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JARA SE PREGĂTEȘTI^ DE ALEGERI

HOTARÎRI
CARE NE DAC 

NOI ARIPI
Nețărmurită este satisfacția de a 

ști că orinduirea socială in care 
trăiești are ca principal țel bună
starea maselor largi de oameni ai 
muncii, înflorirea necontenită a eco
nomiei naționale, paralel cu îmbu
nătățirea permanentă a nivelului de 
trai al întregului popor. O-imenii 
muncii din țara noastră au trăit 
cu și mai multă intensitate acest 
sentiment in ultimele zile, cind do
cumentele publicate în presă și 
transmise de posturile de radio 
le-au adus la cunoștință subiectul 
discuțiilor din cadrul ultimei ple
nare a C.C. al P.IM.R. și Rezoluția 
luată pe marginea acestor Jiscttții.

Enumerind succesele obținute în 
ultimul an in domeniul îmbunătă
țirii nivelului de trai al maselor 
muncitoare Rezoluția plenarei C.C. 
al P.M.R- din 27-29 decembrie 1956 
precizează: „Pe baza rezultatelor 
obținute în domeniul economiei na
ționale, Plenara C.C. al P.M.R. a 
ho ti rit ca în perioada care urmea
ză, continuindu-se neabătut politica 
de industrializare socialistă a țării, 
de dezvoltare a industriei grele, te
melia construirii socialismului și,a 
reproducției socialiste lărgite, să fie 
pusă în centrul atenției sara’na dez
voltării sistematice și hotărâte 
a agriculturii și industriei pro
ducătoare de bunuri de con
sum, concentrînd în aceste ra
muri, în mai mare măsură decîț 
pină acum, mijloace materiale și 
financiare*.  Această hotărîre este 
Întregită printr-o serie întreagă de 
măsuri menite să <’«-ă la îmbună
tățirea nivelului de trai al oameni
lor muncii, la întărirea sectorului 

F agricol al economiei naționale, la 
înlăturarea centralismului excesiv 
și a lipsurilor din planificare, la 
lărgirea atribuțiilor ministerelor, a 
întreprinderilor și a organelor lo
cale ale puterii de stat, sfaturile 
populare. Măsuri concrete ca îmbu
nătățirea sistemului actual de sala
rizare. majorarea salariilor tarifare 
ale muncitorilor și normarea mai 
bună a muncii, desființarea sistemu
lui de cote obligatorii ta majorita
tea produselor agricole și înlocuirea 
prin sistemul de contractări și achi
ziții, precum și celelalte hotăriri au 
fost primite cu dragoste și încre
dere de întregul popor muncitor. 
Ele au scos încă odată în relief de
osebirea fundamentală dintre „de
mocrațiile*  burgheze și orinduirea 
noastră democrat-populară. In timp 
ce ziarele aduc mereu noi vești des
pre sporirea cîștigului marilor po
tentați ai industriei capitaliste in 
dauna muncitorilor, partidul

nostru vine în fața ooporu-
lui cu im vast plan de mă
suri menite să asigure o înflo
rire a economiei în toate sectoarele 
și creșterea cîștigului muncitorilor.

In timp ce partidele de guvernă- 
mînt din țări ca Marea Britanic și 
Franța pun la cale acțiuni ca mîr- 
șava agresiune anglo-franco-israe- 
liană contra Egiptului, care a dus 
la o sensibilă scădere a nivelului de 
trai și la greutăți economice de 
nebiruit chiar în țările agresoare, 
partidul nostru pune în fața po
porului un program de muncă paș
nică, urmărind satisfacerea crescîn- 
dă a nevoilor juste ale maselor 
mimcitoare-

Faptele, puse față în față, vor
besc de la sine și explică elanul cu 
care întregul popor pornește la în
făptuirea măsurilor prevăzute in 
Rezoluția plenarei C.C. al P.M R., 
dovedindu-și sub toate formele uni
tatea, dragostea față de statul de- 
mocrat-po-u'.ar, încrederea în înțe
leaptă politică a partidului.

„De București mă leagă minunatele amintiri 
din zilele Festivalului!“

ie-a declarat jucătoare» egipteană Fawkia El Chiati, participantă 

la caapiMatele internaționale de tenis de masă ale R.P.R.

Khadiga Abou Heif, 
văzută de Neagu

In ultimul moment ne-a parve
nit și știrea participării sportivilor 
egipteni la campionallele interna
ționale de tenis de masă. Conform 
telegramei ei urmau să sosească 
în Capitală azi. Iată însă că 
un telefon primit 
ieri dimineață la 
redacție ne anunța 
că avionul de ia 
Sofia a decolat cu 
delegația egiptea
nă îndrcptîndu-se 
spre București.

„Revăd cu ma
re plăcere Bucu - 
reștiul. De el mă 
leagă minunatele 
amintiri din zilele 
Festivalului!" ne-a 
declarat la sosire 
cunoscuta jucătoa
re egipteană Faw
kia El Chiati, 
care a fost de 
câteva ori campi
oană a Egiptu
lui.

Delegația spor
tivilor egipteni este alcătuită din 
două jucătoare: Khadiga Abou 
Heif, actuala campioană a Egip
tului Și Fawkia El Ghiati, precum 
și jucătorii Nabil Abd-Elhay fina
list al campionatului național și 
Hassan Abou Heif care este tot 
odată și conducătorul lotului.

Cum este firesc discuția noastră 
cu oaspeții egipteni a decurs în 
legătură cu participarea lor la 
competițiile internaționale și bine 
înțeles cu campionatul care va în
cepe joi.

„Unul din marile concursuri in
ternaționale la care am luat pârtie 
de curînd — ne-a declarat Hassan 
Abou Heif — a fost campionatul 
țărilor arabe. Au concurat

In curtea marelui 
industriaș Bob 
Scărlătescu s-a 

întins într o zi de iu
lie masă mare la ca
re fuseseră invitate di
ferite „mărimi” ale 
vremii. Printre aceș
tia și niște americani.

— Mister Smith, ce 
să vă spun, este de-a 
dreptul formidabil 
proiectul dvs. Auziți, 
fraților : un cazino a- 
ici în Poiană, linie de 
tramvai din oraș pînă 
sus, restaurant mo
dern, un mare hotel, 
local de noapte, jazz, 
ruletă. Formidabil. 
Mai civilizăm puțin a- 
cest obscur colț al 
Valahiei noastre. Și 
Bob Scărlătescu (mem
bru marcant într-o 
societate americană 
pentru „civilizarea” 
țărilor din estul Eu
ropei) nu mai conte
nea cu osanalele față 
de mister Smith,
freeîndu-și între
timp mîinile cu gindul 
la beneficiile ce 
vor decurge din rea
lizarea acelui pro
iect formidabil. D>ar, 
pînă la urmă proiec
tul formidabil a ră
mas doar un proiect, 
căci magnații civiliza
tori nu s-au înțeles 
asupra pnocenteloir ce 
trebuiau să le revină... 

Păsările ciripeau 
vesele prin co
paci. Crengile 

poleite de soare se le
gănau molcom în bă
taia unui vînt călduț.

atunci 4—500 de jucători reprezen- 
tînd toate țările arabe. Egiptul a a- 
vut un succes deosebit atît pe e- 
chipe, cit și la individual unde 
proba feminină a revenit campioa
nei noastre naționale, Khadiga A- 

bou Heif. Cît m-a 
bucurat această vic
torie vă dați sea
ma mai ales dacă 
mai adaug un a- 
mănunt : Khadiga 
eslta soția mea!“.

Discuția a alu
necat apoi spre 
campionatele noa
stre internaționale. 
„Ce favoriți ve - 
deți ?“ am între
bat noi.
„V-aloarea băieți

lor n-o cundsc, 
ne-a spus Fawkia 
El Chiati. Dar des
pre fete ce rost mai 
are să comentăm. 
Angelica Rozeanu 

și Ella Zeller își vor 
tăia ca întotdea 
una... partea leului!"

Fiindcă jucătorii și jucătoarele 
egiptene se grăbeau să se ducă 
Ia sala de antrenament unde lotul 
chinez se antrena de dimineață cu 
cel romin, am mulțumit amabililor 
noștri oaspeți și le-am urat mult 
succes în jocurile pe care le vor 
susține.

*

Deci numărul țărilor pârtiei - 
pante a crescut la 8. Ceilalți con- 
curenți aînlt așteptați să sosească 
In cursul zilei de azi și de mîine.

S. B.

(continuare în pag. 8-a)

Pe drumul șerpuit ca
re urcă spre Poiană, 
răsunară chiote de ve
selie. Un grup de 
muncitori de 1a Uzine
le 23 August din

Aspect din Poiana Stalin, pe tntin șui căreia, iarna șl vara, mii de 
oameni ai muncii petrec zile minunate

Printre cei 10 
milioane și 800.000 
de cetățeni înscriși 
în listele de alegă
tori se găsesc ne- 
aumărați sportivi 
care, cuprinși de 
elan la apropierea 
marelui eveniment 
de la 3 februarie, 
se străduiesc să-l 
întîmpine cu noi 
victorii.
■ Din numeroase 
regiuni ne vin vești 
despre competiții 
sportive închinate 
alegerilor. Paralel 
cu munca tot mai 
dîrzâ depusă în 
produc(ie, mii de 
sportivi din toată 
țara vor participa 
la aceste compe
tiții- Astfel, în Ca
pitală se vor des
fășura întreceri în 
mai multe ramuri 
de sport: „Cupa 
de iarnă*  la tenis 
de masă, „Campi
onatul Capitalei*  la șah, întreceri 
de handbal de sală, atletism de 
sală, gimnastică, box, lupte, scri
mă și popice. In organizarea con
siliului orășenesc al asociației Re
colta, se va disputa între 10 și 30 
ianuarie „Cupa Recolta*  Ia volei, 
tenis de masă, popice și box. In 
alte orașe ale țării, ca de exemplu 
Timișoara, Cluj, Bacău, Tg. Mu
reș etc. se vor desfășura de aseme
nea competiții polisportive în 
întîmpina-rea alegerilor.
• Uneori, aceste competiții prile

juiesc fapte pline de semnificație. 
Un astfel de fapt s-a petrecut in 
timpul meciului de handbal de sală 
Recolta Orțișoara-Energia Electro
motor. La un moment dat. atenția 
tuturor s-a concentrat asupra unui 
jucător al echipei metalurgiste; în 
clipa următoare, au izbucnit adevă
rate ovații la adresa acelui jucător

SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A ORAȘULUI BUCUREȘTI 

ÎNVINGĂTOARE 
IERI LA ATENA

Citiți amănunte în pag. a 5-a

de a#;
București veniți Ia o- 
dihnă poposi în curtea 
unei vile. Pînă la 
ora mesei cîțiva ti
neri încinseră un 
meci de volei. Unul

din jucători, alergînd 
să readucă mingea în 
teren, se poticni de o 
bucată de tablă. O ri
dică de jos, spre a o 
arunca în lada de gu
noi ca să nu mai stea 
în calea nimănui. Fă
ră să vrea, privirile 
îi căzură pe tabla ru
ginită. Citi: Bob 
Scărlătescu, industri
aș. Zîmbi, îndeptîndu- 
se spre Iada de gunoi 
unde aruncă bucata 
de tablă ruginită.

— Ce era Mircea, 
cu tabla aia ?

— Nimic. O carte 
de vizită defunctă. Și 
jocul își reluă cursul 
în acea zi însorită de 
iulie.

S-a muncit cu mult 
sîrg la Combi
natul sportiv 

din Poiana Stalin. Ti
neri din toate colțurile 
țării au venit aci că
lăuziți de un gînd 
frumos : să dea pa

La 3 jebruarie. Alexandrina Sandu, strungar la 
uzinele ,J impuri Noi*  din Capitală, bună gimnastă 
și voleibalistă, se va prezenta pentru prima dată 
In fața urnelor de vot. Ea întimpină alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională prin fru
moase succese în muncă. Lucrînd piese pentn 
motoare Diesel. Alexandrina Sandu își depășește 
zilnic norma cu 50 la sută.

(Foto: I. MIHAICA)

de la Electromotor. Unii spectatori, 
străini de oraș, au rămas cam ne*  
dumeriți. Aflind însă motivul aces
tei calde manifestații de simpatia 
și dragoste, s-au grăbit să se aso
cieze, la rîndul lor, ovațiilor.

Ce se intimplase? Jiicătorul cu 
pricina era vestitul strungar ȘTE
FAN COVACI, cunoscut cititorilor 
noștri ca fruntaș al întrecerii so 
cialiste, inovator și bun jucător de 

fotbal. Tovarășii săi de muncă ți 
vecinii de cartier i-au acordat în
crederea de a-1 propune candidat 
at F.D.P. la alegerile din 3 februa
rie. far acum, recunoscindu-l in e- 
chipa de handbal de sală a colecti
vului Energia Electromotor sute de 
spectatori își manifestau simpatia 
pentru sportivul care și-a cu

cerit un loc atit de înalt in stima 
oamenilor muncii din Timișoara-

triei un combinat 
sportiv fără seamăn. 
Și cît de creatoare a 
fost munca lor s-a vă
zut. Au săpat în r ia- 
tră, au ridicat ziduri 
falnice, au creat pîrtig 
pentru schi și bob, 
trambulină, schi-lift și 
atîtea alte lucruri de 
mare folos sportului 
și sportivilor.

In zilele acestea de 
iarnă. Poiana 
Stalin freamătă 

de iubitori ai înălți
milor ninse. Peste tot 
întîlnești o febrilitate 
neobișnuită. Au în
ceput pregătirile în 

vederea primelor cam
pionate de schi ale
R.P.R.

Și, în curînd, în
tocmai ca acum cîfiva 
ani. cînd s-au desfă
șurat aci Jocurile 
Mondiale Universitare 
de iarnă, Poiana va 
cunoaște din nou zi
le de sărbătoare. Zild 
în care tineretul din 
diferite țări se va cu
noaște mai b’ne, vă 
lega prietenie trainica 
prin întrecerile sporti
ve — contribuție la 
întărirea păcii și amh 
ciției între popoare.

AL. D1NCA
corespondentul „Spor*  
tului popular" pentru 
regiunea Stalia,
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care finul mult timp nefavorabilă desfășurării
concursurilor de schi, patinaj și săniuțe din cadrul Spartachiadei 
de iarnă a Tineretului, a obligat colectivele sportive să-și îndrepte 
atenția către organizarea întrece rilor în sporturile de sală. Dintre 
acestea, șahul este sportul care s-a bucurat de cea mai targa par
ticipare. !

Acum însă, cînd aproape in întrec ga țară a nins, colectivele 
sportive trebuie si se ocupe cit mai atent de organizarea con
cursurilor de schi, patinaj și sării. uțe, astfel, ca la terminarea etapei 
I, numărul participanților la aceste probe să fie asemănător cu 
cel al concurenților la gimnastică, tenis de masă, șah sau trîntă.

UN REVELION CA-N BASME.
Ați petrecut bine revelionul ? 

Precis că da. Și eu m-am întilnit 
cu cîțiva prieteni care mi-au po* 
vestit .-. mamă doamne! Revelipt 
nul a durat o noapte, dac Ot fl 
putut vorbi despre el zile aegcț 
rtndul dacă — n-ăm fi avut [iedat 
fe alte treburi mai importantă, HI, 
dar acum revelionul a trecut, a în
ceput un an nou și nu i-a rămas 
fiecăruia decît ... o amintire plă
cută.

Sînt sigur însă că nu v-am fi 
răpit timpul cu povești de Moș- 
Ajun, dacă n-ar fi unii care au ră
mas cu amintiri mai. puțin plăcute 
de pe urma unui revelion ca-n 
basme petrecut de ... alții. Și pen
tru că foiletonului ii șade bine... pe 
concret, vom preciza că „unii" 
(cei cu ponosul) sînt direcțiunea 
Liceului nr. 12 și colective ale a- 
sociațiilor Energia, Voința, Pro
gresul etc, adică proprietarii și 
respectiv chiriașii frumoasei săli 
de sport a liceului. „Alții" (adică 

cei cu folosul) sint petrecăreții ca
re au intrat în ultima noapte a 
anului 1956 în această sală, pen
tru a sețba revelionul, la cererea 
și cii aprobarea comitetului raio
nal l-l-T„M. dip

Vai,'-ce mai 
Ca-n poveștile 
zlne, farfuriile 
de la sine, iar vinul ... vinul curgea 
ptnă șl de la cișmea. Ba, la un 
moment dat, unul mai șugubăț s-a 
urcat pe prăjina gimnaștilor și, 
ou o sticlă de Fetească în mină, 
turna în jos, în guri'e larg des
chise ale convivilor. Lipsuri seri
oase de ordin tehnic du făcut însă 
ea o mică parte din lichid să ni
merească acolo unde trebuia. Res- 
tut s-a răsptndii pe parchetul 
proaspăt lustruit, formind adevă
rate rluri cu zeci de meandre. Ce 
să mai vorbim, distracție la toar
tă ! Cînd au cintat cocoșii pentru 
prima dată în anul 1957, nu scă
paseră întregi nici geamurile de

raionul 1 Mai. 
petrecere a fost!

cu feți frumoși și 
golite se umpleau

Decît așa
„Veniți tovarășe redactor și în 

orașul nostru dacă spuneți că vă 
interesează cum se desfășoară 
Spartachiada de iarnă în colec
tivele sportive. La noi, la Roman, 
o să aveți berechet despre ce să 
scrieți". Așa l-a întîmpinat de cu* 
rînd, președintele comitetului oră
șenesc C.F.S. Roman, N. Grunzu, 
venit cu treburi pe la Bacău, pe 
unul 
cum 
pită cînd ai venit tocmai de Ia 
sute 
era? Apoi, mai era și promisiunea 
solemnă a președintelui* N. Grun
zu. de a-1 ajuta pe redactorul în 
cauză, la documentarea pe teren. 
Incîntat de perspectivele frumoase 
ce se întrevedeau și de amabilita
tea susnumitului președinte, redac* 
torul nostru, ignorînd toate greu- 

din redactorii noștri. Și deh, 
să reziști la o asemenea is-

de kilometri pentru acest Iu-

la vestiare, nici cîteva țevi care-i 
deranjaseră probabil pe cheflii. 
He, he, o să mai aibă de furcă di
recțiunea liceului și eclecticei: 
sportive „chiriașe" pînă să vadă 
sala cum a fost înainte.

Regretăm numai că nu vă pu
tem recomanda pe cîțiva dintre ve
selii revelioniști, să vă povesteas
că ei personal cît de bine s-au 
distrat. Nu vi-i recomandăm cen
tru că .-. nu-i cunoaștem. Sperăm 
numai că tovarășii din comitetul 
raional U.T.M. „1 Mai", care le-au 
mijlocit găsirea localului d» ... pe
trecere, ii cunosc și vor lua mă
suri în consecință.

A. M.

Un bilanț rodnic
Otice muncă îndeplinită temei

nic și cu tragere de inimă, a- 
duce totdeauna roade și satis
facții binemeritate. Un exemplu 
grăitor ni-1 oferă colectivul spor
tiv Recolta Giarmata. Este vorba 
de un colectiv sportiv sătesc mo
del pe țară.

Aci, Ca și în alte colective 
, sportive, s-a făcut la sfîrșitul a- 

nului 1956 obișnuitul bilanț. Un 
bilanț rodnic, așa, cum ar fi de 
dorit și la multe < alte colective. 
Terșn de sport chibzuit gospo
dărit, echipamenf bine întreținut, 
sportivi fruntași în producție, nu
meroși purtători ai insignei
G.M.A.,  mobilizare masivă la 
crosurile 1 Mai și 7 Noiembrie, 
la spartachiade, concursuri de 
ciclism și motociclism, o reușită 
agitație vizuală, activitate intensă 
la fotbal, popice etc. Intr-un cu- 
vînt, multe realizări frumoase.

Iată un „palmares” bogat pen
tru care C.C.F.S. Fa felicitat pe 
harnicii sportivi din Giarmata, 
acordîndu-le și un valoros pre
miu alcătuit din echipament și 
materiale sportive.

răspuns, mai
tățile pe care i le ridica în iață 
timpul nefavorabil, a pornit la 
drum.

Dar vai, cînd a ajuns la Roman 
îl aștepta o cruntă dezamăgire. 
Tov. Grunzu, se răzgîndise și se 
pregătea să plece la Bacău. Se 
ducea omul să mai cumpere ceva 
echipament sportiv. Și dacă lucru
rile s-ar fi oprit aici poate că 
n-ar fi fost prea grav deoarece 
după două ore, s-a găsit un om cu 
adevărat binevoitor, în persoana 
tov. N. Novac, președintele comi
tetului raional C.F.S. Roman, care 
s-a oferit să facă ceea ce-i reve
nea conform promisiunii, tov. 
Grunzu. Mai grav a fost faptul 
însă că după îndelungate peregri
nări prin colectivele sportive din 
Roman, carnetul cu însemnări al 
redactorului nostru, nu cuprindea 
decît aspecte negative. Întors Ia 
redacție acesta a scris ceea ce a 
văzut cu ochii (nr. 2939)', și bine-

11 ACOLO UNDE „STANDARD-TELEFOANE” AVEA UN ATELIER DE MONTAI--- --- ,,-----
„c^uiu.nsa de obligația con

tractuală de a investi un minim 
de capital precum și de faptul că 
montarea pe foc a anumitor uti
laje telefonice renta mai bine de
cît importarea lor în stare finită, 
societatea americană Standard 
Telefoane a construit aci un corp 
de clădire pe care l-a utilat cu 
mașini și aparate vechi, scoase din 
alte întreprinderi ale concernu
lui"... In cîteva cuvinte, cu conci- 
ziunea specifică tehnicianului, tov. 
C. Andreiescu, inginerul șef al 
„Electromagneticei" ne-a descris 
astfel conjunctura în care a luat 
naștere cu aproape 20 de ani în" 
urmă, atelierul care, în anii pu
terii populare, avea să devină una 
dintre principalele întreprinderi 
ale industriei noastre electroteh
nice. Simplu și clar. Dar cum a- 
ceastă explicație economico-teh- 
nică nu-1 putea satisface pe re
porterul interesat nu numai de 
aspectele stricte ale producției, am 
pornit prin uzină, după...

... MĂRTURII
L-am întilnit în secția vopsito- 

rie. Un om mai în virstă, îmbră
cat într-un halat împestrițat de 
toată gama culorilor, de la roșul 
de plumb și pînă la albastrul- 
cobalt. „Este Ion Tudor, muncitor 
fruntaș și inovator, unul dintre 
cei mai vechi în întreprindere" 

recomandă inginerul Primej- 
(ah, limbajul acesta concen- 
al tehnicienilor). Singura 
de rău pe care am pj 

ni-1 
die 
trat 
rere 
după cunoștința cu to^ 
dor este că trebuie să 
cuția noastră în 
cuvinte. cînd cel 
de dînsul ar fi putut 
reportaj de dimensiunii 
față.. „In fabrica veche no.era nici .. 
o plăcere să fii vopsitor' au>ost 
cuvintele sale de .început. lirtt-a- 
devăr, înainte de^Bfcșnaiizarea 
întreprinderii muncaTWNtopsito- 
rie, în- vaporii diferițițpr colorj^ți, 
pe un spațiu restrînsfc erayst 
poate de grea, iaț marine de 
protecție a muncii erei
poate <
protecție a muncii
din două motive: întîi pentru că 
ele nu puteau fi eficace din cauza 
spațiului și în al doilea rînd — de 
fapt însă acesta era motivul prin
cipal — pentru că pe vremea 
aceea conducerea întreprinderii nu 
avea asemenea preocupări. De 
lămuriri în legătură cu situația 
actuală n-a mai fost nevoie, pen
tru că ne aflam într-o hală mare, 
luminoasă, din „fabrica nouă", 
ventilată după ultimele cerințe 
ale tehnicii. Mai mult m-a intere
sat însă poziția muncitorului ion 
Tudor față de aceste noi condiții. 
„Vedeți, parcă mi s-a deschis ca
pul acum; uite, am și două ino
vații”. Și, cu multă mîndrie, mi-a 
arătat două dispozitive, pe cît de 
simple pe atît de ingenioase, cu 
ajutorul cărora" se pot vopsi de 
odată, interior și exterior, cîte 50 
de piese care altă dată se vopseau 
una cîte una, cu multă pagubă 
de timp și materiale.

Matrițerii se mîndresc, pe bună 
dreptate, că fac parte din secto
rul de creație al uzinei. Intr-ade
văr, nu există mașină, aparat, sau 
instrument a cărui fabricație să 
ocolească secția de matrițerie. Pe 
vremuri. lucrau aci — adică în 

'mica secție din vechea fabrică — 
vreo opt matrițeri, care făceau 
formele puținelor piese ce nu ve
neau din import. Acum, numărul 
matrițerilor se ridică la aproape

bine lipsă
înțeles nu ceea ce-i povestise cu 
atîta emfază tov. Grunzu. Acest 
lucru l-a supărat nespus pe tov. 
președinte care a și așternut la 
repezeală pe o foaie de hîrtie, în 
termenii cei mai oficiali, un răs
puns la critică adresat redacției 
In care îi face redactorului respec
tiv un adevărat proces de probi
tate profesională. Din răspunsul 
tov. Grunzu, pe care nu uită să 
aplice și stampila organului ce-1 
conduce, se desprinde un iz de 
detestabilă demagogie menită să 
ascundă lipsurile semnalate de re
dactorul nostru, lipsuri de 
nu este străin bineînțeles 
tovarășul președinte.

De data aceasta nu ne 
„duci" tov. Grunzul

Sperăm că nu vei reuși să-i 
vingi cu acest sistem pe tovară
șii de la comitetul .neg. C.F.S. Ba
cău care, ar fi de dorit să se se- 
ziseze cu acest prilej.

care 
nici

mai

con-

15O._ Iar fap.ul ca da.,re ei toți 
am căutat să stau de vorbă toc
mai cu tov. Ion larmakov, un om 
trecut bine de prima tinerețe, se 
datorește intenției de a culege noi 
mărturii despre ceea ce a fost.

— Azi, cum vedeți, lucrăm aici 
atiția oameni — ne-a spus el —• 
și avem cu toții de lucru. In 1939 
am apucat o vreme cind lucram 
maximum 3 zile pe săptămină. 
Ba odată am fost trimis acasă 
vreo lună de zile. Nu-i de lucru, 
spunea Nubling, administratorul- 
delegat al concernului. Unii spu-

Ion larmakov, matrițer fruntaș, 
este unul dintre cei mai vechi 

muncitori de la ,.Elecirom>agneti- 
De la dînsul am aflat multe 

deșpre traiul greu al muncitorilor 
^de-'udnuoară, cînd întreprinderea 
aparținea concernului american 
„Standard-T clejoane"
- > (Fgto : N. NICULESCU)

neau că Nubling ăsta a fost mata- 
,;dox in tinerețe. N-aș putea s-o jur, 
dar tare-mi vine să cred că i ade- 

I. vârât, după felul cum se purta cu 
se noi. Batea de stingea! Numai 

__ de pentru mine avea și unele mici... 
iu imposîbHe- - atenții. Efe cîte ori mă trimitea 

acasă, îmi explica binevoitor că, 
de fapt, nu trebuie să fiu necăjit, 
pentru că eu, ca ucrainean, n-am 
ce căuta în fabrică și că aș face 
mai bine să mă duc să scot car
tofi din pămîntul natal”...

„Moș” larmakov, mare suporter 
al echipei de fotbal, se consideră 
azi cu totul alt om. „Fiicele mai 
mari mi le-am măritat cu băieți 
buni, spunea el adesea. Unul, fost 
cazangiu, lucrează acum la mini
ster, iar celălalt e contabil, Cît 
despre mine... cîștig binișor și nu 
trăiesc rău. Și o să trăiesc și mai

<

k însemnări despre activitatea sportivă 
din regiunea Stalin pe 1956

ORAȘUL STALIN (coresp. 
Sp. popular).

Raportul de activitate pe 1956, 
prezentat de tov. C. Popescu, 
președintele comitetului regio
nal C.F.S., în cadrul consfă
tuirii care s-a ținut duminică 
6 ianuarie în sala de festivități 
a sfatului popular din Orașul 
Stalin, în prezența a 250 de ac
tiviști voluntari și salariați, a 
fost în mare măsură oglinda 
activității sportive din regiunea 
Stalin.

Au fost trecute în revistă im
portantele realizări din regi
unea Stalin la care un umăr de 
nădejde au pus și profesorii V. 
Nisipeanu, V. Răileanu, Popes- 
cu-CoIibași, antrenorii Martie 
Ștefănescu, Iosif Szigheti. Ale
xandru Lup, Marin Cristea și 
mulți alții. Au fost însă și din 
aceia care s-au lăsat pe tîn- 
ja'iă. De pildă, Dumitru Tatu și 
Edgar Pinke care, după ce au 
primit distincția Merite Spor
tive, au abandonat complet ac
tivitatea sportivă.

Dacă în colectivele sportive 
din cadrul asociației Voința și în 
parte FI.
succese, 
se poate 
parținînd 
Locomotiva și, mai puțin, Pro
gresul, care au „șchiopătat" în 
1956. Ultimele două, nici n-au 
avut de altfel reprezentanți la 
această consfătuire. In schimb, 
toată lauda consiliului regional 
Recolta care s-a preocupat în 
mod deosebit de complexul 
sportiv G.M-A.

Comitetele CFS raionale și o- 
rășenești au avut în anul 1956 
o activitate crescîndă față de

Roșie s-au înregistrat 
nu tot același lucru 
spune despre cele a- 
asociații’or Energia,

as- 
fabrică aci centrale, apa* 
măsură electrică, de pro- 
rețelei de distribuire tele* 
Da, uzina a crescut de 
3 ori, iar acum ea lucrea-

bine. Ați citit Rezoluția plenara] 
Comitetului Central?”

UZINA. AZI.
Ingineirul-șef Andreiescu ne vopf 

bise, la fel de lapidar, despre 
zină. așa cum arată ea azi. DÎ, 
vechiul atelier al concernului 
Standard-Telefoane este astăzi o 
uzină modernă. Da, numărul sor
timentelor și mai ales calitatea 
lor nici nu se compară cu ceea ca 
se monta aici în trecut. Da. 
tăzi se 
rate de 
tecție a 
fonică.
aproape 
ză într-un domeniu nou: asigura
rea electrică a transporturilor 
C.F.R. Mai pe larg ne-a vorbit 
numai despre urmările fericite pe 
care le vor avea măsurile preco
nizate din Rezoluția Plenarei 

C.C. al P.M.R. din 27/29 decem
brie 1956, în legătură cu lărgirea 
"competenței ministerelor și a con
ducerilor întreprinderilor, în bu
nul mers a! producției.

Restul... vi-i vom spune noi. Am 
trecut prin zeci de secții, pe la 
telefoane și contori, pe la matri
țerie și mecanică, pe la relee și 
aparate de măsură. Am stat de 
vorbă cu oameni din aceste secții 
despre viața lor? despre muncă, 
despre sport... Pentru că trebuie 
să știți că dezvoltarea uzinei i 
atras după sine și o lărgire const* 
derabîlă a practicării sportului. 
Pe frumoasa bază sportivă com
plexă din Ferentari își duc activi-* 
tatea 3 echipe de fotbal, una de 
handbal feminin, una de voiei-bă- 
ieți, colectivul sportiv numără și 
buni șahiști și boxeri; aoroape 
1/3 din muncitori sînt men bri ai 
colectivului și iau parte 1 marile 
competiții de masă. I-..1 găsit £ 
pe sportivi la locurile lor de mun- V 
că, în hale iuminoase, în care 
domnește o curățenie asemănă
toare cu cea din... farmacii (ierta
ți-mi comparația atît de banală, 
dar nu m-am putut opri s-o folo
sesc!) Un nou an... noi gînduri._ 
noi preocupări. Dar. mai ales, 
multă, multă bucurie și speranță. 
Fie că am stat tte vorbă cu Oh. 
Dragu și Ștefan Neagu, cei doi 
fotbaliști din secția prototipe, cu 
Maria Forstela, handbalista de la 
„aparate de măsură", alpinistul D. 
Ucraineț, magaziner, sau radiolo- 
nistuî Victor Cocoș, centru înain
taș al echipei de fotbal, am simțit 
în cuvintele lor imensa bucurie de 
a intra într-un nou an pe care 
cuvîntu! partidului, exprimat în 
Rezoluția Plenarei din 27/29 de
cembrie îl anunță mai luminos, 
mai plin de bucurii.

V. ARNAUTU

anul 1955, evidențiindu-se Ora
șul Stalin, raionul Sighișoara 
și orașul Mediaș.

Bazele sportive, pe lingă fap
tul că nu sînt satisfăcătoare 
numeric, ele sînt și slab gospo
dărite ca, de pildă, Stadionul 
Tineretului din Orașul Stalin, 
ștrandul din Sibiu, etc.

Discuțiile — la care au par
ticipat numeroși vorbitori — au 
subliniat o seirie de lipsuri din 
domeniul organizatoric, educa
tiv și în special al educației fi
zice din școli care lasă foarte 
mult de dorit.

Tovarășul I. VAIDA, vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lingă Consiliul de Miniștri, a 
arătat, într-o amplă erpuncre, 
că Olimpiada a scos în evidență 
pașii uriași pe care țara noas
tră i-a făcut, în anii regimului 
de democrație populară, și pe 
tărîm sportiv. Dovadă stau nu
meroasele medalii cucerite la 
Melbourne, suceese care însă nu 
trebuie să ne ducă pe panta 
primejdioasă a neglijării activi
tății sportului de masă. Pe a- 
ceastă linie, a sportului de 
masă, regiunea Stalin a rlus și 
ea o contribuție certă. Tov. I. 
VAIDA a vorbit apoi despre u- 
nele lipsuri existente în activi
tatea sportivă de masă din re
giunea Stalin, arătînd căile de 
urmat, pentru înlăturarea lor.

In încheiere, an lost îmninate 
distincții unui grup de activiști 
care s-au evidențiat în munca 
desfășurată pentru dezvol; area 
mișcării sportive din regiunea 
Stalin.



M. Bird (C.C.A.) cîștigălorul slalomului uriaș

M. Bîră, C. Enache, C. Crăciun si St. Botcarhi, învingători 
in primal concurs de schi al anului

VI. Despre luptători, pentatloniști, înotători 
și... un corigent: atletismul

Penuluma zi dian săptăm-na tre- 
pută a coincis cu deschiderea se
zonului oficial de schi. Starterul 
a dat plecarea primului concurent 
fn proba de slalom uriaș (N. Io- 
vici). Aceasta s-a desfășurat pe 
pSrtia veche a Dihamutoi. Dar pri
nțul concurs al anului nu s-a bu
curat de atenția ce i se cuvenea 
datorită pe de o parte slabei parti
cipări a asociațiilor, iar pe de altă 
parte organizatorilor (Locomotiva) 
care doar cu indulgență pot primi 
calificativul satisfăcător. De la 
startul Cupei Diham au absentat 
— fără să cunoaștem încă moti
vele — schiorii asociațiilor Dina
mo, Progresul, Știința și Recolta, 
care prin valoarea lor ar fi putut 
ridica mult nivelul concursului. 
Ba. mai mult chiar, organizatorii 
acestui concurs nu au avut nici un 
reprezentant în proba de slalom 
uriaș !

Slalomul uriaș s-a desfășurat pe 
pîrtia veche a. Dihamului pe un 
traseu de aproximativ 800 m. Tre
buie să amintim că această pîr+tie 
este ceva mai lungă, dar că din 
cauza neîngrijirii ei, porțiunea de 
la plecare nu poate fi folosită. 
Vremea și zăpada au fost în ge
neral bune. Traseul a avut 52 de 
porți pentru seniori și 39 de porți 
pentru senioare. Irită și rezultatele 
tehnice înregistrate 1 această 
probă: Sen ari: 1. M. Birâ (C.C.A.) 
1:22,8 ; 2. N. P andrea (C.C.A.) 
1'24,9 ; 3. Klaus Theil (Voința) 
1:25.4; 4. A. Albert (C.C.A.) 1:29,3; 
5. C. Birsan (Voin,.) 1:29,9; 6. N. 
Iovici (FI. roșie) 1:30,0. Senioare:
1. M. Marotineanu (C.C.A.) 1:"5,3;
2. Hilde Welter (Energia) 1:21,9;

L 3. Suze Weber (Voința) 1:25,0; 4. 
K Viorica Albert (C.C.A.) 1:36,6; 5. 

Stela Tampa (Voința) 2:03,4; 6. 
Ortrud Schu’.eri (FI. roșie) 2:07,3. 
In urma acestor rezultate clasa
mentul general are următoarea 
țnfățișere: 1. C.C.A. 30 pct.; 2.

Voința 72 pct.; 3. Energia 91 pet
Celelalte două competiții: „Cupa 

Predeal, organizată de Casa Cen
trală a Armatei și rezervată fon- 
diștilor (10 km. băieți și 5 km. 
fete) și „Cupa Cioplea", organi
zată de asociația Dinamo și rezer
vată săritorilor de la trambulină, 
s-au desfășurat duminică la Pre- 
deaJ.

In probele de fond organizarea 
bună, pregătirea aftentă a fondiș- 
tilor și fondistelor, precum și ză
pada excelenta. mi permis reali
zarea unor performanțe bune, 
pentru început de sezon. Iată-le : 
10 km. băieți: C Enache (Energia) 
35,32 min.; 2. M. Aldescu (Dina
mo) 36,13 min.; 3. Moise Crăciun 
(C.C.A.) 37,28 min.; 4. I. Șupeală 
(Energia) 37,52 min.; 5. S. Dră- 
guș (C.C.A.) 38,09 min.; 6. I. Su- 
medrea (Dinamo) 38,15 min.; 7.
G. Olteanu (Dinamo) 38,21 min.;
8. I. Cimpoia (C.C.A.) 38,38 min.;
9. D. Enache (Dinamo) 38.55 min.;
10. G. Drăguș (C.CA) 39.29 min. 
In acest concurs au luat startul și 
juniorii. Cel mai bun timp l-a ob
ținut D. Zaharia (C.C.A.), la 4 
min. de cîștigător dar clasrii pe 
locul 16. 5 km. fete: 1. S. Botcariu 
(Dinamo) 19. 41; 2. I. Simon (Di
namo) 20,12; 3. E. Zangor (C.C.A.); 
20,40; 4. M. Arvai (Energia) 22,16; 
5. R. Bonfert (Voința) 22.32; 6.
H. Herbert (FI. roșie) 22,39. In 
cadrul Cupei Cioplea, care a avut 
loc pe trambulina nouă din Cio
plea, C .rnei Crăciun (C.C.A.) s-a 
clasat pe primul loc cu 214,5 pct. 
Locurile următoare au fost ocupate 
de F. Voinea (Dinamo) 211 pct și 
N. Munteanu (Dinamo) 210 pct. 
De remarcai! că, în a doua săritu
ră învingătorul a fost întrecut (la 
lungime) de următorii do: clasați; 
dar el a reușit să cîștige datorită 
punctajului superic- la stil.

G. EPURAN

ȘI luptătorii și-au depășit, cu 
ocazia Olimpiadei de la Melbo
urne, performanțele din 1952 

de la Helsinki. Cucerirea medaliei 
de bronz de către Horvath (la ca- 
teg- cocoș) și clasarea lui Pîrvu- 
lescu pe locul IV (la cat. muscă) 
sînt succese importante și care — 
împreună cu locul VI ocupat de 
Dumitru la categoria ușoară — 
contribuie la confirmarea valorii in
ternaționale a luptătorilor romîni. 
Cu toate acestea trebuie să măr
turisim — fără falsă modestie — 
că ne așteptam, totuși, la ceva mai 
mult. Pîrvulescu n-a fost destul de 
combativ de-a lungul turneului iar 
in unele întîlniri (de exemplu în 
cea cu italianul Fabra) a comis 
— din neatenție — greșeli care 
l-au costat. La Popescu și mai ales 
la Dumitru s-a vădit lipsa de expe
riență, ceea ce i-a handicapat pe 
amîndoi mai ales într-un concurs 
de amploarea și durata Olimpia
dei. Cît despre Horvath, ale cărui 
merite sînt de necontestat (el a 
cucerit 4 victorii, pierzînd la punc
te — de puțin — în fața suedezului 
Vesterby) nu i se poate reproșa 
— nu știm dacă numai lui și nu 
cumva și antrenorului! — decît 
faptul că în meciul cu Vesterby a 
adoptat o greșită tactică de aștep
tare în primele 6 minute. Și o men
țiune: Horvath e singurul concu
rent care l-a învins pe campionul 
olimpic al categoriei respective, Vi- 
rupaev. Oricum, medalia olimpică 
de bronz cucerită la „Exhibition 
Building" este o frumoasă răsplată 
pentru acest sportiv care la Mel
bourne a făcut cea de a 37-a depla
sare a sa peste hotare în calitate 
de purtător al culorilor sportive ale 
țării și care de ani de zile nu lip
sește din echipa noastră națio
nală.

Cîteva cuvinte, acum, despre 
concurenții la pentatlon mo
dem. Rezultatul lor, clasarea 

pe locul 6, este mulțumitor și con
firmă mersul ascendent a! acestei 
discipline, la noi. Locul o pe care 
l-am ocupat la Olimpiadi înseam
nă un pas înainte față de campio
natul mondial din 19» l de ia Buda
pesta unde am ocupat locul VIII 
și față de cel din 1955 de la Ma- 
col’n (unde Romînia s-a clasat pe 
locul VII). Faptul că la V.elboume 
a fost o participare mai numeroasă 
decit la alte competiții internațio
nale, pune intr-o lumină și mai 
bună rezultatul nostru. Este ade
vărat că în ocuparea acestui loc 

ne-a ajutat și... scoaterea din con
curs — prin accidentarea fostului 
campion mondial Thofclt — a echi
pei Suediei, țară care — în mod 
normal — s-ar fi clasat înaintea 
noastră, dar nu trebuie omis nici 
amănuntul că accidentul suferit de 
Teodorescu în proba de călărie (în 
care reprezentantul nostru n-a pri
mit nici un punct!) ne-a privat de 
cîteva sute de puncte, cu care am 
fi putut întrece echipa Mexicului 
clasată pe locul V. (10-981 p. față 
de 10.613 p. ale noastre). Un obiec
tiv important de viitor: îmbunătă
țirea valorii la călărie, efectuarea 
antrenamentelor pe trasee dificile, 
prin pădure. Ca să r.u mai vorbim 
de o problemă de mai multe ort 
atacată în coloanele ziarului, aceea 
a necesității măririi numărului de 
pentatloniști, a îmbogățirii bazei 
de selecție pentru echipa națională.

Prezența lui Sandu Popescu 
și a Maricăi Both la J. O. 
n-a rămas neobservată pen

tru natația noastră. Cei doi înotă
tori și-au făcut datoria, și — în 
afară că au acumulat o prețioasă 
experiență, ale cărei roade se vor 
arăta — au dat — ca rezultat — 
ceea ce se aștepta de la ei. Popes
cu a intrat în finală și ne-a dăruit 
un record remarcabil (2:29.9 în ba
zin de 50 metri) iar Marica Both 
clasată pe locul II in scrie a rea
lizat și ea un prețios 1:15,8, nou 
record,- cifră care ne iasă să-i în
trevedem, pe mai departe, o fru

Iolanda Balaș sare 1,67 m. pe Main Stadium

moasă carieră sportivă acestei ti- 
nere în vîrsta de n&i 16 ani.

Echipa de polo, a făcut parte din 
aceeași serie cu echipele Iugoslaviei 
și U.R.S.S., candidate la titlul olim
pic, ceea ce i-a făcut „de plano- 
ca și imposibilă calificarea în tuS 
neul final. In orice caz, meciurile 
de la Melbourne, ne-au confirmat 
progresul și valoarea — am saune 
chiar definitivă afirmare interna
țională — a unor elemente tinere 
ca Zahan, Marinescu, Bădiță, 
Szabo-

Iar acum, cîteva cuvinte despre 
un „corigent"; atletismul. Este 
sportul la care Melbourne-ul 

ne-a adus decepții aproape la fie
care din puținele probe la care am 
fost prezenți. Este adevărat că a- 
vem 4 oameni clasați în primele 
10 locuri, dar aceasta e mult pre< 
puțin față de așteptări, față de bî- 
lanțul cu care s-au întors alte spor
turi, față de importanța atletismu
lui in ansamblul întrecerilor olim
pice și — în primul rînd — față, 
de... Helsinki!

Iolanda Balaș, „speranța noas- 
stră olimpică nr. 1" cum o numea. 
Înainte de jocuri majoritatea gaze
tarilor sportivi, a reușit o clasare

RADU URZICEANU

(continuări In pag 7-a)

r 1 — - 1
Minciuna, invectiva, calomnia, a- 

țresiunea și de multe ori asasina
tul erau nelipsite din arsenalul 
activității electorale din Romînia 
burghezo-moșierească, după care 
nai tînjesc doar jalnicii epigoni 
ii acelor vremuri de tristă adu- 
fere aminte, aciuiați astăzi în di

ferite cotloane dolarizate ale apu
sului.

Alegerile de atunci erau un 
prilej de cumplite suferințe pentru 
poporul exploatat, sărăcit,, înșelat

tși asuprit pe care-l aștepta noi 
’figerințe și impilări. Singurii sa- 
Jfsfăcuți erau cei care năzuiau la 
un loc în Camera Deputaților sau 
dacă se putea la Academia de... 
somn a „Maturului Corp" al Se
natului.

In goana după putere, care — 
In esență — însemna chivernisi- 
rea proprie, a clientelei electorale 
fi cu precădere a hidrei monar
hice, mereu mai nesățioasă și mat 
coruptă, cei care se pregăteau să 
tnhațe frînele conducerii nu aveau 
răci un fel de scrupule atunci cînd 
V alegeau mijloacele prin care 
Să-și atingă scopul.

In perioada alegerilor, ziarele

vremii nu mai pridideau cu publi
carea programelor de guvernare 
ale diferitelor partide, programe 
firește asemănătoare doar prin a- 
ceea că cuprindeau aceleași pro
misiuni demagogice, sistematic ui
tate atunci cină partidul respectiv 
venea la guvern. Discursurile e- 
lectorale erau folosite de oratorii 
de profesie îndeosebi pentru a eva
lua mărimea paiului din ochiul ad
versarului politic și nicidecum pe 
aceea a bîrnei din propriul său 
ochi.

Minciuna era o meserie, iar 
calomnia o virtute.

De la încăierările sângeroase la 
întrunirile ținute sub „damful" bu
toaielor cu băuturi spirtoase îm
părțite cu dărnicie mlnuitorilor de 
reteveie ghintuite, pînă la ucide
rea cu premeditare a adversarilor 
politici, nici o cale nu era ocolită 
dacă ea ducea la asigurarea suc
cesului în alegeri.

Și care era rezultatul acestor 
procedee, al urnelor furate sau 
măsluite? Lesne de ghicit. Un par. 
lament care nu avea nici o contin
gență cu aspirațiile și interesele 
poporului mereu înșelat și obidit. 
Un parlament în care se cuibăreau 
mai ales avocați fără clientelă, dar 
buni de pălăvrăgeală, afaceriști 
puși pe căpătuială cavaleri de in
dustrie gata oriclnd să vîndă bo
gățiile țării și să se vîndă mono

polurilor străine care le-ar fi asi
gurat comisionul cel mai gras, 
plătit bineînțeles tot de contribua
bilul romin.

Fauna parlamentului antebelic 
era bogat în tot soiul de speci
mene. Nu lipseau desigur nici cei 
care fără să fie nepoți, gineri, 
cumnați sau fii ai marilor potentați 
politici erau tari in alt soi de... ru
bedenii. Este notoriu cazul unui 
renumit demagog — o patentă nu
litate — care timp de decenii a fost 
mereu trimis în parlament de ale
gătorii din județul Vlașca, in rân
durile cărora număra — fără exa
gerare — cîteva mii de fini, cuscri, 
și cumetri. Singura preocupare a 
acestui politician era aceea de a 
cheltui dividendele încasate cu 
ghiotura de la diferitele consilii de 
administrație din care făcea parte 
cu... botezurile și cununiile din 
fieful său electoral. Era desigur o 
investiție rentabilă, de vreme ce cu 
ajutorul acestor bani nemunciți el 
apărea in Cameră sau în Senat, 
ba uneori chiar pe banca minis
terială, indiferent de faptul dacă 
la guvern erau țărăniștii, liberalii, 
averescanii. iorghiștii sau gogo- 
cuziștii. Omul nostru s-a făcut 
„remarcat" prin cîteva discursuri, 
care dacă n-au rămas în antologia 
retoricii parlamentare, în schimb, 
au alimentat copios paginile de 
umor ale ziarelor și au furnizai 

subiecte suculente revuiștilor epo
cii. Acest fost deputat, senator și 
de multe cei ministru, printre altele 
oi:tor al orofundei cugetări: „CAR- 
PAȚII ESTE ȘIRA SPINĂRII 
PRIN CARE RESPIRA ȚARA 
NOASTRĂ", și-a legat numele de 
o acțiune cu adine „substrat pa
triotic" cerind Corner ii să voteze 
neinfaziat „O PENSIE VIAGE
RĂ PENTRU VĂDUVA EROULUI 
NECUNOSCUT".

S-ar părea că hilarul nostru 
personaj era inofensiv. Lucrurile 
nu stau tocmai așa. El a avut o 
influență nefastă și asupra sportu
lui, pe atunci o activitate neluată 
in seamă de oficialitate. Ziarele 
inspirate și bineînțeles subvențio
nate de el au lansat și au impus 
formula șovin naționalistă și reac
ționară „8 + 3", potrivit căreia — 
după cum se știe — în echipa re
prezentativă de fotbal a țării nu 
puteau fi selecționați indiferent de 
forma și valoarea lor sportivă, 
decît trei reprezentanți ai minori
tăților naționale. Această., arit
metică șovină a provocat la vre
mea ei mari neajunsuri afirmării 
sportului din Romînia care a fost 
silit să se prezinte în importante 
confruntări internaționale cu echipe 
care nu puteau in nici un caz să 
reprezinte tot ceea ce avea mal 
bun și mai valoros fotbalul nos-

In afara aspectului sportiv at 
problemei, nu trebuie să uitam că 
această rușinoasă formulă discri
minatorie a fost semnalul unei po
litici de ațîțări șovine și reacțio
nare care a culminat cu even'men- 
tele dintre anii 1940—1941. Formu
lele șovine: ,/iumerus va!ah:ctis“t 
,,numerus clausus", ,,numerus nu- 
llus" aparțin astăzi unui trecui 
întunecat. Ca și în celelalte sectoare

de activitate, și în mișcarea de 
cultură fizică și sport cel mai buni 
fii ai patriei, indiferent de națio- 
nalitcdea lor, luptă cot la cot pen
tru a ridica renumele țării pe cela 
mai înalte culmi ale afirmării sale-

Iată lucruri pe care le ș'ie ti
neretul nostru, întregul nostru 
popor.

Iată motive pentru care astăzi 
alegerile constituie o adevărată 
sărbătoare, întâmpinată cu drag de 
la un capăt la celălalt al țării.

I
S. MASSLER



Desigur că execuțiile micuților șc olari nu sint tocmai perfecte, dar 
măiestria va veni cu timpul

(Foto: L. TIBOR)

Reportaj la —- 20 grade
PATINATORI DE TOATE VIRSTELE 

ȘI-AU DAT INTILNIRE LA TUȘNAD
Privirea călătorului ce urcă cu 

trenul pe Olt in sus, spre Miercu
rea Ciuc, cam pe acolo unde bra
dul semeț ia locul plingătoarelor 
sălcii ce mărginesc Hui, este a- 
trasă de cîteva ierni bzcoace, și nu 
fără surprinzătoare plăcere. de 
evoluțiile pline de eleganță ale 
unui veritabil roi de sportivi ce 
lunecă pe gheața lucie a ochiului 
de cristal de la Tușnad. Aci, In
tr-un minunat decor alpin, secția 
aport a C C.S a avut b--»za ideie 
să întemeieze acu m un an un 
centru de antrenament pentru pa
tinatorii și hocheiștii asociațiilor 
sindicale.

UN ADEVĂRAT- RAI AL 
PATINATORILOR

Să coborim spre la:ui Ciucaș 
unde activitatea este in toi- Pe 
drum, aflăm că centrul est- la a 
doua sa ediție oficială fi ci a 
fost gata pentru cei aproape 100 
de „școlari” încă de la 15 de
cembrie. „sesiunea de examene' 
avind-o programată in preajma 
lui 1 februarie. Jos. ne așteaptă 
spectacol puțin obișnuit: zăpada 
de pe lac seamănă cu niște răzoa
re. fțind ridicată in brazde ce 
mărginesc cele cinci terenuri de 
antrenament. In mijloc, domimmd 
complexul, o pistă pentru alergări 
care corespunde exact măsurii de 
333,33 m. ceea ce-î dă dreptul și 
necesită totodată omologarea ei 
urgentă pentru eventualele... re
corduri. Pe latura cabanei care va 
prinde formă definitivă anul ace
sta — pezztru moment loc de în
călzire al sportivilor — se zflă 
terenurile de patinaj artistic și cel 
de hochei. împrejmuit cu mantine
le. Alt teren, de cealaltă Parte, fo
losește patinatorilor începători re
crutați mai mult dintre cei 600 
pionieri veniți din diferite părți 
ale țării în tabăra de vaccszță

Ne îndreptăm mai. intîi spre 
pista de viteză Hide cam o duzi
nă de sportivi, siluete zvelte cu 
echipamentele mulate oe corpu'i, 

sint într-o circulație neîntreruptă 
ce-(i dă impresia unui perpetuum 
mobile. Pe Florin Gămulea, antre
norul lotului, secondat de Carol 
Gall, a fost greu să-l reperăm. 
L-am confundat multă vreme cu 
sportivii ce treceau gonind pe 
Ungă '.zoi. El patina în spatele fie
căruia corectind, îndrumînd. sti- 
mulînd. Trebuie să ai plămini și 
picioare rezistente pentru astfel de 
metode. Dar strădaniile lui nu 
sînt de prisos, căci „.atît fetele, 
printre care alături de campioa
nele Eva Farkas și Mia Georgescu 
se află elemente de viitor ca ju
nioarele Lucia Kurt. Magdalena 
Udrea sau Haino Mi hales, cît și 
băieții, se află în plin progres- 
Este semnificativ să vă spun că 
tînărul Gh. Katona de la Recolta 
Miercurea Ciuc, a reușit de curînd 
să învingă pe Bulat, campionul 
țării. Alături de el juniori ca An
drei Bacs. Ladisl.au Por.calab sau 
seniorii Grigore Alexandru, Givi- 
ffgian, Valerian Kurt, Zoltan Sze- 
Irely, sînt aproape gata pentru 
concursurile viitoare”.

PRIMA ȘCOALA DE PATINAJ 
PENTRU COPII

J-am lăsat pe vitezlști să și 
continue rondul lor nesfirșit și am 
sărit brazdele de zăpadă pentru 
a vedea la lucru pe patinatorii ar
tistici. De cei mai tineri dAUre ei 
— vreo 25 la număr și între vir
atele de 8—14 ani — se ocupă Ro- 

man Turușanco, campionul țării, 
împreună cu Moise Kahane și A- 
dalbert Orosz. îndrumările sună 
fără întrerupere de-a lungul dimi
neții și puștii își însușesc încet 
dar sigur măiestria patinajului. De 
pe acum. Bemt Bomches, Horia 
Maniu, Ion Comănici, Cristina 
Patraulea sau mica Ruxaadra Gă- 
bunea emit pretenții la... viitoa
rele titluri de campioni. Alături de 
aceste vlăstare ale patinajului 
nostru artistic se antrenează sub 
ochiul atent al experimentatului 
Andrei Somody (Cluj) cițiva spor
tivi de friszte: campioana Ma
riana Wanrich. cuplul Heuhcct— 
Konert, Gizi Kahane, Eva Pa'.os- 
sy. o tinără în accentuat progres, 
ș-a. Regretabil doar că numărul 
lor este insuficient.

In sectorul hocheiștilor e luptă 
mare Aproape 20 de juniori repre- 
zentind Tg. Mureșul, M. Ciuc, Or. 
Stalin și Rădăuții (cei mai mulți) 
se războiesc continuu (păcat că 
seara lumina celor două reflectoa
re este încă insuficientă). Princi
pala preocupare a antrenorilor Ion 
Petrovid și Ștefan Toniovici este 
de a asigura acestor noi cadre 
elementul de bază al hocheiului: 
patinajul.

L-am lăsat pe urmă pe unul 
dintre cei mai mici școlari din 
această tabără, pe elevul de clasa 
111-a Vlad Patraulea. Dadi, așa 
cum i se spune familiar de către 
toți cei din Tușnad, este un au. 
tentic talent în patinaj dar puțin 
cam neascultător, fapt ce îi atrage 
deseori observațiile antrenorului 1. 
Petrovici, care —trebuie să o spu
nem — cumulează cu succes dar 
și cu multă bătaie de cap o serie 
întreagă de alte funcții. Vlad Pa
traulea ar putea progresa mai 
repede, dar se decide foarte SreH 
în ce să se „specializeze”, atît de 
greu incit uneori uită să mai trea
că și pe la gheață, la antrenamen
te, și se repede pînă Ia o partidă 
de săniuș.

..-Urc din nou dealul spre vi
lele Tușnadului. E imposibil să 
nu mă opresc de cîteva ori și, re
zemat de balustrada aleii, să nu 
admir splendida panoramă de jos 
cu furnicarul multicolor al sporti
vilor în permanentă mișcare pe te
renurile atît de chibzuit rînduite 
pe gheața lacului Ciucaș. Privesc 
și nu mă mai satur, încercînd o 
asemănare cu acele miniaturale și 
vii peisaje ale picturii flamande. 
Un „Peisaj de iarnă” al unui Pe
ter Brueghel contemporan. U\z ta
blou tonic, plin de conținut și nă
dejdi pentru tînărul nostru sport.

NEAGOE MARDAN

Fază dintr-d cursă feminină dispu tată recent in cadrul „Cupei 
Dinamo*

„Cupa Dinamo”
la patinaj viteză
Simbată și duminică a avut 

loc la Tușnad un important 
concurs de patinaj viteză orga
nizat de asociația Dinamo. La 
această competiție, dotată cu 
„Cupa Dinamo”, a luat parte 
majoritatea patinatorilor fruntași 
din țară, aflați în localitate în 
vederea perfecționării tehniceî și 
a unui schimb- de experiență 
între sportivi și antrenori.

In prima zi de întreceri, tem
peratura extrem de scăzuta (la 
ora 12 mercurul termometrului 
era încă sub linia care marchează 
minus 20 grade 1) a influențat 
negativ desfășurarea probelor. 
In ziua a doua, vremea arătîn- 
du-se mai „prietenoasă” (minus 
7 grade) concurenții au putut 
face dovada bunei lor pregătiri. 
In această zi Eva Farcaș (Pro
gresul Tg. Mureș) a reușit 
chiar să îmbunătățească un re
cord republican. Ea a parcurs 
1500 m in 3: 14,2, nou record 
republican (v.r. 3:34,7).

Iată acum clasamentele finale 
ale acestei prime ediții a „Cupei 
„ Dinamo” la patinaj viteză (tetral- 
ton) : seniori: I. Zoltan Szekeli 
(Dinamo Buc.), 2. Al Grigore 
(Recolta Buc.), 3. Al. G:viligan 
(Loc. Buc.); senioare: 1. Eva 
Farcaș (Prog. Tg. Mureș), 2. 
Mia Stoenescu-Georgescu (Loc. 
Buc.), 3. Lucia Kurt (Loc. Buc.); 
17—18 ani băieți : 1. Gh. Katona 
(Recolta M. Ciuc), 2. V. Por- 
colab (Prog. Tg. Mureș). 3. 
Andrei Bakcsi (Prog. M. Ciuc). 
17—18 ani fete: 1. Magdalena 
Udrea (Recolta Buc.), 15—16 
ani băieți • I. Moldovan (Prog. 
Cluj), 2. Ion Csado (Re
colta M. Cinci, 3. P. Dragostin 
(T. D. Buc.) ; 1-5—16 ani fete;
1. Hâjnal Mihalcz (Recolta AL 
Ciuc) ; 14 ani băieți: I Viorel
Rusu (Din. Or. Stalin).

In proba de viteză rezervata 
patinatorilor cu patine simple — 
la care au participat patinatori 
artistici aflați și ei la Tușnad — 
cursa a fost cîștigată de Gizi 
Kahane (Recolta Buc.) urmată 
de campioana noastră la pati
naj artistic Marieta Weinrich și 
de Trude Konnert.

VAS! LE VINT1LA (stingă) șt 
dinamovistul PU1U NICOLÂE 
sînt doi dintre pugiliștii care s-au 
afirmat in ultimii ani. ca veri

tabile speranțe ale boxului nostru 
(Foto: Â. LOVINESCU)

ÎN LOC DE CONCLUZII LA 0 COMPETIȚIE PUGILISTICĂ DE MASE
Competițiile pugilistice cu carac

ter mai larg, adresate boxerilor din 
proaspăta generație sînt atît de 
puține, îneît pot fi numărate pe 
degete. Este o constatare mai ve
che, care îndeamnă la... meditație, 
mai ales acum, cînd ultimul sunet 
de gong a marcat sfîrșitul singurei 
întreceri de acest fel: ,,Cupa Sfatu
lui popular”.

încheiată după lungi întreruperi 
— uneori nemotivate — această 
tradițională competiție (izvorîtă 
din necesitatea de a asigura tine
rilor boxeri, cît de cît, o activitate) 
a dat cîștig de cauză colectivelor 
din raionul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej (anul trecut titlul a revenit 
raionului 1 Mai), care a totalizat 
cu 12 puncte mai mult decît a doua 
clasată, echipa raionului Grivița 
Roșie.

Am fi bucuroși să înserăm în rîn- 
durile de față cît mai multe aspec.

(Foto: L. TIBOR)

Voleiul în doi începe să intereseze
N-a trecut mult timp de cînd a 

început să se vorbească la noi de 
„voleiul în doi“ și iată că în cu- 
rînd vom putea asista la primele 
întreceri de acest fel. Antrenorul 
Gică Petrescu — cu care ne-arn 
întîlnili — ne spunea :

„In momentul de față lucrez la 
stabilirea detaliilor de regulament 
pertiru meciurile în doi și nu cred 
că vor trece multe zile pînă cînd 
membrii lotului reprezentativ vor 
participa la o competiție de echipe 
reduse. In general vom utiliza 
competițiile de volei în doi ca un 
mijloc eficient de îmbunătățire a 
pregătirii pentru voleiul... nor - 
mal”.

Despre același subiect am discu
tat și cu apreciatul jucător al na
ționalei noastre, Dr, Jean Ponova. 
„Nic# nu vă închipuiți cît ajută vo
leiul în doi la dezvoltarea mobili
tății, a orientării tactice și a ?e- 
zistenții” ne-a declarat el. L-am 
rugat pe Ponova să ne indice și 
cîteva perechi care — după păre
rea lui — ar fi cel mai inspirat 
„conjugate”. Și iată cum a alcă - 
tuit căpitanul echipei noastre cam
pioane cele mai redutabile cu - 
plurî :

Crivăț-Cherebețiu; Roman-Nicolau; 
Mușat-Mihăilescu ; M. Cristea - 
Apostol Sebastian. Să sperăm că 
și vederile antrenorilor vcț- cores
punde cu ale internaționalului 
nostru și că vom putea vedea „la 

te pozitive, numele campionilor și 
cuvenitele evidențieri. Din păcate, 
însă, competiția a șchiopătat toc
mai în... părțile sale esențiale, ridi- 
cînd probleme ce se impun a fi dis
cutate-

Pe parcursul ei (din primăvară 
pînă-n iarnă) Cupa Sfatului popu
lar a programat 20 de reuniuni (16 
în prima fază, sistem turneu, și 4 în 
faza ultimă, eliminatorie). Nu ne 
vom ocupa de insuficiența numă
rului de reuniuni — care, în cazul 
nostru, relevă o participare neper- 
mis de „anemică” — ci de. măsura 
în care ele au folosit sau nu, popu
larizării acestei frumoase discipli
ne sportive.

De la început trebuie să mărturi
sim regretul de a fi urmărit, în cele 
mai multe cazuri, reuniuni prost 
organizate, slab popularizate; me
ciuri de nivel scăzut care n-aveau 
nici o contingență cu boxul. cu 
tehnica lui. Și vom da ca exemplu 
cele două reuniuni organizate de 
colectivul sportiv Energia-Metalul 
Semănătoarea. Prima, în curtea 
școlii profesionale; a doua în par
cul C.A.M.-Belvedere, ca „deschi
dere” la o-.. , chermeză. Ce-i drept, 
„decorul” era îmbietor! Numai că, 
organizînd reuniunea, colectivul a 
urmărit doar partea... financiară, 
neglijînd complet scopul și norma
la ei desfășurare- Astfel că boxerii 
au transformat copacii în vestiare, 
iar antrenorii au făcut zeci de sprin
turi după necesarele sticle cu apă. 
Ringul, instalat în pantă, scîrțîia... 
înduioșător iar mănușile.cu care 
s-a boxat au provocat multe., dis
cuții (erau numai trei la număr 
dar și acelea neregulamentare. de 
12 uncii).

lucru” pe unele din perechile de’ 
mai sus.

In privința dublurilor feminine, 
Ponova ne-a indicat două: Tineta 
Pleșoianu-Natalia Cernat și Sonia 
Colceriu-Cornelia Moraru.

Pe cine credeți însă că mai pa
sionează voleiul în doi? Pe ve
chiul nostru internațional C. He
rold care e gata-gata să trădeze 
baschetul pentru un meci de volei 
în doi. Dovada ? Propria-i decla
rație : „Mai că m-aș simți tentat 
să fac o partidă de volei în doi. 
înainte, noi, făceam adeseori la an
trenamente asemenea jocuri pen
tru simplul motiv că nu eram des
tui pentru a alcătui două echipe 
regulamentare. M-am putut con
vinge de atunci cît de utile sînt 
pentru pregătirea unui voleibalist. 
Sînt caitegoric de părere că par
tidele de volei în doi vor ridica 
electiv clasa voleibaliștilor noștri 
fruntași și, implicit, a naționalei. 
„L-am rugat și pe Herold să ne 
indice perechile de jucători care i 
se par mai puternice. El s-a fixat 
la două: Roman-Mușat și Ponova- 
Plocon pe care le consideră princi
pale favorite într-o competiție de 
volei în doi”.

După cum se vede voleiul în doi 
interesează pe antrenorii și jucă
torii noștri. Sîntem sigur că el va 
plăcea și spectatorilor care vor fi 
invitați curînd la primele jocuri de 
acest gen.

Formula de disputare, a părut 
greoaie, uneori chiar de neînțeles. 
Repartizarea pe grupe, introduce
rea sistemului turneu și, mai apoi, 
a celui eliminatoriu, au creat con
fuzii, mulți dintre concurenți con- 
siderindu-se camnioni numai după 
desfășurarea primei faze, iar alții 
bănuind că odată ce au cîștigat 
ambele întreceri (le numim între
ceri deși ele sînt două părți com
ponente ale aceleiași competiții) 
vor trebui să primească... două 
titluri (cazul lui Cornel Boțocan).

Aceste deficiențe, ca și nepăsa
rea cu care multe colective sporti
ve mari, cu tradiție în box, au pri
vit participarea lor (Energia „23 
August” care a prezentat doar un 
singur boxer, Tînărul Dinamovist, 
care anul trecut a adus titlul raio
nului 1 Mai, Flamura roșie Co
merț, Flamura roșie Tehnometal și 
altele) și insuficienta preocuparea 
antrenorilor în direcția pregătirii 
tinerilor lor elevi, au creat o at
mosferă neprielnică, nesănătoasă. 
Este recomandabil ca membrii co
misiei orășenești să ia în discuție 
felul cum a decurs desfășurarea u- 
nicei competiții pugilistice de ma
se din Capitală, să ia măsurile 
de rigoare, dar, în același timp, 
să găsească modalitatea organiză
rii cît mai multor întreceri, care să 
promoveze boxul pe o treaptă su
perioară. In această acțiune nu 
trebuie neglijată inițiativa crea
toare a colectivelor sportive. Iar 
deficiențele care s-au făcut simțite 
în desfășurarea Cupei Sfatului 
popular, să fie prilej de învățămin
te pentru viitor.

PETRE MIHAI

Ladisl.au


ANUL ATLETIC

I

Cete mai bune rezultate 
la sărituri și aruncări

Săritura in lungime

TJfl (7.09) Sorin Ioan (C.C.A.)
7.10 (7.21) D-tru Petrescu (E)
7.05 (6.61) Nic. Popa (P)
•.95 (6.47) Ion Nicolescu (D)

1.95 ( —) Virgil Zăvădescu (COA)
6.85 (6.69) Rudolf Licker (R)
8^5 (6.82) Vasile Plăcintaru (E) 
•.84/7.14) Tr. Chitul (St.)
8.83 (6.86) Cr. Țuțuianu (CCA)
k76 (6.56) Eugen Ignat (L)

Triplu salt

16.39 (16.27) Sorin Ioan (CCA)
14.70 (14.57) Virgil Zăvăaescu (CCA)
14.& (14.25) Mircea Stein (D)
14.58 (13.71) Ștefan Stoian (St.)
14.33 (14.59) Tr. Chitul (St.)
14.26 (14.20) Iuliu Chiricuță (St.)
14.24 (14.17) Rudolf Licker (R)
14.24 (13.65) Cr. Țuțuianu (CCA)
14.20 ( —) Dumitru Petrescu (E)
14.09 (14.27) Cornel Poenaru (R)

Săritura in Înălțime

2.065 (2.01) Ion Soter (CCA) 
LT75 (1,95) X. Boboc (E)
1. 95 (1.90) C. Dumitrescu (St.)
1. 94 (1.98) Alex. Merică (D)
L 98 (1.95) Ion Knaler (CCA)
1. M (1.78) St. Radar (E)
1. 85 (1.81) Victor Cincă (V)
1. 85 (1.81) Comei Stănescu (V)
L. 81 (1.80) Tr. Lutic (E)
1. M (1.75) Iuliu Chiricuță (91.)
1. 88 (1.80) Th. Dragomirescu (V)
L 88 ( —) C. Porumb (FI. r.)
1.80 (1.85) Toma Heinrich (St.)

Săritura cu prăjina

4.18 (4.10) Mircea Dumitrescu (St.)
4.10 (3.70) Gh. Zîmbreșteanu (CCA)
4.00 (4.10) Zeno Dragomir (St.)
3.93 (3.80) Paul Ioan (St.)
3.92 (3.91) Eugen Lupșa (St.)
3.90 (3.90) Carol Adler (St.)
3.90 (4.00) Zoltan Szabo (CCA)
3.90 (3.83) Met. Trandafilov (D)
3.82 (3.60) Dumitru Gîrleanu (P)
3.80 (3.70) Simion Blaga (St.)

Aruncarea greutății

16.32 (15.63) Aurel Ra ca (CCA) 
16.04 (15.43) Nic. Ivanov (D) »
15.52 (15.20) Constantin Crețu (St.)
15.18 (15.40) Mihai Raica (E)
14.26 (13.86) Dan Stoian (P)
14.15 ( — ) Gh. Popescu (St.)
14.14 (14.53) Ion Vorovenci (St.)
13.96 (12.18) Cornel Popescu (V)
13.86 (13.79) Iulian Heller (E)
13.70 (13.63) Romeo Coveianu (CCA)

Aruncarea discului

49.33 (48.13) Miha. Raica (E)
48.44 (42.60) Virgil Manolescu (D)
47.70 (46.66) Romeo Coveianu (CCA)
46.25 (45.09) Eugen Vilsan (CCA)
45.79 (42.93) Sergiu Știrbu (D)
44.26 (44.86) Eug. Statnic (St.)
43.96 (43.54) Ștefan Panda (V)
43.92 (42.35) Lucian Purdea (St.)
42.44 (44.06) Ștefan Liska (E)
42.28 (39.12) Ștefan Sgircitu (L)

Aruncarea suliței

73.73 (62.18) Alex. Blzim (St.)
72.04 (69.09) Dumitru Zamfir (D)
72.01 (63.75) Iuliu Iordan (L)
68.90 ( 69.23) Andrei Demeter (D)
65.55 (61.73) Gh. Popescu (St.)
62.24 ( 68.80 Pawl Demeter (St.)
61.93 (55.36) Ion Stanciu (St.)
60.28 (57.14) Constantin Bocicai (E)
55.60 (46.97) Zoltan Nagy (E)
54.46 ( — ) Ion Cristea (L)

Aruncarea ciocanului

58.34 (57.91) Nic. Rășcănescu (CCA)
57.24 (57.37) Constant n Spiridon (V)
57.05 (58.76) Constantin Dumitru (L)
54.93 ( — ) Szigismund Acațiu (CCA)
53.96 ( 55.31) Villi Iacoveanu (L)
53.78 (36.50) C-tin Drăgulescu (E)
52.10 (52.70) Dan. Grafenstein (E)
51.39 (51.53) Victor Albu (E)
48.69 (48.20) Ion Pantei monescu (D)
46.70 (52.61) Ion Toma (R)

• Iată cum arată un buletin cu 12 
rezultate exacte la concursul Pro
nosport nr. 1 (etapa din 6 ianuarie):

I. Napoli-Sampdoria (camp.
Italian) 1

II. Atalanta-Fiorentina (camp,
italian) x

III. Juventus-Roma (camp, ita
lian) 2

IV. Lazio-Internazionale (camp.
Italian) x

V. Genoa-Spal. (camp, italian) 1
VI. Padova-Udinese (camp, ita

lian) 1
VII. Triestina-Palermo (camp,

italian) x
VIII. BolognarLanerossi (camp.

(Italian) x
IX. Metz-Monaco (camp, fran

cez) 2
X. Racing Paris-Reims (camp,

francez) 1
XI. Rennes-Strasbourg (camp,

francez) 1
XII. Saint Etienne-Nancy (camp 

francez) 1

• In urma trierii si omologării ce
lor 487.771 variante depuse la con
cursul Pronosport nr. 1 (etapa din 
6 ianuarie) au fost stabilite urmă
toarele uremii •

Premiul I: 2 variante cu 12 re 
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cite 57.922 lei. Cele 2 variante 
cu 12 rezultate exacte aparțin par- 
tictpantilor*

Guriță Constantin din Iași str. 
Rășcanu nr. 9 și Negoescu Constan
tin din București str. Ciuzlea nr. 19.

Premiul II: 55 variante cu 11 re
zultate exacte, revenind fiecărei va
riante cîte 2.527 lei.

Fremim IU: 921,33 variante cu 10

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL• FOTBAL • FOTBAL
--------- ---------------------------- .--- _______________________________ ____________ *

Tfftimul joc

Selecționata București—
ATENA 7 (Prin telefon). — 

Multi sportivi eleni au avut ocazia 
să facă o interesantă comparație 
între jocul echipei București și cel 
al formației cehoslovace Spartak 
Praga, care a jucat ieri cu Olim- 
piakos Pireu (rezultat: 1—1). Zia
rele de specialitate subliniază că 
echipa noastră s-a dovedit a fi, din 
punct de vedere tehnic, cu mult 
superioară formației pragheze. O 
dovadă în plus a fost jocul de azi, 
disputat pe terenul Panațhinaikos 
din Âtena (spectatori: 25.000) în 
compania echipei de club cu același 
nume. Panathinaikos este una din 
formațiile fruntașe ale fotbalului 
grec. E deținătoarea Cupei Greciei 
și se află pe primul loc în clasa* 
mântui ligii ateniene.

In compania acestei formații, se
lecționata noastră a făcut cel mai 
frumos joc al turneului. Acțiunile

bGi.L

șale colective și cele individuale 
au cucerit treptat pe spectatori, 
care — deși cam sgîrciți cu apre
cierile față de formațiile străine — 
au subliniat cu ropote de aplauze, 
rnai. algs după pauză, jocul des
fășurat de echipa noastră. Cu ex
cepția primelor 15 minute, ci nd s-a 
jucat mai mult pe centrul terenu
lui, și a cîtorva minute spre sfîr- 
șiiul partidei, meciul a fost stăpî- 
nit de echipa București. Superioa
ră teritorial si din punct de vedere 
tehnic, selecționata rominească nu 
a avut însă eficacitatea corespun
zătoare pentru a cuceri o victorie 
la o diferență mai mare, astfel că 
a trebuit să se mulțumească cu 
una la limită: 2—1 (0—0).

Ocazii au fost destule în cursul 
partidei, dar vechea poveste: ine
ficacitatea, a împiedicat echipa 
să marcheze mai mult. Alexandres- 
cu a luftat la 3 m. de poartă (min. 
16), Tătaru a tras de puțin alături 
de poartă (min. 22), Zavoda I și 
Constantin trag consecutiv dar 
portarul Vutsaras apără (min. 26), 
Ozon ratează și el în min. 35. In 
general, echipa noaslră a dominat 
net, silind pe jucătorii greci la o 
apărare disperată. In min. 38—40, 
ei au totuși cîteva acțiuni, dar 
Linoxilakis, Andreou și Panakis 
trag cu mult peste poartă. La re-

in Grecia
Panathinaikos 2-1 (0-0)
luare, continuăm să dominăm și 
să desfășurăm acțiuni spectaculoa
se, dar ineficace. IN MIN. 52 INSA 
OZON IA O ACȚIUNE PE CONT 
PROPRIU, EXECUTA ClTEVA 
DRIBLINGURI ȘI TRAGE TARE 
IN... BARĂ. MINGEA REVINE IN 
TEREN ȘI CONSTANTIN, CARE 
URMĂRISE, O INTRODUCE IN 
PLASĂ CU CAPUL: 1—0. Atacul 
construiește noi acțiuni periculoa
se. Dar din nou ratăm. Șuturile lui 
Georgescu, Bone, Constantin, Geor
gescu și Tătaru nu-și ating tinta. 
IN MIN. 70 INSA, OZON NU MAI 
GREȘEȘTE ȘI LA CAPĂTUL U- 
NEI COMBINAȚII SPECTACU
LOASE ONISIE • BONE - GEOR- 
GESCU-CONSTANTIN, EL TRA
GE TARE DE LA MARGINEA 
CAREULUI IN COLȚUL OPUS: 
2—0. Echipa slăbește apoi ritmul 
de joc și de aceasta profită gaz
dele care atacă pe aripa stingă. 
Panakis vrea să centreze, Zavoda 
II atinge balonul care prinde un 
efect curios și strecurindu-se prin 
tre jucători, ajunge la Sofianos, 
care cu „spițul“ înscrie de la 5 m.: 
2—1 (min. 81). Panathinaikos re
vine în atac și echipa noastră, sur
prinsă și mai ales enervată de ar
bitrajul părtinitor, nu-și revine de- 
cît în ultimile minute, cînd începe 
să domine, dar fără rezultat.

Din echipa: TOMA - ZAVODA 
II, BRINZEI, NEACȘU - OMSIE, 
BONE - ZAVODA I, CONSTAN
TIN, ALEXANDRESCU (Ozon 
min. 35), OZON (Georgescu), TA- 
TARU-Ozon a fost cel mai bun de 
pe teren. In mod special s-au mai 
remarcat Bone, Constantin, Toma 
ș.i Zavoda II. Din echipa gazdă: 
VUTSARAS - ALPIS, ANGHELO- 
POULOS (Marinakis), UTILIS- 
NEBIDIS, PAPANDONTOU-TEO- 
FANIS (Kritikos), LINOXILAKIS, 
SOFIANOS, ANDREOU, PANA
KIS — s-au distins Anghelopoulos, 
Papandoniou și Linoxilakis. Arbi
tru : Diamantopoulos.

Cu acest joc, selecționata Bucu
rești și-a încheiat turneul în cursul 
căreia a făcut cunoscut și apreciat 
fotbalul nostru. Plecarea spre țară: 
joi dimineață.

I. SICLOVAN

I Modificări de date în calendarul internațional

I
t n cadrul preliminariilor 
I campionatului mondial 1958 

țara noastră are de disputat 
patru întîlniri, inițial fixate la 
următoarele date:

16 iunie, la Atena: Grecia— 
Rominia. - *

13 octombrie, la București: 
Rominia—Iugoslavia.

21 octombrie, la București: 
Rominia—Grecia.

17 noiembrie, la Belgrad: Iu
goslavia—Romînia.

In programul acestor întiiniri 
au survenit însă două modifi
cări solicitate de federațiile din 
Belgrad și Atena și acceptate 
de forul nostru de specialitate.

In urma acestor modifi
cări, partida Rominia— 
Iugoslavia fixată pentru 
13 octombrie, se va dis
puta la 29 septembrie la 
București, iar meciul Ro- 
minia-Grecîi pentru carel

l^'ono snort
rezultate exacte, revenind fiecărei 
variante cîte 226 lei

9 Premiile acordate prin tragere 
din urnă de I. S. Pronosport cu 
pr.lejul Anului Nou au revenit ur
mătorilor participant!:

cite o motocicletă I.J. de 350 cmc.:

Șandru Gheorghe din București 
str. Th. Speranția nr. 171, Dianu 
Gheorghe din T. Măgurele str. E- 
lena Pavel nr. 25, Enescu Niculae 
d n Or. Stalin str. Hărmanului nr. 
25, Panait Rodica din Baia Mare 
str. Bălcescu nr. 20

Cîte un ceas Schaffhausen.-
Lupu Andrei din București str. 

Mecet nr. 2, Zub Zaharia din Dră-> 
gășani str. Tudbr Vladim re-^u nr. 
446.

Cîte un ceas Doxa:
Mironescu Traian din Tecuci str. 

Conachi nr. 2, Miloș Gheorghe din 
Baia Mare str. Trenutai nr. 2, Ste n- 
berg Vaiica din Iași str. Cr.șan nr. 
18, Dr. Ne:eu Niculae din Bucu
rești str. Mătăsari nr. 14 A, Vrabie 
Palixenia din Iași str. Vîscăuțeanu 
nr. 26, Deleanu Ion din București 
str. Turda nr. 318, Vasilescu Teodor 
din Giurg u str. Șt. Gheorghiu nr. 
56, Duminică Alexandru din Bucu
rești str. Mendelejeff nr. 5, Argin- 
taru Elena din corn. Jupînești reg. 
Craiova și Jitaru Adrian din Bucu
rești str. Sf. Elefterie nr. 64.

Cite un aparat de radio „Stasfurt”: 
Guleșu Vasile din Cimpeni reg.

se reținuse data i_e 21 ®
octombrie, va avea loc la z< 
3 noiembri la București.

Odată cu acordul intervenit X>. 
între cele trei foruri ăsupra mo- S 
dificărilor de date, au fost per- & 
fectate și alte patru întiiniri cu & 
fotbaliștii iugoslavi ' și greci, sș 
care vor avea loc la datele cînd y 
sînt stabilite partidele dintre w 
echipele naționale prime: z<

16 aprilie la București: Bucu- 
rești—Atena. %

29 septembrie la Belgrad: Iu- S 
goslavia B—Rominia B.

3 noiembrie la Atena: Atena— %
București- z<

17 noiembrie la București: Ro- z< 
mînia B—Iugoslavia B. «

Cu acestea se completează % 
programul echipei reprezenta- 
tive secunde și se îmbogățește 
programul generai cu patru z< 
joc*’-

w

în turneul F. I. F. A. juniori
gT omisia de organizare a Turneului FIFA-juuiori, din ca- 

drul Uniunii Europene de fotbal (UEFA) a ținut ședință 
sîmbătă și duminică la Bruxelles, fn Belgia, pentru a trage la 
sorți grupele ediției 1957 a Turneului FIFA care va avea loc în 
Spania. Cele 16 țări înscrise în competiție au fost împărțite în 
patru serii. Tragerea la sorți a decis următoarea componență ■ 
seriilor:

Seria
Seria
Seria
Seria

A: Luxemburg. Turcia, Italia, R.D. Germană. 
B: Spania, Polonia, Ungaria, R.F. Germană. 
C: Grecia. Austria, Olanda, Anglia.
D: Belgia Franța. ROMINIA, Cehoslovacia.

Pregătirile lotului reprezentativ de tineret

De cîteva zile au început 
pregătirile lotuiui de tine
ret în vederea apropiatului 

turneu în India și R.P- Chineză 
(sfîrșitul lui ianuarie și februa
rie). Antrenamentele se desfă
șoară alternativ în sală și în 
aer liber. Duminică, întregul lot 
(mai puțin Oaidă, care încă nu 
s-a prezentat) a luat parte la 
un antrenament de acomodare 
cu terenul și de omogenizare, 
desfășurat pe terenul Progresul 
FB în compania formației oră
șenești Progresul Poligrafie 
Nr. 1. In cursul acestui antrena- 
ment. în care lotul a marcat

(prip V. Anghel,
Ene II) și care a

cinci goluri 
Dinulescu și 
folosit scopului urmărit au fost 
încercate două formule de echi
pă: In prima repriză: Cosma— 
Pahonțu, I. Lazăr, Soare—Al. 
Vasile, Nunweiller—Copil, D. 
Munteanu, Ene II, Dinulescu, 
V. Anghel. ht repriza doua: 
Uțu—Moarcăș, Stâncii, Soare— 
AL Vasile, Neamțu—V. Anghel 
(Ene II), Seredai, Ene II (Dinu
lescu) , Dinulescu (Koszegv), 
Koszegy (V. Anghel). Pregăti
rile vor continua săptămîna a- 
ceasta, în sală și pe teren.

%

NOTE, COMENTARII, ȘTIRI
Cupa R. P. R. pe primul plan!

Forul nostru de specialitate anunță o serie de măsuri privind 
îmbunătățirea activității fotbalistice din acest an și în primul rînd 
a celei competiționale. Cîteva din măsuri se referă in mod special la 
Cupa R.P.R., căreia i se va acorda importanța cuvenită, locurile vor 
fi programate numai duminica, iar regulamentului i se va aduce o 
modificare esențială: incepind cu etapa în care intră echipele de ca
tegorie A, meciurile se vor disputa pe terenuri neutre- In caz de ega
litate, nu se va mai califica echipa in deplasare, ci meciul se va rejuca, 
tot pe teren neutru.

cei care nu fac parte nici din lotri 
București și nici din cel de tinereL 
De altfel, primele antrenamente se 
vor desfășura probabil fără o parte 
din jucătorii feroviari, a-'ică fără

Aceste măsuri pot asigura o des
fășurare normală și nivelul cores
punzător acestei competiții Numai 
să nu rămînă pe hîrtie..

...Așa cum s-a întîmpiat în ultimii 
ani. Și în alte rînduri, Direcția Fot-

Cluj, Maziu Gheorghe din Iași str. 
Gh. D.mitrof nr. 161, Fichman Nicu 
din București str. Șelari nr. 2, Șîm- 
șinovici Alexandru din București 
str. Bateriilor nr. 1, Gleizer Ghers 
din Făgăraș str. N. Bălcescu nr. 7, 
Bădulescu Ștefan din Stîlpeni reg. 
Pitești, Ion Stănctulescu din Bucu
rești str. Haga nr. 7, Ecaterina A- 
bram din Sibiu str. Patrioților nr. 
13, Radu Ene din București str. 
Flămînda nr. 50 șl Ripa Alexandru 
din Podul Iloaiei reg. Iași.

cîte un stilou „Pelikan”:

Le b Marcu din Iași str. Panteli- 
mon nr.' 18, loan Păunoiu din Bucu
rești str. Tocilei nr. 37. Rusin Linca 
din T. Măgurele str. Libertății nr. 
40, Smon Eugeni din Dumbrăveni 
str. Tudor Vladlmirescu nr. 7. Radu 
Constantin din Sibiu str.; 9 Mai . nr. 
52, Ilie Gheorghe din Orșova str. 
Cerne nr. 3, Caravia Sorin Ma
rius din București str. Gh. Petres
cu nr. 82. Merdinian Ovanez din 
București str. Popa Rusu nr 12. 
Carmen Dulea din Român str. N. 
Bălcescu nr. 7, Ernes Weisz dn 
Cluj str. Gh. Dofa nr. 36. Atanasiu 
Ștefan din Galați str. Cristea Ni
culae rir. 81, Guran Aurel din bucu
rești bd. Republicii nr. 95, Shultz 
Arlstotei din București str. Nerva 
Traian nr. 108, Bercea Ion din Foc
șani str, Bernath Andrei nr. 34, Sbo- 
ra Grigore din București str. Popa 
Nan nr. 99, Danciu Dumitra din 
București șos. G urgiulul nr. 96, Po
pescu Dumitru din Halchiu str. 
Ghimbav nr. 40, Ciobanu Aristotel 
din Dorohol str. Mărășești nr. 10, 
Gros Max din București str. Ady 
Endre nr. 4 și Papp Albert din Ga- 
laești raion Tg. Mureș RAM.

bal și Comisia Centrală de fotbal 
și-au mărturisit bunele lor intenții 
iață de Cupă, dar cînd să treacă la 
fapte, le-au uitat.. Cupa a continuat 
să se dispute cînd se mai găsea 
cîte un termen liber, dar mai mult 
în cursul săptămînii, și mai Ia 
urmă, prin decembrie, pe timp rău 
și pe terenuri proaste, pentru că 
atenția oficialității se îndrepta în 
mod special spre campionat Dato
rită acestei atitudini greșite, expri
mată printr-o programare necores
punzătoare. Cupa și-a dus în ulti
mii ani, o existentă anonimă, de 
copil vitreg. Nici echipele nu i-au 
mai acordat importanța cuvenită, 
deși Cupa interesa în mol catego
ric și deși alături de campionat ea 
este și rămîne a rloua competiție 
Importantă a fotbalului nostru 
Campionatul reprezintă competiția 
de calitate. Cupa poartă un carac
ter de masă îmbinat cu cel de 
calitate, și i se cuvine mai multă 
grijă-și atenție.

Să sperăm că începînd cu anul 
acesta. Cupa va fi reabilitată re
venind pe prim plan al activității 
noastre competiționale.
•SCURT POPAS PRINTRE BUCU- 

REȘTENI
Curînd vor începe pregătirile e- 

chipelor bucureșten? de categorie 
A, B și C în vederea competițiilor 
din primăvară. Cele mai multe vor 
ieși din nou pe teren pe la siirși- 
tul lunii ianuarie

■ Locomotiva și-a fixat reluarea 
activității în jurul datei de 20 ia
nuarie. In prezent, jucătorii sint 
într-o scurtă vacanț.a, bineînțeles

FILOTE

cei care urmează să plece în turneu 
în India și R.P. Chineză.

■ Ca și ceilalți jucători bucureș- 
teni, o parte dintre fotbaliștii de la 
C.C.A- sînt în vacanță. Aceștia 
sînt însă puțini, pentru că aproape 
întreaga echipă se află în Grecia. 
De aceea se așteaptă ’•evenirea se
lecționatei București pentru a se 
stabili data începerii pregătirilor. 
In orice caz, primele ședințe vor 
avea loc Ia sfîrșitul acestei luni.

■ Jucătorii de la Progresul sînt 
și ei. deocamdată, în vacanță spor
tivă Cînd își vor relua antrena
mentele? Iată ceea ce nu știu încă 
nici antrenorii Drăgttșin și Lupaș. 
Colectivul așteaptă cîteva răspun
suri privind perfectarea unor turnee 
peste hotare, în Grecia si Iugosla
via. și numai după primirea lor — 
deci după ce se va ști dacă tur
neele vor avea loc sau nu — se va 
proceda la fixarea datei reluării ac
tivității de pregătire.



■ F.-: comuna Vai'deeni. raionul 
Horezu. Spartacliiada de iarnă a 
tineretului este în plină desfășurare. 
La șah participă 33 ele concurenți 
împărțiri în .trei ■edhițpc. Cei mai 
buni sîrrt Dumitru Zăvoi, Titel (iri
gare, Uimii Pălim și 3 lie Siiieșcu. 
La multe mesa se joacă au piese 
sculptate cu măiestrie de tinerii 
Adrian Siikesau, Adrian Ciorobea, 
Florian tonascu și -Sfoă IPopKsctt. 
intr-o 'Cameră alăturata celei în 
care se joacă șah, 25 <de tineri în
vață trînta sub îndrumarea profeso
rului de educație fizică Z. Dine seu. 
Pentru concursurile de schi șl să
niuțe parlicipanții la Spartachiadă 
și-au pregătit 'din timp materialele. 
Tineretul dm cormma Vaideem a 
confecționat — folosind resursele 
locale — 7 perechi de schiuri. 
(■Grigore Varahiescu}. . _

■ Mii de tineri și tinere din raio
nul Pitești se întrec în aceste zile 
tn cc3cursitrîle Spartarfferttei. In

2031 C9!£Oilți
in JBvi W la «tațîe

CLUJ (prin Mejj&tf ■— Compe
tiția de natație organizat'-i ta 
era șui Cluj de -ziarul „Uj Sport’ 
la care <a.u luai parte 2(134 concri- 
rniți s-a încheiat cu victoria co
lectivului școlii ptnoteăonate meta
lurgice nr.. 2 (prof. ed. iizică Ti.be- 
rlu Sz-ejpîati.) care a totalizat 
22.776 pct. și a cîștigat în acest 
fel cupa. Pe locurile unmălaare s-a.i 
Clasat in ordine: 'Școala medie nr. 
7 Cluj (prof. -efl. fizică Bela Barta 
și Martin Bodroki) cu 21.783 pct.; 
Șc medie nr. T (prof. ed. fizică 
V. Boildiș și V, Marttonosi)) cu 12210 
pct. și ‘Șc. <elem. nr. 22 '(prof. 
Imre Toth.) cu 11:944 pct.

Informații
Hochei In ultimul

tirap s-au disputat © serie de jo
curi amicale <care au constituit un 
ultim prilej 'de verificare înaintea 
începerii campionate'.or republica
ne- Iată citwa din rezultatele în
registra le îaa aceste meciuri ami
cale: Dinamo Tg. Mureș-Știința 
Cluj 6—3 (I—2-, 2—0; 3—1). 
Partida s-a disputat la Tg Mureș 
pe patinoarul Progresul, recent a- 
menajat, și a stirnit nm deosebit 
«interes in rin-durile spectatorilor 
mureșeni. Punctele au fost înscrise 
de Moldovan ț'2' Incze II, Pu- 
blik, Solyom, -Aszftatos pentru Di
namo și de Gall, Takacs ÎI și 
Nagy pentru Știința.

O altă echipă care desfășoară o 
rodnică activitate înaintea înce
perii campionatului categoriei A 
este și Progresul -Glracrghieni. A- 
ceastă formație a susținut zilele 
trecute două meciuri de verifica
re. In primul a întrecut echipa 
Energia St. Roșu Or. Stalin cu 
7—1 ți—1; 4—®;'2—10) iar în al 
douiea isChiipa de categoria B Pro
gresul Rădăuți cu 12—1 ((5—1 ; 
4—0 ;3—iDj-

Să nu uităm că se joacă rugbi și în
' Rugbiul din țara nra.s'ra a 
luat ăn ultimii andi ® stezwsffitare 
considerabilă. ’Numărul echipe
lor <fe rugbi a crescut toarte 
mult aitît îîna Capitală cît și în 
piwinncte. Piuă nu de mult la 
competițiile oficiale luau parte 
doar echipele din Capitală. Este 
drept că existau în diferite cen
tre ale țării câteva echipe, dar 
activitatea lor era sporadică, 
lipsită ude o îndrumare metodică. 
Abia în ultimii ani se poate 
vorbi despre rugbi cea despre o 
disciplină sportivă care a cu
prins întreaga țară. Astfel,' în 
centrele unde acest sport era 
conțplet necunoscut, ca de pildă. 
Constanța, lași, Buzău, Ploești, 
Sibiu, Galați, -etc., astăzi a- 
vam echipe cu .activitate conti
nuă și care participă cu regu
laritate la competițiile cu carac
ter republican. Este desigur, un 
aspect pozitiv al activității spor
tului cu balonul oval și el pre- 
arntă garanția unui progres con-' 
•tmuu. Un număT însemnat de 
jucători provenfți din sinul e- 
«hipelor provinciale activează cu 
succes în formațiile fruntașe din 
București (principalul centru aii 
nugbiiilui din țara noastră) și
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conituaele l.eicești, Calibuși, Tițești, 
Dedu'leșfi, Coi mea na ș. a. au loc 
concursuri la șah și trîntă, spor
turi mult îndrăgite de tinerii țărani 
muncitori din raionul nostru. Paralel 
cu aceste întreceri, tineretul se pre
gătește și pentru a Știa startul la 
schi, săniuțe și patinaj. In acest 
scop au fost revizuite materialele 
sportive necesare. (J a-zworr'scki 
Siariidlmi'J.

■ In raionul Ttrgpi'iște,, Sparta- 
chiada de iarnă a tineret nlru a în
ceput cu etapa pe cercuri sportive. 
Pînă acum au fost organizate 
concursuri la șah, gimnastică, tenis 
de masă șî trinfă. (-W. .Avtmu'J.

■ itentrti deplina reușită a Spar- 
tar’h'radei 'de iarnă în mtecrivele 
sportive Flamura roșie din regiunea 
Timișoara, s-a format un activ din 
cane Iac parte tehnicieni, antrenori 
și activiști sportivi obștești. Ac ti vid 
îndrumă și coordonează întreaga 
activitate din cadrul competiției. 
Datorită muncii Iructuoase a aceș
tia activ, Spartacliiada a fost «nai 
bine popularizată decît în anii tre- 
emți iar Ia startul probelor s-au 
prezentat mai multi concurenți. 
Printre colectivele fruntașe sînt: 
JJTLA". .7eba~ și ,7 Noiembrie-. 
(Fiorea Gtprea).

Speranțele «tației wastre 
ia e lecție teeretică...
La bazinul JToreasca din Capitală 

ăuncțiomează cu regularitate o sec
ție de natatîe a școlii sportive de 
tinereL Lecțiile practice și teoretice 
ale acestei școli, conduse cu price
pere de antrenorul Constantin Va- 
săliu,, sânt irecvenfate zilnic de zed 
și zeci de înotători și înotătoare.

De foarte multe ori antrenamentele 
acestor înotători fie de de înot, 
polo sau sărituri se fac în compania 
colegilor tor de Ia 'Progresul.

In fotografie: rm aspect de la 
o lecție teoretică 'de polo cu jucă
torii de fa SjS.T. și Progresul, con
dusă de antrenorii C. î'asăliu și T. 
Angelescu.

chiar în lotul reprezentativ. Este 
cazul să amintim aici numele ju
cătorilor Doruțiu, Floarea Carol, 
Olteanu, Szilaghi, etc. care au 
avut o comportare merîtor e în 
competițiile cu caracter intern și 
internațional.

In ciuda acestui fapt, echipele 
provinciale nu au iost nici un 
moment un adversaT periculos 
pentru formațiile fruntașe din 
Capitală. Ne referim îndeosebi la 
echipele din prima categorie a 
țării.

Excepție de la această ,,re
gulă" face doar Energia S. M. 
Orașul Stalin, care — în spe
cial în returul campionatului — 
a obținut rezultate bune cu toate 
echipele fruntașe (0—3 cu C.C.A 
și Dinamo București șl 6—3 cu 
Energia I.S.P.).

Care să fie cauza acestei di
ferențe de valoare dintre echi
pele provinciale și cele bucu- 
reștene? Factorul principal care 
determină decalajul -existent îl 
constituie deosebirea de condiții 
create de asociații diferitelor lor 
colective. Este binecunoscut fap
tul că între condițiile asigurate 
pentru pregătirea jucătorilor din 
colectivele Locomotiva Grivița 
Roșie, Energia I.S.P., etc. și cele 
create colectivelor acelorași aso
ciații din provincie există o mare

CALIFICATIVUL „FOARTE
Stadion” la tenis de masă

BINE’ PEMTBl) ANGfLiCA ROZEAHU $1 ELLA ZELLER
Rep. uța generală înaiaua ca.2- 

pionalclor internaționale de lerâs 
de masă ale R.P.R. a avut loc 
sâmbătă și duminică în sala Flo- 
reasca și a readus acolo a mare 
parte dăn pasionatul public bncu- 
reștean. Spectacolul ©ferit a mul
țumit deseori asistența, la reușita 
Im avînd o largă contribuție, In 
special, jucătoarele noastre frun
tașe. De aceea wm începe scurtele 
noastre -cnnăderzții chiar cu An
gelica Rozeann ș< Ella Zel ter.

Atît în probele de dublu cât și 
la simplu, ambele fm^toare au 
dat deplină satisfacție. A impre
sionat în deosebi, verva și colabo
rarea aproape perfectă a cuplului 
Rozeanu-E. Zeller care an trenat 
cu ușurință peste celelalte perecbj 
feminine, iar în proba de dublu 
băieți, a pierdut în turul ÎL la un 
scor foarte strîns ia fața câștigă
torilor probei: Berczik Harasztost. 
.Aceștia au învins în finală cate 
goric dublul Ga zmer-R liter Re
venind la OMBporiarca cuplului 
campioanelor mondiale trebuie să 
spunem că 0 a dovedit o pregătire 
avansată, o coeziune și orientare 
tactică sunerioară. multă constan
ță și încredere în forțele proprii. 
Toate acestea îndreptățesc speran
țele noastr* într-o comportare din 
cele mai borte în viitGarele întll- 
nîri internaționale. In întrecerile 
de simplu. Angelica Rozearu a a- 
râtat de asemenea o ameliorare 
substanțială în ceea ce privește 
puterea de concentrare și de Îno
tă. calități care șî-au spus cuvîntol 
în cîștigarea meciului final cu E- 
Ha Zeller. Iu această partidă. An- . 
gelica Rozearru pierduse primul set 
la diferență zpreciaWâ (12—21) 
și era condusă în cel de al doi’ea 
cu 14—7 șî 15—10 în fața ună ju
cătoare hotârîtă să câștige. Lup- 
tind pentru fiecare range cb o 
concentrare remarcabSă, apăr! nd 
din o în ee mai ferm atacurile 
dezlănțuite ale adversarei și obli
gi ad-o să intre faitr-uu joc de re
gularitate, ea a recuperat handica
pul, a egalai la 15 și a cîștigat 
setul cn 21—18. Cu aceeași tenaci
tate, Angelica Rozea-m, condusă

diferența. Ne referim îndeosebi 
la asigurarea terenurilor de an
trenament, a materialelor, etc. etc, 
O situație similară o întîtnim in 
majoritatea asociațiilor sportive, 
acestea concentrîndu-și atenția în 
mod special asupra colectivelor 
bucureștene. Terenurile și condi
țiile materiale reprezintă desigur 
un factor determinant în pregă
tirea și comportarea unei echipe. 
Dar ei nu este totul. Este știut 
că de felul în care este antre
nată o echipă depiade și suc
cesul ei. Din păcate, marea ma
joritate a echipelor provinciale 
sînt lipsite de îndrumarea unul 
antrenor competent pregătirea lor 
fiind asigurată de diverși jucă
tori mai vîrstnici. Nu este de 
mirare, deci, că foarte multi 
cemponenți ai acestor formații 
au doar vagi cunoștințe de re
gulament și tehnice; cît des
pre cele tactice să nu mai vorbim.

De asemenea considerăm că o 
mare parte din răspunderea pen
tru slaba comportare a echipe
lor provinciale revine conducerilor 
colectivelor sportive și C.C.F.S.- 
urjlor locale care nu acordă 
sprijin acestei discipline, deși ea 
ee află în multe centre abia la 
început de drum. Or, lipsa de 
interes nu duce în mod practic 

din nou în setul HI cu 14—8, a 
egalat la 14 și a oibțimiut victoria cu 

21—17. In fața acestui joc decis, 
Ella Zeller nu a mai găsit resur
sele necesare — mai ales morale— 
să susțină în același ritm și ulti
mul set, pe care 1-a pierdut — 
și odată cu el și partida — în mod 
categoric (13—-21). Sub aspectul 
jocului de apărare, aproape perfect 
și al puterii de luptă, evoluțiile 
campioană noastre au mulțumit 
deplin. Credem însă că pe viitor ea 
v> trebui să exerseze mai mult la 
antrenamente ’lovi tarile ofensive.

Ei la Zeltar a acționat cu multă 
dezinvoltură pe întinderea intre- 
ghlm concurs. La dublu a complec
tat (de cete mai multe °ri inspi
rat) jocul partenerei iar la sintplu

-■tageuca Rceeana ne-a făcat din 
noa să-i admirăm măiestria

0 adevărată avalanșă de goluri in jocurile 
de handbal de sală de la Timișoara

Deși programul a fost mai 
redus ca de obicei totuși, du
minică după-amiază un mare nu
măr de spectatori au venit la 
Ftoreasca să asiste la jocurile 
de handbal de sală.

Legat de jocurile disputate 
duminică în sala Floreasca vom 
aminti o deficiență despre care 
am mai scris: jucătorii și jucă
toarele de handbal de sală nu 
știu să joace cu calm, în așa 
lei incit să-și pună în valoare 
la maximum posibilitățile și pre-

In cele trei partide de dumi
nică s-au înregistrat urmăioa- 
rde rezultate: Știința I.C.F.—
Flamura roșie Sibiu (feminin) 
5—11 (1-6) ; Progresul I.T.B.— 
Locomotiva G. N. (masculin) 
26—16 (11—11) ; Flamura roșie 
Steagul Roșu—Progresul Orașul 
Stalin (feminin) 6—6 (2—2).

TIMIȘOARA. Sîmbătă și du
minică s-au disputat în sala 
Știința din localitate jocurile e- 
tapei a patra a coscursalui re
publican de handbal de sală. 
Vom menționa că o formă deo
sebită au manifestat înaintăr.ie 
tuturor echipelor, remarcă ex
primată ...eonoret prin numărul

provincie!
decît la frînarea dezvoltării rug- 
biului din țara noastră.

La începutul articolului amin
team de faptul că echipele pro
vinciale au ridicat totuși, în ciu
da greutăților în care se zbat, o se

rie de jucători valoroși. Deci elemen
te există dar ele nu se pot dez
volta tocmai din lipsa condiții
lor arătate în rîndurile de mai 
sus. Din această cauză jucătorii 
talentați părăsesc echipele provin
ciale îndreptîridu-se spre forma
țiile caTe le dau posibilitate să 
activeze și să se dezvolte în 
condiții normale. Și odată for
mați ei nu se mai întorc de Ia... 
bine la rău. In aceasta constă 
manea durere a rugbittlui pro
vincial : cum se ridică un ele
ment valoros, echipele îl ... pierd.

Este o stare de lucruri îngri
jorătoare, caire ar trebui curmată 
cu toată hotărîrea.. Dar pentru 
aceasta iubitorii sportului cu ba
lonul oval — susținători și ju
cători — trebuie să găsească 
mai multă înțelegere din partea 
farurilor competente. Numai în 
acest fel vom putea înregistra 
într-un viitor apropiat un salt 
calitativ .care să întărească și 
mai mult prestigiul cîștigat de 
rugbiul romînesc peste hotare.

I. OPRESCU
D. CAL IM ACUI 

a atacat viguros, variat și cu a- 
dresă. I se poate reproșa însă că 
nu a continuat în aceeași alură se
ria atacurilor în partida cu An
gelica Rozeanu, mai ales că avea 
avantaj suficient pentru eventua
lele riscuri ale unui joc eminamen
te ofensiv.

Nu aceleași cuvinte de apreciere 
putem avea și pentru comportarea 
băieților noștri. Cel mai 5un re
zultat l-a obținut Harasztosi, ca
re a ajuns în finală, dispunind în 
semifinale de Pesch. Totuși atît 
el cît și următorii clasați (Pesch, 
Reiter, Gantner), elementele do 
bază ale echipei naționale, nu au 
corespuns integral. Se observă în
că o fluctuație de formă care 1e 
influențează, firește, rezultatele. 
Ei au realizat uneori acțiuni de 
înaltă clasă, foarte spectaculoase, 
dar alteori — chiar în cursul ace
leiași partide — au jucat cu mult 
sub valoarea posibilităților lor- 
Subliniem totuși ascendența de 
formă a lui Pesch, mai constant 
în atac și cu lovituri mai decisi
ve, fapt demonstrat cu prisosință 
în meciul cîștigat la Gantner. Din 
rest, singur Cobîrzan a corespuns 
așteptărilor.

Cîștigătorul probei de simplu 
masculin, maghiarul Berczik, s-a 
dovedit același jucător dîrz și si

gur, dominînd cu autoritate între
cerea băieților. Intîlnirile de dublu 
mixt s-au terminat cu victoria 
cuplului Ella Zeller-Gantner care 
n-au întîmpinat decît o slabă re
zistență din partea celorlalte pe
rechi.

mare de goluri marcate: 361 In 
14 jocuri 1 Rezultatele înregis
trate în meciurile seriei l-a, re
zervată echipelor masculine, 
sînt următoarele: Știința Timi
șoara I—Recolta Jimbolia 37— 
18 (23—6); Progresul Timișoara— 
Recolta Varias 26—17 (14—4) ;

Energia Reșița I — Energia 
Reșița III 2i—12 (10—6) ; E- 
nergia Tehnometal — Locomo
tiva Timișoara 16—9 (8—4).

ORAȘUL STALIN. Duminică, 
sala Tractorul a fost din nou 
plină, sutele de spectatori din 
localitate avînd prilejul să asis
te la jocuri de handbal viu dis
putate. Este de menționat faptul 
că însușindu-și critica făcută de 
ziarul noslru, admu.’iistrația să
lii a lărgit terenul de joc, ceea 
ce a făcut ca meciurile să se 
desfășoare în mai bune cotidi- 
țiuni.

Rezultatele înregistrate sînt 
următoarele: feminin cat. I: FI. 
roșie Sighișoara—Energia Mija 
11—6 (8—2); Recolta Cad’,ea— 
Energia Reșița 11—2 (5—1);
FI. roșie Mediaș—Știința Timi
șoara 11 —10 (3—4) ; masculin
cat. I : Energia Făgăraș—Știin
ța Or. Stalin 37—15 (14—6); Fi. 
roșie Ghimbav—Voința Sighi
șoara 19—20 (11—7); Dinamo 
Or Stalin—Voința Sibiu 33—18 
(18-5).

TG. MUREȘ. In localitate s-a 
disputat meciul derbi dintre e- 
chipete feminine Progresul Tg. 
Mureș și Progresul Ministerul 
Invățămîniuluî. Partida a fost 
viu disputată ; localnicefe, ară- 
tîndu-se mai eficace, au reușit 
să cîștîge. Scor: 6—5 (3—2) 
prin punctele marcate de Kamemî- 
tzki (3), Oprea (2) și Szasz pen
tru Progresul Tg. Mureș și de 
Petrescu (2), Bărbulescu, Pă- 
dureanu și Ugron pentru bucu- 
rește-nce.

Tot duminică s-au disputat la 
Tg. Mureș și două etape din ca
tegoria I-a (masculin) a coni- 
eursului republican de handbal 
de sală. In etapa a V-a (ultima 
din tur) s-au obținut următoarele 
rezultate: Voința Reghin-Voimța 
Tg. Mureș 17—11 (9—9E Recol
ta Reghin—Știința I.M.F. 15— 
9 (5—3); Dinamo Tg. Mureș— 
Știința Invățămînt 32—8 (17—. 
Im cea de a Vl-a etapă (deci 
prima di® retur) rezultatele au 
fost 'Următoarele : Dinamo Tg.
Mureș—Voința Reghin 35—5 
(16—2) ; Voința Tg. Mures—Re
colta Reghin 8—7 (4—41 ; Ș'tiiirtța 
I.M.F. Stihda Invațămlnt 11—*9 
(7—6). In ci s sa menta 1 comneti- 

țtei eofflduce Diramo Tp. Mwneș 
nu 12 puncte, ’"rmafă de Votata 
Tg. Mureș cu 8 puncte.



CE FAC ȘAHIȘTII? Activitatea fotbalistică internațională pe continent în

Răspunsul Ia întrebarea din 
titlu ar putea fi dat printr-o 
simplă prapozițiune: se 

odihnesc. Nu! Să nu vă pregătiri 
pentru lectura unui articol critic... 
Trebuie să spunem «te la început 
că odihna pe care șinau iuiat-o 
șahiștii noștri fruntași este cu iotul 
meritată, după .acest sfîpșit de se
zon 1956, extrem de aglomerat.

Acum, deal, jucătorii noștri sînt 
— cum s-ar spune — în „relache"

TEODOR GHIȚESCU
a obținut cel mai bun rezultat in
dividual din echipa R.P.R. la O- 

limpiada de la Moscova
Nu pentru multă vreme? însă. Alte 
competiții bat la ușă și membrii 
loturilor reprezentative vor trebui 
să-și reînceapă curind activjta: 
tea. Pe primul punct din program 
stau, bineînfelos, antrenamentele.' 
Iar meritul inițiativei revine de 
«fata aceasta șahistelor, care au 

și început pregătirile.
„Aci fac antrenament șahi stele 

din lotul reprezentativ” — ne-a 
lămurit antrenorul Borel Menas. 
De la el am aflat că jucătoarele 
au programate trei antrenamente 
pe săptămână. Unul este rezervat 
studierii de partide, altul linaluri- 
lor, iar în ultimul se face studiu 
individual.

Sini incluse în lot următoarele

(urmare din pag. a 3-a) 

nemulțumitoare pentru valoarea ei 
și pentru cei ce o urmăreau, din 
țară, dar satisfăcătoare — într-nn 
ici sau altul — pentru noi cei care 
am urmărit-o cu firească emoție 
aproape antrenament de antrena
ment în săptățninile din imediata 
apropiere a jocurilor, iolanda, pe 
de o parte, s-a resimțit mai mult 
dccît alții de pe urma condițiilor 
climatului australian, iar pe de 
alta n-a reușit — psihic — să facă 
față tuturor cerințelor de antrena
ment și concurs. Bolnavă, nereu
șind să-și atingă forma obișnuită, 
la antrenamentele dinaintea con
cursului, cu greu reușea sărituri de

De ce este îngrijorat Alain Mimoun...
Soartq n-a vrut să scutească 

de ironie cocoșul galic... In timp 
ce mitralierele franceze rfsipesc 
moartea în Algeria, pentru a pă
stra prin for fa armelor dominația 
colonialistă tn Africa de Nord, 
un algerian, Alain Mimoun 
O’Cacha, salvează la Olimpiada 
de la Melbourne prestigiul (și
fonat) al atletismului francez, 
cîștigind eel mai greu maraton 
din istoria acestor jocuri. De 
altfel, exact ca acum 28 de ani 
cind la Amsterdam, în 1928, (co
incidență) tot un algerian, El 
Ouafi, a făcut în ceasul al 
12-lea, să răsune... Marseilleza 
pe stadionul olimpic.

O victorie sub egida celor cinci 
cercuri înlănțuite este totdeauna 
frumoasă și departe de noi glo
dul de a pune în discuție realiza
rea tui Mimoun. Numai că de 
data aceasta se petrece un feno
men exact invers. Succesul aler
gătorului algerian a făcut să se 
vorbească prea mult de persoana 
învingătorului, prilej cu care au 
ieșit la iveală unele aspecte de 
culise ale sportului francez, care 
scot și mai mult în evidentă 
imagini ale așa-zisului „ama
torism pur" mult trîmbîfat in 
anusul Europei și peste ocean.

La 36 de ani, medaliatul ot?m- 
pic este foarte îngrijorat de vii
torul său. Alain Mimoun nu are 
încă o profesie, care să-i asi

jucătoare : Marla PogorievuCÎ
(campioana R.P.R.), Margareta 
Teodorescu, Elena Grabovie-țchi, 
Lidia Giuiroiu Elisaibeta lon.-.scu, 
Alexandra bKcoiau, Maria Tar apa 
nov, Irina Tzîtron, Margareta 
Perevoznfc și Doina Maieu. Din 
aceste jucătoare va fi formată 
echipa reprezen.tat'Aă;. pentru a 
da replica selecționatei feminine 
a R.P.F. Iugoslavia «are va vizita 
țara noastră în cursul primăverii. 
Șahul nostru feminin va fi repre
zentat atîț la tumeu.ll zonal,, cit și 
la campionatul mondial pe echipe. 
Ambele iceste competiții feminine 
se vor desfășura în primăvară,, ia 
Olanda.

Și băieții vor trece cwînd La lu
cru. Ei vor începe cu ședințe de 
antrenament bisăptămînale, urmând 
ca pregătirile să se intensifice 
odată cn aproșierea competițiilor. 
Este vorba tot de concursuri cu 
caracter internațional, cel mai 
apropiat fiind turneul de li Picești, 
programat în martie. Ia care au 
fost invitau și ci ți va joeatsri șiră 
ini. Pe de altă parte jucătorii noștri 
sînt invitați, la rândul lor, la o se
rie de turnee internaționale fn 
străinătate (R. Cehoslovacă, R.D. 
Germană, R.P. Ungară) in cursul 
lunilor aprilie și mai. De asemenea 
vom avea cite un reprezentant Ia 
turneele zonale din Olanda și R.P. 
Bulgaria.

Au fost reținuți tn lotul .repce 
zentativ, deocamdată, o serie de 
16 jucători, pe baza ultimelor lor 
rezultate în concursuri. -

Prinz lor i 1 clasați la recenta 
finală a campionatului R.P.R. li 
s-au adăugat tinerii jucători A. 
Gurisbergtr, C. Partos, C. Botezi' 

iM.-VavIțăr, ca și maestrul E. Goștea -
Pîntrti a ușura pregătirea anw 

jucători din provincie, forurile de 
resort au luat prețioasa inițiativă 
de a organiza antrenamente comu
ne la Timișoaia. Șahiștii timișo
reni se vor antrena sub îndruma
rea maestrului internațional St. 
Erdely.

Iată, pe scurt, perspectivele 
fruntașilor șahului nostru. în cu- 
rînd îi vom putea urmări intr-o fee
rie întreagă de competiții interna
ționale, deosebit de interesante.

Rd. V

1,60 m. Iată de ce, acel 147 din 
concurs a apărut, totuși, peutru noi 
cei de acolo, satisfăcător, ca rezul
tat de moment. Lia Manei iu nu și-a 
reeditat nici ea performMdele obiș
nuite și in baza cărora și-a găsit 
un loc în lotul olimpic, iar mărșă
luitorii an obținut clasări cu total 
modeste.

Pentru atletismul nostru Mel- 
bourne-ul trebuie să fie tu semnal 
de „strângere a riaduribar", de a- 
sait.

Va trebui să facem tutu! pentru 
ca la viitoarea Olimpiadă să ne 
prezentăm bine și la atletism, dis
ciplină la care avem de făcut un 
efort în plus ca să atingem nivelul 
performanțelor de talie mondială.

gure existența iăr contractul său 
cu LN.S., unde ocupă un post 
foarte..- volatil de monitor spor- 
tiv, trebuie reînnoit de două ori 
pe an. Eforturile deosebit de 
mari făcute pentru a-i găsi o 
meserie au eșuot O propunere 
venită după Olimpiadă ca să r 
se ofere un post de profesor de 
educație fizică nu a putut fi rea
lizată. Motivul: nigerianului îi 
lipsesc studiile necesare pentru 
a ocupa un astfel de servici.

in acest Gmp ziarul L’Equipe 
a deschis o colectă publică prin
tre cititorii săi ți printre toți iu
bitorii de sport din Franța pen
tru a „materializa" victoria lui

Mimoun. Din banii strînși astfel 
urmează să se ofere campionului 
olimpic — scrie ziarul — un obiect 
de artă care să-i amintească mi
cului algerian de marele său. suc
ces de la Melbourne. După cum 
relatează ziarul, ptnă acum au 
sosit numeroase mandate pe <z 
dresa „subscripția Mimoun" ast
fel că se va putea oferi campio
nului otimpic o statuetă de mare 
preț sau poate chiar o pinză de 
Rembrandt. Ne îndoim însă că 
această „atenfie" va risipi griji

A
»m il mai mult ca
altădată, activitatea inter

naționala a fotbalului a 
fost deosebit de intensă. Și nu 
este de nurare. Câmpie na tul mcci- 
dial bate la ușă. Preliminariile 
lui au și început și vor continua 
— ptnă ta consumare — anal a- 
cesra. Fiecare dia federațiile în
scrise îa această competiție a fo
losit amil 12cfi pentru a veri
fica lotul și posibiritățlle lui și 
dec pentru a și cunoaște șansele 
în „Cupa Mondială-Juries Rnnet“.

Numărul jocurilor internaționala 
între echipele reprezentative A, 
disperare anul trecut se rădică La 
peste 100 . Ele au prilejuit o 
confruntare a forțelor ți au con
stituit indicii prețioase în privin
ța ierarhiei valorilor europene.

Ca o primă concluzie care se 
iarpene, în x-nu acestcr jocuri, 
este faptul că phrtonui fnmtcși- 
Ior — candidați la titlul mondăl 
— s-a rsăiit. Alături de Ungaria, 
U_R.S.S_ Franța, se află acum: 
Anglia, Cehoslovacia. Scoția șt 
Italia. Acestea au ieșit din impa- 
srf în care s-au ^ăsit la un mo
ment dat și au marcat o reveni
re puternică, ceea ce Ie dă spe
ranța câ vor avea un euvînt 
hotărîtor în vfltorn! camvronu: 
mondial In sefrâmb. <Frr lotul 
fruntaș an ieșit — pentru mo
ment — Iugoslavia, R. F. Ger
mană, Suedia și mar ales Austria. 
Dacă higosfavif se impun totușf 
prin calitatea fofbriultri prac
ticat ("dar ffpsit de eFtacitafe». 
în schimb, nu același lucru se 
poate spune despre campioana 
mondfafâ R. F. Germană șf des
pre Austria. Rezultatele lor sfnt 
elocvente.

O altă categorie — aceea a 
revelațiilor — formează Buga- 
ria. Olanda. Elveția și Irlanda. 
Mai ales primele doua țări, s-au 
Impus printr-o serie de rezultate 
excelente — semn al nuof pro
gres accentuat. Nu va fi de loc 
surprinzător dacă, de pilda, fot
baliștii bulgari îți vor continua 
și în 1957 seria succeselor.

*
caracteristică a activității 
fotbalistice internaționale a 
anului 1956 a constituit-o 

.comportarea îiniîTor de înaintare. 
In general, permanentul duel din
tre țnărare ș» înaintare continuă 
să se desfășoare îj» -Btoare» «apă
rării. Modificarea regulei ofsaidu
lui și adoptare» sistemului de j® 
In WM au dat de la început Mm 
avantaj apărăm, avantaj păstrat 
ptnă astăzi mai ales daierită jecu- 
ltri ermetic defensiv sub diieritele-i 
ferme (stoper dublat sau patru ia 
fund, fundaș .măturător”, sistemul 
..lacătului elvețian* etc). In teiul 
aresta,«aroma înaintării a derenit 
și este și astăzi foarte dificila. În
că nu s-au găsit mijloacele eficace 
de a combate cu succes zidul de
fensiv, astfel îneît să .-se echiiftre- 
ze situația . De aici a izvorât ine
ficacitatea liniilor de at ac și lipsa 
de spectaculozitate a unor îutiiuirâ 
In care se pune accentul pe rezul
tat In Elveția, de pildă, presa a 
început o campanie susurată taz- 

le lui Mimoun care, acum, la o- 
ptisul carierei sportive ar fi prefe
rat, desigur, să aibă a slujbă, o 
profesie care să-i asigure exis
tența.

lată atâtea și atâtea motive 
care fac ca fruntea campian.ultii 
olimpic să nu fie chiar senină- 
El s-a exprimat chiar (în parti
cular) că dorește să treacă ta 
profesionism, îmbrățișând! profe

sia de antrenor, paradoxal, un
deva ta— America de Sud. A- 
ceasta probabil ca să evite desti
nul arad al pre cina e sărutai săui, 
marele campion El Ouați,
care a ajuns în cele din urmă 
vinzător de ziare, tacheindil-fi
exisiențau în cruntă mizerii# la 
Lyon. 

po.riva s.-ai-tu.umi str.ct defensiv 
al multor echipe pentru că răpește 
fotbalufuf nota de spectaculozitate 
cu care a cucerit lumea, și pentru 
că gonește spectatorii de Ia me
ciuri. Același lucru se întîmplă și 
în a.!tî tării (italia, R.F. Germana 
etc.) untfc preocuparea se îndreap
tă mai mult spre întărirea apără
rilor, în detrimentul' înaintărilor, 
în schimb, — în Brazilia de pildă 
— s-a alunecat pe altă pantă: 
a rdematstrațzt tehnice individua
le și d.> ar.sainrS'u, dar fără efica
citate la ooartă Brazilienii au pri
mit califirativul de jongleri ai ba- 
lomiini, dar în turneul celor șapte 
jocuri disputate pe continentul

Excelent teladcian, bun șuier, 
interul stânga of reprezentativei 
Uniunii Sovietice, Sexghei Saini- 
krxr este unul dm eei mai huni 

fotbaliști din lume 

nostru au marcat doar opt goluri 
față de cele zece primite.. Același 
lucru s-a ini; mp lat cu Austr ia și 
Iugoslavia, ai căror înaintași <tes- 
fâșoară o întreagă gamă de sub
tilități tehnice, dar piuă la careu. 
.Aici stopează Austriecii au mar
cat 6 goluri în 6 meciuri (au pri
mit 12...), iar iugoslavii au marcat 
u goluri în meciuri fața dc 15 
pcfteftel... '.Jtmitarii oașiri — ae 
Șpunea arbitrai iugoslav faeo Le- 
aețîtf — ateii captfteA de -specta
cole fotbalistice de cea mai înal
tă factori, dar ra și de gpiurE."

Au fost însă echipe naționale 
care au realizat un joc egal de 
bun în apărare ca și îh atac, reu
șind într-o bonă măsură s» iasă 
<fin rmpasuf ineficacității. Este c»- 
znf e.igfezflor, de pildă, eare și-au 
schimbat stilul de joc, după fai- 
moasele înfrnrgeri fn fața fotba
liștilor maghiari. oriertîndu-I spre 
ofensivă deschisă eortfinuă, eu cle
mente principale în rapiditatea ae- 
țînniTcr, viteza în execuție, folosi
rea la maximum a extremelor, acțiu
nile de pătrundere și tras frecvent 
șt precis la poartă. Englezii au 
folosit din pirn învățămintele trase 
in urma jocurilor cu echipele ma
ghiare și sovietice. Șt, în primul 
rind, au căutat să promoveze îna
intași exerfenp tehnicieni. care 
pot combate cu succes sistemul 
rigid în M al apărărilor.

Pe o linie ascenimtă au revenit 
fotbaiiștfi maghiari care după 
seria insucceselor de Ia în
ceputul anului au reușit să 
cîștige consecutiv în deplasare 
meciuri cu adversari reduta
bili (UJtSS.. Franța, lugusîa 
via. Austria). După o serie de suc
cese, fotbaiiștfi șoviefief au pierdkrt 
meciurile eu Ungaria șt Franța. 
Ei au terminat insă amil cu suc
ces, cucerind tiriul de cammcană 
olimpică. Cefe 29 de goluri inseri- 
se de sovietici indică un pluș de 
eficacitate față de crielal;e echi
pe. Le urmează înaintașii englezi 
cu 28 goluri marcate.

te
neenstanța echipelor repre
zentative și mai ales lipsa 
de eficacitate a liniilor de 

atac a formațiilor fruntașe au 
dus în anul 1956 la «îteva rezul
tate surprinzătoare «are la im
pui lor aut făcut obiectul multor 
comentarii și chiar senhuțe ris
cante. Notăm dintre -«este .,dlr- 
șuri r«ci“ obișnuite în fo“.al, pa 
următoarei*:

Euitcia-lilngaria 3>—7, Portiigiula- 
Tarcia 3—1. Pvrtu.galia.-S panta 
ff—1, Anglia-frlanda 1—li, Cehxi- 
slovacia-Elvsția 6—1, Cehoslovacia- 
Ungariai 4—2, gta-Ungar ia. b-4„ 
Olanda-R-b. Germană 2—li, IiOan- 
da-Olanda 4—1, Cehoslovacia-Tur-

cia 1—1, Noi vegia-Sued.a 3—~Ti
URSS-Indonezia O—0.

PETRE GATU 
ION OCHSENf EL»

Iată rezultatele înregistrate anul 
treicut :

(mumele țărilor, în ordine 
alfabetică), A,

Anglia
Cu: Scoția 1-1, Brazilia t-Z. Sue

dia 0-0, Elnlanda a-1, E.F. Germană 
3-1, Irlanda l-l, Islanda 3-2, Țara 
Galilor 3-1, Iugoslavia 3-s, Da.nemaa-, 
ca S-Z.

Austria
Cu: Franța r-aț Scoția 1-î, Br»« 

2ilia 2-3,. Iugoslavia B-l„ Luxemburg 
7-0, Ungaria 0-2, Italia 1-2.

Balgia
Cu : Elveția t-a, Qtanda tt-1, Un»- 

paria 5-1, Olanda 2-3, Franța 3-6, 
ItF .Germani m.

R. P. Bulgaria
Cu : Poieni a 2-1,. Bomiînta 2-0, R.U. 

Germană 3-L, Anglia (amatori), 6-4, 
U-R.S.S. 1-Z, India 3-».

R. Cehoslovacă

Cu : Rraziră 0-0. Elveția F-l, Un
garia 4-2>, Braziîia 1-<R Brarilia 1-4, 
Uruguay r-Z. Argsnttna o-l. Chile 
0-3; Iugosiav a 2-1, Turcia 1-1.

M
Bene marca

Cu: L’.RSS 1-u, Norvegia 2-3, 
U.R.S.S-. Z-S„ Finlanda 4-0, Irlanda
1- 2, Suedia t-t. Olanda 2-2; An
glia 2-3.

Elveția

Ct»: Belgia 3-H. CehostovacSa 1-0^ 
Brazilia- l-I, Olanda 2-3,. Italia, 1-4, 
R.F. Germană 3-1.

Finlanda , »

Cu: Argila- M, SuadSo t-3, Islan
da 2-r, Norve^a t-J, Danemarca 0-4, 
Polonia (M,.

Franța.

Cu : MaUa 0-2, Austria 3-1,. Unga
ria 1-2,, U.B.S.ă. 2-1, Belgia 6-3.

R. F. Germamă

Cu: Olanda t-2,. Anglia 1-3, Nor
vegia 3-1, Suedia Z-î, U.H.S.S. 1-2, 
Elveția 1-3, irlanda 0-î, Belgia 4-1.

i i
R.. D.. Germană

Cu : Polonia 2vț B-ulgaria 1-3, Tn- 
donezia 3-1.

Irlanda

Cu: Țara Galilor M, Olanda 4-t, 
Danemarca 2-1, Anglia i-l,. Anglia
2- 3, Scoția 2-2, Scoția- 0-1, R:F. Ger
mană 3-0.

Italia

CU : Franța Z-O, Brazilia 3-0, Ar*e 
gen tina 0-1, Brasilia ot-2, Elveția 1-U 
Austria Z-U

R.P.F. Iugoslavia

. c>1: Romînia B-l, Ungaria 2-Z, 
Anl*r]a t-U. H-P. Chineză 5-0, indo
nezia 4-2, Ungaria 1-3, Cehoslovacia 
1 ^Soțla tt-A, Anglia 0-3; S.U.A. 
0-1. India 3-0, U.R.S.ffi. M.

Islanda

CU : Finlanda 1-S.

Luxemburg

CU : Austria 4-T.

Cu: R.F. Germană 2-1, Belgia 1-0, 
Irlanda 1-4, Saar 3-2, Elveția 3-8. 
Belgia 3-2, Danemarca 2-2.

Portugalia

Cu : Turda: 3rl, Brazilia 0-1; Spas 
nia 3-1, Ungaria t-t. i

* ■ . -■ ’■* 
P^fonfa

Cu : Norvegia 0-fli, Ungaria 1-4, 
R.D. Germană 0-2, Bulgaria 1-X 
Norvegia 5-3, Finlanda 5-0, Tur* 
cia 1-1.

R. P*. Rom-înă

XT.Cu : Iugoslavia 1-4, Suedia 0-2, 
Norvegia 2MJ, Bulgaria 0-21.

Scoția

Cu : Anglia 1-1, Austria 1-1, Rm 
landa 2-2, Irlanda 1-0, Iugoslav 
viS 2-0.

Spania

Cu : Portugalia 1-3.

Suedia
K.

Cu : Anglia 0-0, Finlanda 3-1, R Js 
mînia 2-0, R.F. Germană 2-2, Now 
vegia 1-3, Danemarca 1-1.

Saar
I

Cir: Olanda T-3.
TUreia

CU : Ungaria 3-1, Portugalia 
Brasilia Oi-t,, Polonia 1-1, Cehoslovw 
cia 1-1.

R, P. Ungaiă
Cu. : Turaia 1-3,. Iugoslavia 2-2, 

Cehoslovacia 2-4. Bd'glia 4-.T, Porții* 
gali a 2-2, Polonia #-î, iugoslavia 3-1,. 
U.R.S.S. 1-0, Franța 2-1, Austria 2-0

tn._B.sk.sk
Cu : Danemarca 5-1, Danemarca 

5-2, israel 5-0, Israel 2-1, R.F. Ger
mană. 2-1, Ungaria o-l, Franța 1-2, 
Germania (amatori)' 2-1, Indonezia 
0-0, Indonezia 4-(fc Bulgaria 2-1, JU-, 
gosilavia 1-0. " J

tn._B.sk.sk


Scurt istoric al competiției cicliste

„TURUL EGIPTULUI"
Cu prilejul Anului Nou

Urări adresate sportivilor sovietici
Anul acesta, pentru a patra oară, 

cicliști din mai multe țări ale lumii 
vor lua din nou Startul în tradițio
nala competiție „TURUL EGIPTU
LUI”. De ia Luxor (12 ianuarie) și 
pînă la Cairo (26 ianuarie) ei. vor 
străbate 14 etape cu o lungime de 
1.800 km.

Și la cea de a patra'- ediție, țara 
noastră va fi reprezentată de o echi
pă din care fac Day te-CONSTANTIN 
SANDRU. . C. DUMITRESCU, ST. 
PORECEANU, CALIN TUDOSE și 
AUREL ȘEL'ARU. Ne mai despart, 
deci, patru zile pînă cînd starierul 
va da plecarea în prima mare com
petiție cîclistă internațională a amb
iții. Socotim potrivit să înfățișăm- 
cititorilor, cu acest prilej, ufl scurt 
istoric al competiției.

Prima ediție, desfășurată în 1954, 
a revenit belgianului Van Meenen. 
Cîștigînd prima etapă, LuxOr-Kenah 
(68 km.) el a îmbrăcat „tricoul 
galben" pe care l-a păstrat pînă la 
sfirșit, depășind de puțin pe co
echipierul său Van Cauter. Cele 13 
etape ale cursei au însumat 1.569 
km., parcurși cu 34,851 km./h.

__ „Victoriile în etape au fost obți
nute astfel : Belgia 6 (Meenen a 
cîștigat 5 etape iar Cauter 1) ; An
glia 3 (Gerrard 2 și Haskel l) ! 
Danemarca 3 (Andersen 2 și Ras- 
musen 1) : Franța 1 (Ameline). 
(..’ele mai rapide etape au fost: a 
Xl-a, Zagazig-Tanta, 64 km. (media 
39 km/h.) si a XIII-a, Alexandria 
-Cairo, 219 km. (38,640 km/h.).

M. Niculescu, primul romin s-a 
clasat pe locul 10.

n 1955, belgianul Shaepens a 
cîștigat prima etapă: Luxor—Sohag 
(214 km.). Shaepens a cedat „tri
coul galben", după etapa a Ill-a, 
libanezului Muradian. După etapa 
a V-a. „tricoul galben" a trecut pe 
umerii reprezentantului nostru C. 
Dumitrescu. în etapa a VII-a, o 
defecțiune mecanică l-a făcut pe 
Dumitrescu să piardă tricoul gal
ben pe care l-a îmbrăcat Boian 
Koțev (Bulgaria). Dar, și Koțev a 
pierdut acest tricou, în etapa a 
XI-a, în favoarea danezului Ander
sen. cîștigătorul probei.

Pe echipe. Bulgaria a ocupat pri
mul loc din chiar prima etapă și 
l-a păstrat pînă la sfîrșit, obținînd 
o victorie categorică. Etapele (13 
la număr) au fost cîștigate după 
cum urmează: Belgia 2 (Shae
pens) ; Danemarca 3 (Andersen 2 

—izawn 1); Libia 1 (Sînghalta) : 
Jugoslavia 1 (Petrovici) i Anglia 3 
(Boyd, Hoare și Brittain); Franța 
3 (Joubert 2 și Bertholetti 1). Tra
seul a măsurat 1.722 km parcurși cu 
36,700 km/h. Cele mai rapide eta
pe : a X-a, lzmailia—Tanta 141
km. media ; 39,120 km/h.) ; a XIII, 
Alexandria—Cairo, 219 km. (me
dia 41,520 km/h.) a XI, Tanta— 
Mansuirah 55 km. (media : 42,840 
km/h.) ; a VII-a, El Ghiuzeh — 
Suez, 140 km. (media ; 45,402 
km/h.).

Primul romîn, C. Dumitrescu, s-a 
clasat pe locul VIII, urmat de 6. 
Șandru pe locul XII. Pe echipe 

ne-am clasat pe locul IV.
Anul trecut, prima etapă (Luxor 

—Kenan, 70 km.) a revenit polone
zului Wienkowski. După etapa a 

- IT-a Bugalski (Polonia) a preluat

„De București mă leagă 
minunatele amintiri 

(Tin zilele Festivalului!"
(Urmare din pag. I-a.)

Jucătorii cehoslovaci vor sosi as- 
^■Aăzi și atunci se va definitiva și 

disputarea dublei întilniri iinter- 
ethipe, care este programată pen
tru joi.

Prin intermediul ziarului Sportul 
popular delegafia sportivă a E- 
gfptului salută Republica Popu
lară Romînă și mulțumește cu sin
ceritate pentru cinstea care i s-a 
făcut de a fi invitată să partid- 
ște la campionatele internaționale 
de tenis de masă.

FAWKIA EL CHIATI

„tricoul galben" pe care l-a cedat, 
inetapa ălîl-a lui Koțev (Bulga
ria). Acesta a deținut primul loc 
în clasamentul general pînă la 
sfîrșitul etapei a X, cînd colegul 
său Hristov a preluat „tricoul gal- 
ben“-,-Tîștigînd întrecerea.

Pe echipe, din nou cicliștii bul
gări âu ocupat primul Ioc din prima 
etapă si '-a" păstrat pînă urmă.

C. Șandru unul dintre alergătorii 
care au participat la a 111-a ediție 
a „Turului Egiptului" clasîndjt-se pe 
locul VI (primul dintre cicliștii ro- 

mîni).

cîștigînd categoric. Cele 14 etape 
ale cursei au însumat 1.850 km. 
parcurși cu o medie de 37,536 km/h. 
Cele mai rapide etape au fost: a 
Vl-a Beni Suef—El Ghiuzeh 124 

km. (media: 41,228 km/h.) a VII 
El Ghiuzeh—Tahrir, 124 km. (me
dia 42 km/h.) ; a X-a Mansurah

— Tanta, 55 km. (media: 47,130
km/h.).

Victoriile în etape au fost obți
nute astfel: Polonia 4 (Wienkow
ski 3 și Wiszniewski 1) J R.D. Ger- 
5 (Stoltze 2, Malitz 2 și Hirchoff 
1) ; Danemarca 4 (Rawn 1, Redvig 

2 și Christensen 1) * Bulgaria 1 
(Dimov).

• INCONSTANȚA ECHIPEI ROMA 
A DEVENIT PROVERBIALA. După 
ce în etapa trecută' a ced'at pe teren 
propriu formației Napoli, duminică 
a învins la Torino pe Juventus cu 
scorul de 2-1 (2-0). Fonmația romană 
realizează astfel prima sa victorie în 
deplasare în actualul sezon și prima 
victorie după 14 ani asupra Iul Ju
ventus, Ia Torino. Liderul clasamen
tului. Milan, și-a consolidat poziția 
învingînd cu 3-1 (2-0) pe Torino. 
Principalii săi urmăritori au obținut 
meciuri egale, cu același scor (1-1): 
Fiorentina cu Ataianta și Interna- 
zionale cu Lazio. Atît Fiorentina cît 
și Interhazionale au jucat în depla
sare. De remarcat că la Roma, me
ciul dintre Lazio și Inter a atras 
70.000 spectatori. Iată celelalte rezul
tate ale etapei: Padova — udinese
4-1, Napoli—Sampdoria 2-0, Triesti- 
na — Palermo 1-1, Bologna — Lane 
Rossi 1-1, Genova — Spa! 2-1, Ata
ianta — Udinese 1-1 (rejucaț 

miercuri). Clasamentul după etapa 
14-a: Milan 20 p., Fiorentina 18 p.i 
Internazionale 17 p., Juventus, Na
poli 16 p., Padova, Sampdoria 15 p., 
Roma, Lazio 14 p., Trtestlna, Udi
nese 13 p., Bologna, Spăl, Torino. 
Ataianta 12 p.. Palermo, Lane Rossi

Recent a avut loc la Oslo 
congresul Uniunii Sportive Inter
naționale a Feroviarilor, la care 
a participat și o delegație a 
asociației Locomotiva din R. P. 
Romînă. In cadrul congresului 
s-a stabilit ca, în cursul anului 
1958, să se desfășoare Campio
natele europene feroviare de box. 
Competiția va avea loz Ia 
București.

Tot în cadrul strângerii legătu
rilor sportive dintre feroviari, 
țara noastră va găzdui între 10 
și 16 februarie 1957 o mare corn 
petiție de box la care au fosi 
invitate asociațiile LOKOMOTIV 
(R. D. Germană), LOKOMOTIV 
(R. P. Bulgaria) și LOKOMOTIV 
(R. Cehoslovacă). Vor avea loc 
trei reuniuni, competiția dispu- 
tîndu-se sistem turneu.

In vederea acestei importante 
întreceri internaționale, boxerii 
fruntași din asociația LOCOMO
TIVA vor începe peste cîteva 
zile pregătirile sub conducerea 
antrenorilor Mielu Doculescu și 
C. Cionoiu. Printre pugiliștii se
lecționați se află: Aurel Moră- 

scorul real, trei decizii fiind e- 
ronate (la cat. cocoș, pană și 
grea). In această privință, ar
bitrajul (numai arbitri locali) a 
dezavantajat net formația oaspe. 
Iată rezultatele pe categorii: cat? 
52 kgr.: Nicolof (U) b.p. St 
Ciuciuleac (E). De remarcat că 
în min. 7 Nicolof a fost tuș, 
dar arbitrii n-au acordat. Cat. 
57 kgr.: Gagev (U) b.p. I. Cer
nea (E), cat 62 kgr.: Stoicev 
(U) b.t. 7 D. Pană (E), cat. 
73 kgr. ; V. Bularcă (E) b.t. 13 
Ceacîrov (U), cat. 79 kgr. • I. 
Mureșan cîștigă fără adversar 
(luptătorul bulgar a depășit 
greutatea), cat. 87 kgr. : I. Ha 
sanov (U) b.p. Croitoru (E) ; 
(luptătorul bulgar a depășit 

caț. grea: I. Molov (U) b.p'. 
S. Szasz (E). Luptătorul bulgar, 
s-a folosit de obstrucții.

Primul romîn, 0. Șandru, pe 
locul 6, urmat de I. Vasile (13), 
G. Moiceanu (15), C. Dumitrescu 
(34). L. Zanoni a abandonat în 
urma fracturării rrriinii drepte. Pe 

echipe, ne-am clasat pe locul IV.

întâlnirile dintre echipele de box și lupte 
Udarnik Sofia — Ene rgia D. G. S. M.

SOFIA, 7 (prin telefon). — 
In Sala Sporturilor s-a desfă
șurat întîlnirea revanșă dintre 
echipele de box Energia D.G.S.M. 
și Udarnik din localitate. Rezul
tatul final: 16—4 în favoarea
pugiliștilor bulgari. Scorul nu 
reflectă însă situația din ring. 
Intr-adevăr, deși cîștigaseră de 
o manieră indiscutabilă, D. Ră- 
gălie și P. Panait au fost de
clarați învinși, Dănilă Done a 
fast anunțat învingător numai 
după judecarea contestației, (de
cizia îi fusese acordată la înce
put adversarului său), iar Ghețu 
Velicu, după ce l-a trimis la po
dea pe Borislav Andreev, a pri
mit două avertismente nemeritate, 
fapt care l-a determinat să 
comită un gest nesportiv, pâră-, 
sind ringul în mod ostentativ. 
Excelentă este performanța lui 
C; Iordacjie, care l-a învins pe 
unul dintre cei mai buni boxeri 
bulgari, Boris Nikolov Gheor- 
ghiev, participant la J. O. de la 
Melbourne.

Iată rezultatele tehnice în or
dinea categoriilor: Teofil Semi- 
onov (U) b.p. D. Răgălie (E); 
Simion Alexandrov (U) b.p. Pe
tre Panait (E); Gogo Maleza- 
nov (U) b.p. Ilie Moșescu (E); 
Cișman Mițev (U) b.p. Mircea 
Albu (E); Dănilă Done (E) b.p. 
Alexandr Mițev (U); Metodie 
Gheșev (U) b.p. Enttț Dănilă 
(E); C. lordache (E) b.p. Boris 
Gheorghiev (U); Nicola Neikov 
(U) b.p. P. Deca (E); Boris
lav Andreev (U) b. ab. rep. I 
Ghețu Velicu (E); Blagoe Ata
nasov (U) b.p. Z. Ciocîrlan (E).

★

Duminică ’dimineața s-a des
fășurat revanșa întîlnirii de lupte 
dintre Udarnik (Sofia) și Ener
gia DGSM (PIoești). Gazdele 
au obținut victoria cu 5—2 (me
ciul de la cat. 67 kgr. nu s-a dis
putat, A. Tampa fiind bolnav, 
iar sportivul bulgar depășind 
greutatea), dar acesta nu este

In numărul de Anul Nou ziarul 
„Soviețki Sport" publică răs
punsurile primite! din partea unor 
sportivi de frunte din lumea în
treagă, la ancheta inițiată de re
dacție, cu următoarele întrebări: 
1. — Care evenimente sportive 
din cursul anului 1956 v-au lăsat 
cea mai adîncă impresie ?; 2. — 
Care este evenimentul cel mai 
important petrecut în viața dv. 
în anul 1956 ?; 3. — La oare 
competiții din anul 1957 doriți 
să participați, cu cine doriți să vă 
întîlniți și ce rezultate sperați să 
obțineți ?; 4 — Căruia dintre prie
tenii dv. sportivi doriți să le 
transmiteți urări de Anul Nou ?

CAMPIONATELE EUROPENE FEROVIARE DE BOX
SE VOR DESFĂȘURA IN 1958 LA BUCUREȘTI

Intre 10 și 16 februarie o wortantă competiție internațională 
in Capitală

Printre cei care au răspuns la 
ancheta ziarului sovietic se nu
mără Vladimir Kuț (U.R.S.S.), 
Alain Mimoun (Franța), Leop 
Rotman (R.P.R.), E. Danielsen 
(Norvegia), Mu Sian-Siun (R. P. 
Chineză), Tony Sailer (Austria), 
O. Fikotova (R. Cehoslovacă), S. 
Eriksson (Suedia) și Christa 
Stubnik (R. D. Germană).

In răspunsul său canoistul ro
mîn Leon Rotman scrie:

„Cel mai însemnat eveniment 
sportiv al anului trecut îl con
stituie fără îndoială excepționa
lele rezultate obținute de Vladi
mir Kuț. De asemenea îmi voi 
aminti întotdeauna de concursu- 

ruș. (care a obținut în ultimul 
timp victorii asupra lui Toma 
Hie, Șt. Dumitrache și Gh. 
Stoian), C. Caîenciuc, I. Manea, 
M. Spataru, Gh. Tomescu, C. 
Bilă, I. Corfiatis, C. Stănescu, 
1. Buze a, Alex. Ghiță și maestrul 
sportului Petre Zaharia.

Haadbaliștii romîni au lăsat • frumoasă impresie la Praga

Fraga—București 24-19 (12-9) in „Cupa orașelor"
PRAG A 6 (prin telefon) — Du

minică seara cei 2000 de spectatori 
prezenți în tribunei© sălii Vinohra- 
dy din Praga, pentru a urmări în
tîlnirea de handbal dintre repre
zentativele orașelor Praga și Bucu
rești, au avut o surpriză plăcută. 
Reprezentativa orașului București 
a jucat excelent, fiind un partener 
egal al renumjților handbaliști ce
hoslovaci, iar diferența la care a 
fost învinsă (24—19) constituie 
un succes al oaspeților.

Jucătorii romîni au surprins 
prin viteză, apărare ermetică, și 
joc în continuă mișcare. Telman și 
Căliman au acționat atît în atac 
cît și în apărare, nepermițînd gaz
delor să-și desfășoare acțiunile în 
fața porții. Apărarea bucureștenilor 
care a practicat de asemenea un 
joc mobil, a făcut clipe grele îna
intașilor praghezi. Gazdele și-au 
dat seama după primele minute 
că au în față un adversar foarte 
bun, mai ales că Bucureștiul a 
condus la un moment dat cu 3—1 
și și-au schimbat tactica, în sen
sul că au pasat mai mult Și nu 
au tras decît din poziții clare. Cu 
toate că jucătorii bucureșteni au 
continuat să joace în viteză, ci 
au greșit că nu au mai tras la 
poartă, în special cînd au sezisat 
că apărarea pragheză, în frunte cu 
portarul Vicha, este în zi slabă- 
La fel de nesiguri au fost și por
tarii bucureșteni Sidea și Reimer, 
astfel că antrenorul Kunst a fost 
nevoit să-i schimbe de cîteva ori.

înscriind în primul minut, jucă
torii cehoslovaci au crezut că vor 
obține o victorie comodă. Insă ime-

11 p„ Genova 10 p. In clasamentul 
golgeterilor conduce Da Costa (Ro
ma) autorul celor două goluri în
scrise de echipa sa în această etapă.

• ST. ETIENNE ȘI-A REGĂSIT 
CADENȚA, învingînd cu categoricul 
scor de 6-1 pe Nancy. Cu această 
victorie șl datorită și faptului că 
principalii săi adversari „lucrează” 
pentru ea, formația din St. Etienne 
și-a întărit situația în clasament, 
avînd acum trei puncte avantaj. 
Reims n-a reușit să se mențină pe 
locul doi, cedînd — după un meci 
spectaculos — lui Racing Paris cu 
scorul de 4-2. In schimb echipa Lens 
— învingînd în deplasare pe Tou
louse cu 2-1 și-a recăpătat locul ce
dat pentru o etapă. Victorii clare 
la scoruri categorice au realizat 

Nice și Sochaux. Nice a învins cu
5-2  pe Nimes, după ce conducea cu 
5-0, iar Sochaux a dispus de Valen
ciennes cu 4-0. Celelalte rezultate: 
Metz — Monaco 1-2, Marseille — 
Angers 0-0, Rennes — Strassbourg 
2-1. Clasamentul după a 20-a etapă: 
St. Etienne 29 p., Lens 26 p., Reims 
25 p„ Monaco 24 p., Toulouse, An
gers Marseille, Racing 22 p., So

chaux 21 p., Nimes. Nice 20 p.. Lyon 

rile preotimpice de canoe între 
sportivii romîni și sovietici care 
au avut loc pe lacul Snagov. 
Atunci m-am împrietenit cu spor
tivul sovietic Ghenadi Buharin. 
Dar bineînțeles cele mai frumoa
se amintiri le păstrez de la Jocu
rile Olimpice unde am cucerit 
două medalii de aur.

Cu prilejul Anului Nou urez 
prietenilor mei sovietici șî în pri
mul rînd lui Buharin, Silaev, Ha
rin și Botov, precum și tuturor 
sportivilor multe succese în mun
că și sport".

Alain Mimoun scrie în răspun
sul său: „Performanțele Iui Vla
dimir Kuț atît în proba de 10.000 
m. cît și în cea de 5.000 m. sînt 
formidabile. Doresc foarte mult 
să vizitez Moscova. Am urmă
rit cu interes progresul sportivi
lor sovietici și le doresc cu oca
zia Anului Nou succese și mai 
mari. La revedere, la Festivalul 
de la Moscova 1“.

De asemenea Tony Sailer a 
spus: „Pentru mine cel mai în
semnat eveniment sportiv din a- 
nul trecut l-au constituit Jocurile 
Olimpice de iarnă din Italia, 
Transmiteți sportivilor sovietici 
un călduros salut".

(Agerpres)

diat oaspeții înscriu de doua ori prin 
Bulgaru și odată prin Simion. Au 
trecut 7 minute pînă ce Konig — 
marcând 3 puncte la rînd — a 
adus avantajul de partea echipei 
lui: 4—3. In min. 20 gazdele con
duc cu 9—5. apoi bucureștenii au 
o puternică revenire, astfel că în 
min. 27 scorul este de 10—9; dar 
din nou handbaliști! cehoslovaci 
demarează, astfel că repriza se 
termină cu scorul de 12—9.

La reluare, jucătorii cehoslovaci 
ișt măresc avantajul așa că în 
min. 43 conduc cu 17—10- • Bucu
reștenii revin din nou în atac, re
duc din handicap, însă, cu toate 
acestea, în min. 48 tabela de mar
caj indică 20—15 în favoarea echi
pei orașului Praga. Este rîndul 
gazdelor să marcheze cîteva goluri 
în serie, iar apoi ultimele minute 
aparțin bucureștenilor care înscriu 
de patru ori.

Au marcat: Konig (7), Trojan 
(6), Cermak (5), Ruza (2), Șama- 
nek (2), Frollo (2) pentru gazde. 
Bulgaru (5), Căliman (5), Simi
on (2), Nedef (2), Nodea (2), 
Covaci, Yost și Telman pentru oas
peți. S-au remarcat: Konig, Trojan 
și Cermak de la învingători și Căli
man, Bulgaru, Simion și Nedef 
de la învinși.

Arbitrul Schwab (Austria) a 
condus următoarele formații: 
BUCUREȘTI: Sidea (Reimer) — 
Covaci, Bulgaru, Pană, Simion, 
Telman. Nedef, Yost, Căliman, Na- 
dea. PRAGA : Vicha-Frollo, Tro
jan, Șamanek, Ruza. Cermak, Petr, 
Konig, Provaznik. Erei II.

ZDENEK PAULO

HOTARE
19 p., Valenciennes 17 p., Sedan 15 
p., Nancy 14 p., Strassbourg, Rennes 
13 p., Mtetz 11 p.

• SlMBATA s-a desfășurat în An
glia o etapă de Cupă, cu care ocazie 
au intrat în ,,foc” echipele din pri
ma șl a doua Jigă profesionistă. De 
remarcat că foarte multe întîlntri 
s-au terminat la egalitate, fiind ne
cesară rejucarea lor. Iată cîteva 
rezultate: Newcastle U. — Manches
ter City (deținătoarea Cupei Angli efl 
pe anul 1956) 1-1, Midllesborough — 
Charlton 1-1. Preston North End — 
Shefield W. 0-0., Bolton — Blackpool
2- 3, Carlisle U. — Birmingham 3-3 
(!!), Hartlepool U. — Manchester U.
3- 4, Leeds — Cardiff 1-2, Lutton — 
Aston Villa 2-2, Burnley — Chester
field 7-0, Burnley — Port Vale 3-3 
(!!), Everton — Blackburn 1-0, Tot
tenham — Leicester 2-0, Wolver
hampton W. — Swansea 5-3. Meciu
rile de Cupă au atras aproape trei 
sferturi de milion de spectatori.

ALTE REZULTATE: Atena: Olim- 
piakos — Spartak Praga Sokoiovo 
1-1: Caiiro: Dukla Praga — selecțio
nata orașului 5-1.
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