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AZI PROPUNERI- 
MII NE REALIZĂRI ov

Cînd cetățenii din circumscripția electorală Constanța-Sud se 
îndreptau acum cîteva zile spre Casa Alegătorului nr. 17, ei erau 
convinși că vor fi martorii unei consfătuiri rodnice. în care vor 

fi dezbătute in toată adâncimea lor problemele care ii frămîntă. Și. 
intr-adevăr, ceasurile petrecute acolo, la sfat cu candidatul F.D.P. in 
alegerile de la 3 februarie, tinărul maistru strungar Traian Stoian, 
n-au dezmințit așteptările. O inițiativă născută din rindurile partici- 
panților la înfilnire, sprijinită cu toată căldura de candidatul F.D.P„ 
s-a transformat în mod spontan într-o chemare adresată tuturor ale
gătorilor: „Toaie străzile din circumscripția noastră să fie electrificate 
și pavate în întregime*.

In cinstea alegerilor de deputațl 
In Marea Adunare Naționala se 
desfășoară zeci de competiții spor
tive în întreaga țară, lată cîteva 
din relatările corespondenților noș
tri-

• ORAȘUL STALIN. — Pe po
ligonul de sub Tîmpa a avut loc 
zilele trecute un concurs de tir la 
care au participat sportivi din 
colectivele din oraș. Wilhelm Roth 
și Gabriela Foriș s-au clasat pe 
primele locuri la proba de armă 
sport 3x20, iar Marin Cristea și 
Maria Roth au ieșit învingători 
la armă liberă 3x20.
AI. Dincă — corespondent regional

• TIMIȘOARA. — Orașul nos
tru găzduiește de cîtva timp nu
meroase competiții sportive, lată 
primele rezultate înregistrate în 
jocurile de volei: masculin; Pro
gresul Finanțe Sfaturi-Locomotiva 
(juniori) 3—1; Flamura roșie lnd. 
Lînei—Surdomuți 3—0; feminin:
Flamura roșie Comerț Alimentar 
— Progresul Finanțe Sfaturi 3—2. 
Intîlnirea de box dintre reprezen
tativele orașelor Timișoara și Ora
dea 
rul 
Al.

• CLUJ. — In sala de sport 
„Ianoș Herbak" au început dumi
nică primele jocuri de baschet do
tate cu „Cupa 3 Februarie". Re
zultate: Energia Constructorul —< 
Flamura roșie Ianoș Herbak (mas
culin) 65—42 (30—19); Știința
Bolyai — Flamura roșie lanos 
Herbak (feminin) 47—22 (21—6|.

Asemenea cetățenilor din circumscripția electorală Constanța-Sud. 
mii și mii de cetățeni din orașele și satele patriei participă in aceste 
zile la intiinirile dintre candidați și alegători, moment important în 
desfășurarea campaniei electorale. S-au intilnit alegătorii din circum
scripția electorală 6 Martie din Capitală cu candidatul F.D.R.. savan
tul de renume mondial acad. prof. C. I. Parhon. s-a:. intilnit țăranii 
muncitori colectiviștii, intovărășiții și muncitorii G.A.S. din comuna 
Mănăstirea, raionul Oltenița, cu tractoristul fruntaș Anghel Vasile. pe 
care tot ei îl propuseseră cu puțină vreme înainte drept candidat al 
F.D.P.: alegătorii din circumscripția electorală Arad-Vest au stat de 
vorbă cu candidatul lor, inginerul-șef al uzinelor „30 Decembrie1*,  
Maria Petrila. Caracterul sărbătoresc al acestor intilniri rezidă în 
deplina încredere cu care ele sînt privite de către alegători care vin 
cu inima deschisă să-și spună bucuriile, realizările, dar și păsurile, ne
voile. Mulți dintre alegători folosesc prilejul acestor intilniri pentru a 
sublinia încă odată meritele celor ce au avut înalta cinste de a fi pro
puși candidați. Candidații nu vin la intilniri să promită marea 
cu sarea. Timpurile alegerilor in care alegătorii erau momiți cu astfel 
de promisiuni an apus pentru totdeauna în țara noastră. Candidații vin 
in mijlocul alegătorilor animați de dorința sinceră de a cunoaște pre
ocupările lor, glodurile lor în prag de alegeri. Propunerile pe care 
alegătorii le adresează candidaților. exprimă încrederea nemărginită 
ca fiecare chestiune, însemnată sau măruntă, își va găsi rezolvarea 
prin eforturile comune ale cetățenilor și ale candidaților F.D.P.

Intiinirile dintre candidați și alegători sînt o puternică expresie a 
democratismului profund al ^sternului nostru electoral. Ele întăresc 
și mair-—------ -- .... —
este apa: 
un trai fericit

ratijșmului proiund al .sistemului nostru electoral. Ele întăresc 
«.olt convingerea celor c e muMțesc că SUM demsr rat-popular 

paratdfuTiriferesefdr Tor vitale, Wfț>tuit«ruf«ărnințelor lor spre
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Competiții
sportive

a revenit localnicilor cu sco- 
de 18—2.
Gross — corespondent regional

Tot duminică a acut loc pe pati
noarul din centrul orașului primul 
concurs de patinaj viteză din 
acest an, organizat de comisia 
regională, fa care au participat 
30 de sportivi, iar pe piftiile de la 
Florești s-a desfășurat un con
curs de schi în organizarea colec
tivului Locomotiva I.C.C.F. Au 
participat 56 tineri și tinere. 
Emil Bocoș-corespo.ident regional

Citiți în pag. a IV a

• Colectivul sportiv Recolta din 
Valea Strîmbă (raionul Gheor- 
ghjeni) a organizat un reușit con
curs popular de schi, cu prilejul 
inaugurării unei pîrtii noi și a 
unei trambuline. La concurs au 
participat 96 sportivi. Întrecerile 
au fost urmate de cîteva demons
trații ale unor săritori fruntași.

Păuș Ion, corespondent

« 
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din Cluj la Spartachiadă
A trecut doar o Tuna de cînd 

*.* *̂5  ,Fdrul
Spartachiadei de iarna a tineretu
lui și în QfbȘV' <^j au ș> fost 
antrenați peste KLOCO de tineri și 
tinere. Desigur o cifră importan
tă care ilustrează interesul cu ca
re sînt privite aceste concursuri în 
cadrul diferitelor colective sporti
ve din localitate. De pildă, mai 
mult de jumătate din numărul 
participanților clujeni (mai exact 
6.000) a fost mobilizată de Știința. 
Actt dalori'
tă muncii depuse de către cadrele 
tehnice sportive din institute șl 
facultăți, preenm și sprijinului e- 
fectiv dat de organizațiile U.T.M. 
Pe această linie s au evidențiat 
universitățile Babeș și Bolyai și 
Institutul Politehnic.

O mobilizare bună a reușit și 
colectivul sportiv Flamura roșie 
„Ianoș Herbak”. Aci au fest an
grenați în concursuri 85Q de spor
tivi. Nici colectivul Progresul Fi
nanțe Bănci nu s-a lăsat inai pre
jos, aliniind și el la start 830 con
curenți, dintre care 230 tete. O 
contribuție importantă ia această 
realizare a adus instructorul spor
tiv Martin Nagy. Urmează colec
tivul Locomotiva cu 768 partici- 
panți. Din păcate însă, cilra re
prezintă numai concurenți la șah 
și tenis de masă. Se vede treaba 
că cei din conducerea colectivului 
au uitat că Spartachiada cuprinde 
întreceri din 7 ramuri de sport și 
nu numai din aceste două.

Și fiindcă veni vorba de unele 
lipsuri, trebuie să subliniem că în 
sinul colectivelor Energia Metalul 
și Energia Constructorul întrece
rile nici nu au început măcar, 
conducerile colectivelor respective 
manifestînd și de această dată un 
dezinteres total față de competiții
le de masă.

EMIL BOtOȘ

REZULTATELE ETAPEI 
DE IERI DIN TURUL 

EGIPTULUI
Echipa R.P.R- sin
gură in fruntea 

clasamentului
COMPORTĂRI 
SURPRINZĂTOARE 
IN CAMPIONATUL 

DE HOCHEI
Recolta — Miercurea 
Xiuc" la un 

de Infrîngere

Citeva .mingi de îrteălzire" tna Pilea finalei la dublu 'mixt, pe rare 
perechea Angelica Rbzfantt—Stt pek a cistigat-o in cadrul ‘campi- 
—, MIHAICA)

ȘTJPEK discuta șansele cuplu
lui pe care-1 formează împreună 
cu Angelica Rozeanu, pentru pro
ba de dublu mixt din cadrul cam
pionatelor mondiale: „Angelica 
Rozeanu este cea mai bună par
teneră pentru mine- Nu trebuie 
uitat insă că există multe alte 
.perechi puternice, cum sînt cele 
japoneze sau cuplul Ana Haydon- 
Andreadis. Rămîne ca pentru 
Stockholm să ne pregătim cit mai 
bine. Mai am ceva de spus: Me
rită felicitări băieții dvs." Referin- 
du-se la același lucru, MIROSLAV.

Vendula Svarcova poale fi con* 
siderală speranța nr. 1 a tenisului 
de masă feminin din R. Cehoslova
că.

analelor internaționale ale' țării noastre.

In aplauzele spectatorilor, crai
nicul a anunțat închiderea ediției 
1957 a campionatelor internațio
nale de tenis de masă ale Repu
blicii Populare Râmine. ■”*

Și totuși, de abia de acum în
colo cronicarii de tenis de masă 
fșî vor ascuți pana, comentariile 
luând locul succintelor relatau ale 
partidelor. Majoritatea partiapan- 
țiior se pregăteau de plecarer unii 
din ei, spre Sofia, unde participă 
la un turneu internațional al R.P. 
Bulgaria. Intre timp însă nu au 
pierdut prilejul să discute, să-și 
împărtășească din impresiile cu
lese la întrecerile, ce tocmai șe 
încheiaseră.

fost turneul cu cea mai a- 
leasă participare desjăfurat in ul
timul timp in Europa, spunea iu
goslava DINKA N1KOLICI, și de 
aceea multe partide s-au ridicat 
la o bună valoare. Dar ceea ce m-a 
impresionai in specia’, a fost a- 
valanșa de tineri jucători romini 
care se ridică necontenit. Am pe
nii trei ani la rind ir. Rominia și 
pot să-mi dau seama că între Ma
ria Golopența, Mariana Barasch, 
Irma Magyari, Șirlincan și Cobir- 
zan de acum 2—3 ani și ceea ce 
reprezintă ei azi, e o diferență de 
mai multe close. Acum, am admi
rat o nouă apariție: Maria Gavri- 
lescu.

IANOȘ KOZMA, antrenorul e- 
chipei maghiare, e foarte mulțumit 
de comportarea băieților săi: 
„Deși n-au avut o pregătire su
ficientă față de valoarea concursu
lui, s-au prezentat destul dț bine ' 
și mă pot declara mulțumit. 
Berczik e mai departe intr-o for
mă foarte bună: Peterffi mi-a pro
dus o surpriză plăcu: i: după o 
boală îndelungată, prin inteligen 
ța sa de joc a reușit să înlocuias
că lipsa de pregătire". Și clasa ro- 
mîni'or i-a plăcut, „dar au prea 
mari fluctuații de la joc la joc, a 
continuat ei. Ella Zeller a fost o 
revelație".

A doua zi după finale am în- 
tîlnit în holul hote’ului Ambasa
dor pe Ella ZeHer. Stipek, soții 
Rolland și alți jucători sau condu
cători, care tocmai luaseră deju
nul la Angelica Rozeanu. N-am 
pierdut prilejul și am felicitat-o 
pe Ella. ..Da intr-adevăr, b fost o 
victorie frumoasă și am simțit 

jirea^jn^ă j^ 
la Stockholm să fiu la fel de bine CTh ntbSuVrx si

GRILL, conducătorul echipei *ce-  
he, a adăugat: „Chiar dacă An-, 
dreadis și Tereba nu ar fi lipsi! de 
la București, tot am fi fost învinși 
în Intîlnirea Pe echipe masculine. 
Dacă noi le-am fost cîndva învă
țători romînilor, nu știu dacăazl 
lucrurile nu s-au schimbat Mru- 
cîlva'

Dl. PAUL I0ANIDIS, președin
tele federației de tenis de m*să  
din Grecia și conducătorul echipei 
grecești, s-a referit mai intri la 
respectarea perfectă a orarihluf 
campionatelor și a centwiuîtățil 

..Ipc. „După mine, Berczik est.e la 
ora actuală paleta' Nr.'l a Lurch 

iar Rozauu\deși a last în*  
_ Ahsă de ZehA-j continui , său. fie 

o mare figură a tenisului de ma-, 
să mondial. M au impresionat în 
mod special chinezii, care cred că 
în curind -ii vor ajunge pe', vecinii 
lor japonezi. Cit despre noi, spe
răm ca in 2—3 an; să ajungem pe 
cei mai buni djn Europa" j

GEORGES ROLLAND.

etăjfenff din raza circum- 
' scripflaf’-cîfCfdrale „I Mai'

din Capitală tt cunosc bi-, . 1 
ne pe Cristea Ghionea președin- 
fele cooperativei meșteșugărești 
„Muncitorul. Socialist', căruia
i-âu. ac ' dat cinstea și încrede
rea de a-l propune candidat al 
F D.P. peniru alegerile de de 
putați în Marea Adunare Na
țională.

Clișeul alăturat reprezintă'un , 
aspect al trdilr.irti dinlre candi*  
datul Gristea Ghionea și alegă
torii din circumscripția electo
rală „1 Mai', care a avut loc 
în sala de festivități a între
prinderii de Drumuri și Poduri 
din Capitală.

(Foto: Agerpres)

GEORGES ROLLAND. redactor 
de specialitate la „Les Spofts“ șT 

'tampion al Belgiei, ne a vorbit 
despre publicul extraordinar de 
numeros, entuziast și cunoscător 
care vine în București la tenis 
de masă. „La noi. fa Bruxelles, 
pentru a crea ambianța, trebuie să 
ițăm bilete de favoare. Dintre ju- 
căto'i m-a impresionat Berczik, 
cari dacă se va acomoda cu jocul 
japonezilor, îl văd campion mon
dial. Romînii vor fi concurenți pe
riculoși în special în proba pd 
echipe, in timp ce fetele pot păs
tra mai departe pentru Rominia 
Cupa Corbillon.



SPORTIVUL ROMIN — CETĂȚEAN 
CU DEPLINE DREPTURI DEMOCRATICE

De citeva zile se desfășoară irt 
întreaga țară consfătuirile dintre 
alegători și candidații F. D. P- 
Este de ajuns să par icipi la una 
singură dintre aceste consfătuiri 
pentru a căpăta o imagine clară, 
reală, a spiritului democratic in 
care se desfășoară campania elec
torală în vederea alegerilor de 
la 3 februarie, a largilor libertăți 
democratice de care se bucură ce
tățenii patriei noastre. Aceste li
bertăți, acest spirit democratic 
domnește in fiecare sector de ac. 
tivitate, iar mișcarea sportivă nu 
tace excepție

Sînt încă prezente în mintea 
sportivilor mai vîrstnici deo
sebirile fundamentate din

tre „drepturile” cetățenești procla
mate prin legile Romîn'ei burghe- 
zo-moșierești și libertățile demo
cratice de care oamen’i muncii pu. 
teau realmente beneficia. Gata 
orieînd să laude democrafa „Bel
giei Orientului” cum le plăcea să 
numească țara pe care o condu
ceau după bunul lor plac, guver
nanții „istorici” nu ezitau să în

calce cele mal elementare drepturi 
cetățenești, proclamate de altfel 

cu multă emfază în constituția co
piată aidoma după cea belgiană. 
In timpul sinistrelor farse electo. 

rate care aduceau de fiecare dată 
la cîrma țării politicieni mai ve. 
roși, mai hulpavi și mai rupți de 

popor decît cei precedenți caiac 
fer ' acestei . democrații" ieșea in 
evidență în chipul cel mai con
cludent. Nu mai puțin izbitor se 
manifestau aceste caracteristici in 
domeniile periferice ale vieții din 
Romînia burghezo-moșlerească, in 
activitatea sportivă de exemplu.

Sportivii mai vîrstnici își amin
tesc încă, iar sportivii mai tineri 
• știu din intîmplările care se pe
trec și azi in jungla sportu'ui a- 
pusean. Conducerea activității 
sportive — a federațiilor și clu
burilor — era încredințată unor 
oameni care nu aveau alte cali- 
tăt cecît aceea de a fi gata să 
se preteze la cele mai murdare 
matrapazlicuri, în folosul marilor 
potentați ai industriei sau al ma
rilor moșieri. Cei mai interesați in 
această problemă — sportivii în
șiși — n-au fost niciodată solici
tați să-și spună cuvîntul, nici mă. 
car cu vot... consultativ. Ar li fost 
și greu să taci în astfel de împre
jurări, apel la niște oameni ale 
căror singure „libertăți" cetățe
nești erau ..dreptul” de a fi vin- 
dut și cumpărat, ca o marfă, 
„dreptul” de a aduce cit mai muîți 
bani în casa afaceriștilor sportivi 
și de a muri de foame atunci cînd 
puterile secătuite de pe urma unei 
exploatări intensive refuzau să-i 
mai servească în practicarea spor
tului profesionist.

rearea regimului democrat- 
popular, in care majoritatea 
covîrșitoare a populației —

masele muncitoare de la orașe Ș> 
sate sub conducerea partidului 
clasei muncitoare — are cuvîntul 
hotăritor în conducerea treburilor 
statului, a determinat democrati
zarea tuturor sectoarelor de acti
vitate, inclusiv mișcarea sportivă, 
îndată ce a fost infăptnită noua 
structură a mișcării sportive, în
dată ce sportul și-a pierdut ca
racterul profesionist devenind un 
bun al întregului popor, un 

mijloc prețios de educație comu

Imagini „sportive" din alegerile de altă dată

Etesan de MATTY

nistă a maselor de tineret, sporti
vii au căpătat posibilitatea să-și 
exercite dreptul de a participa ac
tiv la conducerea destinelor spor
tului. Mișcarea de cultură fizică 
și sport cuprinde masele și este 
condusă de către mase. In fiecare 
an, sportivii au posibilitatea șă-și 
spună cuvîntul în alegerea orga
nelor de conducere a verigii de 
bază — colectivul sportiv. In a- 
dunări generale, vechile consilii 
ale colectivelor prezintă in fața 
maselor de membri darea de sea
mă a activității lor. primesc apre
cierea critică asupra muncii de
puse iar apoi sportivii hotărăsc, 
prin vot, cine va face parte din 
viitoarea conducere a colectivului. 
De altfel, aceste alegeri încep 
chiar de la nivelul cercurilor și al 
secțiilor pe ramură de sport. La 
rindul lor, comisiile raionale, re
gionale și centrale pe ramură de 
sport sînt alese, la fel ca și con
siliile orășenești, regionale și cen
trale ale asociațiilor.

Una dintre cele mai concrete 
forme de exprimare a voinței ma. 
»etor de sportivi in conducerea 
treburilor sportive este marele nu
măr de activiști obștești folosit in 
munca fiecărui organ și a fiecărei 
organizații sportive. Acest număr 
trece de 60.000 și crește neîncetat

Iată dar cum într-o orindul- 
re cu adevărat democratică, 
sportivii capătă și ei liber

tatea reală de a-și spune cuvîntul 
în conducerea mișcării sportive, de 
a contribui activ la dezvoltarea ei. 
de a înlătura la vreme orice ten
dință greșită orice manifestări 
nesănătoase. Dar sportivul nu este 
solicitat să.și spună cuvîntul 
doar în privința treburilor sporti
ve. El este în primul rînd un ce
tățean, un constructor activ al so
cialismului cu succesele căruia 
statul nostru democratpopular se 
mîndrește. Ca om al muncii, spor
tivul se bucură de depline drep
turi cetățenești, de apreciere și 
prețuire. Sportivi cu merite deo
sebite in producție arcă pe :ele 
mai înalte trepte ale prețuirii în
tregului popor, sint decorați cu 
ordine și medalii; de aceeași cin
stire și prețuire se bucură sporti
vii care realizează performante de 
mare importanță și recenta deco
rare a lotului nostru olimpic cu 
ordine și medalii ale R P.R. con
stituie un exemplu concludent 
Sportivul cetățean al Republicii 
Populare Romîne se bucură de 
înaltele drepturi cetățenești con
sfințite prin Constituția țării și 
garantate în fiecare moment de 
legile statului democrat-popular. 
Aceste drepturi sînt pe deplin fo. 
losite de fiecare sportiv. In întîm- 
pinarea alegerilor de deputați in 
Marea Adunare Națională, sporti
vii iși dovedesc hotărirea de a-și 
exercita aceste drepturi prin en
tuziasmul creator cu care mun
cesc in producție, prin participa
rea la numeroase competiții în. 
chinate zilei de 3 februarie, prin- 
tr-o activitate susținută de agita
ție și propagandă în scopul asi
gurării victoriei depline a Frontu
lui Democrației Populare in ale
geri. Astfel sprijină sportivii — 
prin fapte — votul pe care.l vor 
da, cu încredere, >,andi.4aț>lor 
F.D.P„ celor mai buni fii ai po
porului.

Lucrările consâiutei adiwiwtratiT 
ai Federației InternațjQwle

de Vriei
Marți a plecai la Paris tov. A- 

lexandru Gruia, director in CCFS, 
pentru a participa la lucrările con
siliului administrativ al Federației 
Internaționale de Volei

(Agerpres)

INFORMAȚII
IN BFlRflT, O ȘCOALA DF Al- 

B1TRI DE BASCHET

Comisia orășenească de baschet 
București în colaborare cu consUiul 
regional Voința a luat inițiativa de 
a organiza un curs de arbitri. Mă- 
sura își va atinge scopul dacă pe de 
o parte cursul va fi pregătit și în
drumat cu seriozitate iar pe de alta 
dacă numărul înscrișilor va fi cît 
mai mare. înscrierile se primesc 
pînă la 19 ianuarie la consiliul re
gional Voința (Pasa.ul Rorr.in nr. 4>.

JUCĂTORII DE TENIS DE MASĂ 
DIN R. P. CHINEZA APAR DIN

NOU IN FATA PUBLICULUI 
BUCUREȘTEAN

După ce au avut ocazia să-i vadă 
în cadrul campionatelor internațio
nale, spectatorii Capitalei Ii vor pu
tea urmări din nou pe cei mai buni 
jycători de tenis de masă din R P 
Chineză in ziua de 2S ianuarie cînd 
se va desfășura în sala Floreasca o 
întîlnire mixtă R. P. Romină — R. 
P. Chineză. In această întrecere se 
vor disputa 4 jocuri de simplu băr
bați, 3 de simplu femei. 1 de dublu 
femei. 1 de dublu bărbați și 1 de 
dublu mixt. Deci, in total. 19 parti
de. De sigur că și formula de dispu
tare si valoarea jucătorilor și jucă
toarelor care vor evolua în ambele 
formații fac ca întilnirea de la 26 
ianuarie să fie deosebit de intere
santă.

In afară de partida de la 2« ia
nuarie este probabil ca jucătorii chi
nezi să mai susțină la 2 februa
rie o nouă întilnire dar de data 
aceasta după sistemul Cupei Sway- 
thling Ha băieți) și al Cupei CorbiL- 
lon (la fete), in ziua de 22 ianuarie, 
la ora 17, după vizita pe care o vor 
face la uzinele ..23 August4*, echi
pele R. P. Chineze vor susține în 
sala clubului uzinelor o serie de 
jocuri demonstrative în compania 
ducătorilor Energiei Constructorul.

VN PRIM AVERTISMENT

In ultima sa ședință, biroul co
misiei centrale de hochei pe gheață 
a Lotărît să sancționeze cu avertis
ment public pe jucătorul Ștefan 
Takacs de Ia colectivul sportiv Re
colta Miercurea duc pentru atitu
dinea nesportivă pe care a avut-o 
in timpul finalei Cupei Decem
brie".

Considerăm această sancțiune 
foarte utilă, mai ales acum cînd a 
început să se desfășoare campiona
tul republican de hochei pe gheață 
categoria A, ea servind lui Ște
fan Takacs și constituind, totodată, 
un exemplu pentru ceilalți jucători

Voleiul în doi în prag de debut
E bine de precizat că voleiul 

în doi cunoaște o dezvolfare apre
ciabilă în multe țări din lume. In 
R. Cehoslovacă, de pildă, voleiul 
in doi este practicat de cîțiva ani 
în mod organizat în cele mai im
portante centre voleibalistice, iar 
spectacolele oferite sînt mult a- 
preciate de public, care vine în 
număr mare și este entuziasmat 
de jocul celor două perechi

încă o dovadă a populari* ții a- 
cestui gen de volei o constituie 
întrecerea amicală desfășurata în 
zilele de repaus ale campionăîului 
mondial de la Paris între diierite 
selecționate ale R. Cehoslovace, 
Uniunii Sovietice, S.U.A., R.P. 
Polone, R.P. Bulgaria și, bineîn
țeles, ale R.P- Romîne.

In țara noastră, prima competi
ție de volei în doi va începe la 27 
ianuarie, în organizarea comisiei 
centrale și sub directa supraveghe
re a antrenorului de stat I. Takacs 
și a antrenorilor lotului republi
can, Gh. Petrescu și N. Sotir. 
Deocamdată, partidele din cadrul 
„Cupei de Iarnă”, cum este denu
mită competiția, se dispută numai 
între componenții lotului național, 
care au alcătuit următoarele for
mații: Mihăilescu-Miculescu, Ro- 
man-Nicolau. Mușat-Corbeanu, Ru-

Cupa 16
LA 23 IANUARIE, PRIMELE 

JOCURI DE BASCHET

Cele mai bune echipe masculine 
și feminine de baschet ale Capita
lei vor fi prezente în întrecerea 
din cadrul Cupei 16 Februarie. 
Competiția, organizată de colecti
vul Locomotiva P.T T., se dispută 
— așa cum am mai anunțat — 
sistem turneu. Participă cîte șase 
echipe masculine și feminine, așa 
că vor avea loc cinci etape

Primele jocuri vor avea loc 
miercuri 23 ianuarie cind se dis
pută etapa intîi din cadrul compe
tiției masculine. lată programul 
partidelor: ora 17: C.C.A. — Ști
ința; ora 18.30: Locomotiva—Pro
gresul; ora 20: Dinamo — Ener
gia. A doua zi, 24 ianuarie, se va 
desfășura prima etapă a întrecerii 
feminine. Iată meciurile acestei e- 
tape : ora 17: Progresul — Știința; 
ora 18.30; Locomotiva — FI. roșie; 
ora 20: Energia—Voința. Compe
tiția masculină va continua la 27, 
31 ianuarie. 5 și 10 februarie iar 
cea feminină la 27 ianuarie, 1, 7 
și 10 februarie. Toate meciurile vor 
avea loc în sala Giulești

AU început întrecerile la 
POPICE

Ca în fiecare »n, și la popice s-a 
organizat Cupa 16 Februarie . La 
această competiție sînt înscrise e- 
chipe reprezentative de asociații 
din Capitală (Energia, Dinamo, 
Progresul, FI. roșie, Locomotiva, 
Recolta și Voința). De remarcat 
că din aceste echipe fac parte cei 
mai buni popicari, dintre care ți
nem să evidențiem pe maestrul 
sportului Al Andrei (Voința) și 
sportivii fruntași Al. Gomoiu (Re
colta), Gh. Ștefănescu, Gh. Popes
cu. N. Saenco (Energia), Sabău, 
Catrinescu și Covaci (Locomoti
va). Sistemul de joc este elimina
toriu (80 lovituri mixte plin și izo
lat). Pînă în prezent s-a jucat me
ciul dintre Energia și Dinamo: 
3384—3274. Întrecerile continuă pe 
arena Giulești

LA ȘAH, DOUA CONCURSURI

Și în acest an, tradiționala com
petiție șahistă dotată cu Cupa 16 

Februarie, cuprinde un turneu in-

Spartachiada de iarnă 
a tineretului

In orașele și satele patriei 
noastre, mase largi de tineri și 
tinere continuă să participe la 
întrecerile din cadru! primei 
etape a Spartachiadei de iarnă.

O vie activitate sportivă se 
desfășoară în această perioadă 
și în comuna Comana, regiu
nea București. Clișeul alăturat 
infăfișează un aspect al între
cerii de tenis de masă care a 
avut loc recent în sala cămi
nului cultural, din Comana.

Foto: I. MIHAICA
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sescu-Palade, Ponova-Crivăț și 
Păunoiu-Derzsi. Prima etapă este 
programată pentru dimineața zi
lei de 27 ianuarie în sala Floreas- 
ca, iar celelalte cinci etape se 
dispută la 3—10—13 și 17 februa
rie.

„Cupa de Iarnă*’ se dispută sis
tem turneu, numai tur, respectîndu- 
se regulamentul internațional pen
tru voleiul în șase, cu anumite 
excepții (trasul din linia l-a 
este permis pentru ambii jucători, 
orieînd. așezarea în teren, etc.)- 
Un meci va dura trei seturi iar 
punctele vor fi acordate astfel ■ 
meci cîștigat cu 3—0 : 3 puncte; 
meci cîștigat cu 2—1 :2 puncte; 
pierdut cu 1—2 : 1 punct; pierdut 
cu 0—3 : 0 puncte.

întrecerile, așteptate cu mult in
teres de jucători, constituie un 
foarte bun prilej de antrenament, 
de dezvoltare a unor calități. In 
legătură cu aceasta, opiniem pen
tru organizarea competițiilor de 
volei în doi și în orașele din țară, 
pe plan local, asigurîndu-se ast
fel o mai bună pregătire jucători
lor de frunte.

Februarle
dividual și altul pe echipe. In con
cursul individual participă un pu
ternic grup de candidați de maeș
tri și jucători de prima categorie 
(în ordinea tragerii la sorți): 1. T. 
Dumitrescu; 2. S Taină; 3. T. Ni- 
coară; 4. I. Rugină; 5. I. Fischer; 
6. N. Dumitrescu: 7. E. Sălăgeanu; 
8. C. Teodorescu; 9. L. Cateli; 10. 
E. Iliescu; 11 Gh. Iachim; 12. S. 
Olteanu; 13. Gh. Gavrilă I.

In prima rundă s-au înregistrat 
rezultatele: Fischer — Iliescu I—0, 
Sălăgeanu — Teodorescu */2—*/2, 
Rugină — Iachim 0—1, N. Dumi
trescu — Cateli */2—*/2. Două par
tide s-au întrerupt.

Pe echipe, întrecerea programea
ză pentru primul tur trei meciuri, 
Sîmbătă se desfășoară întîlnirile 
Progresul — C.C.A. (sala Locomo
tiva). FI roșie—Locomotiva (Clu
bul Grivița Roșie) Cîștigătoarea 
ediției de anul trecut, tînăra repre
zentativă a asociației Voința, va 
primi replica Energiei, care se pre
zintă în formație completă, dori
toare de a-și lua revanșa pentru 
înfrîngerea din ediția precedentă. 
Meciul are loc marți 22 ianuarie 
(ora 17,30) în sala Locomotiva.

O. Munteanu, corespondent

Cei mei buni jucători de tenis 
se întrec in sala Recolta

Jucătorii fruntași de tenis, afjați 
încă de la mijlocul lunii noiembrie 
într-o perioadă de intens antrena
ment de sală, își vor da primele 
„extemporale”. Este vorba de un 
concurs rezervat numai componen- 
ților lotului, care va începe astăzi 
și va dura pînă Ia 26 ianuarie, și 
va fi găzduit de sala Recolta. 
Jocurile se vor desfășura sistem 
turneu, participanții fiind împăr- 
țiți în două grupe. Din prima gru
pă fac parte componenții lotului 
de seniori și tineret: cei trei frați 
Vizirii. Rakosi, Zacopceanu, Năs- 
tase, Turdeanu, St. Georgescu, 
Bardan, Bosch. In cea de a doua 
grupă vor concura 5 jucătoare : 
Julieta Namian, Irina Ponova, 
Hermina Brenner, Livia Avram și 
Elena Stan și 3 juniori : Ardelea- 
nu. Burciu și Ion Gheorghe. 
Primele întîlnifi au loc astăzi cu 
începere de ia ora 9 dimineața.



PRINTRE SCHIORI, INTR-O
Pentru cei care urmăresc între

cerile schiorilor doar din rela
tările presei, aipare poate neclar 
cum de acestea pot fi atît de în
verșunate și cum în jurul unei 
simple coborîri pe schiuri se țes 
atîtea discuții, atîtea probleme de 
ondin tehnic și tactic. Și totuși 
pe ipîrtie, alături de acești verita
bili cuceritori ai culmilor, îți 
dai seama că lupta lor este înti- 
adevăr palpitantă și că victoria 
se decide de multe ori în situații 
în care amănuntele cele mai mă
runte hotărăsc pe învingăto’. 
De-a lungul pîrtiei spectatorii 
(cam aceiași mereu) își schimbă 
necontenit locul încercînd să-i 
vadă pe Bîră și Gristoloveanu 
într-o anumită porțiune a traseu
lui, apoi compară felul în ca.e 
Pandrea a atacat o poartă și cum 
a rezolvat Bîrsan problema cea 
mai dificilă a cursei. Cronometre- 
le, ori ceasurile simple cu secun
dar, au mult de lucru în aceste 
sile.

★
Pentru schiori, zfua întrecerilor 

este firește cu mult mai impor
tantă decît pentru public. Ei își 
calculează cu o precizie matemati
că și cu o surprinzătoare memorie 
vizuală tot ceea ce vor face din 
momentul startului și pînă la so
sire. Modul de a trece prin perji, 
găsirea celei mai favorabile pan
te de alunecare, specularea acelor 
porțiuni ale traseului unde se pot 
„ciupi" zecimi de secundă, evita
rea frînărilor în co bort re ' și, evi
dent, întrebuințarea celui mai po
trivit amestec de ceruri pentn 
ziua respectivă.

★
Duminică, pe pîrtiile din Poia

na Stalin, am regăsit această at
mosferă a marilor întreceri de schi, 
cu toate că era vorba de a doua 
confruntare oficială a anului în 
curs. Ambiția concurenților părea 
sporită față de sezonul trecut, do
rința de a învinge era împărtăși
tă acum de mai mulți, (printre ca
re și cîțiva tineri) și, pe deasu
pra, mai era în joc și onoarea gaz 
delorr, știut fiind că la start aveau 
să fie prezenți și cîțiva reprezen
tanți ai clubului berlinez „Dyna
mo".

După ce se „suspectaseră” în 
timpul antrenamentelor, reprezen
tanții Casei Centrale a Armatei eu 
cei de la Dinamo și cu oaspeții lor 
din Berlin, aveau să se măsoa
re acum direct într-o interesantă 
probă de slalom uriaș, în care 
calitățile de coborîtor, dar și cele 
de slalomist cîntăresc deopotrivă. 
Sînt prezenți pe pîrtie și doi din
tre... „marii abserțji”: Radu Scîr- 
neci și Ion Secui, ambii acciden
tați anul trecut dar care și-au re
luat antrenamentele și par aproa

• Absente nemotivate de la Conferința 
Comisiei centrale de handbal

Ne aflăm în perioada în care 
majoritatea comisiilor centrale își 
organizează conferințele anuale, cu 
participarea antrenorilor, arbitrilor 
și activiștilor obștești din întreaga 
țară. Importanța unor asemenea 
conferințe, în care Se pun în dis
cuție cele mai arzătoare probleme 
ale sportului respectiv, este — fi
rește — bine cunoscută și nu ar 
mai fi cazul să insistăm prea 
mult în acest sens. Totuși, este 
bin« să atragem atenția asupra a- 
cestui lucru pentru că se pare că 
mai sînt încă factori de răspun
dere în activitatea noastră spor
tivă, care nu cunosc sau care nu 
vor să recunoască importanța u- 
nor asemenea consfătuiri.

Recent a avut loc conferința a- 
nuală a comisiei centrale de hand
bal. Acest sport a cucerit în anul 
trecut victorii răsunătoare, care au 
contribuit serios la întărirea pres
tigiului patriei noastre peste ho
tare. Pe de altă parte, handbalul 
din țara noastră se va prezenta a- 
nul acesta la două examene spor
tive internaționale hotărîtoare: 
campionatele mondiale feminine 
(în șapte jucătoare) și turneul din 
cadrul Festivalului de la Moscova. 
Deci suficiente motive ca această 
conferință anuală să stîrnească 
interes.

Din păcate însă, cu excepția an
trenorului de stat și a inspectoru
lui de specialitate, nici un alt re
prezentant ai Comitetului pentru 
Cultură Fizică și Sport de pe 
lîngă Consiliul de Miniștri nu a 
mai participat la lucrările confe
rinței anuale a comisiei centrale 
de handball Să mai spunem că, 
nici din partea Secției Sport a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
nu a venit niciun reprezentant, cu 
toate că cele două titluri. de e- 
chipe campioane (fete și băieți) au

ZI DE ÎNTRECERI

pe de forma lor din trecut. In sfîr- 
șit e de față și familia Maroti- 
neanu, reprezentată de cel mai în 
vîrștă spectator. Intr-adevăr, buni
cul campioanei noastre, în vîrstă 
de 71 de ani, venise să-și vadă ne
poata în întreceri.

La băieți a ciștigat pentru a 
doua oară Mihai Bîră. Seriozita
tea lui, ca și calitățile tehnice și 
de voință l-au dus la victorie și 
încă la o diferență apreciabilă 
pentru lungimea traseului. El mi-a 
declarat că a ținut să cîștige cu 
tot dinadinsul.

.Piftia a fost foarte bine a- 
menajată, iar așezarea porților 
de asemenea ât se poate de reu
șită" — a spus Biră. ..Nu știu 
dacă aceste hopuri ..create" de Ion 
Cojocarii și care au fost foarte 
bine folosite de Gică Roșculeț și 
P. Arghiropol care au montat sla
lomul. vor ji la fel de „interesan
te" și in probele de coborîre de 
pe pirtia „Lupului".

In tabăra dinamovistă domneș
te o oarecare nemulțumire. Gh. 
Cristoloveanu, tăcut, ca de obicei, 
nu pare dispus să comenteze re
zultatele. In schimb. Ion Bîrsan 
este guraliv, tot ca de obicei, însă 
de data asta își explică măi greu in
succesul. „Tehnic am mers foarte bi- 
ne.cred că sintefi d° acord- To
tuși in-au bătut și Mișu și Gică. 
și Thell, ca să nu amintesc de ger
manul Koos. Cred că am alunecat 
mai greu decît ceilalți. Dar mai 
sînt curse anul acesta", conchide 
el.

Pe Madi Marotineanu nu am 
putut s-o „smulg” familiei sale 
reunită într-im ciudat consiliu, la 
2.000 m. altitudine...

EM. VAL.

FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL •FOTBAL

TOT DESPRE INCONSTANTĂ
Campionatul republican pe anul 

1956.. și în primul rînd campiotja- 
tul categoriei A s-a ridicat, în ge
neral, la tin nivel superior ediției 
din 1955 și acest lucru se dato- 
rește -faptului că, de data aceasta, 
echipele s-au prezentat mai bine 
pregătite, deși condițiile în care 
și-au început antrenamentele au 
fost destul de vitrege (timp nefa
vorabil, terenuri improprii etc.). 
Totuși, desfășurarea campionatului 
a scos Ia iveală și multe lipsuri, 
unele proprii fiecărei echipe, alte
le cu caracter general. Dintre a- 
cestea din urmă, una — incons
tanța — a format obiectul unui 
articol. Revenim asupra acestui 
important aspect, așa cum am și 
anunțat pentru a completa șirul 
cauzelor care l-au determinat.

Multe partide din cursul campi
onatului au scos în evidență o 
inegalitate în comportarea jucăto
rilor aceleiași echipe. Explicația ? 
Echipele nu au fost omogene ca 
valoare și pregătire a jucătorilor. 
Alături de fotbaliști de valoare 
certă (Ozon. Androvici. Nicușor, 
Petschowski. Pereț. etc.) au acti
vat elemente medii (Cruțiu, Len- 
ghel, V. Anghel, Dudaș. Topșa 
etc.) și chiar jucători de valoare 
scăzută (Mihuț, Ivanenko, Smă- 
răndescu II. Ferenczi — Loc. Tim.

Presa greacă despre jocul
Presa greacă de speuanta.e a 

comentat pe larg iiecare joc sus
ținut de selecționata București in 
recentul turneu in Grecia. Specia
liștii și cronicarii greci au avut 
multe cuvinte de laudă pentru jo
cul echipei noastre, care le-a lăsat 
o impresie frumoasă, lată citeva 
exemple.

Ziarul „Athlitikl iho* * (Vocea 
sportivă) își intitulează astfel cro
nica jocului București—-Olimpiakos: 
„Olimpiakos a reușit să obțină 
un rezultat de egalitate, 1-1, in 
fața minunatei selecționate a Bu- 
cureștiului. Grecii, neîntrecuți in 
dinamism și putere de luptă, ar 
fi putut cîștiga in repriza doua. 
Insă, rominii — cu jocul lor co
lectiv și cu măiestria lor — ne-au 
amintit că avem lipsuri în tehni
că”. Din cronică spicuim următoa
rele :

fost cucerite de echipe sindicale? 
Dar despre acestea intr-un număr 
viitor al ziarului nostru.

Iată dar cum însuși factorii cei 
mai interesați, după părerea noas
tră, au reușit prin indiferența lor 
să trezească numeroase nemulțu
miri în rîndurile participanților, 
dintre care mulți au criticat a- 
ceastă atitudine. In încheiere, vom 
preciza că, cu toațe acestea, lu
crările conferinței s-au desfășurat 
la un nivel corespunzător și că, 
cu acest prilej, s-au făcut o serie 
de propuneri interesante privind 
activitatea handbalului în viitor.

• Cum e și normal, după concur
sul Pronosport nr. 2 n-au... absentat 
comentariile, provocate în primul 
rînd de lipsa variantelor cu 12 re
zultate exacte. Majoritatea partici
panților sînt desigur înclinați să 
creadă că „vina" principală o con
stituie uX“-ui de la Nancy — Sete 
(Cupa Franței). Și totuși, 4 din cei 
5 posesori de variante cu 11 rezultate 
exacte, au avut ,.X“ la meciul X 
dar au fost „încuiați“ ia alte înbîl- 
niri (Antal Iosif din Satu Mare și 
Seelenfrund Martin din Cluj la me
ciul V: Juventus — Padova, iar Ani- 
ței Tudorel din Brăila și Albert 
Francisc din Cluj la meciul III: Pa
lermo — Sampdoria). „Performanța** 
concursului a înregistrat-o desigur 
D'am ia nov Niculaie din Petroșani
care pe 5 variante simple a obținut 
un premiu I și 2 premii II. Bineînțe
les, nu am luat în considerare în 
aprecierea de mai sus participanții 
pe buletine colective (de exemplu; 
Aniței Tudorel cu un premiu I, 4 
premii II și 6 premii III Pe un bu
letin colectiv de indice 6-4-8 = 32 iei). 
Oricum un lucru trebuie reținut de 
toți participanții: nu există surprize 
categorice, dar... puțină neatenție 
poate duce la pierderea unui premiu 
de circa 150.060 lei, așa cum au „pă
țit" cei 5 premlați de mai sus!

Absența variantelor cu 12 rezultate 
a adus însă concursului nr. 3 din 
această săptămînâ un report de 
59.564 lei. Un motiv în plus deci, 
pentru ca fiecare dintre dvs. să de
pună cît mai multe buletine la con
cursul de duminică. Nu trebuie să 
uitați de asemenea că acest concurs

„Romînii pasează întotdeauna 
repede, știu unde să trimită min
gea sau unde se va duce ca să 
alerge s-o primească, driblează 
numai cînd trebuie-. Intervențiile 
în apărare nu au nimic de prisos. 
Nu sînt din cei care vor să facă 
impresie. Practică un joc de echi
pă, sînt într-adevăr minunați in 
jocul pe jos, au un control bun și 
intervenții precise... Nu trebuie să 
existe nici o îndoială că oricare e- 
chipă greacă avînd ca adversar 
selecționata București ar fi pier
dut la București cu cel puțin 3-0, 
deoarece aceasta este clasa noas. 
tră“.

După meciul cu Panathinaikos, 
același ziar și-a întitulat astfel 
cronica: „Jucătorii rotnîpi au cu
cerit spectatorii cu neasemuita lor 
tehnică și au reamintit de faimoa
sa „Austrie” în forma ei mare*.  
Iar în subtitlu serie: „Precizia 
paselor jucătorilor oaspeți, combi
națiile tor, excepționalul demar
ca j, schimbul de locuri și tehnica

^^onosport
este primul concurs cu c^re se m 
cepe noua atribuire a premiilor spe
ciale pentru variantele cu rezul
tate. Vi le reamintim: o motocicletă
I. J. de 356 cmc. pentre participantul 
cu cele mai multe variante cu „***  
rezultate și o motocicletă Jawa pen
tru participantul următor cu cele 
mai multe variante cu „V rezultate. 
Prin tragere din urnă vor fi acor
date: o motocicletă Jawa, 3 aparate 
de radio „Armonia" și 2 aragazuri 
cu 3 ochiuri și butelie. Numărul pre
miilor care pot fi obținute de un 
participant prin tragere din urnă 
este nelimitat.
• Premiile speciale acordate va

riantelor cu „0" rezultate de la con
cursul nr. 51 din 23 decembrie 1956 
au revenit următorilor participant: 
motocicleta I. 1. de 356 cmc. acordată 
participantului cu cele mai multe 
variante cu ,,«•*  rezultate: ion Le- 
reseu din Rm. Vîlcea str. V. Olănes- 
cu nr. 2 care a avut 16 variante cu 
„9” rezultate. Premiile acordate prin 
tragere din urnă au revenit următo
rilor participant!: o motocicletă 1.1. 
de 356 cmc.: Ungureanu Constantin 
din București bd. Tolbuhin. nr. 30; 
cite un ceas „Doxa“: Marinescu Ion 
dtn București str. Vlădescu nr. 35; 
F.nciu Vasile din petroșani — Depoul 
C.F.R.; Fodor Pavel din Orașul Sta-

— etc.), uiterența dintre jucători 
n-a existat însă numai ca valoare, 
ci și ca pregătire, fie din cauza 
lipsei de exigență a antrenorilor 
respectivi, fie din cauza lipsei de 
conștiinciozitate a jucătorilor. 
Cert este — și exemple au fost 
destule (FI. roșie Arad, Energia 
Minerul Petroșani, Știința Cluj, 
Dinamo Bacău, Locomotiva Timi
șoara) — că echipele au resimțit, 
poate în egală măsură, atît deca
lajul de valoare, cît și pe cel de 
pregătire a jucătorilor. Consecințele: 
fluctuații în comportare de la meci 
la meci și chiar în cursul acelu
iași joc, randament scăzut. De 
aici rezultă și ceea ce trebuie fă
cut pe viitor : 1. o cît mai mare 
atenție și exigență in promovarea 
jucătorilor în categoria A, deci o 
selecționare severă pe principal 
calității, al valorii: 2. grijă deo
sebită atit din partea antrenorilor 
cit și din partea jucătorilor pen
tru o cît mai bună și egală pre
gătire.

In același timp însă, antrenorii 
trebuie să fie foarte atenți și în 
ce privește alcătuirea formațiilor, 
mai precis modificarea lor frecven
tă, pentru că și acest fapt contri
buie Ia inconstanța echipelor. In 
campionatul trecut, au fost nume
roase echipele care au prezentat

selecționatei București

T1TUS OZON
..abilul cen'ru înaintaș" — cum au 
scris ziarele grecești — a lăsat o 
foarte bună impresie în Grecia.

șuturilor lor au ocazionat in re
priza doua un spectacol cum rar 
au savurat iubitorii de sport 
greci*.  In cronică, se spune prin, 
tre altele: „Rezultatul de 2-1 ne
dreptățește pe romîni. care meri
tau o victorie mai mare... De data 
aceasta, romînii nu au jucat nu
mai pe jos, cu pase scurte, ci de 
repetate ori au atacat și cu pase 
lungi, demonstrînd prin aceasta 
tehnica lor... In general, echipa 
București a arătat și ieri că este 
o echipă bună, printre puținele e- 
chipe bune care ne-au vizitat tara 
și care a avut mare ghinion că n.a 
cîștigat cele două jocuri anteri
oare... Dl- Diamantopoulos (arbi
trul) nu a corespuns în totul și a 
dezavantajat de cele mai multe ori 
echipa romînă*.

Un str. Constantin Lacea nr. 26; Bog
dan Ion din București bd. Coșbuc 
nr. 2 si Mustață Georgeta din Craio
va str. Horia nr. 20.
• A apărut „Agenda Pronosport 

1937“ cu un bogat și interesant su
mar: schemele și premiile concursu
lui Pronosport; Portrete de fotbaliști 
fruntași: Apolzan, Nicușor, Closescu, 
Filotte. Pereț, Petschowski. Szakaci, 
Vaczi, Ozon, Paraschiva, Avaslli- 
ci.ioale. Dr. Luca, Weber; Sisteme de 
participare prezentate de mari pre- 
miați: Dicționar Pronosport; Mic dic
ționar de fotbal; Clasamente; etc. De 
vtnzare ta toate agențiile Pronos
port.
• Plata premiilor de la concursul 

Pronosport nr. 2 (etapa din 13 Ianua
rie) se va face în Capitală vineri și 
sîmbâtă începînd de la ora 17 numai 
la agenția centrală din Calea vic
toriei nr. 9.
• Astăzi joi 17 ianuarie 1957 este 

ultima zi tn care se mal pot com
pleta și depune formularele comuni
care pentru premiile speciale acor- 
_ate variantelor cu rezultate de 
a concursul Pronosport nr. 2 (etapa

din 13 ianuarte).
• Un bogat material documentar 

pentru concursul Pronosport nr. 3 
(etapa din 20 ianuarie) vl-1 oferă 
numărul 144 al revistei „Programul 
Pronosport” care cuprinde: Buleti
nul Săptămînll; Tabloul documentar; 
Noutăți în atribuirea premiilor în 
îbiecte la „0” rezultate; Clasa
mente; O premieră cu 4 motociclete 
și alte... emoții; Fotbal peste hotare; 
etc. 8 pagini — 2 culori — 50 bani.

• • •
mereu alte formații. Locomotivă
I imișoara, Flamura roșie Arad, 
Știința Cluj, Dinamo Bacău și 
București, Progresul Oradea etc. 
aproape că și-au făcut o predilec- ■ 
ție din a modifica componența 
unuia sau a mai multor compar
timente, în special a atacului. Fi
rește, nu ne referim la modificări
le justificate de accidente, boală, 
indisciplină, ieșiri complete din, 
formă. Multe schimbări însă, au 
intervenit pentru alte motive,’dis
cutabile : un jucător n-a corespuns 
un meci, altul a părut că nu Se 
încadrează cu restul echipei, un 
al treilea pentru că era rindul ce
luilalt să joace etc. Tendința a- 
ceasta de schimbare a formației 
a dus în unele cazuri la folosirea 
unor jucători pe alte posturi decît 
cele obișnuite (experiențe). Boitoș, ■ 
de pildă, a trecut aproape prin 
toate posturile înaintării; Szakacs
II a făcut naveta între atac și a- 
părare. ca și Ristin; Ene II s-a 
plimbat pe partea dreaptă a ata
cului etc. Toate aceste modificări 
au contribuit la fluctuațiile în 
comportarea echipelor, la incons
tanța lor. Stabilitatea formațiilor 
trebuie respectată de antrenor:, 
chiar dacă conducătorii — cum se 
intimplă de multe ori — intervin 
pentru a impune modificarea lor 
in cazul unor insuccese. In pri
mul rînd, antrenorii trebuie să-și 
pregătească toți jucătorii Ia fel, 
indiferent dacă sînt titulari sau 
rezerve. Iar dacă unul nu cores
punde, este mai indicat să fie 
menținut în formație dar să i se 
acorde o atenție specială la antre
namentele următoare, decît să fie 
înlocuit cu un jucător care poate 
prezenta riscul unei comportări 
nesatisfăcătoare. Stabilitatea for
mațiilor favorizează omogenila/ea 
lor: schimbările nejustdicate dău
nează și duc la fluctuații de com
portare și randament.

Amintind și de „contribuția” 
conducătorilor, mai precis a imix
tiunilor lor în treburile tehnice, 
socotim că am cuprins toate ele
mentele principale care — fiecare 
în parte sau toate la un loc —* 
determină inconstanța echipelor 
noastre fruntașe.

p. g.

Știri
2480 ECHIPE IN CUPA l»57

Regiunea Hunedoara a co. 
municat lista înscrierilor în 
ediția 1957 a Cupei. Numărul 
echipelor înscrise din această re
giune este de 75, asttel că totalul 
înscrierilor (inclusiv cele 94 echipe 
de categorie A, B și C) este de 
2480

PROIECTELE PROGRESULUI 
BUCUREȘTI..

Se știe că Progresul București 
a dus tratative pentru un turneu 
în Grecia, mai precis la Salonic. 
Realizarea acestei deplasări nu va 
fi posibilă însă, decît în luna apri
lie. Intr-o recentă convorbire 
telefonică, organizatorii greci 
au comunicat că pot primi 
echipa bucureșteană în luna apri
lie In același timp, ei au propus 
ca în martie o echipă din Salonic 
să susțină în țara noastră 2 — 3 
jocuri. Propunerea a fost acceptată 
fn principiu

...Șl PREGĂTIRILE
Progresul București nu și-a în

trerupt nici un moment pregătirile 
care în această perioadă, au paș
ti at mai mult un caracter de men
ținere în antrenament de intensi
tate redusă. De două ori pe sap- 
tămînă (miercurea și vinerea), 
jucătorii au participat la ședin
țele de lucru ținute pe stadionul 
din str Dr. Staicovici fie pe teren, 
fie în sală, după starea timpului. 
Pregătirile efective pentru viitorul 
sezon vor începe la 31 ianuarie 
la Predeal, unde jucătorii vor fa
mine pînă la 2 februarie, apoi vor 
reveni în Capitală. Pînă atunci, 
la antrenamente iau parte Birta- 
șu. Totna Caricaș. Dobrescu. Cio- 
cea. Iliescu Știrbei. Maior. Bluj- 
dea Smărăndescu P Moldovea- 
n» $• Banchi

PRESCHIMBAREA CARNETE
LOR DE LEGITIMARE

Direcția Fotbal aduce la cunoș
tința tuturor echipelor de catego
rie A. B și C, regionale, raionale 
și orășenești că nu vor lua parte 
la campionatul 1957—58 fără noile 
carnete tip CCFS/CM. Echipele se 
vor prezenta la preschimbarea ac
tualelor carnete, la datele și cu 
toate actele prevăzute în comuni
catul apărut în Buletinul informa
tiv nr 19. Datele de prezentare 
trebuie respectate cu strictețe.



A început campionatul republicau 
categoria Ade hochei

M. C1UC IC (frin telefon «e 
la trimisrf «o4tnr). — Marți dimi
neață pe patinoarul Recolta din 
localitate sa disputat prima îa- 
tîînlre din cadrul seriei a li-a 
(preliminară) a campionatului 
RP.R de hochei pe gheață. Ză
pada caTe a căzut iu timpul di
mineții a împiedicai buna desfă
șurare a meaukii Recolta MCinc 
— Dinamo Tg. Mureș, partidă ca 
care au lost inaugurate întrece
rile din cadrul acestei serii. Vic
toria a revenit Jucdtarîlor din M. 
Ciuc cu scorul de 18—3 (3—1 ; 
8—1; 7—1) prin pometele mar
cate de Balint (3) Târok II (3). 
Takacs l (2). Fereieri (2). Hotio
(2) , Fodcr (2) Feuke I (2). Târok
I și Szabo pentru Recolta și >ncze
II (2), Asztalcs pentru Dinamo.

Dtrră amiază s_a disputat par
tida dintre Știința Cluj șî Progre
sul M. Crac. încheiată eu victoria 
stniențîîor cluj ear, care, mai in
sistent eu reușit o victorie dîli- 
cilă : 7—5 (2—1; 1—5; 4—1)
prin Țunctete înscrise de Takacs II
(3) , Cazan 1. Covaci. Tomor. Nagy 
și respectiv de Cazan II (2), Sa va 
(2) și Biro.

Turnenl a ccntmaat astăzi (NJi 
ieri), prin disputarea partidei Re
colta M. Ciuc — Progresul M 
Ciuc. .Meciul era cit pe aci să se în
cheie ca c mare ssa-priză. in sensul 
că jucătorii de la Progresul în mare 
vervă au ccrjlns categoric Riuă 
fn ultnuete zece minute dud an 
primit 
măiute.
(0—2: 
colt a 
Torok 
(mân 
Fenke
(min- 55). pentru Recolta și Biro 
(2). șî Sava (2) pentru Progresul.

Ultimul med a opus echipele 
Știința C'uj și Drnamo Tg. Mureș. 
Alai rapizi și mai omogeni clu
jenii au cîșrigat cu 9—4 (4—0; 
2—0; 3—4). Prin această victorie 
Știința Cluj și-a asigurat califica
rea în turneul final. Primele două 
locuri iu clasament le ocupă echi
pele Recolta M Ciuc și Știința 
Cluj cu cite patru puncte, echipe 
care se vor întîlni mîine (N.R. 
ari) *ntr un joc ce se anunță tuar. 
te disputat. CeaiaXâ partidă de 
joi este Dinamo Tg. ''Iureș — Pro
gresul M Ciuc.

D. CAI.IMACHI

patru goluri în patru
Rezultat final : 5—4

1—2: 4—C) pentru Re
tt. Cioc. Au marcat: 
1 (rain. 29), Ferenczi 
52). Fodcr (tom. 53), 
t (ram 54) și Takacs l

nă: Energia Steagul roșa Orașul 
Staîîn — Flamura roșie Sighi
șoara, în'betetă cn victoria pri
milor. Deși au term mat învingă
tori jncătorfi din Orașul Stalm ni 
an strălucit de loc ia acest joc. 
Dimpotrivă, ccnsi-derăm că rezul
tatul nedreptățește formația sigtii- 
șoreauă care ar îi meritai cel pu
țin «i med nuL In acest sens vom 
preciza că. cu trei imnuie înainte 
de terminarea partidei, echipa din 
Sighișoara conducea peutru ca în 
acest interval de tirap așa de scurt 
să fie egalată și isviusa prin donă 
goluri de ia distanță pe care por
tarul Popescn )e putea apăra.

Iată rerettatete Sr?registra*e în 
pfimA două z?4e ale tnrneulrâ- 
C.CA. — Progresul Gheorghierti 
?—3 (7—1-. S—0: b—J): au în
scris : Peler (3.) FTamaropol (?). 
Lorincz (2), Csâka 1. Măzgâreanu 
pentru CCA. fi Xari (2) pentru 
Pragrestd: Energia Steagul roșu 
Orașul Stalin — Flamura roșie 
Sighișoara 4—3 (1—2: 1—1; 2—6); 
au înscris- Tiriac, Szcba. Tiros și 
Tndor pentru Energia și Bațaș- 
Adlef și Onu pentru Flaarttra ro
șie.

Azi (n r. ieri) s-an disputat două 
partide, dintre care una. Energia 
Steagul roșu Or. S talia — Progre 
sul Gheorghleni. a oferit ceha 
1.000 de spectatori o luptă spor--* 
tivă de Toată frumusetea Meciul 
sra focherht eu «t rendltt d» e- 
gatyife'-i-î :1^-?T;

prin punctele 
(2). Crișa% 
massi II 
suL In cd de al doilea 
a obținut o victorie 
supra formației 
ghișoara. Scor: 
3—2; 7—0). Mîine (i 
loc partida decisivi pentru cali
ficarea in turneul final, dintre 
Progresai Gheorghieni și Flamu
ra roșie Sighișoara.

ROMEO V1LAKA

te de Racoviță 
și Al- 

Progrc- 
QCA 

a- 
ă Flamura roșie Si-

21-4 (11—0; 
r. ari) are

★

GHEORGHIEXT 16 (prin telefon 
de la trimisul nostra). — Iștep- 
tate cu mult hsteres, jocurile de 
hochei din cadrul primei serii 
nu s-au puiuț desfășura In 
cele mai bune conditiuni, deoarece 
ehiar din prima zi a turneului a 
început să ningă abundent

Cu toate acestea, am avut pri
lejul să asistăm la o partidă ex
trem de disputată, care s-a desfă
șurat ieri (n. r. marți) în noctwr-

Turul ciclist ai Egiptului dupâ cinci etape 
ECHIPA R. P. R. SINGURĂ IN FRUNTEA 

CLASAMENTULUI
C. Dumitrescu in revenire, a terminat etapa printre fruntași

A l\'-a ediție a .Turului Egip
tului" este viu disputată ți pre- 
zutră interesante fluciuati; in cla
sament. deși lotul concur? nț dor 
este mai mic dec’ll fn alți ani.

Cnl-șEi noștri, refăcând handi
capul Fosei de aci’mail zare. reali
zează o cursă bine gLidili. la 
prima etapă, ei au făcut o aler
gare de espectativă. pentru ca « 
doua zi să treaci h atac. A tresa 
zi. o^ecS-. id lor a fost să tnri- 
reusci i-ufearmate pe ursoneet. 
cu icre v <r”c« la egalitare de 
timp tn c-un tea efosement u.’ai pe 
țări In etapa a IV-a rorm-nE au 
actional din nea cu dirzenie con- 
solidinds-și poziția de fruntași ai 
clasamentului.

Se desprinde de aci modul chb- 
zsiit in care formația noastră este 
îndrumată.

sctiîrai-iri îrr.porîan e ;n clasam.-n 
tul individual. Cicliștii romlni au 
firet din nou o cursa bună, ară- 
tîndu-se deosebit de combativi și 
rezlsteați.

Duță această etapă, .fricoal 
galbea* a fost preluat de Moha
med Ben Taher re timp::| de 13h 
HV>*. urmat de Malitz. _jjjf 

și Șandru la 32 
pîtanil echipei noastre, 
camportă excelent, a 
ioc preț 
In care 
ga 
S3 
nuta

In clasamentul pe țări echipa 
RJ>.R se află pe primul loc. la e- 
galitate de timp cu echipa RJ* P. 
09 b 48*10”)- Urmează echipele 
R.P. Bulgaria și R.D. Germane.

ai da
te tni-

★

CMRO 15 (Agerpres). — Cea 
de a I\’-a etapă, Assiut-Minîa 
(140 km.) a fost ciștigată de get- 

W. Malitz. In același timp 
(3h 43’20”) aa sosit, te 
marocanul Mohamed Ben 
Tueller (R.D.G.) și romî- 
Șandru. Etapa a fost mult 

__ _ r'*’ r' J »- 
țVJHB smjk) W uâus

mărul
ca d

Taher. 
•ffil C.

mai rapidă decît cele de pînă

A V-a etapă. Minis — Beni Suet 
(125 km) a fost din nou favora
bilă echipei romine, care a reușit 
să termine pe primei loc in ace
lași timp cu formația R.D.G. le

urma acestui succes, cicliștii noștri 
continuă să se mențină in fruntea 
clasamentului pe echipe.

C. Șandru a avut insă serias 
de luptat cu penele pierrînd câ
teva locuri în clasamentul general, 
fn schimb, C. Dumitrescu — în 
revenire — a făcut o cursă bună 
ocupi nd locul patru în etapă. La 
Beni Suef, sprintul final a «ost 
ci ști gat de Paradowski (R.P. Po
lonă) cu timpul de 8h 08’11. (me
die orară: 38 km.) El a fost ur
mat de Malitz (R.O-G ), Moha
med (Maroc). C. Dumitrescu șf 
Koțev (R.P. Bulgaria) — toți, a- 
celași timp.

Mohamed a cedat tricoul gal
ben lui Malitz (R.D.G.) care con
duce în clasamentul general cu 
timpul de: 16 h.22’40, fiind ar. 
mat in ordine de Mohamed, Pa
radowski. Koțev și Gheorghiev.

Clasamentul general pe țări: 1) 
R.P. Română 49h.î5’09, 2) R.P. 
Bulgaria 49h.l5’14, 3) R-D. Ger
mana 49h.l5 2K.

KSTIMTMtt

IC-

ta*aa«e,
Sovietice *-» a

amu iaiilnlrc latre echipele repre
zentative de hochei pe gheață ale 
KJLS.S. ți K. P. Polone. Hacheiștil 
sovietici ai tezmln-t din non învin
gători cu scorul de 4—1.
• Intr-o scrisoare adresați fede

rației cehoslovace de ciclism cn- 
noscatai ciclist cehoslovac Jan Ve
sely a anunțat că dorește să parti
cipe la cea de a X-a ediție Jubi
liară a „-Cursei Păcii'*, și că ta a- 
eest scop a și început antreaamen- 
tete.
• Echipa bvlgară baschet

„I.ekMnotiv Sofia" care se află în 
turneu în Italia, a întrecut zilele 
trecute cunoscuta formație italiană 
„SlementaT’-Menza din Milano eu 
scorul de SS—32-
• Cu prilejul unui concurs atle

tic în sală, desfășurat în localitatea 
Fraemisa, săritorul ta înălțime

Bogat program internațional al sportivilor 
din R. P, Chineză

In cursul anului 1957 sportivii 
chinezi vor avea un bogat pro
gram internațional. Aproape 50 de 
echipe din R.P. Chineză Ia dife
rite ramuri sportive vor susține 
îatîlni.i iu străinătate, iar 40 de 
echipe din diferite țări ale lumii 
vor vizita RJ>. Chineză. Echipele 
chineze au primit invitații de a par
ticipa la concursuri în Australia, 
Africa. Brazilia, Cambodgia și alte 
țări. Numeroși sportivi din RP. 
Chineză vor evolua anul acesta 
la diferitele competiții organizate 
în Uniunea Sovietică și țările de 
democrație populară.

Comitetul pentru cultură fizică 
și sport al R.P. Chineze a stabilit

în acest an echipele reprezen-ca
tative de tenis de masă și fotbal 
ale R.P. Chineze să susț;nă întâl
niri internaționale prietenești în 
Egipt și a invitat echipe de fotbal 
din Asia, Africa și America de sud, 
jucătorii de tenis de masă și îno
tătorii din Japonia și Anglia, ho- 
cheiștii și luptătorii japonezi, pe 
luptătorii și boxerii din Birmania, 
precum și echipa de baschet a E- 
giptului. In cursul acestui an cei 
mai cunoscuți afleți din V R.S.S., 
R. Cehoslovacă și R.P. Ungară vor 
face mai multe demonstrații in 
R.P. Chineză.

Sportivii chinezi vor participa

in acest an la 5 campionate mon
diale: tenis de masă, patinaj vi
teză (bărbați și femei), haltere, 
baschet (feminin) și fotbal.

In primul joc al preliminariilor 
campionatului mondial de fotbal 
echipa R P. Chineze va întîlni c-.„u-t-j miiumc »<■ « Husse:aorf și
chipa Indoneziei inn curspl lupii puriiistii ooioi 
mai. Echipa reprezentativi a RP r>» cw remit»
Chineze va participa și în acest 
an la competiția internațională de 
tenis „Cupa Davis". Un mare nu
măr de sportivi chinezi vor fi 
prezenți la Moscova la Jocurile 
Internaționale Prietenești din ca
drul Festivalului Mondial.

Skupny a stabilit un nou record al 
R. P. polone pe teren acoperit 

trecind ștacheta înălțată ia 1,99 m. 
De remarcat că același Skupny în- 
trecuse numai în urmă cu cite va 
xBe recordul țării cm rezultatMl de 
l»9ă m.
• Echipa maghiară dc hochei 

gheață TdrekvSs din Budapesta, fos
tă campioană a R.P. Ungare, a înce
put ua turneu în R.P. Polonă. In
tr-un meci desfășurat zilele trecute 
la Ka to vice în compania echipei 
sileziene O.R.K. hocheiștii maghiari 
au fost în trecu ți cu scorul de S-B 
<1-1, 3-d, 1-2).

• Două echipe poloneze de bas
chet se găsesc în prezent în turneu 
în Italia. La 13 ianuarie echipa 
Wisla Kracovia a învins la Roma 
formația Ignis Varese cu scorul de 
7«—54 (31—25), în timp ce echipa
studențească AZS Varșovia a fost 
întrecută |a limită cu 55—54 <31—24) 
de echipa Aransonda, într-un meci 
desfășurat la Bari.
• Federația de haltere a R. 

Chineze a primit o telegramă 
parttea organizațiilor sportive din

Malaya, prin care echipa halterofi
lilor chinezi este invitată să parti
cipe la un mare concurs internațio
nal organizat în cursul lunii august 
cu ocazia aniversării independenței 
Federației Maiaeze. La acest con
curs au mai fost invitați halterofili 
din Indonezia șt din alte șapte țări 
asiatice.
• La 13 ianuarie s-a desfășurat K 

Wroclaw întilnirea internațională do
box dintre echipa vestgerma<nă 

-- - | selecționata locală,
donezi au obținut victo- 
■*Ștui de 13—1.

-1-------—-----------
Conferință de presă la Moseeva

CMsacrată rezaitateler J. ®. 
de la Melboarae

F.

'(Agerprea)

lună de cfnd neam 
Melbourne. In acest

La lupte, reprezentanții neștri 
ar fi putut obține rezultate mai bune

A trecut o 
întors de la 
timp, odată cu felicitările, ini s-au 
pus și multe întrebări privind 
comportarea bătătorilor noștri ia 
J.O. A revenit frecvent în discuțiile 
pe czre le-am purtat următoarea 
întrebare: „Băieții noștri ar ft 
putut realiza rezultate mai bune?". 
Tuturor celor care m-au întrebat 
le-am răspuns afirmativ: „Puteau, 
firește, obfine performanțe mult 
mai bunet Mai mult chiar, D. Pîr
vulescu și Fr. Horvath ar fi putut 
ciștuga medaliile de aur".

Care Snt cauzele care au împie
dicat succesul deplin? In primul 
rind, vreau să precizez că selec
ționarea olimpicilor s-a făcut cu 
deosebită grijă, țiriîndu-se seama 
de o serie de factori importanți 
printre care și posibilitățile repre
zentanților noștri de a ocupa un 
loc de frunte în categoriile res
pective. Puneam baze serioase pe 
D. PIrvulescu și Fr. Horvath, care 
în concursurile anterioare J.O. ob
ținuseră succese importante.

Rezultatele (un loc 3, un loc 4 
și un loc 6) obținute la J O. pot

fa-

*a
as-titlul. Avea un serios 

celorlalți adver- 
deținătonrt meda- 
Solovev, îl în vin - 
Istanbul) și chiar

asupra 
săi (pe 
aur, N.

considerate satisfăcătoare, dar 
personal (și cred că foarte mulți 
gîndesc Ia fel) nu sînt mulțumit 
în întregime cu ele. și nici cu com
portarea unora dintre luptătorii 
noștri și în specia! cu cea a Ini D. 
Pfrvjlescu cu care — de altfel — 
voi începe scurta analiză. Re
prezentantul nostru la categoria 
muscă a fost considerat drept 
voritul nr. 1 și — o repet 
noi credeam cu tărie că el 
câștiga 
cen dent 
sari aii 
liei de
șese prin tuș Ia 
tragerea la sorți îi fusese favora
bilă. Pîrvulescu a susținut trei 
meciuri și a pierdut două. Să fie 
lipsa de formă de vină, emoția, 
neacamodarea? Nimic din toate 
acestea. Pîrvulescu a pierdut da
torită mai ales lipsei sale de se
riozitate și îngâmfării. Are certe 
calități tehnice (a fost .socotit cel 
mai bun luptător al turneiiM, lu
cru care desigur ne măgulește, dar
— așa cum se spune — nu ne... 
încălzește), poate cîștiga de o

manieră strălucită un meci, însă 
inconstanța în comportare, capri
ciile lui, îl fac — după părerea 
mea — inapt pentru participarea 
într-un concurs de talia J.O.

Fr. Horvath a dovedjt dîrixic 
că este hiptătoTul nostru ?el ni. 
constant, Tef mai serios în

ion 
tai 

con
curs. Este primul luptător romîn 
care reușește o asemenea perfor
manță și puțin a lipsit să urce 
pe treapta cea mai înaltă a podiu
mului învingătorilor. A susținut 
cinci meciuri, pierzînd imul, din 
păcate pe cel decisiv. A făcut gre
șeala de a nu încerca nimic în pri
mele șase minute, sperînd săi 
poată depăși pe Vesterby în repri
zele de parter, așa cum s-a în
tâmplat întT-un concurs desfășurat 
la Budapesta. Or, Vesterby s-a a- 
părat foarte bine și deși Horvath 
a fost mai activ și în ultimele trei 
minute, arbitrii an acordat victo
ria cu 2—1 luptătorului suedez. 
De remarcat că Horvath a luptat 
încă de la primul meci cu o nună 
luxată, ceea ce scoate și mai mult

în evidentă valoarea performanței 
sale.

I. Popescu șî Gh. Dumitru — 
ceilalji reprezentanți ai noștri — au 
obținut șl ei cîfe o victorie. Ar fi 
realizat totuși mai mult, dacă pe 
lingă lipsurile lor fhi *r fi inter
venit și adversitatea unor arbitri 
de a căror „amabilitate" nu am 
scăpat nici 1a Melbourne...

In concluzie: luptătorii noștri 
s-a-u prezentat bine în ceea ce pri
vește pregătirea fizică și s-au a- 
comodat clinici, dar au manifestat 
unele lipsuri. Sub aspect tehnic ani 
remarcat slaba apărare la parter 
față de centura laterală și în ge
neral față de ridicări. La lupta din 
picioare ei își lasă prea desc .peri’â 
centura și sînt nevoiți să se apere 
retrăgîndu-se spre marginea salte
lei, dînd impresia că fug. De ase
menea, combinațiile tehnico-tacti- 
ce nu au fost folosite 
bine de luptătorii noștri. 
Ii se poate reproșa lipsa 
în timpul întîlnirilor.

totdeauna 
In sfîrșit. 
de atenție

1ON CORNEANU 
antrenor de stat

La Casa Centrală a Ziariștilor din 
Moscova a avut loc zilele trecute o 
conferință de presă consacrată re
zultatelor celei de XVI-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară de la 
Melbourne. Cu acest prilej în fața 
unui mare număr de ziariști sovie
tici străini a luat cuvântul preșe
dintele Comitetului Olimpic al 
U.R.S5., K A. Andrianov.

«(■trecerile sportive de la Me«- 
boarae — a spus vorbitorul — aa 
contribuit ia întărirea și dezvoltarea 
ideiier •Umpire, la ontinwarca tra
dițiilor olimpice și s-au caractemat 
prin dorința sinceră de pace, prie
tenie și întrecere cinstită între par
ticipant*.

Jocurile Olimpice au avut un mare 
roi In întărirea prieteniei popoare
lor din lumea întreagă. Ele s-au afir
mat ea o grandioasa întilnire prie
tenească între tineretul din majo
ritatea țărilor lumii.

După părerea mea — a continuat 
K. A. Andrianov — cea de a XVI-a 
ediție a Jocurilor Olimpice a Tist 
eea mal importantă din istoria olim
piadelor moderne.

ECHIPA ROMÂNIEI. PRINTRE 
CELE MAI PUTERNICE

Oewpîndn-sc de înaltul nivel de 
pregătire al diferitelor echipe parti
cipante, K. A. Andrianov a remar
cat că cele mai puternice au fost 
echipele S.U.A^ Australiei, Germa
niei. Ungariei, Angliei, Italiei, Fin
landei și Romîniei. in ce privește 
echipa Uniunii Sovietice, succesul 
et se datorește pregătirii atente 
care a culminat cu Spartachiada 
Popoarelor U.R.S.S. in cursul des
fășurării Spartachiadei—a spus vor
bitorul — au luat ființă peste lO.dOO 
d» noi colective sportive în fabrici, 
uzine, instituții, școli, colhozuri șt 
sovhozuri. Nu.mâru] sportivilor so
vietici a crescut cu 2 milioane, în 
timp ce numai la diferitele între
ceri ale Spartachiadei au participat 
peste 21 de milioane de persoane.

In încteierea conferinței de presă 
K. A. Andrianov a răspuns la dife
ritele întrebări care i->u fost puse 
de ziariștii sovietici și străini.
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