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CUVlNTUL PARTIDULUI, 
PRIMIT CU DRAGOSTE Șl ENTUZIASM

Există la noi obiceiul moștenit din străbuni de a întitnpina fie
care nou an în fața meselor îmbelșug ate, în cîntece, veselie și clinchet 
de pahare. Acum însă, noaptea de revelion a fost și mai plină de 
bucurii, muzica a răsunat parcă mai vesel, iar urările au fost 
Tăcute cu și mai multă căldură : anul nou începea sub cele mai 
fericite auspicii, pentru că, numai cu două zile înainte, Partidul 
adusese la cunoștința maselor de oameni ai muncii o serie de ho- 
tărîri de primă importanță, izvorîte din grija sa permanentă față 

’ de om și nevoile lui.
In numeroase scrisori sosite la redacție, sportivi din toată țara 

ași împărtășesc bucuria oe i-a cuprins citind Comunicatul asupra 
ședinței plenare a C.C. al P.M.R. și raportul tovarășului Gh. 
Gheorghiu-Dej la această plenară.

„Partidul ne cunoaște

Am citit raportul tovarășului 
•Gh. Gheorghiu-Dej și trebuie 
să mărturisesc că satisfacția 
mi-a fost ața de mare incit 
n-am putut s-o păstrez doar 
pentru mine ți am simțit ne
voia să discut cu ceilalți colegi 
de echipă, jucători de rugbi ai 
colectivului Energia „Republi
ca", in majoritate muncitori la- 
minoriști. Nu pot spune că am 
reușit să chibzuim asupra tu
turor aspectelor care se des
prind din raport. Capitolul din 
raport referitor la îmbunătăți
rea sistemului de salarizare și 
sporirea cîștigului muncitori
lor ne-a preocupat, cum e ți fi
resc, în cea mai mare măsură. 
Critica adusă sistemului de sa
larizare de pînă acum ne-a do
vedit în ce măsură cunoaște 
partidul nevoile și părerile ma
selor de muncitori. Intr-adevăr

nevoile și păreri le** |

și in uzina noastră salariul ta
rifar încetase să fie elementul 
determinant al cîștigului mun
citorilor iar normele de muncă 
erau deseori fie necorespunză
toare, fie lipsite de concordan
ță cu calificarea muncitorului 
și cu condițiile specifice de 
muncă. Măsurile propuse pen
tru creșterea salariului tarifar 
mediu, pe întreaga economie 
națională, cu 36 la sută, ca și 
cele privind îmbunătățirea nor
mării muncii și a sistemului de 
premiere corespund, socotim 
noi, scopului propus: ridicarea 
nivelului de trai al maselor de 
oameni ai muncii.

TOMA MOLDOVEANU 
inginer la uzinele 

„Republica" 
Laureat al Premiului 

de Stat

Tot mai multe tractoare pe ogoarele Patriei

Ori de cîte ori se vorbește despre succesele industriei noastre 
în producția de utilaj agriool, este amintit numele Uzinelor de 
tractoare din Orașul Stalin. Și ori de cîte ori auzim numele acestor 
uzine, noi, muncitorii ei, sîntem mîndri de faptul că de munca 
noastră se leagă nu numai primii pași în realizarea tractoarelor 
romînești ci și multe din succesele obținute în mecanizarea agri
culturii. Iată de ce am citit cu toată atenția capitolele din rapor
tul tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej, referitoare la sarcinile agricul
turii noastre în anii celui de-al doilea Cincinal. îmi dau seama 
cită importanță are, în realizarea acestor sarcini, mecanizarea 
principalelor lucrări agricole în lupta pentru o producție cît mai 
ridicată la hectar și, din acest punct de vedere, mă angajez să 
depun toate eforturile pentru ca să pot contribui și eu la trimi
terea cît mai multor tractoare pe ogoarele patriei.

NICOLAE MÂNU
. șef de linie la Uzinele de Tractoare 

Orașul Stalin, schior în lotul 
asociației Energia

' „Ne înțelegem și mai bine îndatoririle66

Mulți dintre noi, țăranii 
gospodării individuale din 
muna Brăniștari, raionul 
dra, am înțeles de la început 
că sistemul cotelor obligatorii 
reprezintă o măsură trecătoare 
și că desființarea lor va avea 
loc cu atît mai repede cu cît 
noi, cei de pe ogoare, ne vom 
îndeplini mai conștiincios dato
ria cetățenească de a preda co
tele la vreme. De aceea în a- 
nul care a trecut am fost prin
tre cei dinții care am predat 
către stat 98 kg. lapte, 16 kg. 
came, 36 kg. grăsimi, 17 kg. 
sămință de floarea soarelui ți 
152 kg. cereale.

Vă puteți închipui bucuria 
noastră cînd am citit în ziar 
despre Plenara C.C. al P.M.R., 
și am văzut, în raportul ținut 
de tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
la plenară, că se va trece la des- 
ființarea sistemului de cote o- 
bligatorii la majoritatea produ
selor agricole, urmînd ca fon-

cu 
co- 
Vi-

dul central să fie asigurat pe 
calea achizițiilor ți a contrac
tărilor.

Noi sîntem recunoscători 
partidului pentru această mă
sură care ne va îngădui să ob
ținem cîțtiguri mai mari decît 
pînă acum din' gospodăriile 
noastre țărănești. _ 
mulți țărani din comuna noas
tră am și încheiat zilele acestea 
contracte pentru desfacerea 
produselor din viitoarea recol
tă, dorind să arătăm muncitori
lor de la orașe că măsura de a 
se desființa cotele obligatorii 
la majoritatea produselor agri
cole ne-a făcut să ne înțelegem 

mai bine îndatoririle.

Eu și alf*

?*

MARIN GH. STAN 
țăran muncitor cu gos

podărie individuală 
din comuna Brăniștari, 

raionul Vidra
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OMAN AL COMITETULUI PENTRU

■*

HC«pa campionilor europeni6*

DINAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS PE Ț.D.N.A 
SOFIA CU 3-2 (0-1)

Au marcat: S toi a nov (mia 
22), Nkușor (min 58) din 11 
m., Ia nev (min. 63), R. Lazăr 
(min. 67) și Neagu (min. 82).

Raport de cornete : 10—2
(5—0) pentru Dinamo

Arbitru : G. Jirauek (Austria). 
DINAMO: Ulu — Popa. I. 

Lazăr, F. Anghel — Călmoiu, 
Nunweiller — R. Lazăr, Nicu- 
șor, Ene, Neagu, Suru.

Ț.D.N.A.: Naidenov — 
karov, Manolov, Enișeinov 
Stoianov, Covacev — Mila nov, 
Dimitrov, Panaiotov, Colev, la- 

nev.
S-au remarcat: Nunweiller, 

Nicușor, I- Lazăr, Călinoiu, 
Neagu, R. Lazăr, Naidenov, Ma
nolov, Rakarov, Panaiotov.

p

Am așteptat, alături de miile de 
sportivi romîni și bulgari, cu mul
tă curiozitate returul meciului Di
namo — Ț.D.N-A- Sofia din 
„Cupa campionilor europeni". Poa
te și din cauza deselor aminări 
ale meciului, dar sigur din pricina 
acelui neuitat 8—1 și mai ales din 
dorința de a vedea această nouă 
confruntare dintre cei mai buni 
fotbaliști bulgari reuniți în echipa 
Ț.D.N.A. și dinamoviștii dornici 
nu de calificare — pentru că acea
sta era ca și imposibilă —, ci de 
reabilitare. In plus, așa cum încer
cam să prevedem în avancronică, 
natura a asigurat acestei partide 
un cadru neobișnuit: zăpadă, des
tul de multă, adunată pe marginea 
terenului și în tribune, și... un 
geruleț numai bun să te pătrundă 
pînă la oase... Totuși._ în tribune 
au luat loc aproape 20.000 de a 
devărați îndrăgostiți ai fotbalului.

Ei nu au avut de ce regreta de
plasarea la Stadionul Republicii. 
In primul rînd pentru că au vizionat 
un joc iute, dîrz (uneori chiar dur), 
cu multe faze palpitante mai ales 
la poarta temerarului Naidenov — 
în ciuda terenului acoperit cu un 
strat subțire de zăpadă înghețată 
care a influențat calitatea meciu
lui. In al doilea rînd, pentru câ 
au fost martorii unei victorii me
ritate a echipei Dinamo, care 
prin comportare și rezultat, 3—2 
(0—1) — s-a reabilitat în bună 
măsură în fața publicului nostru- 
Și în al treilea rînd, pentru că 
au avut satisfacția să fie prezenți 
la jocul cu care fotbalul nostru 
și-a încheiat anul cu prețioasa 
victorie. O coincidență : la 31 mar
tie 1956 Dinamo a deschis seria 
jocurilor internaționale interclu- 
buri cu o victorie la Liege (in 
Belgia) asupra echipei E.C. Liege- 
oise (2—1) și tot Dinamo a în
cheiat această serie la 30 decem
brie cu victoria asupra campioanei 
Bulgariei.

Unui din jucătorii care a lâ*sat o excelentă impresie, în cursul par* 
tidei Dinamo-ț’.D.N.A., a fost portarul bulgar NaLdenov. Atent, sobru, 
curajos și elastic,Nai<denov a avut nenumărate intervenții salutare. 
Fotografia de mai sus înfățișează o ieșire oportună, grație căreia Nai
denov a oprit un nou atac ai dina moviștilor. 'Rakarov (nr. 2) și Nun- 
weiller (nr. 6)—un adevărat al șase lea înaintaș — sînt gata să intervină 
în caz de nevoie. Naidenov însă, le-a răpit orice speranță...nevoie. Naidenov însă, le-a răpit orice speranță...

(Foto I. MIHAICA)

Cu mare însuflețire se desfă
șoară în toată țara campania e- 
lectorală pentru alegerea de de- 
putați în Marea Adunare Națio
nală.

In primele rînduri ale muncii 
de agitație sînt și numeroși spor
tivi și activiști sportivi care prin 
elanul lor își dovedesc dragos
tea nețărmurită pentru regimul 

nostru democrat-popular. Ei a- 
duc o contribuție 
la succesul 
al Frontului
'are.

de seamă 
deplin în alegeri 
Democrației Popu-

unoscut
odnica activitate pe care

sport.vi'or din oraș

o desfășoară în cadrul comisiei 
regionale de baschet, Mihai Bak
ner este în momentul de față pre
ședintele comisiei de votare de la 
centrul nr. 3 din Timișoara.

Tot în Timișoara, la centrul de 
votare nr. 7, o muncă susținută 
de agitație duce și Alexandru 
Both, pe care cetățenii din raza 
acestei circumscripții electorale îl 
apreciază ca pe un vrednic mun
citor și bun fotbalist.

• La Bacău, în cadrul fabricii 
de hîrtie „Steaua roșie" funcțio
nează o Casă a alegătorului con
dusă de Nicolae Marcu, președin
tele colectivului sportiv al iabri-

------- ---------- -i
cii Recent, Nicolae Marcu s-a în- 
tîlnit cu tinerii din fabrică.
• In aceste zile la Casa alegă

torului din centrul orașului Tg. 
Mureș este o deosebită animație. 
Numeroși alegători, printre care 
și sportivi fruntași se interesează 
îndeaproape de evenimentul de la 
3 februarie. Deunăzi, jucătorii de 
hochei pe gheață ai echipei Dinamo 
Tg. Mureș, împreună cu antre
norul lor tneze 11, au verificat 
dacă sînt trecuți în listele de ale
gători. La un centru de votare din 
oraș, baschetbalistul AHila Borbely 
din lotul R.P.R. a vorbit sportivi
lor despre condițiile toi mai bune 
create tineretului

$i această 
și prețioasă, 
mai mult conturată de clasa echi
pei învinse, ca și da faptul că fot
baliștii bulgari au ținut cu orice 
preț să părăsească terenul cu cel 
puțin un meci nul. Cu acest suc
ces, dar mai ales cu comportarea 
avută, Dinamo — repetăm — s-a 
reabilitat în parte de acel 8—1, 
care — acum — apare totuși ca un 
accident posibil în viața unei e- 
chipe de fotbal (Sochaux din Fran
ța a pierdut cu 14—1 un joc ami-

victorie este meritată 
Valoarea ei este și

cal cu Real Madrid, iar Rapid Vie- 
na cu 9—2 finala Cupei Europei 
Centrale cu Vasas Budapesta). 
Totuși, victoria de duminică tre
buie privită la justele ei proporții 
și mai ales în lumina concluziilor 
care trebuie trase. Să nu facem 
din acest succes un motiv de as
censiune... spre al nouălea cer. 
Este foarte adevărat că în acest 
meci, Dinamo a avut una din pu
ținele comportări foarte bune ale 
anului 1956 și că a jucjt cu o vo-

(continuare în pag. 3-a)

C.C.A. A CiȘTifiAT PRIMA COMPETIȚIE DE HOCHEI 
A SEZONULUI; CUPA „30 DECEMBRIE”

miercurea ciuc 2 (prin tele
fon). De citeva săptăminj orașul 
de la poalele muntelui Harghita 
este pur și smplu asaltat de ho- 
cheiști și patinatori. Temperatura 
scăzută de aci a făcut ca la Mier
curea Ciuc să se adune cele mai 
bune echipe de hochei, care au 
avut la dispoziție condițiuni de 
antrenament (firește că ne refe
rim în primul rînd la cele clima
tice. mult căutate de hocheiști) ex- 
celenle, ceea ce a făcut ca ele să 
se prczînte bine pregătite la startul 
primei competiții, cupa „30 De
cembrie", organizată de colectivul 
sportiv Recolta Miercurea Ciuc, în 
cinstea aniversării proclamării Re
publicii noastre dragi.

De fapt. într-un anumit fet a- 
ceaslă întrecere poate fi conside
rată ca o „avanpremieră" a cam
pionatului, o minunată ocazie de a 
se face o ultimă și temeinică veri
ficare a stadiului de pregătire a 
echipelor.

Acum, Înainte de a trece la co
municarea rezultatelor, citeva cu
vinte despre cele opt echipe par
ticipante. Toate s-au prezentat 
mulțumitor, mai ales în ceea ce 
privește pregătirea fizică și tehni
ca individuală. Majoritatea forma
țiilor participante la cupa „30 De
cembrie" s-au arătat însă și acum 
deficitare la capitolul tactică. Ac
țiunile de atac s-au desfășurat 
fără fantezie, purtînd mai mult un 
caracter individual.

Așa cum am spus mai sus. la 
această întrecere au participat 8 
echipe, care și-au disputat patru 
meciuri preliminare. Rezultatele în 
acesle oarfide au fost următoare
le : C.C.A. —• Progresul Miercu
rea Ciuc 14—3; Flamura roșie

Sighișoara — Energia Steagul roșu 
Orașul Statin 3—1 ; Recolta Mier
curea Ciuc — Dinamo Tg. Mureș 
9—2 ; Știința Cluj — Progresul 
Gheorghieni 7—2.

In semifinalele competiției s-au 
disputat întîlnirile Recolta Mier
curea Ciuc — Fkmura roșie Sighi
șoara și C.C.A. — Știința Cluj. In 
primul joc victoria a revenit e- 
chlpei din Miercurea Ciuc cu ca
tegoricul scor de 13—0 (4—0;
8—0; 1—0), iar în cealaltă partidă 
C.C.A.-ului care a cîștigct cu 7—1 
(5—0; 2—0; 0—I).

Pentru desemnarea ocupantelor 
locurilor 3 și 4 Știința Cluj a în- 
tîtnk Flamura roșie Sighișoara. 
Victoria a revenit studenților clu
jeni cu scorul de 13—3 (3—2;
4—1; 6—0). Punctele cu fost mar
cate de Covaci (7), Cozan (4). To- 
mor și Takacs II pentru Știința și 
Vaniec, Camili și Adleff 
Flamura roșie.

In meciul final echipele 
țt Recolta Miercurea Ciuc, 
cele mai bune din țară, nu 
furnizat totuși o partidă specta
culoasă și de un ridicat nivel teh
nic. Dimpotrivă, meciul a lost 
confuz și de multe ori bruta! Vic
toria a revenit bucureșțenilor cu 
scorul de 2—0 (1—0; 1—0; 0—0). 
prin punctele Înscrise de Ganga și 
Zografi. Partide a fost bine arbi
trată de I. Petrovici și L. Biro. 
Au jucat formațiile: C.C.A Dron 
(Pușcaș) — Csaka. lonescu. Zo- 
grafi, Flamaropol, Peter — Incze 
III, Raduc, Lorincz, Măzgăreanu, 
Ganga — Dlugoș; RECOLTA: 
Lako (Sprencz) — Fenke I Fodor. 
Ferenczi. Torok I. Takacs I — 
Spirer, Hallo. Fenke II. Szabo. 
Tsrok II. vASILE RADAR

pentru

C.C.A. 
deși 

au



Hrătataoxn awttKwul ineeut -aă -.
bilanțul general al deplasării 

sportivilor noștri este de natură 
a ne mulțumi, și că, la unele-spoț^ 
turi,' arii obțintit succbse străltrcitb. - 
'Aceasta, ca urmare ,și .a dîrzeniei. 
cu totul neobișnuite a imbra din- 

., tre . sportivii noștri „care, _șe jpoate 
6pune, la Melbourne s-au întrecut 

. >■ pe eiL înșiși'. ..(R®iman la canoe, 
Olga Orban la scrimă, unii boxeri). 
Nu trebuie însă să închidem ochii 
asupra bilanțului negativ cu care 
se întorc cîteva ramuri spbfWt* 
[(din fericire foarte puține) și de 

i aceea ejftț bine ca , atunej ©frid
. , ne ocupein , da coniporțar^ . spor-: 

tivilor noștri lâ Olimpiadă, să nu 
mai vorbim, pur și simpht,’dgsip^c
lotul nostru ci să ne referim —
pe cit posibil — la fiecare sport

- - -lata ce vom încerca sa lacem
noi in acest articol, fără însă a 
intra în toat© detaliile de pregă
tire anterioară, de tehnică sau de 
tactică de concurs. Tehnicienii și| 
antrenorii car© au însoțit în nu- 

x măr suficient lotul nostru se vor 
grăbi, poate, să vină cu comple
tări la simplele noastre enunțări 
și bine ar fac© procedind astfel. 
Coloanele ziarului nostru 1© stau 
ia dispoziție pentru că,; d© bună 
seamă, ei — mai bine ca oricine 
— au acumulat un bogat bagaj de 
cunoștințe de tot felul în doțxeniul 
sportului Respectiv, și; pe cțire e 
util să le difuzeze.

In enumerarea noastră vom a- 
corda locul de frunte unu£ sport 
despre care, în general, nu s-a 
vorbit prea mult înainte de Jocuri 
dar despre care — valoarea noas
tră dovedindu-se net — trebuie să 
ne ocupăm mai mult: caiac-canoe. 
Este sportul la care am cucerit la 
Olimpiadă, în întrecerile de pe 
lacul Wendouree, o necontestată 
supremație mondială. Din cele 
patru probe olimpice de canoe, 
Romînia a cîștigat trei, pe toate 
sulicient de autoritar pentru a nu 
mai li discuție asupra superiori
tății noastre. In cea de a patra 
pTobă, canoe dublu pe 10000 me
tri, probă în care mai mult ca în 
oricare alta vizam, la plecarea de 
acasă, medalia de aur, reprezen
tanții noștri Simion Ismailciuc și 
Alexe Dumitru s-au clasat pe lo
cul 5, un loc necorespunzător va
lorii lor reale. Se știe cum s-a 
ajuns la această situație. O criză 
de ficat suferită de Ismailciuc 
după aproximativ 1500—2000 me
tri, la un moment în care barca 
noastră se afla în frunte, ne-a pri
vat de încă o medalie. De notat 
Insă că. la intrarea în linia dreap
tă a ultimului tur, echipajul ro- 
mîn era pe locul 7 și numai în 
urma unui mare efort de voință 
a putut termina între primii șase, 
aducînd totuși puncte prețioase 
în singura probă de canoe în care 
n-am luat medalia de aur.

Au fost unii car© s-au întrebat, 
chiar Ia Melbourne, dacă n-ar fi 
fost mai bine ca în această probă 
să fi concurat echipajul de rezer
vă Alexandru Aghei-Ichiin Lipalit. 
Părerea noastră, este că, în mod 
normal, Lipalit-Aghei ar fi termi
nat pe un loc mai bun decît 5, cel 
ocupat d© Ismailciuc-Dumitru. Va
loarea lor le dădea dreptul să as- 
pine la un loc 3, înoate chiar 2, 
dar, față de valoarea concu- 
renților pe care-i înfruntau, nu 
mergeau cu aceleași șanse pentru 
•primul loc cu car© mergea cuplul ■ 
Ismailciuc-Dumitru, care se (fc>ve- 
dis© constant superior echipajului 
de rezervă. Dacă ar fi fost previ- 

• zibilă criza de ficat a lui Ismail
ciuc se înțeleg© că nimeni n-ar li 
refuzat- o medalie, chiar dacă nu 
era de aur, adusă de Aghei și 
Lipalit...

Bine a procedat antrenorul Ra
du Huțan și atunci cînd, după pro- ' 
bele de fond, a hotărît ca a doua 
zi la viteză să meargă tot Ismail
ciuc cu A. Dumitru. Mai întîi, 
pentru că în mod normal Aghei 
șl Lipalit aveau șanse și mai 
mici la viteză (probă în care sînt 
ceva mai slabi . decît la fond) și 
apoi pentru că desfășurarea cursei 
de fond dovedise că Ismailciuc și 
Dumitru sînt de neîntrecut în vi
teză. Lucru dcn.-edit în prima mic 
de metri din cete 10.000, la capătul 
căreia, fără a merge în alură de 
cursă de viteză, reprezentanții 
noștri aveau totuși un confortabil 
«vans, luat chiar din start. 

■/' Cit despre Leon Rvtman,

caiac avem Un sta- 
acțivitate mult mai în- 

Dacă ne gîndim bine, nu 
să nu ajungem la con- 
pentru caiac nu s-a !ă-

de

•ma
elita 
mea, 
biție 
avea, 
faci

întîi și box. Și, 
cu aceasta, '.'și-au • 
aprecierile arbitrilor 

ale publicului. Dumitrescu 
și, îndeosebi, Dobrescu au ex
celat în această privință, Iar Nb- 
grea și Linca i-au completat 
de o manieră îmbucurătoare. Do- 
lireșctt, boxer desăvîrșit, a fost a- 
precîaf de Nat Fleischer, cel mai 
mare specialist al boxului .a'.neri- : 
can, drept omul nr. 1 al catego
riei, mai ales după c© l-a scos din 
cursă pe favoritul tuturor, ameri- : 
canul Perez. Dumitrescu a plăcut 
în rood cu totul special prin luci-

.9

fază din meciul Linca—-Tiedt, finala categoriei. . 
ne-am ocupat* și într-un re-car© 

portaj aparte, nu mai avem de a- 
dăugat decît atît: că ne exprimăm 
speranța că va rămîne același 
sportiv conștiincios și modest și-.. 
Va egala — la canoe — performan
ța sufedezului Frederiksson, cam
pion olimpic — la caiac — trei 
Olimpiade la rând ! S-

Trebuie să ne oprim puțin și a- 
supra caiacului, ramură în care 
stăm mai puțin bine decît la ca
noe. Mai întii, vom consemna fap
tul că din cele cinci probe de ca
iac nu ne-am prezentat decît la 
startul uneia: dublu-viteză. E prea 
puțin, dacă ne gîndim la valoarea 
noastră în canoe. Și posibilitățile 
de dezvoltare au fost aceleași. Ba, 
chiar, ia 
giu de 
delungat. 
se poate 
cluzia că 
cut tot ceea ce se putea face. 
Trebuie să pregătim caiaciști pen
tru simplu, trebuie să pregătim ca. 
iaciști de valoare pentru fond și 
— mai ales — trebuie să pregătim 
caiaciste. Odată pentru totdeauna, 
trebuie ca antrenorii noștri, fo
rurile de specialitate să se preocu
pe serios de problema elementului 
feminin în caiac, unde sîntem 
foarte departe de valoarea euro
peană, ca să nu mai vorbim de 
cea mondială. Cele mai bune tim
puri actuale ale noastre nu ne ar 
fi permis, la Melbourne, nici mă
car intrarea într-o finală de 9 
culoarel

Boxerii sînt, după canoiști, 
sportivii care ne-au adus prin 
comportarea și' rezultatele lor o de
osebită satisfacție. Și, vreau să 
adaug, ca simplu -spectator în- 
tr-unul din fotoliile sălii West 
Melbourne, de fiecare dată cînd au 
boxat romînii n-am avut numai 
satisfacția rezultatului anunțat de 
crainic în atî-tea limbi, oi și pe 
aceea de a auzi în dreapta și în 
stînga aprecieri din cele mai fru
moase asupra Telului cum s-pti 
comportat în ring reprezentan
ții noștri. Cred că fiecare din 
cititorii noștri îți dă bine sea

că la Olimpiadă, unde vine 
boxului amator din toată lit- 
oricîtă vitalitate, oricită ara
și oricită putere de luptă ai 
numai cu aceste arme nu 

prea multă treabă. Turneul 
olimpic de box este un turneu jn 
care aceste calități, atît de neoe- finale, 
sare, trebuie dublăte de 'maturi
tate, de tehnică, de finețe tactică, 
de calm, într-un cuvînt de toate 
acele Caracteristici pe care, ghiciți, 
du-le la un boxer, ajungi la con
cluzia care-ți vine aproape fără 
să-ți dai seama pe. buze r știe 
box/". Er bine, la Melbourne, cei 
patru băieți ai noștri au arătat 
că știu nu numai să’ Se bată, dar 
știu mai ........... .
mai ales 
cîștigat și 
și ale publicului.

rent dat ca pe va 
boxerului ca ce| 

stil și, timp de tfteva 
discutat în rubricile de 
acest lucru. Afunci; 
susceptibili de a fi 

acest titlu figufe șț 
Se paj» însă că - di îi-; 
a desemna -un smgurî

ditatea cu care a luptat, prin bo-' 
xul lui economic, calculat, yurat. 
Uncie ziare din Melbourne au a- 
nunțat la un moment dat că •— 
da un premiu _I_2_ ___
mai frumos 
zile, s-a și 
box despre 
printre cei 
k,ianși“ cu 
Dumitrescu- 
cuttățite de ..
cîștigător (la urma urmei, te și> 
foarte greu, aici intervenind nu-: 
mai criterii subiective) au fost in-: 
surmoi-itabiie, așa incit s-a renun
țat la a .esi gei de concurs.. Ne 
grea a boxat atît de bine* îneît, 
după meciul cu italianul Panunzi, 
unor ziariști prieteni cehoslovaci, 
împreună cu care am urmărit me
ciul, nici nu ie venea să creadă 
cînd le-am spus cit este de tînăr în 
box sibianul nostru.

Iar despre Linca...
Dar, să-l lăsăm pe Linca. Des

pre el vorbește îndeajuns meda
lia-..

Aș vrea, în încheierea acestui 
comentariu de box cu caracter de 
generalitate, să-mi exprim convin, 
gerea că nu numai acești patru 
boxeri, dar și alții care au rămas 
acasă ar fi putut face treabă bu
nă la Melbourne. Au fost unele 
categorii la care impresia noastră 
(a celor ce am urmărit atent ga
lele și cunoșteam și pe boxerii 
noștri mai buni rămași acasă) a 
fost că mai puteam ..băga” 
vreo doi oameni prin semifinale. 
Și am regretat cu toții că boxerii 
respectivi, în perioada de pregă
tire pentru Olimpiadă, n-au dus 
o viață sportivă și nu s-au pre
gătit cu atîta seriozitate îneît să 
se impună hotărît selecționării. In 
orice caz, la Melbourne, boxul 
nostru a fost reprezentat atît de 
onorabil îneît -— pe viitor — sin- 
tem obligati să mergem pe un 
drum de muncă și‘mai serioasă și 
mm perseverentă.:

Să nu cădem și noi în greșelile 
polonezilor care, de' -la o situație 
dominantă îrt ierarhia curopăană 
(dețineau lă un fnoțneht Hat nu 
mai puțin de cinci titluri de cam
pioni europeni!) au ajuns, laț 
Melbourne, în situația de a nu 
avea nici un cafhpion nici un 
nalist și doar doi oameni, jn^emi-

Despre celelalte sporturi; m nu
merele ATitcmre::*'

—

Toți membrii lotiHtH reprezentativ de tenis de masă 
participă la competiția dotată cu „Cupa Stadion.” <

Cele mai bune ,,palete'^ romî- 
nești vor lua startul sîmbătă în 
marea competiție organizată în 
sala Floreasca de revista ilustrată 
de sport „Stadion1*. Această în
trecere de sîmbătă și duminică va. 
ii un ultim prilej de verificare a 
fruntașilor tenisului nostru de 
masă în vederea concursului in
ternațional ce se va ține între 10 
și 13 ianuarie și la care vor lua 
parte cei mai valoroși jucători din: 
R. P. ’C'h.r.ez.ă, R Cehoslovaca, 
R.1L Ungară, RLUF. Jugoslavia, etc.

------------------ P19CUȚH---------------- .
Despre iui inseumat «antei organizatoric 
care ar putea folosi activității la baschet
Ne oprim asupra unei probleme 

. caț© a fost doar pomenită în unele 
articole din ziarul nostru, dar care 
credem că merită o atenție spe
cială, Este vorba de programarea 
campionatelor de categorie A la 
baschet. Toată lumea este de acord 
că-aceste competiții, cele mai im
portante din activitatea internă a 
baschetului nostru, trebuie să se 
bucure de atenția generală, tre
buie și pot să se desfășoare in
tr-o atmosferă de larg interes.

S-a vorbit foarte mult în ulti
mul timp, pe această temă, des
pre ((aptul că -jocurile celor mai 
bune 'eempe de'îbaschet Mîn ț 
nu mai sînt urmărite de miile de 
spectator,i care umpleau pînă la 
refuz acum 2—3 ani sălile din C.a- 

. pjtală și provincie. Discuțiile — 
care au, fost ..purtate uneori .și în 
coloanele ziarului nostru — su
bliniau,. printre alțe motive, și pe. 
aceia că .. .partidele campionatelor 
de categorie A au scăzut ca ni
vel, ca perspective ale unor între
ceri echilibrate, disputate. Recen
tele ediții ale campionatelor au 
infirmat în mare măsură, mai a- 
les în finalul lor, aceste afirmații, 
«ferind — in special prin meciuri
le (formațiilor .masculine — partide 
de ridicat nivel, neprevăzute ci 
rezultat și pasionante ca desfășu
rare. Și totuși succesul — din 
punctul de vedere al interesului 
spectatorilor noștri — n-a fost 
pe măsura acestei... reabilitări, ca 
s-o numim așa.

De aceea. *re permitem să înfă
țișăm o altă lacună — organiza- , 
torică — a formei de desfășurare 
a campionatelor, pe care am și 
ananțat-o in’ primtfe rirrctari ale 
articolului: programarea turului
și returului campionatelor.

Socotim că — așa cum au fost 
eșalonate în cadrul calendarului 
general al întrecerilor interne din 
țara noastră — campionatelor de 
baschet li s-a făcut un prost ser
viciu, în sensul că nu s-a ținut 
seama de două aspecte: a) de 
specificul baschetului, care rămî- 
ne, totuși — în special cînd este 
vorba de partidele de prima cate
gorie — un sport de sală și b) de 
avantajul pe care îl ar© baschetul, 
și anume concentrarea atenției 
opiniei sportive asupra celor două 
campionate ale lui prin programa
rea turului și returului în lunile 
de iarnă, mai puțin bogate în ma
nifestații sportive. Totuși, anul 
acesta baschetul și-a terminat 
campionatele la începutul lui de
cembrie. Cînd vom avea din nou 
jocuri de prima categorie ? Abia 
la jumătatea lunii februarie. Deci 
două luni și mai bine pierdute. 
Cît sînt de prețioase aceste săp
tămîni pentru baschet ne-o dove

RADti URZIC

fi-

—
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in fotografia noastră, nu mai pot fi văzute săptăminile acestea 
Baschetul ia o vacantă prea mare tocmai în plin sezon!t Bf ’ (foto MAX BAXUȘ)
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De aceea, la întîlnîrile de sîmbătă 
și duminică și-au anunțat partici
parea Angelica.Rozeanu, care va 
concura la patru probe, Ella Zel
ler, Gahtner, Reiter, Harasztosi, 
Peșch, Bottner, Șirîîncan, Mariana 
Barasch, Irma Magyari, Geta Pi 
tică, etc. De asemenea va juca și 
renumitul pingpongist maghiar 
Zoltan Berczik, care de cînd se 
află în țara noastră nu a [fterdut 
decît un singur meci (la Reiter).

Cete mai bune jucătoare și cei 
mai buni jucători romînî s-au an
trenat cu multă seriozitate și per-

dește foarte bine handbalul dej sa
lă. Mult mai harnici și mailcte 
cumspecți decît baschetbalșjli, 
jucătorii de handbal, care activei-*, 
ză din primăvară pînă în toarnă ă 
în campionatele de handbal... Ti or-: 
mal trec — cum vine iarna -4- ÎJ1 
sală și asigură (cu concursul larg 
al... inactivității baschetbaiisjce) 
unui sport destul de nou în Sară 
noastră o popularitate care i tre
bui© să-i facă geloși pe cei j ce 
iubesc și practică baschetul J

Așa fiind, se impune să învățăm 
din exemplul handbalului de fală, 
mai bine mai tîrziu decît r 

tară • M-Ata-, și, în consecință, să re’ 1 - •  — —   — -   —* n L'I
|cio-: 

___ , ....... , izu-.' 
im programarea campionateloj de ** 
categorie A. Și întrucît pehtrui 
campionatul din 1957 — prjmă- 
vară — cu f'oriwulă redusă li|c.ru- 
rile nu mai pot fi schimbate, ^ro- 
puneni ca sugestiile noastre | să 

' fie luate în considerare pentru 
campionatul 1957/58. Iată la' ce 
ne gîndim: a

Turul campionatelor să înciapă 
la sfîrșitul lunii noiembrie 1957 
iar returul să se desfășoare ■ JN 
CONTINUARE, astfel ca din'de
cembrie și pînă la sfîrșitul i lui. 
martie baschetul de performanță' 
să aibă o activitate continua,’ ur
mărită cu interes în toată țara.

Pentru desfășurarea activității 
in aer liber a echipelor de prima 
categorie pot fi folosite foarte 
bine lunile mai, iunie, Iulie, ’ au
gust. In aceste luni — care; de; 

..șltfel și în actuala prograițiare 
rămîn ,,neacoperîte“ compe'tițipnaF - 
.— trebuie organizate fie 6 coipe-; 
tiție pe țară a echipelor fninlașc.'J 
fie diferite întreceri locale (4ara- 

». lei cu întrecerile din catnpiohltelb 
de calificare).

Și nu uităm să răspundem la 
întrebarea care stăruie desigur în 
mintea multora: dar -cînd voT a- 
vea și echipele de baschet peri
oade de răgaz, de refacere? O sim
plă socoteală ne arată că ele art 
la dispoziție lunile septembrie, 
octombrie, noiembrie și săptSmî- 
nile — destul de multe — dintre 
terminarea activității în sală și 
începerea celei din aer liber.

Socotim că revizuirea după pro
punerile de mai sus a programă
rii campionatelor de baschet poate 
asigura o continuitate în activita
tea echipelor noastre de frunte, le 
poate menține într-o continuă pre
gătire în lunile cînd și programul 
internațional cunoaște o mare in
tensitate și poate mări interesul 
pentru întrecerea din cainpionaig 
prin apropierea turului de retutw 
Și, ca ultim argument, de c© să 
nu folosească baschetul un mare 
avantaj, acela de a „monopoliza”, 
atenția și interesul opiniei sporti- 

hlus 
rile
Hei

severenț-ă. Pregătirea lor satiafă- 
cătoare va aduce desigur un f’"* 
de spectaculozitate în întîlni 
dintre ei de la sfîrșitul , ace 
săptămîni- Faptul că organizatorii 
acestui concurs vor oferi nuțnc- 
roase și felurite premii cîștig|to- 
rilor și celor care se vor evidenția 
în mod deosebit, face ca interdsul 
întrecerilor să crească.

Așa cum am mai anunțat. ■ se 
vor desfășura partide la cinci pro
be. Se va juca sistem eliminato
riu, după criteriul „cel mai 
din 'cinci ■seturi"-



? r?flîW’R ■ *

Z

scurt care ne mai 
de campionatele de 
holm, unde noi avem 
un prestigiu cucerit

să adi;țsăni
an nou —

mon-
1957 de la 

nu mai sint decit
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DINAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS PE ȚD.N.A. SOFIA CU 3-2 (0-1)
(Urmare din pag. 1)
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ec- 
un.

liștii bulgari au rănus-datan so 
tatorilor bucureșteni un .
Să sperăm că vor :i . -

PETRE GĂTI
EFTIMIE lOSLSLl

Subsemnați! Angelica Rozea- 
nu, Ella Zeller, Tiberiu Ha- 
rasztosi, Matei Gantner, Toma ' 
Reiter, membri ai totului repu
blican de tenis de masă, lan
săm un S.O.S.t pentru că sîn- 
tem, intr-adevăr, intr-» situa
ție disperată.

Pină la campionatele 
diale ale anului 
Stockholm 
două luni, iar pină la campio
natele internaționale de la 
București doar o săptămînă, și, 
în ajunul anului nou. am fost 
poftiți ’..., din nou" 
sala noastră de an
trenament de Ia 
Floreasca. Faptul 
>n sine n-ar trebui 
să ne mai impre
sioneze pentru că 
ne-am obișnuit cu asemenea 
evacuări. (Sala Floreasca este 
foarte solicitată de numeroase 
manifestații sportive, de antre
namentele zilnice ale altor 
sporturi și uneori chiar ...de pa- 
răzi ale modei). Nu ne conso
lează nici faptul că odată cu noi 
au mat foșl dați afară din sala 
Floreasca și jucătorii de hanbal 

redus din selecționata Capita
lei, care peste trei zile susțin 
la Praga o întîlnire decisivă în 
cadrul sferturilor de finală ale 
Cupei Europei.

Față de timpul extrem de 
desparte 

la Stock- 
de apărat 
cu muncă

afară din

' 1' L 11 ’ ’ j ’ •
și truda de ani’ de zile, situația 
noastră devine alarmantă.

Oare titlurile mondiale cuce
rite pină acum, numeroasele 
performanțe obținute în arena 
internațională a tenisului de 
masă cîntăresc atit de puțin 
incit să fie indiferent dacă, fă
ră voia noastră, ele nu vor 
mai putea fi repetate?

Apelul nostru se adresează 
ia puacipaă-- conducerii C.C.F.S. 
care trebuie cel puțin acum în 
ceasul al 11-lea, să găsească 
soluția unei probleme vechi. Ne 
mai adresăm și unor conducă

tori de instituții 
și «fganizațiî care 
au pbsrbilitațea |ă 
«grăbească rezolva
rea impasufui îti 
care ne aflăm. Cu 

înțelegere și străduință ni s-ar 
putea face loc de pildă, într-una 
din săffle de sport ale liceelor 
din Capitală sau chiar în fosfa 

noastră sală de antrerțAment 
(C.S.P.), care, după cîte știm, 
cam.., șomează.

Ne pare rău că am, călcat o- 
bfceiul șt în loc " 
—ța început de 
tradiționalele urări pentru îm
plinirea tuturor dorințelor, co
legilor de sport și cetățenilor 
patriei noastre, ne-am expri
mat o dorință proprie. Sperăm 
insă ca, după împlinirea aces
tei dorințe, să auziți despre 
noi numai vești bune,

J ."" c
p. conf, a SEVEREANU

ință și combativitate, rar înlîlttită 
în cursul campionatului la această 
echipă. Ea a avut inițiat vă majo
ritatea timpului, a dominai și a 
avut ocazii mult mai numeroasa 
și mai clare cu care putea cîștiga, 
la fel de meritat, la o diferență 
mai mare. Mai mult decit atit, 
dinamoviștii ău dat dovadă de o 
dîrzehie și putere de luptă pe care 
chiar evoluția scorului le-a pus la 
încercare și le-a scos' în evidență. 
Ei nu au descurajat nici la 0—1 
și nici la 1—2, scoruri fixate în 
urma unor goluri norocoase în
scrise și din neatenția lui Lfțu în 
perioade cind dominau. Au con
tinuat jocul în același ritm susți
nut și cu aceeași ardoare, ajun- 
gîtid la 1—1, apoi la 2—2 și pînă 
la sfîrșit la 3—2, rod al unui e- 
fort colectiv în care tinerii debu- 
tanți în echipa Dinamo (I. Lazăr, 
R. Lazăr și Popă) au dat satisfac
ție, iar elementele tinere în gene
ral au corespuns eu prisosință 
Noua echipă a dinamoviștilor, cel 
puțin în formația prezentată du
minică, a reușit să-și ia o frumoa
să revanșă asupra echipei Ț.D.N.A. 
care s-a calificat cu 10—4 pentru 
turul următor.

Trebuie să subliniem însă, că la 
capitolul tehnică individuală, dina- 
moviștii au rămas „corijenți" în 
raport cu oaspeții. Și în această

Duminică, la Praga, handbaliste noștri au o misiune foarte dificilă!
Cu un an în urmă, handbalijl 

de sală din țara noastră a îrecut 
cu succws.lin prim examen (cel al 
popularității) în fața miilor de 
spectatori din București, Timi
șoara. Orașul Stalin, Tg. Mureș 
și din alte centre. Era un fapt 
semnificativ, pe care toți cei care 
începuseră să îndrăgească - acest 
nou și dinamic sport, îl subliniau 
cu satisfacție.

După numai un sezon, Tri anul 
următor deci, handbalul de sală a 
iost supus unei noi încercări, de 
această dată fiind vorba de 
dificil examen 
recunoaștem < 
ușor ca, după 
scurt, după ce 
petițiile interne nu prinseseră încă 
rădăcini prea adînci, să fii gata 
de a îndeplini această frumoasă, 
dar de loc ușoară misiune, de a 
reprezenta țara într-o întrecere 
internațională. Și, spre cinstea 
reprezentanților săi, handbalul de 
sală a trecut cu succes și acest 
examen...

Cei care cunosc mai puțin valo
rile internaționale în acest sport

un
internațional. Să 

că nu era de . Ioc 
un timp relativ 

nici măcar com-

sînT, pe drept cuvin!,' oarecum 
conlrariați. Cum se poate ca o 
echipă care debutează într-un meci 
internațional să obțină o victorie, 
pe care apoi o confirmă după 
cîteva zile? lată o întrebare care 
a frămîntat pe mulți dintre cei 
ce urmăresc activitatea sportivă 
din țara noastră și de peste ho
tare. Adevărul este că, deși lip
siți de contacte cu echipele stră
ine, jucătorii și jucătoarele noas
tre de handbal de sală au totuși 
o valoare apreciabilă.

Faptul se explică, în primul 
rînd, prin aceea că handbalul de 
cîinp din țara noastră se numără 
printre cele mai bune din lume 
și era deci firesc ca nici în hand
balul de sală să nu ne situăm, 
cu toate că eram începători, chiar 
așa de jos pe scara valorilor in
ternaționale. Apoi, nu trebuie să 
uităm că și în handbalul de cîmp 
dispunem de jucători și jucătoare 
cu un ridicat nivel tehnic, ceea ce 
a făcut ca încă de la primele 
competiții de handbal de sală noi 
să avem jucători bine pregătiți 
în acest sport, în care tehnica

Activitatea
Vorbind despre programul de 

handbal desfășurat duminică gea
la în sala Floreasca, trebuie să 
spunem cîteva cuvinte în primul 
riiid despre meciul Energia 23 Au
gust—Dinamo 6, q surpriză atțt 
din punct de vedere al rezultatu
lui, metalurgiș*lii reușind să-jL. în
treacă pe dinamoviști, cît și în 
privința calității Jocului- Deși a- 
părarea ambelor echipe a lăsat 
nurlt de dorit, meciul a plăcut prin

handbal de sală
dinamismul său țf echipa Energiei 
a cîștigat, acționînd cu un plus de 
hotărîre in atac și de eficacitate în 
contraatac. Partidele Energia Plo- 
ești—Progresul I.T.B. și Știința 
I.C.F.—Recolta AL A., deși termi
nate cu același scor (21 —15) n-au 
avut o desfășurare asemănăteare.- 
In timp ce Știința și-a depășit

joacă un rol covîrșitor. Toate 
aceste lucruri adăugate la faptftl 
că de aproape patru ani, în fie
care iarnă, se desfășoară la noi 
interesante întreceri de handbal de 
sală, explică într-o mare măsură 
Succesul realizat în debutul nos
tru internațional.

Firește însă că victoriile re
purtate în fața reprezentativei ora
șului Belgrad nu trebuie să ne 
facă să ne pierdem... capul. La 
sfîrșitul acestei săptămîhi, echipa 
orașului București va întîlni se
lecționata orașului Praga, ce va 
fi alcătuită pe scheletul echipei 
Dukla (fost U.D.A.). Cei cîțiva 
care am putut asista la o întîl
nire amicală de handbal de sală 
disputată la noi în țară anul tre
cut, cînd echipa U.D.A. întreprin
dea un turneu la handbalul de 
cîmp, ne-am putut face o ima
gine clară despre valoarea jucă
torilor praghezi. In acest sens 
vom preciza următoarele: In pri
mul rînd, echipa R. Cehoslovace,, 
alcătuită în majoritate din jucă
tori de la U.D.Â., a ocupat locul 
al IlI-lea la ultimele campionate 
mondiale de handbal în șapte, iar 
în al doilea rînd. să nu uităm că 
în R. Cehoslovacă handbalul re
dus este extrem de popular, ’iind 
practicat pe o scară largă și fiind 
cunoscut sub numele de „lia- 
zena”.

Pe scurt, este clar că pentru 
cel de al doilea meci internațional 
echipa Bucureștiului are de în
fruntat un adversar valdres, de la 
care, dacă nu poale obține -o vic
torie, are totuși posibilitatea

direcție trebuie să-și îndrepte ei 
eforturile pentru că tehnica indi
viduală constituie baza jocului de 
fotbal. O pasă sau un stop greșit, 
un șut ta poartă defectuos duce ia 
ratarea unor situații favorabile, așa 
cum li s-a întîmplat cNnamoviști- 
lor chiar duminică. Și au fost ra
tate ocazii clare (Neagu min. 21, 
Ene min. 34, Ene min. 53, Neagu 
min. 68 și 80).

Dinamo a infirmat scorul de 
8—I de‘ta Sofia, dar mei echipa 
Ț.D.N.A. nu l-a confirmat. Poate 
că echipa bulgară este obosită în 
urma turneului olimpic și a schim
bării condițiunilor de climă. Cert 
este însă că ea n-a lăsat impresia 
așteptată prin prisma scorului de 
la 21 octombrie, în primul rînd 
datorită modului cum a conceput 
să-și apere șansele- Pentru 
comportarea oaspeților a tost 
deziluzie, mai 
vedere tactic, 
meciului s-a 
pune accentul 
crezut, că, ^ste țîoaț.^ip, prudență. 
Darm-a fost așa-.- Pnfa lâ sîfrșitul 
jocului oaspeții au continuat să 
joace cu Stoianov al .pațrățlea ftiii- 
daș, cu Dimitrov — Panaiotov — 
Ianev- ca o a doua -linie de halfi București au bjeeput i
și doar cu Colev șl ’Mii ano v ca _ .
debite vîrfuri de atac. Cu un ase
menea inexplicabil joc închis, pen
tru rezultat, Ț.D.N A. n-a realizat 
nici spectacolul la care o verita
bilă reprezentativă națională tre
buia să-si dea contribuția (pentru 
că posibilități are, fără îndoială) 
și nici un rezultat care să-1 păs
treze invincibilitatea pe anul 1956. 
Mai mult chiar, un astfel de joc 
închis pe care „zestrea" de șapte 
goluri nu-1 indicau, a determinat 
unele nefegularități îla care di
namoviștii nu au rămas deloc da
tori) pe care arbitrul austriac ji
ranek — excelent — s-a străduit

Ecouri din presa bulgară
HRISTO MLADENOV

noi, 
o 

ales din punct de 
De la începutul 

văzut că Ț.D.N.A. 
pe apărare. Am

ti.
iS

(„Naroden Sport' S«fla
„Soarta calificării era 

mult, dar aceasta na 
nimic din interesul ■ 
pentru meci. Nici :r fr-.’ 
zăpada n-au putut ; 
cei 20.000 de spectate 
mări jocul. Din pa-*f: 
bulgare se aștepta ira - 
ea n-a jucat combați-. !- 
a jucat defectuos adorrl 
tica cu Colev și M. aae 
sați, iar ceilalți trei 
mînii au ieșit înving-- -• 
corp la corp și au jucat - 
tat. Rezultatul este rea. 
în vedere posibilitățile an 
fereli de ambele edqM

, KJRUL, ZAHAR1NOV 
(,«Agenția B.T.A.“-Sofia) 

„Fotbaliștii de la

NICUȘOR
văzut de PETRE STOENESCU

să le reprime și a reușit, deși u- 
neori cu gesturi prea teatrale...- 
Singurul lucru pe care nu l-a reu
șit Jiranek a fost acela de a-i de
termina pe fotbaliștii de la Ț.D.N.A. 
să adreseze spectatorilor obișnuitul 
salut de la sfîrșitul meciului...

Supărați pe deznodămîntul par
tidei sau din alt motiv, credem 
oaspeții au ajuns la concluzia că

se datorește bunei comportări

că

I? n-e-1 -.i-ao »t ;

„Cupa
Ififormația Bucureștiulid” 

ia volei «
- r i ■' îi
De multă vreme nu au mai 

fost organizate competiții de 
volei cu caracter de masă pen
tru studenții bucureșteni, des
pre care .se știe că iubesc și 
practică în mare număr acest 
frumos joc sportiv. Iată însă că 
ziarul „INFORMAȚIA BUCU
REȘTIULUI" a inițiat o com
petiție care prezintă perspecti- • 
ve foarte interesante. Este vor
ba de „CUPA INFORMAȚIA 
BUCUREȘTIULUI" la care sînt 
invitate toate reprezentativele 
facultăților din Capitală și care 
este dotată cu numeroase pre
mii în obiecte pentru compo- 
nenții formațiilor clasate pe 
primele trei tocuri.

Salutăm această frumoasă 
inițiativă și nu ne îndoim că 
roadele ei vor fi dintre cete 
mai bune. - . -. ■ i:

rezultatul de 3—2 este just și că 
a 

echipei Dinamo și tacticii lor gre
șite, cp și lipsei de crtm-jiejusti- 

i iicate. -jCiț tehnica lor individuală, 
ca și’. aceea de ansamblu pe care 

.au .Msat-o să se întrevadă, fotba-

tărîrea fermă 'de a se rrjWă 
cu orice preț pentru .
de la Sofia. încă din pr.~ 
nute ei au inițiat ataca.- . 
noase concepute în ac inc -t x 
fața porții lui Naidenov r - 
namoviștii (ie că au 
inutil, fie că au tras ?r : <
poartă, au ratat multe oca: 
alară de aceasta, se poa e 
că portarul bulgar a avu: c ri 
fericită. Primul gol a! echipe - 
gare a căzut pe neaștep:ate. dar 
el n-a descurajat cituși de puț n 
pe bucureșteni".

...și nelipsitele declarații
TUDOR VASILE (Direcția Fot

bal din C.C.F.S.); Un joc nervos, 
în ciuda calmului aparent. Starea 
terenului a influențat jocul și cali
tatea lui. Dinamo a jucat cu o 
mare voință și a cucerit o victorie 
pe deplin meritată. Scorul putea 
fi mai mare. Bun arbitrajul

MILEV, antrenorul echipei 
Ț.D.N.A.: „Mă așteptam ca Dina
mo să joace cu multă ambiție. 
Este doar echipa romînâ cu cel 
mai bun palmares internațional și 
dorința de a șterge cît de cit im
presia întrîngerii de la Sofia nu se 
putea să nu-i anime pe jucătorii 
bucureșteni. Am primit o replică 
deosebit de viguroasă. Terenul 
greu a împiedicat desfășurarea 
unei partide de calitate. Cred că 
un rezultat de egalitate era mai 
just".

JIRANEK, arbitrul meciului: 
Dinamo a meritat victoria El a 
jucat mai bine decît ȚDNA Jo
cul nu mi a plăcut. Bulgarii au 
fost depășiți de etanul gazdelor 
și au căutat să suplinească acea
sta prin intervenții prea dure, lo
tuși am impresia că prin stilul 
ei de joc echipa ȚDNĂ va pune 
în dificultate multe echipe frun
tașe europene. In Cupa Campioni
lor, ȚDNA poate învinge pe 
Steaua Roșie. Belgrad și apoi— 
rezultatele nu mâi pot fi prevă
zute.

Felicit echipa Dinamo pentru 
frumosul ei rezultat. In tond, 
ȚDNA este „naționala" Bulgariei.

diferența de scor se explică 
unele momente de „cădere" 
biștilor, scurte dar suficient* 
tru ca adversarii lor să prindă a- 
vantaj. Cît despre ultimul meci al 
serii, C.C.A.—Locomotiva G-N., 

. scorul final (în care injlitani au 
ăciimulat o diferență de... 29 de 
goluri) a putut fi prevăzut - după 
primele minute. Rezultate tehnice: 
Energia 23 /îngust—Dinamo 6
16—14 (11—9); Biergia Ploești— 
Progresul. I.T.B. 21—15 (1Q,—6) ; 
Știința I.C.F—Recolta A1..4. 21 — 
15 (13—7) ; C.C.A.—Locomotiva
G.N. 39—10 (21—4).
, La Timișoara — singurul centru 

din provincie unde s-a jucat du
minică handbal de sală 
registrat următoarele 
Locomotiva—Energia 
14-10 (5-6); "
metal—Recolta 
(11-8);
greșul I Timișoara 31 —14 
(16-—7), Echipa feminină Recolta 
Jimbolia nu s-a prezentat. deși 
fusese programată, din cauză că 
asociația nu a trimis la vreme ba
nii de deplasare.

— s-au. în- 
rezultate: 

3
Energia Telino- 

Jimbolia , . _ 
Energia ! Reșița- Pro- 

/ Timișoara

Reșița

21—16

Tată’ cum arată un buletin • Pro- 
nosport cu 12 rezultate exacte la 
-concursul nr: 52 (etapa din 30 de
cembrie 1936):

I. Progresul T. B. — Ener
gia Ploești, hand - mase, salfi) • *

II. Dinamo 6 București — E- 
nergia 23 August (hand. mase.

■ sală)
IU. Toulouse — Saint Etienne 

(camp, francez)
- TV. Monaco — 'Marseille 

francez)
V. ’ Nîmes* — Sochaux 

francezy
VI. Nancy J- Racing 

(camp francez)
VII. Valenciennes * —

(camp, francez)
VIII. Angers Lens 

francez)
IX. Palermo — « Juventus 

(camp, italian)-
X. Roma

Italian)
XI. spai — 

Italian)
XII. Udinese 

camp, italian)

(camp.

(eamp;

' Paris

Nice

(camp.

Napoli (camp.

Lanerossl (camp.

— Internaționale

2

2

1
1

■ono sport
Cît* un ceas „Doxa“:
Otvos Gheorghe din București str. 

Episcop Vulcan nr. 37; Surcea .Ioan 
din Pitești- str. Cuza Vodă nr. , 13; 
Ionescu Aurel din Buzău str. T. 
Viadimireseu nr. 23; Ntca Ana din 
Petroșani ■ - - - ■
Setreanu 
Foișor nr.

In urnă 
riante cu
• Programul concursului 

port nr. ‘ ’
1957):

I. ' Napoli 
Italian)

II. Atalanta — Fiorentina (camp, 
italian)

III. Juventus — Roma (camp, ita
lian)

IV. Lazio — Internazionale (camp. 
Italian)

V. Genoa — Spăl (camp, italian) 
VI Padova — Udinese (camp. Ita

lian)
VII. Triestina — Palermo 

italian)
VIII. Bologna — Lanerossi 

italian)
IX. Metz — Monaco (câmp, 

cez)
X Racing Paris —■ Reims 

francez)
XI. Rennes — Strasbourg 

francez)
XII. Saint Etienne — Nancy 

francez)
MECIURI DE REZERVA

A. Sedan — Lyon (camp, francez) 
Nice — Nîmes (camp, francez)

23;
str. M. Eminescu nr. 5; 
Paula din București ștr.
7.
au fost introduse 
„0" rezultate.

Gruia Aurel din București șo
seaua Giuiești nr. 34 aare are două 
premii I; Gronț Iosef din Odorhfei 
str. Mare nr. 5, Samoșan Eugen 
din Reghin str. 2 Octombrie nr. 6, 
Weisz ’
Doja __ __ ________ .______

Premiu) II: 124.9 variante cu 11 
zultate exacte revenind fiecărei va
riant) eîtă 880 lei.

Premiul IU: 1255,75 variante 
10 rezultate exacte revenind fiecă
rei variante -cîte 146 iei.

nr. 5,

Ernest din Cluj str. Gh.
nr. 36 și Bredban Valerian* * -----

re-
1-»

din Iasi str. M. Sadoveami nr.
2

1 (etapa , din 6

Sampdorîa

1 -

1
2

2

1
1

trierii șl omologării• In urma 
celor 429.868 buletine depuse la con
cursul Pronosport nr. 52 (etapa 
30 decembrie) au fost stabilite 
mâtoarele premii:

Premiul I: 6 variante cu 12 
zultate exacte, revenind fiecărei 
variante cite 17.015 lei. Cele 6 va
riante cu 12 rezultate exacte apar

țin participanțilori

din 
ur-

re-

cu

• Premiile speciale acordate va
riantelor cu „0“ rezultate de la 
concursul Pronosport nr, 50 (etapa 
din 16 decembrie) au fost reparti
zate astfel:

Motocicleta I. J. de 350 
buită particpantului cu 
multe variante cu „0‘ 
a revenit lui Matei Guțu 
giu str. I. V. Stalin nr. 
avut 4 variante cu ,,0“ rezultate

Premiile specale acordate prin 
tragere din urnă au fost reparti
zate astfel:

O motocicletă I.J. de 358 cmc»: 
. Pîc-vu Niculae din Rm. Vîicea str. 

11 Iunie nr. 16.

cmc. atri- 
cele mai 
rezultate 

din Giur- 
19 care a

B.

293 ’ va-

Pronos- 
ianuarie

(camp.

(camp.

(camp.

Iran-

(camp.

(camp.

(camp.



LA PIREU,
In primul Joc internațional al anului

SELECȚIONATA ORAȘULUI BUCUREȘTI A TERMINAT LA EGALITATE 
CU CAMPIOANA GRECIEI, OLIMPIAKOS: 1-1 (0-0)

A fost alcătuită echipa R. P. R.
pentru „Turul ciclist al Egiptului”

(Prin telefon).ATENA 2
Lotul fotbaliștilor romîni a sosit 
la Atena pe calea aerului, luni spre 
seară, după ce duminică a înbptat 
ia Belgrad. In capitala Greciei, 
ne am bucurat de o primire ex
cepțională atît din partea oficiali
tăților sportive, în frunte cu Vghe- 
nopouloș, președintele ligii 
niene de. fotbal, cît și din 
simplilor cetățeni, care î-au 
jurat pe jucătorii noștri cu 
simpatie. înainte, în timpul pri
mului joc și după meci, p« stradă 
în oraș sau pe teren, echipa noas
tră a fost primită cu multă căl
dură. cu ovații și aplauze.

Programul turneului a suferit 
o mică schimbare: primul mec! 
l-am disputat la Pireu în loc de 
Atena, în prima zi a apului nou. 
Echipa a plecat spre Pireu în ziua 
meciului. Deși ca zbor efectiv, că-

ate- 
partea 
încon- 
multă

lătoria de la București la Atena 
nu a fost prea lungă, totuși jucă
torii au resimțit-o. Ei s-au pre
zentat obosiți în joc și acest lucru 
a fost mai evident la înaintași.

Adversar ne-a fost Olimpiakos 
din Pireu, echipa campioană a 
Greciei. Terenul „Olimpiakos”, ale 
cărei tribune au găzduit aproape 
17.000 spectatori, este din pămînt 
tare.

Deși a făcut numai un meci 
nul, totuși echipa noastră — în 
condițiunile în care a jucat — a 
lăsat aici o impresie frumoasă prin 
jocul, său tehnic coinbinativ, care 
i-au atras aprecieri elogioase. A- 
părarea și în specia! Brînzei, 
Neacșu, Toma (care are totuși o 
vină la golul primit) și Bone, care 
a jucat excepțional, a fost com
partimentul tare al echipei. El a 
rezistat în primele 15 minute cînd

Olimpiakos a avut inițiativa și 
atacat poarta lui Toma. După 
ceasta perioadă, echipa noastră

La sfârșitul acestei săptămâni:

Start în probele primului concurs 
oficial de schi

se antrenează în Poiana Stalin 
obținut un timp superior fondiș- 
tilor de la C.C.A. (19:32,0). La 
antrenamentele cu repetări (1.000 
m) S. Drăguș s-a dovedit a fi cel 
mai bun vitezist. Asociația Fla
mura roșie va prezenta în concursu
rile din acest sezon un lot de fon- 
diști format numai din elemente 
tinere. Deoarece .au început antre
namentele de foarte puțin timp, în 
momentul de față aflîndu-se abia 
în perioada de acomodare, este pro
babil ca fondiștii Flamurii roșii 
să nu participe la concursul de 
deschidere. La Vîrful cu Dor, fon
diștii asociației Recolta se pregă
tesc înitr-un ritm intens pentru că 
și ei vor să ajungă la stadiul de 
antrenament al colegilor din ce
lelalte asociații. In fine, în Poiana 
Stalin, se află fondiștii dinamo- 
viști care se antrenează cu multă 
conștiinciozitate pe pîrtiile din Po
iana Ruia.

Schiorii Casei Centrale a Arma
tei, reprezentanți ai probelor al
pine s-au pregătit mai bine de două 
săptămîni în Bucegi, unde condi
țiile atmosferice (timp frumos, ză
padă bună) au fost excelente. Tok 
în Bucegi, la Vîrful cu Dor, 
schiorii asociațiilor Energia și Re
colta s-au antrenat cu multă con
știinciozitate în vederea concursu
lui de la Diham. Reprezentanții 
asociațiilor Dinamo, Flamura roșie 
și Voința se află în Postăvar, unde 
zăpada le dă posibilitatea să facă 
coborîri pînă în Poiana Doamnei. 
De puțin timp și-au început antre
namentele pe pîrtiile d’îin jurul ca
banei Peștera și schiorii asociației 
Progiresul.

Luni după amiază
Orașul Stalin un grup 
schiori de la asociația 
din R. D.G., care se vor 
împreună cu dlnamoviștii
pe pîrtiile din Poiana Stalin.

Un Iot de schiori din R.D.G. 
' N-au mai rămas decît 4 zile 

'pînă la deschiderea primelor 
concursuri oficiale de schi. Pre
gătirile pentru această „premieră" 
s-au desfășurat in condifil grele, 
deoarece zăpada a căzut anul tre
cut in cantități insuficiente. Dar, 
cu cîteva zile In urmă, la munte 
a nins, prilej de bucurie pentru 
toți iubitorii acestui sport, și în
deosebi pentru schiori, care pină 
nu demult se mutau de colo pînă 
colo în căutarea unui petec de Ză
padă!

Duminică, pîrtiile de fond și 
trambulina de sărituri din' Pre
deal vor găzdui întrecerile celor 
mai buni reprezentanți ai țării 
noastre la aceste probe. Sîmbătă, 
pîrtiile din jurul cabanei Diham 
vor reuni pe reprezentanții probe
lor alpine. Organizatorii acestor 

concursuri, Casa Centrală a Arma
tei, „Cupa Predeal” (fond). Loco
motiva. „Cupa Diham” (alpine-sla- 
lom uriaș) și Dinamo, „Cupa Cio
plea” (sărituri) au început pregăti
rile din timp pentru ca organizarea 
să... „calce cu dreptul” de la în
ceput. Astfel stînd lucrurile, ză
pada ar putea constitui singurul 
factor care să încurce buna desfă
șurare a acestor competiții. Dar 
pînă cînd starterul fiecărei probe 
va semnaliza plecarea primului 
concurent, iată ultimele pregătiri 
ale schiorilor noștri fruntași: fon
diștii de la C.C.A., Flamura roșie 
și Energia se pregătesc pe pîrtiile 
din jurul cabanei Diham. Cei de 
la C.C.A. au avut un antrenament 
de control pe 5 km. Cel mai bun 
timp a fost obținut de I. 
419:52,0), urmat de M. 
S- Drăguș, FI. Lepădatu, 
acest control a participat 
stantin Fnache (Energia)

a 
a- 
a 

preluat inițiativa și a pus stâpînire 
pe joc, construind acțiuni frumoa
se. In min. 30 Ozon îl lansează 
pe Tătaru care ajunge la 8 m. de 
poartă, dar trage peste bară, ra- 
tînd o bună ocazie de a marca. 
In continuare, echipa combină Iru- 
mas prin Constantin, Ozon și Za- 
voda I, acesta din urmă remar- 
cîndu-se și prin șuturi puternice. 

După pauză jucăm mai bine, dar 
extremele și Ozon renunță la lupta 
directă cu adversarul. Totuși, în 
min. 66 reușim să marcăm. De la 
Bone, balonul ajunge la Ozon, a- 
Ilat la 30—35 m. de poartă. O 
fentă scurtă, stoperul este păcălit 
și Ozon își deschide drum liber 
spre poartă. Face o cursă de 25 
de m- și înscrie de la 5m.: 1—0. 
Din acest moment însă, Olimpia
kos pornește în iureș la atac și 
în min. 81 egalează grație centru
lui înaintaș Ifinias, care trage pu
ternic de la aproximativ 25 m. 
Toma crede că mingea va ieși 
fără, nu plonjează și... 1—11 
chipa noastră pornește Ia atac 
sfăpînește jocul pînă 
min. 85 Constantin 
minge „printre” lui 
pătrunde și centrează 
cesta marchează un _ 
dar arbitrul îl anulează pe motiv 
de olsaid. Presăm mai departe, dar 
linia de atac, care în general n-a 
corespuns, nu reușește să modifice 
scorul.

Al doilea joc îl susținem joi la 
Atena, cu selecționata orașului, pe 
terenul Panathinaikos, iar al trei
lea luni 7 ianuarie tot la Atena, 
cu echipa de club Panathinaikos- 
E probabil ca joi să joace aceeași 
formație dar cu Alexandrescu cen 
tru în locul lui Ozon.

Sîntem foarte solicitați pentru 
noi întîlniri aici. Astfel de propu 
neri am primit din orașele Salo
nic, Olimpia, Sparta, precum și 
din partea a două echipe din Ate
na. Jocul echipei noastre a plăcut 
și acest lucru se constată fie din 
aprecierile presei sportive și ale 
postului de radio Atena, fie din 
ovațiile spectatorilor. Să sperăm 
că vom păstra mai departe aceste 
aprecieri elogioase.

I. ȘICLOVAN

După cum se știe, un grup de 
11 cicliști au început ia 1 decem
brie pregătirea specială în vederea 
participării la a IV-a ediție a „Tu
rului Egiptului". Antrenamentele 
s-au desfășurat sub îndrumarea 
antrenorilor Iulian Gociman și Ni- 
colae Voicu.

matizare și studiu pe traseul 
etape ale ~ - - —

Cimpoia 
Crăciun, 
etc. La 
și Con- 
care a

Echipa de baschet 
Start (R. P. Polonă) 

învingătoare la Tg. Mureș
Echipa poloneză Start a sus

ținut primul meci în țara noastră, 
vineri, cînd a întîlnit Ia Tg. Mu
reș selecționata locală Voința. 
Formația oaspe a fost superioară 
în pregătirea tehnică și tactică 
și a luptat cu mai multă hotă- 
rîre, reușind să învingă cu sco
rul de 64—51 (25—13).

Punctele ati fost înscrise de 
Lticyna Stasiak (24), Krystyna 
Milaszewicz (15), Krystyna 
Jurkievicz (9), Eliszabeta Smo- 
rawinska (6), Irena Mazurek (4), 
Celina Milewicz (2), Barbara 
Placzkowszka (2), Krystyna Pa- 
bianczik (2) pentru Start și Ag
neta Arbore (11), Mirela Bucev- 
schi (10), Elena Tîrziu (9), Ag
neta Nagy (11), Eva Demeter 
<2), Elena Kelerman (6), Itllia 
'Antal (1), Tina Andrtița (1), 
pentru Voința. Au arbitrat Pawlak 
(R. P. Polonă) și Balaș (R. P. 
Romînă).

P. Nicoară, corespondent
Aseară, echipa Start a întirit 

la Orașul Skalin formația locală 
Voința. După un meci viu disputat 
jucătoarele poloneze au teirminat 
învinffătaare cu scorul de 47-45 
<26 21).

a sosit Ia 
de 8 

Dinamo 
antrena 

romim

Serviciul nostru de 
munică:

• In a 13-a etapă a
italian, Internazionale _______ ______
puncte In fața lui Udinese, în timp 
ce Milan ți Florentina — juclnd pe 
teren propriu — au obținut victorii 
clare, menținlndu-ți pozițiile. Sur
prinzătoare Infrîngerea „acasă" a 
echipei Roma, care a cedat in fața 
vigurosului atac al formației Na
poli. Astfel, Napoli cîștigă pentru 
prima oară după 23 am în fața Ro
mei. De remarcat că întrecerile s-au 
desfășurat pe timp nefavorabil, cu 
vînt, zăpadă, ploaie și gheață. Iată 
rezultatele etapei: Palermo — Juven
tus 4—2, Florentina — Triestlna 
3—8. Milan — Genova 2—4. Padova— 
Lazio 8—1, Roma — Napoli 1—3, 
Sampdorla — Bologna 1—1, Spal-Lane 
Rossi 5—2, Torino — A taianta 2—4, 
Udinese — Internazionale 1—8. In 
clasament echipele sînt eșalonate pe 
un spațiu restrîns, lupta pentru pri
mul loc retinînd în special aten
ția pasionaților. „Lanterna roșa" 
este însă deținută... ferm de Ge
nova. Clasamentul: Milan 
Fiorentina 17 p., Juventus, 
nazionale 16 p.. Sampdoria 
Napoli 14 p., Padlova, Udinese, La
zio 13 d„ Roma. Triest na 12 p.. Bo
logna 11 p.. Atalanta, Palermo, Lane 
Rossi 1# p., Genova 8 p.
• In campionatul francez s-au dls-

radio vă co-

campionatului 
a lăsat două

18 p.,
Inter- 
15 p„

la sfîrșit. 
îi trimite 
Tătaru care 
la Ozon. A- 
gol valabil.

Echipa noastră alcătuită
din: Constantin SANDRU (căpi
tanul echipei), Constantin DUMI
TRESCU. Stefan PORECEANU, 
Călin TUDOSE și Aurel ȘELA- 
RU. Primii doi vor lua startul 
pentru a treia oară în „Turul E- 
giptului", iar ceilalți sînt debu- 
tanți.

Delegația romînă urmează să 
părăsească Capitala în cursul zi
lei de vineri sau cel mai tîrziu 
sîmbătă. De luni 7 ianuarie și 
pînă joi 10 ianuarie, cicliștii noș
tri vor face antrenamente de acli-

Călihiroasa primire făcută la Vladivostok sportivilor sovietici 
participanți la J. 0.

Zilele trecute a sosit la Vladi
vostok motonava Gruzia pe bordul 
căreia se întorceau în patrie spor- 
itivii sovietici participanți la cea 
de a XVI-a Olimpiadă de la Mel
bourne. Cu 60 mile înainte de in
trarea în port motonava Gruzia a 
fost întîmpinată de vasul Mende
leev și alte vase ale flotei din O- 
ceanul Pacific care au excortat-o 
pînă la Vladivostok. Primirea spor
tivilor sovietici, printre care se 
aflau numeroși cîștigători ai me
daliilor de aur, s-a transformat 
într-o caldă manifestație de sim
patie. Orașul era îmbrăcat in haină

de sărbătoare. In port unde s-au 
strîns zeci de mii de cetățeni au 
fosi arborate steagurile de stat 
ale U.R.S.S., R. Cehoslovace, R 
P. Bulgaria și R. p. Albania. Pe 
vasul Gruzia se aflau de aseme
nea sportivi cehoslovaci, bulgari 
și albanezi. Sportivii au fost salu
tați de reprezentanți ai autorită
ților locale. Apoi la tribună au ur
cat campionii olimpici Vladimir 
Kuț și Larissa Latînina care au 
mulțumit locuitorilor Viadivosto- 
kului pentru frumoasa primire fă
cută.

(Agerpres)

hotrrc
putat duminică și marți două etape 
(a 18-a și a 18-a), care In loc să 
lămurească situația, au complicat-o 
și mai mult tn ce privește clasa
mentul primelor trei echipe. St. 
Etienne a realizat un singur punct 
In două meciuri iar Lens a pierdut 
ambele întîlnirl și locul doi pe care 
l-a ocupat Reims. Revelația campio
natului este noua promovată Angers, 
care practică un fotbal excelent, 
bazat pe ofensivă. Angers a dispus 
duminică de Lens cu scorul de 1—4. 
Iată celelalte rezultate ale întîlnirl- 
lor de duminică: Monaco—Marseille 
1—8. Nîmes—Socbaux 3—4, Toulouse 
—St. Etienne 3—4!!!, Racing—Nancy 
5—2, Lyon—Rennes 2—8, Valencien
nes — Nice 2—1, Reims—Metz t—1 
(juaat sîmbătă), Strasbourg—Sedan 
amînat din cauza terenului imprac
ticabil. Marți, Reims > învins pe 
teren propriu pe Lens cu scorul de 
3—2, iar Ntmes a împărțit cele două 
puncte cu St. Etienne (8—4). Cele
lalte rezultate: Strasbourg — Ra
cing 2—1, Metz — Valenciennes 1—1. 
Nancy—Sedan 3—», Monaco — Ren
nes 4—8, Lyon—Marseille 2—4, Tou
louse—Sochanx 2—4, Angers — Nice 
amînat din cauza oeții. După etapa 
19-a, clasamentul are următoarea în
fățișare: St. Etienne 27 p., Re ms 
25 p.. Lens 24 p.. Monaco — Tou
louse 22 p.. Marseille, Angers 21
p„ Racing, Nîmes 20 p., Sochaux 
18 p.. Nice, Lyon 18 p., Valencien-

nes 17 p., Sedan 15 p., Nancy 14 p.. 
Strasbourg 13 p., Rennes. Metz 11 p.
• Echipa iugoslavă Partizan a sus

ținut ultimul meci in 
nă întîlnind 
cu care a 
1—1.
• Echipa

Ferencvaros __ _____ ______ __
înscris: Iusubekovici pentru învingă
tori și Fenyvesy pentru învinși.
• In cursul lunii ianuarie o serie 

de echipe de fotbal din R.P. Ungară 
vor întreprinde turnee în străină
tate. Astfel Vasas va pleca în El
veția, Ferencvaros în R. F. Ger
mană, Dos za Pecs în Turcia, etc.
• Cunoscutul jucător de fotbal 

englez Stanley Mathews a fost nu
mit Comandor (K.B.E.) al Ordinului 
imperiului Britanic, ca răsplată pen
tru cei 25 ani de activitate fot
balistică.
• Honved a învins duminică Ia 

Casablanca o selecționată a Marocu
lui cu scorul de 7—4.
• Jucînd la Cairo cu o selecțio

nată a orașului, Dukla Praga a ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(2-4).
• Echipă olimpică a R.P.F. Iugo

slavia a întrecut cu 3—o (0—4) o se
lecționată indiană, într-un meci des
fășurat la Calcutta.
• Crvena Zvezda a întrecut cu 

2—0 (1—0) formația Schale din 
Gelsenkirchen (R.F.G.)

echipa F. 
terminat

R. F. Germa- 
C. Niirenberg 

la egalitate

Sarajevo a dispus de 
cu scorul de 2—1. Au

Traseul
împărțiți în 14
urmează:

Etapa 1, 12
Kena 70 km.

Etapa H, 13

ianuarie, Luxor—

ianuarie, Kena —

„Turului Egiptului”.
★

probei măsoară 1800 kai 
etape, după om

Sohag 170 km.
Etapa III, 14

Assiuz, 120 km.
Etapa IV, 15

Minia, 135 km.
Etapa V, 16

Benisuef, 125 km.
Etapa VI, 17 ianuarie, Benisuef— 

El-Ghiuzeh, 115 km.
Etapa VII, 18 ianuarie, El-Ghiu

zeh—Tahrir, 124 km.
Etapa VIII, 19 ianuarie, Tahrir— 

Alexandria, 170 km.
20 ianuarie zi de repaus la Ale

xandria.
Etapa IX, 21 ianuarie. Alexan

dria— Mansurah, 185 km.
Etapa X, 22 ianuarie, Mansurah 

—Tanta, 55 km. (individual contra 
cronometru).

Etapa XI, 23 ianuarie, Tanta— 
Ismailia, 141 km.

Etapa XII, 24 ianuarie, Ismailia. 
—Port Said 80 km.

Etapa XIII, 25 ianuarie, Port- 
Said—Suez, 175 km.

Etapa XIV, 26 ianuarie, Suez— 
Cairo, 135 km.

ianuarie, Sohag—

ianuarie, Assiuz—

ianuarie, Minia—

• La 1 ianuarie reprezentativa de 
ciclism a Poloniei a părăsit Varșo
via îndreptîndu-se spre Cairo pen
tru a participa la cea de a IV-a edi
ție a Turului Egiptului. Echipa este 
compusă din alergători tineri. Iată 
numele lor: Grabowski, Bedinski, 
Woszniak, Panczek, Paradowski. 
După terminarea turului Egiptului, 
cicliștii polonezi vor începe pregă
tirile în vederea Cursei Păcii. Pn- 
mele antrenamente vor avea loc în 
Bulgaria, pregătirile urmînd a fi 
continuate la Wroclaw.
• Turneul internațional de hochei 

pe gheață desfășurat la Katowice a 
revenit echipei cehoslovace Dynamo 
Pardubice. Rezultatele: u.R.S.S B— 
Polonia s—3; Dynamo Pardubice — 
Polonia 2—2; Dynamo Pardubice — 
U.R.S.S. B 3—2.
• La 1 ianuarie au plecat Ia Cor

tina D'Ampezzo un lot de schiori 
polonezi care vor participa la con
cursurile internaționale de schi ce 
se vor desfășura în Italia. Antrenor 
al lotului este St. Maruszarsz.

9 Tradiționalul cros „San Silves
tro" care se desfășoară în noaptea 
anului nou la Sao Paolo (Brazilia) 
a nevenit portughezului Manuel 
Farria urmat de iugoslavul Sbritof 
(la 18 m) și germanul Schade. Au 
luat parte 300 atlețl din 14 țări. Cro
sul a fost urmărit de peste 588.IH» 
persoane.
• Echipa de hochei a U.R.S.S. în

treprinde un turneu în RJi. Germa
nă. In primul meci campioana olim
pică și mondială a învins reprezen
tativa R.D.G. cu 12—4, (3—4, 4—4, 
s—8). In revanșă hocheiștii sovietici 
au obținut o nouă victorie cu 5—4 
(1—4, 2—4, 2—8).
• Antrenorii cehoslovaci Blank* 

Srbova și Josef Kus vor pregăti la 
Charbln pe cei mai buni patinatori 
și hoehelșii chinezi.
• Sovieticul Nikolai Kamenski a 

câștigat pr'mul concurs Internațional 
de sărituri la trambulină desfășurat 
la Oberwiesenthal In R.D. Germană. 
Pe locul doi s-a clasat schiorul 
german Helmut Rec nagel, iar pe 
locul trei Nikolai Șamev (U.R.S.S.)
• In cursul zilei de sîmbătă va 

părăsi Sofia echipa de clcHsm a 
Bulgariei pentru „Turul Egiptului". 
Deocamdată au fost desemnați ur
mătorii 4 cicliști: Bolan Koțev, N«- 
cio Hrletov, Stoian Gheorghiev și 
Dimiter Kolev.

Pentru al cincilea component, fo
rul ciclist bulgar se va pronunța 
astăzi, întrucît sînt doi candidați de 
valoare sensibil egală, Filipov șt 
lliev
• Intr-un meci contînd pentru 

„Cupa Orașelor" la handbal de
sală (în 7 jucători), selecționata pa
risului a întrecut în mod surprin
zător formația Hassloch (R.F. Ger
mană) cu scorul de 18-15.
• In orașul austriac Innsbruck 

s-a desfășurat recent un mare con
curs internațional de sărituri de la 
trambulină la care au participat 
sportivi din Austria, U.R.S.S„ R.F. 
Germană, R.D. Germană, Finlanda, 
Suedia, Klveț'a, R.P. Polonă, R. Ce
hoslovacă și Norvegia.

Un remarcabil succes au obținut 
reprezentanții Uniunii Sovietice. Pe 
primul loc s-a clasat N. Samov 
(U.R.S.S.) care a totalizat 221,® 
puncte, urmat de N. Kamenski 
(U.R.S.S.) cu 218,5 puncte, Botkarth 
(R. F. Germană) 217,5 puncte și K. 
Takadze (U.R.S.S.)
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