. Marea majorita
te a meciurilor s-au terminat Ia 
puncte. Nu trebuie omis faptul că 
oaspeții s-au resimțit de pe urma 
unei călătorii foarte obositoare.

St. Weinberger 
corespondent

Acest jucător nu va putea obține 
performanțe pe măsura talentului 
său cît timp va fi atît de vulnera
bil în apărare. Șase înfrîngeri în
tr-un concurs e prea mult ca să 
mai poți sconta ia un loc printre 
premiați. In cîte o partidă Ghițes- 
cu a sclipit cu combinații de mare 
efect. Dar cu o floare...

Firește că locul 9—10 nu-1 mul
țumește nici pe Em. Reicher, cla
sat la perfectă egalitate cu Ghi- 
tescu. Căutînd să-și schimbe stilul 
de joc, dinamovistul nu s-a decis 
încă între varianta pozițională și 
cea combinativă a șahului. De a- 
ceea, partidele sale sînt de multe 
ori contradictorii. In unele, asis
tăm la simplificări rapide, în altele 
survin pe tablă poziții „cabalisti
ce", veritabil labirint în care Rei
cher nu rareori... se încurcă.

Inexplicabil de slab este rezul
tatul fostului campion Ion Băla
nei, care pentru prima dată tre
buie să se mulțumească cu 50 la 
sută din punctele posibile. Halic 
și-a pierdut din proverbiala sa si
guranță, chiar și în jocul de final, 
unde odinioară era de neîntrecut.

Samarian, Pall și Gavrilă au fă
cut prea multe greșeli ca să poată 
acumula un număr mai mare de 
puncte. Și, în sfîrșit, ultimul cla
sat, Pitpinic, nu a confirmat re
centul succes din semifinala de ia 
Iași. A jucat timorat de renumele 
adversarilor săi. In orice caz, a- 
cest turneu va fi pentru el o bună 
experiență.

VALERIU CHIOSE

11,0 <U,9) Gh. Radulescu (V)
11,0 (11,1) Anton Camban s (St.) 
11,0 (10,6) Ștefan Prisiceanu (E)
11,1 (11,1) Tiberlu Ardeleanu (St.)
11,1 (11,1) Dumitru Băbeanu (E)
11,1 (11,3) Petre Vintilescu (A)

200 METRI

21,7 (22,1) Ion Wiesenmayer (D) 
(22,2) Ilarie Măgdaș (St.) 
(21,9) Ilie Savel (D) 

(21,7) Lothar Marks (D)
(23.6) Ștefan Dobay (V)
(21.7) Alex. Stoenescu (D)

21,7
22,1
22,3
22.3
22.4 ...
22.5 ( —-) Grigore Enache (L)

haltere din acest an 
noi recorduri

lenciu, (FI. roșie) care a rein
trat după o îndelungată absență 
— a împins în cadrul catego
riei semimijlocie 115 kg. stabi
lind și el un nou record al țării 
(v.r. 112,5 kgr.) I. lenciu a to
talizat 347.5 kgr.. la 2,5 kgr. 
de record. Atît L. Baroga cît 
și lenciu au ratat stabilirea u- 
nor performanțe și mai valoroa
se. Alte rezultate ; cat. ușoară : 
T. Roman (C.C.A.) 320 kgr,, 
cat. grea: N. Bălcăceanu (Ști
ința) 370 kgr. Menționăm că în 
acest an halterofilii fruntași au 
stabilit 40 recorduri republicane.

pe victoria finală a puternicei for
mații Energia I.S.P.. De altfel, ju
cătorii acestei echipe au și terminat 
competiția învingîndu-și toți adver
sarii cu scoruri concludente. Totu
și echipa care și-a atras cele mai 
elogioase aprecieri din partea iu
bitorilor sportului cu balonul oval 
a fost Energia M.T.D. Această for
mație tînără, alcătuită în majori
tate din jucători care nu au de
pășit vîrsta junioratului, s-a com
portat într-adevăr excelent. Energia 
M.T.D. a întrecut o formație de 
categoria A (Energia Republica) 
și una de categorie B (Energia 
Mine) reușind să se claseze astfel 
pe un Ioc nesperat de bun. Conti- 
nuînd cu aceeași seriozitate pregă
tirile lor, finaliștii campionatului 
de juniori al R.P.R. vor putea ob
ține într-un viitor apropiat succese 
dintre cele

Iată și 
„Clipei 30
1. Energia
2. Energia
3. Energia
4. Energia

mai frumoase, 
clasamentul 
Decembrie” :

3 3
3 2
3 1
3 0 0 3 35:56 3

final al

I.S.P. 
M.T.D. 
Mine 
Republica

(Urmare din pag. 1) 
meroase tractoare sovietice și ro- 
mînești, batoze și combaine, eu 
stat tot timpul la dispoziția țăra
nilor din întovărășiri și a acelora 
din gospodării agricole colective, 
ajutînd la făurirea acestei vieți 
noi.

— N-a fost numai aceasta, a in
trat în vorbă și tînărul Marin Al- 
bulesii, fierar la cooperativa „Că
ruța dobrogeană", un boxer care 
promite să se vorbească curînd 
despre isprăvile sale. Trebuie ținut 
seama in primul rînj de munca 
politică pe care au desfășurat-o 
tractoriștii, mecanizatorii, deputății 
raionului, agronomii, învățătorii și 
mulți fruntași în muncă de la gos
podăriile colective din alte raioane.

Un alt tînăr, Regeb Sabri, meca
nic la G.A.S. (cel mai bun jucă
tor de popice al colectivului spor
tiv) interveni și el în discuție:

— Văzînd roadele bune ce se 
obțin prin cooperativizare și colec
tivizare oamenii care nu erau in 
gospodării au renunțat in cele din 
urmă la munca individuală...

Pămînturile gospodăriilor, în ge
neral slabe în ce privește poten
țialul de producție, au fost supuse 
unor lucrări agrotehnice speciale și 
tratate cu diferite îngrășăminte.

— De mare folos r.e sînt ingră- 
șămintele sovietice bacteriene de 
tip „Nitrogin" și „Azotogin" ne 
spune agronomul Constantin Chi- 
riță unul dintre cei lai buni orga
nizatori sportivi ai raionului.

...Hîrșovenii au făcut pași uriași 
pe calea marilor prefaceri; astăzi, 
raionul Hîrșova este cel de al doi
lea raion din țară ale cărui gospo
dării țărănești sînt în totalitate coo
per ativizate.

T1BER1U STA.MA

22.5 (22,5) Gheorghe Sunai _
22.6 ( —) Gheorghe Riăn.es-r
22,6 (21,9) Mircea Pop (St.)

400 METRI

47.8 (48,1) nie Savel CD>
48.3 ( — ) Ion W esenmaver
48.8 (48,4) Traian SuSr.rr
49.4 ------ --- '• ---------
49,4
49.4
49.8
50.4
50.5
50.6

Lothar Marks 
Iuliu Karand: 
Ștefan îâihal? 
Zoitan Varr.:*
Ion Bcitc- 
Virgil Grob--. 
Ghearghe S'X-

(50,0)
(50.3) 
(49,0) 
(50,9)
(49.4) 
(50,0) 
(52,8)



Cupa „Uj Sport>' 
la notația

In bazinul acoperit de înot ai 
colectivului Locomotiva ICCF din 
Cluj s-a desfășurat timp de mai 
multe săptămîni un important 
concurs de natație în cinstea zilei 
de 30 Decembrie, dotat cu cupa 
„Uj Sport**. In total au participat 
2031 concurenți și concurente din 
39 de școli. In ultima etapă, des
fășurată vineri -și sîmbătă, au luat 
startul 887 concurenți și concu
rente reprezentînd 13 școli medii, 
elementare și profesionale. Iată 
cîteva rezultate tehnice: 25 m. 
BĂIEȚI (sub 14 ani) : A. Toth 
(Șc. elementairă 4—5) 16 7; 25 m. 
FETE (sub 14 ani): Eva Bandi 
(Șc. elementară 4—5) 17 sec: 50 
m. BĂIEȚI (peste 14 ani): A. Da
nilo (Șc. prof. nr. 2) 34,6 sec; 
50 m. FETE (peste 14 ani): E- 
delka Te'.eki (sc. medie 3) 41.9.

Această competiție, care a fost 
bine organizată, a dovedit că na- 
tația se bucură în rîndurilc tine
retului din orașul Cluj de o mare 
popularitate. In cadrul celor 3 e- 
tape desfășurate s-au remarcat îrt 
mod deosebit elevii școlilor medii 
nr. 7 și 22 și elevele școlii medii 
nr. 3. E. BOCOȘ

★
Asociația Progresul organizează 

vineiri. sîmbătă și duminică în Ca
pitală tradiționalul concurs de na 
tație de sfîrșit de an rezervat co
piilor și )unl—:''^ categoria II.

Activitatea 
de baschet continuă

Departe de a fi încheiată, acti
vitatea în baschet continuă, fie 
prin participarea unor echipe la 
diferite întreceri, fie numai prin 
organizarea consfătuirilor de ana
liză a competițiilor disputate în 
cursul acestui an.

Așa de pildă, selecționata femi
nină de tineret Voința Tg. Mureș 
va susține la 30 decembrie o par
tidă cu echipa poloneză Start, par
ticipantă la campionatul de prima 
categorie din R. P. Polonă. Echipa 
Start, reprezentantă a Cooperației 
Meșteșugărești din R. P. Polonă 
va întîlni apoi, la 2 ianuarie, echi
pa de categorie A Voința Orașul 
Stalin.

In ceea ce privește consfătuirile, 
trebuie să subliniem pe cea organi
zată de Conrsia centrală pentru 
mîine la ora 17,30, la sediul 
C.C.F.S. In această ședință, la 
care sînt invitați toți antrenorii din 
țară, iar delegații colectivelor și 
arbitrii bucureșteni sînt obligați să 
fie prezenți. va fi făcută analiza 
campionatelor de categoria A. A- 
naliza desfășurării tehnice va fi 
făcută de antrenorii C. Herold 
(băieți) și Gr. Avachian (fete), 
iar dr. Dan Chiriac va vorbi des
pre nivelul arbitrajelor. Tot în a- 
oeastă ședință se va face tragerea 
la sorți a seriilor campionatului 
republican din anul 1957

Concursul școKior de tineret 
la lupte

SATU MARE. (Prin telefon). — 
Timp de două zile elevii școlilor 
de tineret din Lugoj. Oradea. Hu
nedoara, Satu Mare și Sf. Gheor- 
ghe s-au întrecut pentru a desemna 
pe cei mai buni dintre ei. Pe co
lective clasamentul a fost stabi
lit chiar în ordinea amintită mai 
sus. Pe categorii au fost desemnați 
ctștigători următorii: T. Petreșkă 
(Lugoj), D. Moraru (Hunedoara), 
I. Ardeleanu (Lugoj), I. Barbara 
(Satu Mare), I. Bivolaru (Hune
doara), I. Kineses (Oradea), S. 
Kovacs (Lugoj), O. Retfalvi (Ora
dea), P. Michelbach (Lugoj), N. 
Baciu (Oradea).

157.387 lei
In urma trierii și omologări celor 

•00.842 variante depuse la concursul 
Pronosport nr. 51 din 23 decembrie, 
au fost stabilite următoarele premii:

l
Premiul 1:1 variantă cu 12 re

zultate exacte, revenlndu-i 157.387 
lei. Premiul i a revenit participan
tului HRONI NICOLAE din Cons
tanța, str. ștefan cel Mare Nr. 11.

Premiul II : 45,5 variante cu 11 
rezultate exacte a cîte 4.150 lei fie
care.

Premiul III: 638,75 variante cu 16 
rezultate exacte a cîte 443 lei fie
care.

La fondul de premii ai concursului 
nr. 51 au fost adăogați și cei 61.843

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL jȘ FQTBAL-Ș FOTBAI;--# FOTBAL

Clasamentele finale ale campionatului republican categoria A, B și C
— Seriile „Cupei Primăverii” — Cum se va desfășura campionatul republican pe anul 1957-58

In urma omologării tuturor re
zultatelor jocurilor de categoria 
A, B și C pe anul 1956 au fost 
întocmite următoarele clasamente:

CATEGORIA A
11 . C.C.A. BUC. 24 15 3 6 64:28 33
2. Dinamo Buc. 24 13 3 8 48:34 29
3. Știința Timiș. 24 11 7 6 40:31 29
4. Locom. Buc. 24 9 10 5 46:27 28
5. Energia Ploești 24 9 9 6 42:25 27
S. FI. roșie Arad 24 9 6 9 37:40 24
7. Dinamo Or. St. 24 9 5 19 36:38 23
1 Progr. iOradea 24 18 3 11 29:45 23
9. Progr. Buc. 24 8 S 10 34:39 22

ie. Energia Petroș. 24 8 6 10 29:35 22
ii. Locom. Timiș. 24 5 9 19 20:38 19
12. Știința Cluj 24 « 5 13 22:48 17
13. Dinamo Bacău 24 6 4 14 24:42 10

Se declară campion pe anul
1956: C.CA. București.

Retrogradează în categoria B: 
Locomotiva Timișoara. Știința 
Cluj și Dinamo Bacău.

CATEGORIA B
Seria I

Promovează în categoria A: Re

1. Recolta
Mureș

Tg.
24 14 5 5 55:20 33

2. Energia Hun. 24 11 9 4 49:24 31
3. Energia

C:. Turzii 24 10 6 8 27:26 26
4. Energia Mediaș M 11 3 10 34:34 25
5. Loc. Arad M 10 5 9 37:42 25
6. Progr. Sibiu 24 10 4 10 31:36 24
7. Energia Uz. Tr.

Or. Stalin 24 9 4 11 32:31 22
8. Energia Reșița 24 9 4 11 40:40 22
9. Ehergia Lupeni 24 10 1 13 26:34 21

10. Loc. Cluj 24 9 3 12 30:41 21
11. Recolta Reghin 24 8 5 11 43:60 21
12. Progr. S. Mare 24 7 7 10 36:52 21
13. Loc. Tr. Severin 24 7 6 11 34:34 20

colta Tg. Mureș.
Retrogradează în categoria C: 

Progresul Satu Mare și Locomo
tiva Tr. Severin.

Seria a Ii-a
1. Energia St. R

26 21 3 2 78:15 45Or. Stalin
2. Progr. C.P.C.S. 26 14 4 8 61:37 32
3 Energia 1 Mai

Ploești 26 12 7 7 45:28 31
4. Dinamo 6 Buc. 26 13 5 8 29:33 31
5. Energia Moreni 26 9 11 6 42:34 29
6. Loc. C-ța 26 11 6 9 53:44 28
7. Energia Cîmpina 26 7 9 10 38:45 23
8. Știința Buc. 26 8 7 11 34:43 23
9. Progr. Focșani 26 7 9 10 35:48 23

10. Dlnamo Bîrlad 26 9 5 12 37:53 23
11. Știința Iași 26 4 13 9 25:30 21
12. Fl. r. Suceava 26 7 6 13 41:57 20
13. Loc. Iași 26 6 8 12 20:39 20
14. Fl. r. Bacău 26 4 7 15 29:71 15

Promovează în categoria A: E-

1. Energia 
B. M’are 24 16 3 5 56:26 35

2. Dinamo
Tg. Mureș 24 13 5 6 53:34 31

3. Recolta Topitta 24 12 4 8 28:30 28
4. Fl. r. Cluj 24 11 4 9 47:30 26
5. Fl. r. Sf. Gh. 24 11 4 9 40:27 26
6. Energia 7 24 11 3 10 42:44 23
7. Progr Turda 24 8 7 9 32:37 23
8. Recolta Sighet 24 8 6 10 33:42 22
9. Energia Oradea 24 8 5 11 30:44 21

10. Recolta Cărei 24 7 6 11 29:33 20
11. Recolta Salonta 24 5 10 9 23:27 20
12. Energia Turda 24 8 2 14 35:51 18
13. Loc. Oradea 24 7 3 14 18:40 17

Neacșu (Sel. București) întoarce in teren balonul urmărit de 
Lază~ (Dxiamo) Fază din jocul București—Dinamo (2—2).

(Foto: L. TIBOR)

„Cupa 30 Decembrie”
Din cauza timpului nefzvorab.i 

și deoarece selecționata București 
se află în ajunul plecării în Gre
cia, al treilea și ultimul meci al 
„Cupei 30 Decembrie”, selecționa
ta Bucurcști-Progresul, nu se mai

premiul I la Pronosport!
lei reportați de la concursul nr. 50

PREMIILE SPECIALE acordate 
variantelor cu „0” rezultate de la 
concursul Pronosport nr. 49 (etapa 
din 9 decembrie) au fost repartizate 
astfel :

Motocicleta I. J. de 350 cmc, atri
buită participantului eu cele mai 
multe variante cu „0” rezultate, a 
revenit Iul HIRJEU HEINRICH din 
București, str. Austrului nr. 12, care 
a avut 32 variante cu „0” rezultate.

Prem'ile speciale acordate prin 
tragere din urnă au fost repartizata 
astfel:

O motocicletă I. J. de 350 crac. ; 

nergia St. Roșu Orașul Stalin.
Retrogradează în categoria C: 

Locomotiva Iași și FI. roșie Ba
cău.

CATEGORIA C 
Seria I

1. Recolta
22 16 3 3 58:22 35Fălticeni

2. Loc. Pașcani 22 16 2 4 53:23 34
3. Fl. r. Buhuși 22 13 • 3 51*7 32
4. Victoria Tecuci 22 10 6 6 43:31 26
5. Știința Galați 22 10 3 9 34:28 23
6. Dinamo Galați 22 9 3 10 42:33 21
7. Dinamo DoroLoi 22 7 4 11 38:43 18
8. Energ.a
Moinești 22 8 2 12 35:43 10

9. Progresul Iași 22 5 7 10 38.41 17
19. Progr. Rădăuți 22 5 7 10 32:49 17
11. Recolta

P. Neamț 32 5 6 11 33-54 16
12. Voința Tecuci 22 2 3 17 13:67 7

Promovează în categoria B: Re
colta Fălticeni.

Retrogradează in campionatele

Promovează în, categoria B: Lo

regionale: Recolta P. Neamț Și
Voința Tecuci.

Seria ai II-a
1. Loc. MCF Buc. 26 18 4 4 71:23 40
2. Energia T-vîște 26 17 3 6 58:33 37
3. Loc. Galați 26 14 5 7 35:26 33
4. Progr. Corabia 26 11 7 8 31:29 29
5. Energia 131 26 12 3 11 57:56 27
6. Fl. r. Giurgiu 26 11 5 10 39:42 27
7. Energia Sinaia 26 10 6 10 45:38 26
8. Dinamo Pitești 36 9 7 10 39:29 25
9. Energia Buc. 26 9 6 11 43:38 24

10 Energia Metalul
Constanța 26 10 4 12 39:35 24

11. Energia Brăila 26 10 4 12 38:44 24
12. Energia Constr.

Constanța 26 8 4 14 47:65 20
13. Fl. r. Buc. 26 7 3 16 34:67 17
14. Progr. Călărași 26 2 7 17 16:67 11

comotiva M.C.F.
Retrogradează în campionatele 

regionale: Energia Brăila, Energia 
Constanța, FI. roșie, B.R. Bucu
rești și Progresul Călărași.

Seria a IlI-a

a revenit echipei Progresul
dispută. Cupa oferită- de ziarul nos
tru, a fost atribuită echipei Pro
gresul București, clasată prima în 
urma celor două partide disputate 
în cadrul acestei competiții.

ELEONORA ȘERBAN din București, 
str. Zborului nr. 10.

Cîte un ceas „Doxa”; MANCIU 
ELENA din București, str. Pelica
nului nr. 26; Dr. ALBU IONEL din 
Lipova, str. Aurei Vînătu nr. 5, re
giunea T.mișoara; BUCUR GAVRIL 
din Vadul Crișului, reg. Oradea; 
BICA IOAN din Constanța, str. I, V, 
Stalin nr. 266; BULEU MIHAI din 
București, șos. Giurgiului nr. 14.

In urnă au fost introduse 168 va
riante cu „0” rezultate.

• Pentru a putea obține cît mai 
multe rezultate exacte la concursul 
Pronosport nr. 52 din 30 decembrie, 
consultați revista „Programul Pro
nosport” nr. 141, apărută într-un 
număr sporit de pagini, cu coperțile 
în culori.

Promovează in categoria B: E- 
nergia B. Mare.

Retrogradează în campionatele 
regionale: Recolta Salonta. Ener
gia Turda și Locomotiva Oradea

Seria i■ IV-i
1. Energia Arad 22 M 4 4 39:17 32
2. H. r. R- Vîlcea 22 11 5 6 49:22 27
3. Știința Craiova — 11 5 6 28:14 27
4. Energia St. roșu ■ 16 5 7 3233 25
5. Energia 14 ■ • 8 6 25:25 24
6 Loc Craiova a 9 5 8 37:40 23
7. Fl. roșie

7 Nov. Arad a 11 1 10 35:38 23
8. Energia 166 ■ 8 5 9 2138 21
9. Energia
Constr. Arad ■ 6 7 9 25:29 19

10. Energia Craiova 22 6 4 12 24:34 16
11. Loc. Simeria 22 5 4 13 24:35 14
12. Progr. T.miș. .2 5 3 14 18:42 13

Promovează în categoria B: E-
nergia Metalul Arad

Retrogradează în campionatele 
regionale: Locomotiva Simeria și 
Progresul Timișoara.

CAMPIONATUL PE ANUL 
1957-58

Activitatea competițională pe 
anul 1957.58 se va desfășura după 
formula toamna-primăvara. înce
perea campionatului a fost fixată 
pentru luna august 1957. In baza 
clasamentelor campionatelor dis
putate în 1956 vor participa urmă
toarele echipe:

CATEGORIA A: 1. C.C.A. Bucu
rești; 2. Dinamo București; 3. Ști
ința Timișoara; 4. Locomotiva 
București; 5. Energia Ploești; 6. 
Fl. roșie Arad; 7. Dinamo Or. Sta
lin; 8. Progresul Oradea; 9. Pro
gresul București; 10. Energia Pe
troșani; 11. Recolta Tg. Mureș; 
12. Energia St. Roșu O. Stalin.

CATEGORIA B—seria I : 1. Lo
comotiva Timișoara; 2. Știința 
Cluj; 3. Energia Hunedoara; 4. 
Energia Cîmpia Turzii; 5. Energia 
Mediaș; 6. Locomotiva Arad; 7. 
Progresul Sibiu; 8. Energia Uz. 
Tract. Or. Stalin; 9. Energia Re
șița; 10. Energia Lupeni; 11. Lo
comotiva Cluj; 12. Recolta Re
ghin; 13. Energia Baia Mare; 14. 
Energia Arad.

Seria a Ii-a: 1. Dinamo Bacău; 
2. Progresul C.P.C.S.; 3. Energia 
1 Mai Ploești; 4. Dinamo 6 Bucu
rești; 5. Energia Moreni; 6. Loco
motiva Constanța; 7. Energia Cîm- 
pina; 8. Știința București; 9. Pro
gresul Focșani; 10. Dinamo Bir- 
lad; II. Știința Iași; 12. FI. roșie 
Suceava; 13. Recolta Fălticeni. 14. 
Locomotiva M.C.F.

CATEGORIA C
Seria I: I. Locomotiva Iași; 2. 

FI. roșie Bacău; 3. Locomotiva 
Pașcani; 4. FI. roșie Buhuși; 5. 
Victoria Tecuci; 6. Știința Galați; 
7. Dinamo Galați 8. Dinamo Do- 
rohoi; 9. Energia Moinești; 10. 
Progresul Iași; 11. Progresul Ră
dăuți; 12. FI. roșie Botoșani; 13. 
Campionul reg. Iași; 14. Locomo
tiva Tg. Ocna.

Seria a II-a: 1. Energia Tîrgo- 
viște; 2. Locomotiva Galați; 3. 
Energia Sinaia; 4. Energia 131; 
5 FI. roșie Giurgiu; 6. Dinamo 
Pitești; 7. Energia 23 August 
București; 8. Energia Constanța; 
9. Energia Metalul Medgidia; 10. 
Energia Galați; 11. FI. roșie Gh. 
Gheorghiu-Dej Buc.; 1'2. Energia 
1 Victoria: 13. Energia Flacăra 
Leordeni: 14. Campionul reg. Plo
ești.

Seria a HI-a: 1. Locomotiva Tr. 
Severin: 2. Știința Craiova; 3. 
Locomotiva Craiova; 4. Progresuî 
Corabia: 5. Energia Craiova; 6. 
FI. roșie Rm. Vîlcea; 7. Energia 
Constr. Arad; 8. Energia FI. roșie 
7 Nov. Arad: 9. Energia Metalul 
Otelul Roșu; 10. Energia 108; II. 
Flacăra 14; 12. Energia Metalul 3 
Reșița; 13. Progresul Brad; 14. 
Energia Tg. Jiu.

Seria a IV-a: 1. Progresul Satu 
Mare: 2. FI. roșie Cluj; 3. Progre
sul Turda: 4. Energia 7; 5. Ener
gia .Metalul Oradea: 6. Recolta 
Cărei: 7 Dinamo Tg. Mureș; 8.

Pregătirile selecționatei de
In ciuda timpului nelavorabil — 

vînt puternic și ger destul de 
asoru — jucătorii lotului selecțio
natei orașului București au folosit 
ziua de ieri pentru a-și continua 
pregătirile în vederea turneului în 
Grecia, unde urmează să plece 
vineri. De data aceasta, selecțio
nata a susținut un joc mai ușor: 
cu Flamura roșie Giurgiu, din cate
goria C, la Giurgiu.

Pentru selecționată, acest joc s-a 
dovedit util; pentru spectatorii giur: 
giitveni a constituit un eveniment 
sportiv care, cu toată vremea proa- 

* stă, a atras — după cum ne-a rela

FI. roșie Sf. Gheorghe; 9. Recolta 
Toplița; 10. Recolta Sighet; 11. FI. 
roșie Oradea; 12. Dinamo Baia 
Mare; 13. Progresul Bistrița; 14. 
Voința Tg. Mureș.

„CUPA PRIMĂVERII**
Pentru primăvara anului 1957 

se va organiza competiția „Cupa 
Primăverii” pentru echipele de ca
tegoria A, B și C.

Echipele de categorie A și B au 
fost repartizate în serii după cri
teriul valoric exprimat de clasa
mentele anului 1956. după cum ur
mează:

CATEGORIA A
Seria I: C.CA; Știința Timi

șoara; Energia Ploești; Dinamo 
Or. Stalin; Progresul București; 
Recolta Tg. Mureș.

Seria a II-a: Dinamo București; 
Locomotiva București; FI. roșie 
Arad; Progresul Oradea; Minerul 
Petroșani; Energia Steagul Roșu 
Or. Stalin.

CATEGORIA B
Seria I: Locomotiva Timișoara; 

Energia Hunedoara; Energia Me< 
diaș; Progresul Sibiu; Energia Re
șița; Locomotiva Cluj; Energia B. 
Mare.

Seria a II-a: Știința Cluj; Ener
gia Cîmpia Turzii; Locomotiva A- 
rad; Energia Uz. Tractoare Or. 
Stalin; Energia Lupeni; Recolta 
Reghin; Energia Arad.

Seria a IH-a: Dinamo Bacău; 
Energia 1 Mai Ploești; Energia 
Moreni; Energia Cîmpina; Progre
sul Focșani; Știința Iași; Recolta 
Fălticeni.

Seria a IV-a: Progresul
C.P.C.S.; Dinamo 6 Locomotiva 
Constanța; Știința București; Di
namo Bîrlad; FI. roșie Suceava; 
Locomotiva M.C.F.

Echipele de categoria C au fost 
repartizate în serii după criterii 
geografice, după cum urmează:

Seria I: Locomotiva lași; Loco
motiva PașcaNț; Progresul lași; 
Campionul reg. Iași; Dinamo Do- 
rohoi; FI. roșie Botoșani; Progre
sul Rădăuți.

Seria a II-a: FI. roșie Bac?ti; 
Victoria Tecuci: Energia Moinești; 
Locomotiva Tg. Ocna; Dinamo 
Galați; FI. roșie Buhuși; Locomo
tiva Galați.

Seria a IlI-a: Energia Constan
ța; Energia Met. Medgidia; Știin
ța Galați; Energia Galați; FI. roșie 
București; Energia 23 August 
Buc. FI. roșie Giurgiu.

Seria a IV-a: Energia Tîrgoviș- 
te; Energia Sinaia; Energia 131; 
Energia 1 Victoria; Dinamo Pi
tești; Energia Flacăra Leordeni; 
Campionul reg. Ploești.

Seria a V-a: Locomotiva Tr. 
Severin; Știința Craiova; Locomo
tiva Craiova; Progresul Corabia; 
Energia Constructorul Craiova; 
FI. roșie Rm. Vîlcea. Energia Tg. 
Jiu.

Seria a Vl-a: Energia Construc
torul Arad; FI. roșie 7 Nov. Arad; 
Energia Oțelul Roșu; Metalul 108; 
Progresul Arad: Energia 14; Ener
gia 3 Reșița.

Seria a VII-a: Progresul Turda; 
Energia 7; Dinamo Tg. Mureș; FI. 
roșie Sf. Gheorghe; Recolta To
plița; Voința Tg. Mureș; Progre
sul Bistrița.

Seria a VIII-a FI. roșie Cluj; 
FI. roșie Oradea; Energia Oradea; 
Dinamo B. Mare: Recolta Sighet; 
Progresul Satu Mare; Recolta Că
rei

Asociațiile și colectivele sporti
ve, precum și comisiile de fotbal 
care au de făcut observații și su
gestii în legătură cu alcătuirea 
seriilor pentru echipele de cate
goria C, pot face aceasta pînă la 
data de 10 ianuarie. Observațiile 
și sugestiile vor fi înaintate Comi
siei Centrale de Fotbal.

BIROUL COMISIEI 
CENTRALE DE FOTBAL

fotbal a orașului București
tat corespondentul nostru Spirea 
Budtiru — aproape 2000 de specta
tori. Selecționata a furnizat un joc 
destul de bun, dar a rămas datoare 
la capitolul „tras la poartă”. Pînă 
Ia urmă, selecționata a cîștigat cu 
3—1 (1—0) prin punctele’marcate 
de Alexandrescu (min. 21,83,85). 
Unicul gol al gazdelor l-a înscris 
Dumitreasca (min. 64). Selecționata 
București a folosit următoarea for
mație: Dungii (Toma) — Zaooda 
II, Brîmei, Neacșu — Bodo, Bone — 
Hașoti (Cacoveanu), Constantin, 
Alexandrescu, Georgescu, David 
(Tătarii).



înaintea jocului de Duminică

Ultimele pregătiri ale echipe lor Dinamo și J. D. N. A.
Declarațiile antrenorului Milev

învingători in meciul de marți
HANDBALIȘTII IUGOSLAVI APAR DIN NOU ASTĂZI

IN FAȚA SPECTATORILOR BUCUREȘTENI
SOFIA 26 (Prin telefon de la 

corespondentul nostru Toma Hri
sov). — Faptul că s-a obținut 
din partea U.E.F.A. (Uniunea eu
ropeană de fotbal) un nou termen 
de disputare a jocului retur cu Di
namo București a risipit îngrijo
rarea care a domnit la un moment 
dat în sinul conducerii clubului 
Ț.D.N.A. și printre suporterii ace
stei echipe. Și pe bună dreptate a 
existat această îngrijorare: echipa 
Ț.D.N.A. dind jucători echipei na
ționale (cu care se confundă) pen
tru turneul olimpic, ar fi însemnat 
ca ea să se prezinte la București 
cu formafia secundă. Or, această 
garnitură — deși cuprinde jucă
tori ca Ștefanov, Enișeinov, Mi
hailov care au jucat de multe ori 
în prima echipă și în echipa na
țională — totuși este departe ca 
valoare de prima formație, lucru 
constatat cu ușurință în jocurile 
pentru „Cupa Armatei Sovietice" 
și în cele pentru ajutorarea po
porului maghiar. Prezentînd a- 
ceastă echipă, ȚDNA n-ar mai fi 
fost sigură de calificare în „Cupa 
campionilor europeni", mai ales că 
și Dinamo București a marcat o 
revenire puternică după jocul de 
la Sofia, pierdut cu 8—1.

Acum însă, toată lumea este li
niștită și așteaptă cu încredere 
partida de duminică. Deși fără 
prea mare importanță — ȚDNA 
putînd fi considerată calificată 
pentru sferturile de finală ale com
petiției — totuși jocul de la Bucu
rești suscită aici un viu interes. 
Zilnic, presa bulgară de speciali
tate își informează cititorii despre 
pregătirile și jocurile dinamoviști- 
lor, precum și asupra ultimelor 
modificări intervenite în formația 
echipei Ț.D.N.A.

In tabăra campionilor bulgari 
domnește de asemenea optimis
mul. întrebat ce părere are despre 
rezultatul meciului de la 30 de
cembrie, antrenorul Crem Milev 
mi-a declarat: „Scorul de 8—1 de 
la 21 octombrie ne obligă să ne 
prezentăm cit mai bine la București 
per.tru a arăta publicului bucureș- 
tean că succesul nostru n-a fost 
întîmplător. Felul în care s-au pre
zentat băieții la Olimpiadă mă în
dreptățește să cred că victoria va 
fl din nou de partea noastră".

De același optimism este pătruns 
șt Ivan Kolev, pe care l-am întil- 
nlt azi după-amiază. Interul stîn- 
ga al echipei Ț.D.N.A. — cel mai 
bun jucător bulgar la Olimpiadă—

„ Rumania
(urmare dn pag. I)

inîni au participat într-un număr 
deosebit de redus, aș zice chiar... 
simbolic dacă ne gîndim că atle
tismul a fost sportul la care s-au 
prezentat, și se prezintă de obicei, 
cei mai multi, concurenfi și cele 
mai multe țări.

N-am avut concurenfi la o seric 
întreagă de sporturi, aproape la ju
mătate din disciplinele olimpice : 
baschet, fotbal, ciclism, hochei pe 
iarbă, canotaj academic, yachting, 
lupte libere, haltere. Este un ele
ment în plus de care trebuie ținut 
seama atunci cînd vorbim despre 
rezultatele deplasării noastre la 
Melbourne și care ne ajută să ve
dem într-o lumină și mai exactă 
— și în același timp și mai bună— 
locul 8 obținut de noi în clasamen
tul medaliilor și locul 11 pe care-1 
ocupăm în clasamentul pe puncte. 
De îapt, la Melbourne au concurat 
45 de sportivi romîni. Au făcut de
plasarea 48 dar trei dintre ei (A. 
Aghei și I. Lîpalit la canoe și Vio
rel Manciu la pentatlon) au fost 
rezerve și n-au participat la con
curs. Cu acești 45 de sportivi în
frăți în întrecere {ars noastră a 
cucerit 13 medalii (focuri 1, 2, 3) 
și a avut 18 sportivi medaliați, 
Ceea ce reprezintă un procent de 
40 la sută din cifra sportivilor în
frăți în focul luptei sportive.

Dar succesul participării noastre 
Ia Olimpiadă nu se poate aprecia 
numai prin prisma numărului de 
medalii. In general se socotește ca 
un succes la Olimpiadă chiar sim
pla intrare printre primii șase în 
clasamentul unei probe, aceste lo
curi punctîndu-se în diferitele sis
teme (neoficiale, da- unanim ac
ceptate) de alcătuire a clasamen
telor. Dealtfel, chiar la noi, atunci 
cînd s-a discutat trimiterea cutărui 
sau cutărui sportiv sau echipă la 
Olimpiadă s-a avut în vedere, ca 
un important criteriu, perspecti- 

mi-a spus : „Echipa noastră se află 
într-o formă excelentă și eu sînt 
sigur că vom cîștiga. Colegii mei 
de echipă cred ca și mine."

PREGĂTIRI, PREGĂTIRI...

La București, ca și la -Sofia, 
pregătirile se apropie de sfîrșit 
Fotbaliștii bulgari s-au antrenat 
luni, iar marți au susținut un joc 
de antrenament cu echipa „Uzina 
Hristo Smirnenschi” de care au 
dispus cu 12—0. Astăzi, ȚDNA

h'icufor

dispută ultimul meci de verificare, 
de data aceasta în compania echipei 
naționale de juniori. Seara, Iotul 
celor 16 jucători conduși de antre
norii Milev și Trinkov va pleca 
spre București.

Dinamoviștii, pe care-i așteaptă 
un meci foarte dificil, și-au conti
nuat pregătirile . după partida cu 
Selecționata București în care au 
avut o comportare bună. Astăzi vor 
face o ultimă verificare într-un an
trenament mai intens.

• Intîl;.:rea se va disputa du
minică pe Stadionul "Republicii cu 
începere de la ora 14.
• Oaspeții bulgari vor sosi mîi- 

ne în Capitală.
• Arbitrii meciului, austriecii Ji- 

ranek, Franz și Babakec, urmea
ză să sosească vineri sau sîmbătă.

• Biletele pentru acest ioc se 
pun în vinzare de vineri dimi
neață la: Pronosport (Cal. Victo
riei 9 și str. Ar. Briand 6), C.C.A., 
Dinamo și Stadionul Republici 
(str. Hașdeu). Biletele cu preț re
dus pentru studențî se vînd la 
stadionul Dinamo.

••• Rumania».
vele, posibilitățile unei clasări in 
primele șase locuri. Sub acest as
pect, bilanțul cifric al lotului nos
tru este următorul:

— au intrat in concurs 45 de 
sportivi;

— s-au clasat pe primele șase 
locuri un număr de 28 (1 la atle
tism, 3 la pentatlon, 4 Ia tir, 5 la 
canotaj, 1 ia scrimă, 4 Ia box, 3 
la lupte, 7 la gimnastică);

— ceea ce reprezintă un procen
taj de 62 la sută, cifră pe care, 
de asemenea, o consemnăm ca pe 
un succes.

Iată deci că. fără a deplasa o 
delegație numeroasă, fără a parti
cipa Ia un mare număr de spor
turi, țara noastră a reușit să se 
impună în ierarhia sportivă mon
dială drept una dintre cele mai pu
ternice din lume. Și trebuie să 
ținem seama că înaintea noa
stră se află numai țări mari, 
care au deplasat — toate — dele
gații cuprinzînd peste 150 de spor
tivi, în timp ce după noi sînt cla
sate numeroase țări (Finlanda, 
Polonia, Cehoslovacia, Canada, 
Noua Zeeîandă, Argentina, etc.), 
care s-au prezentat în concurs cu 
un număr superior de concurenți. 
Ba, mai mult, țări ca Japonia. Ger
mania, Franța care au fost bogat 
reprezentate numeric — în orice 
caz malt mai bine ca noi — se 
află în urma noastră în clasamen- 
nrentul medaliilor de aur.

Am dat pînă acum cîteva cifre 
care vorbesc convingător despre 
succesul tehnic al participării noas
tre Ia J. O.

Dar nu numai Ia acest fel de 
succese s-a mărginit deplasarea 
noastră la Melbourne.

Am trăit, aproape zi de zi, în 
timpul celor 4—5 săptămîni pe care 
le-am petrecut în orașul de pe 
malurile Yarrei. momente de reală 
mulțumire sufletească, văzînd că 
prezente noastră la Melbourne se 
face peste tot și din plin simțită-

Delegația Romîniei la J. O. s-a

Evoluînd pentru a -doua oară in 
fața publicului bucureștean, echipa 
de handbal de sală a orașului 
Belgrad a întrecut cu 21—17 
(14—8) formația Știința Timișoara. 
Intr-un anumit fel, această partidă 
s-a asemănat cu prima. Ne referim, 
în mod special, la evoluția scorului, 
care, ca și la primul joc, a fost 
foarte strîns la început, pentru ca 
apoi iugoslavii să se distanțeze, 
iar în cea de a doua repriză stu
denții timișoreni să revină și să 
fie aproape de egalare. Aci însă in
tervine diferența față de meciul de 
duminică, pentru că. de această 
dată, handbaliștii din Belgrad au 
făcut totul ca să-și poată menține 
avantajul de goluri și prin aceasta 
să obțină un rezultat pe măsura 
valorii lor.

tn acest sens, am observat că 
antrenorul echipei oaspe nu a mai 
comis eroarea din prima partidă, 
cînd a menținut pe teren jucătorii 
buni (Cvijesid, Markgv. Mitici) 
chiar dacă ei nu mai dădeau ran
damentul din prima parte a me
ciului. Spre deosebire de partida 
de duminică, marți antrenorul jugo- 
slav, în momentul în care a ob
servat că Cvijesici și Markov dau 
semne de oboseală, ceea ce făcea 
ca aportul lor să fie redus — și 
trebuie să vă spunem că de fapt 
acești doi jucători împreună cu 
portarul Prvulovici sînt cei mai 
valoroși componenți ai echipei 
Belgradului — i-a schimbat ime
diat, introducînd în formație ju
cători tineri, dar odihniți. Firește 
că apoi, în ultima parte a meciului,

In turneul de la Belgrad

Știința I.C.F. a făcut o frumoasă propaganda 
voleiului romînesc

Echipa feminină de volei Știința 
I.C.F. a participat la sfîrșitul săp- 
tămtaU trecute la o interesantă 
corqpetiție organizată la Belgrad 
de echipa locală Partizan în cin
stea Zilei Armatei R.P.F. Iugos
lavia.

In prima zi. Partizan, campioana 
RJ*J. Iugoslavia, a Învins selec
ționata de tineret a Iugoslaviei 
cu score! de 3-0, iar Știința I.C.F.

AU right!”
impus nu numai sub aspect tehnic 
sportiv d și în privința prestigiu
lui pe care și l-a creat.

Dacă am vorbi numai de prezen
tarea generală a lotului nostru, ca 
ținută și comportare, în diferite 
împrejurări; dacă am aminti aici 
numai de numeroasele manifestări 
de prietenie pornite din pațfea 
sportivilor și conducătorilor dele
gației noastre față de sportivii ș-l 
delegații diferitelor țări; dacă 
am vorbi doar despre filmele — 
deosebit de apreciate — prezen
tate de delegația romînă; dacă 
am pomeni în fugă diferitele 
congrese și conferințe sportive 
internaționale în care sportul 
romînesc și-a cucerit o meri- 

• tată prețuire și tot am avea 
o imagine a activității depusă de 
membrii delegației romîne la J. O. 
paralel en activitatea competițio- 
nală, pentru a ridica prestigiul 
țării noastre în ochii localnicilor 
și ai celor veni fi de peste mări și 
țări. Timp de șase săptămîni, în 
satul olimpic de la Heidelberg, pe 
Main Stadium, în sala de box de 
la West Stadium, Ia Ballarat sau 
ia Williamstown, sportivii romîni 
n-au fost simpli concurenfi spor
tivi. Ei au fost tot timpul pătrunși 
de faptul că sînt într-un fel, am
basadori ai țării și, în scurt timp, 
și-au cucerit și dragostea dar și 
stima localnicilor șl a sportivilor 
din alte țări. Multă, lume ne-a vi
zitat în satul olimpic, s-a interesat 
de sportul și de tara noastră, a 
căutat prietenia noastră.

Iar ziariștii străini, lîngă care 
lucram zi de zi și care la înce
put nu vedeau în tara noastră de- 
cît o simplă participantă dintre cele 
68, m-au oprit tot mai des, spre 
sfîrșitul Olimpiadei, pentru ca bă- 
tîndu-mă pe umăr să-mi spună: 
„Rumania, Rumania... All right".

RADU URZICEANU 

ei au reintrat pe teren cu forțe 
proaspete, ceea ce a contat enorm 
la sfîrșitul întîlnirii.

Iată deci că, pe de o parte, do
rind să obțină un rezultat bun, 
iar pe de altă parte folosind mult 
mai chibzuit jucătorii, echipa ora
șului Belgrad s-a prezentat la cel 
de al doilea joc mult schimbată 
în bine. Ceea ce, firește, a făcut 
mult mai grea sarcina studenților 
timișoreni, debutanți în „arena" in
ternațională. Trebuie să spunem 
însă că ei s-au comportat totuși 
destul de bine, încercînd și reu
șind ades să anuleze diferența de 
valoare tehnică și tactică prin dîr- 
zenia și puterea lor de luptă.

Dar numai cu dîrzenia și cu vo
ința nu se poate face prea mult. 
De aceea,considerăm foarte util să 
facem aci unele precizări. In pri
mul fînd este cert că în handba

lul de sală noi nu ne ridicăm 
la nivelul altor țări. Ceea ce ne 
lipsește însă în prinrul rînd, este 
experiența jocurilor internaționale, 
problemă care poate fi ușor rezol
vată prin organizarea cu curaj a 
unor meciuri cu echipe străine de 
valoare.

Revenind la meciul Știința Timi
șoara—'Belgrad vom preciza în 
încheiere că — din punct de vedere 
al spectacolului — el nu a fost 
cu nimic inferior celui de duminică. 
Punctele au fost înscrise de Mo
ser (5), Lache (4), Meithert (2), 
Silvestrovici (3), Bara (2) și Vlad 
pentru Știința Timișoara, de Cvi
jesid (10), Vucinici (4), Milici 
(3), Vucikovici (2), Ștefanovici și 

a întrecut formația Crvena Zvez- 
da cn 3-0 (la 7, 1, 6). In ziua ur
mătoare, în întrecerea pentru locu
rile 3-4, Crvena Zvezda a dispus 
de Selecționata tineretului cu 3-2, 
iar Știința I.C.F. a repurtat o fru
moasă victorie asupra echipei Par
tizan, cu scorul de 3-1 (15-9, 15-10, 
13-15, 15-6), cucerind astfel lo
cul I.

Jocurile, disputate în sala Insti
tutului de Cultură Fizică din Bel
grad, s-au bucurat de un frumos 
succes. Numeroșii spectatori au ră
mas tnctntați de spectaculozitatea 
acțiunilor echipei romJnești, care 
a avut in arnbele meciuri o com
portare exceftsită. Antrenorii, presa 
și în general forurile competente 
au avut numai cuvinte de laudă 
pentru jucătoarele Științei I.C.F., 
dintre care s-au remarcat: Sonia 
Cofceriu, Doina Ivăneecu, Cornelia 
Moraru, Doina Vnițan, Marfa Că- 
lHgărița și Vtronica Costin. Tine
rele Abea Păsculescu, El an a Cor- 
beanu și George ta Bărfruleecu, în
cercate în primul meci, au cores
puns pe deplin.

In general, se poate afirma că 
turneul făcut de studentele de la 
EC.F. la Belgrad a constituit o re
ușită propagandă pentru voleiul 
din țara noastră și, îri același timp, 
un frumos succes sportiv.

SERVICIUL NOSTRU DE RADIO 
VA COMUNICĂ :

e Marți s-a desfășurat a XVII-a 
etapă — ultima din tur — a campio
natului francez. Meciurile au avut 
loc pe un timp complet nefavorabil, 
în unele locuri sub o adevărată pîn- 
ză de zăpadă. Liderul clasamentului. 
St. Etienne, și-a consolidat poziția, 
obținînd o clară victorie asupra -for
mației din Nimes cu scorul de 4-0. 
St. Etienne a devenit astfel campfon. 
de toamnă. Un meci foarte impor
tant pentru locul doi s-a disputat 
între Lens și Reims. Echipa din Lens 
a învins cu scorul d’e 2-1, deși în re
priza doua a jucat în 10 oameni. 
Astfel își consolidează serios poziția 
în clasament, aanenințînd direct pe 
St. Etienne care are de susținut du
minică o întîlnlre foarte dificilă la 
Toulouse. Celelalte rezutate: Tou- 
Iouse-Sochaux 3-1, Sedan-Angers 1-1, 
Ly on-Racing’ 2-0« Nice-Strassbourg 

1-0, Metz-Valenciennes 2-2, Marseille- 
Nancy 3-1, Renn.es-Mona.co 0-1. Cla
samentul: St. Etienne 26 p., Lens 24 
p., Marseille, Reims 21 p., Angers, 
Sochaux 19 p., Nice, Racing, Tou
louse, Monaco 18 p., Nimes 17 p., 
Sedan 15 p., Valenciennes, Lyon 14 
p., Nancy 12 p., Strasbourg, Rennes 
11 pM Metz 10 p.

0 Timpul s-a îndreptat într-o oa- 

Ragus pentru reprezentativa ora
șului Belgrad. In deschidere, Ener
gia „23 August" a învins Recolta 
M.A. cu 20—18 (11—9).

Și de astă-dată am putut ad
mira atenția cu care a urmărit 
fazele și promptitudinea în decizii 
a francezului Alfred Tschantz, care 
prin felul în care a arbitrat a a- 
sigurat buna desfășurare a jocului.

Astăzi handbaliștii iugoslavi vor 
evolua din nou în sala Floreasca, 
avînd ca adversar echipa Bucureș- 
tiului.

Vom putea asista deci la o inte
resantă reeditare a palpitantei pai- 
tide de duminică. Firește, oaspeții 
iugoslavi vor încerca să-și ia re
vanșa, în timp ce bucureștenii vor 
putea să probeze — chiar dacă nu 
prin rezultatul pe care îl vor ob
ține ci, mai ales, prin comportarea 
lor — că victoria de duminică nu 
a fost întîmplătoare. Partida va 
începe la ora 19, avînd în deschi
dere un meci între două echipe 
de junioare și unul între două for
mații de juniori.

CĂLIN ANTONESCU

Atena va găzdui ediția 
a XVI-a a Jocurilor Balcanice 

de atletism
ATENA 26 (Agerpres)
In ședința reprezentanților 

organizațiilor sportive din 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria, 
R.P.F. Iugoslavia și Grecia 

care a avut loc recent în capi
tala Greciei s-a hotărît ca 
ediția din anul 1957 a Balca
niadei de atletism să aibă foc 
la Atena la sfîrșitul lunii au
gust sau începutul lunii sep
tembrie. Federația de atletism 
a Turdei, care nu a putut tri
mite un delegat Ia această 
consfătuire deoarece delegația 
sportivă turcă era încă la Mel
bourne, a anunțat că eslte de 
acord eu decizia luată.

Cu aceeași ocazie a fost 
adaptat un regulament al Jo
curilor Balcanice și s-a sta
bilit înființarea unui secreta
riat care își va schimba se
diul la fiecare patru ani. Se
diul secretariatului Balcania
dei de .atletism pentru primii 
patru ani a fost stabilit la 
Belgrad.

PE SCURT
• Campionatele mondiale Jemirtne 

de patinai viteză se vor desfășura în 
cursul anului viitor în unui dăn ora
șele Finlandei.
• Ieri a început la Adelaide (Aus

tralia) finala competiției intemațio- 
nale de tenis „Cupa Davis". După 
prima zi, Austera-lia conduce cu 2—0 
în fața echipei S.U.A. Australienii 
au cîștigat ușor primele două sim- 
pluri: Hoarî— Clamm 6—2, 6—3, 6—3; 
Rosewall—Seixas 6—1, 6—4, 4—6, C—1.
• Campionatele mond'ale de bas

chet masculin se vor desfășura în 
anul 1956 la Santiago de Chile, cam
pionatele europene masculine în iu
nie 1957 la Sofia, iar campionatele 
europene feminine de baschet în 
1953 în Polonia. Campionatele mon
diale feminine de baschet vor avea 
loc în anul 1957 în Brazilia, La Rio 
de Janeiro.

recare măsuiă în Anglia și astfel rj. 
marți s-au putut desfășura 9 din celei: ■ ’ 
11 partide ale etanei de campionat.;- 
Iată rezultatele: Birmingham-ShejT 
field W. 4-0, Blackpool-Leeds 1-1, 
Burnley-Preston North End 2-2, ’*• - 
Chariton Athletic-Wolverhampton W. . s*“ 
2-1, Chelsea-Arsenai 1-1, Manchester ’ e- 
C.-Bolton 1-3, Sunderland-Aston Villa * 
1-0, Tottenham-Everton 6-0, West t 
Bromwich-Newcastle U. 1-8.

Ieri s-a jucat o noua etapă a cam- 
pionatului englez. Patru meciur i au , j 
trebuit să f e amînate cin cauza -u 
ninsorii. Liderul clasamentului Man- - •»”' 
Chester United, cîștigînd cu 3—1 la , 
Cardiff, și-a mărit la două puncte ' - 
avansul față de a doua clasată. Tot-» 
tenham Hotspurs, care n-a putu< «. 
trece de Everton (1—1). Alte rezid- " 
tate: Arsenal—Chelsea 2—0. Bolton— 
Manchester City 1—0, Leeds—BI"'-- 
pool 5—0, Newcastle—We t Bromwich — 
5—2, Preston—-Burnley 1—0.

INTILNIRI AMICALE: 
russia Neunkirchen — Pa 
grad 2—4, RF Germană: 
— Dukla Praga 1—t, F. C. Kaser Lan
tern — Crvena Zvezda Be1 grad 3— 
R. Cehoslovaci : Spartck Kns’ce 
Dozsa Diosgyor 2—3. indonezia EF 
karta): Reprezentativa Indoneziei 
echipa olimpică a RPF Jugoslavia 
5—1.
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